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Resumo
Os acidentes por animais peçonhentos são um importante problema de saúde pública em diversas regiões do mundo e afetam
principalmente a população pobre que reside em áreas rurais, com acesso limitado à educação e a serviços de saúde. Acidentes
ofídicos atingem mais os trabalhadores da agricultura, incluindo crianças de 10-14 anos, que desde cedo são engajadas nesse mercado
de trabalho. Estima-se de 2,5 a 2,7 milhões de acidentes, 250.000 vítimas com sequelas e 85.000 a 125.000 óbitos/ano apenas por
serpentes no mundo, mas esses dados podem ser subestimados. No Brasil, onde se enfrenta desde 2014 uma crise de produção de
soro devido à produção compartilhada, os acidentes mais notificados em 2017 foram: por escorpião (123.898), por aranhas (32.756) e
serpentes (28.594). Com o objetivo de verificar a ocorrência dos acidentes por animais peçonhentos e a disponibilidade dos polos de
atendimento no estado do Rio de Janeiro, dados dos acidentes com animais peçonhentos foram obtidos a partir da consulta online ao
banco de dados disponibilizados publicamente no site do DATSUS/SINAN. Para análise dos resultados foi utilizado o software EXCEL
2016. Os acidentes ofídicos foram os mais notificados (3850), seguidos por aranhas (2193) e escorpiões (2043), com aumento anual do
número de notificações. Apesar do estado do Rio de Janeiro ter uma população quatro vezes maior do que a do Espírito Santo, o
número de notificações de acidentes por animais peçonhentos no Rio de Janeiro foi três vezes menor do que o do estado capixaba. Em
adição, foi possível verificar a expansão da área de ocorrência da cascavel e do escorpião, fato que aponta para a necessidade de se
disponibilizar os soros específicos para estas regiões. Com a crise na produção de soros em 2017, o número de polos de atendimentos
reduziu de 61 polos em 56 municípios para 25 polos em 22 municípios, aumentando, potencialmente, não só o tempo necessário para o
atendimento desse agravo em boa parte do estado, mas também, como consequência, a letalidade e a presença de sequelas. As
recentes mudanças no panorama dos acidentes por animais peçonhentos no estado precisam ser mais estudadas com a necessidade
de pesquisas regionais que permitam avaliar a relação entre distribuição das espécies, notificações e distribuição de soros, além do
treinamento frequente dos profissionais de saúde no que se refere à identificação correta dos acidentes e ao tratamento adequado.
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Resumo
Os acidentes com arraias (acantotóxicos) são causadas tanto por espécies marinhas quanto fluviais, através de ferroadas ocorrendo
quando a vítima adentra o ambiente desses animais e raramente quando os manuseia e é provocado pela introdução do ferrão,
geralmente serrilhado e envolvido por uma bainha de tegumento, sob a qual estão glândulas de veneno. As lesões são de caráter
necrosante, sendo a dor o sintoma proeminente e que pode durar horas ou dias. O presente trabalho objetiva descrever o perfil do
paciente acidentado por arraia no Estado do Pará. Foi realizado estudo quantitativo e descritivo dos acidentes por arraias notificados
entre 2007 e 2017 pela avaliação de dados do Sistema de Informação de Agravo de Notificação da Secretaria de Estado de Saúde
Pública do Pará. Os dados foram tabulados em planilhas do Excel, sendo realizada análise estatística descritiva simples. Registrou-se
1.984 notificações de incidentes por arraia, sendo os principais municípios de ocorrência, Santarém (22,69%), Conceição do Araguaia
(16,24%), Belém (11,70%) e Chaves (10,39%); com vítimas do sexo masculino (80,04%), e faixa etária entre 10 e 64 anos (92,59%).
Ocorrendo principalmente nos membros inferiores (90,83%) e, usualmente, nos pés (80,59%). Quanto à gravidade, 74,10% foram
acidentes leves com manifestações locais (90,60%), onde as dores (89,77%) e edemas (53,28%) foram os sintomas mais frequentes.
Manifestações sistêmicas foram verificadas em 5,40% dos casos, e manifestações neuropáticas (ptose palpebral/turvação visual
(2,17%) miolíticas/hemolíticas (1,46%) e vagais (1,41%). O intervalo de tempo do acidente ao inicio do tratamento variou de 0 a 1 hora
(47,80%), com ausência de complicações locais (68,60%) e sistêmicas (69,20%), respectivamente, e 76,81% das vítimas evoluíram para
cura, ocorrendo óbito pelo agravo em 0,10% dos casos. A literatura reporta que a prática do lazer associada a banhos em rios e
igarapés acaba por expor uma parte significativa da população aos acidentes, sendo os locais mais rasos os mais propícios para a
presença de arraias. Conclui-se que há aumento anual de notificações por arraia, possivelmente mais pelo compromisso de realizar o
registro que declarar aumento na frequência de exposição ao acidente, deixando de ser relativamente negligenciável a titulo de registro
de informação, bem como demonstrou ser a quarta causa de acidentes por animais peçonhentos no Estado do Pará, sendo os casos
usualmente leves apesar das manifestações locais.
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Resumo

Aracnidismo é o estado patológico causado por mordedura de aranhas e escorpiões venenosos,
ácaros ou carrapatos. O loxoscelismo é a forma de araneísmo (ou aracnidismo) mais grave no Brasil.
O gênero Loxosceles possui mais de 100 espécies de aranhas nos continentes africano e americano.
No Brasil, são conhecidas como aranhas-marrom. A toxina das aranhas do gênero Loxosceles causa
uma lesão necrótica na pele e induz hemólise intravascular. O diagnóstico é basicamente clínico,
podendo ser auxiliado, eventualmente, por algum exame. A alta pode ser dada com a remissão dos
sinais e sintomas, mas geralmente a cura das lesões loxoscélicas é lenta e podem necessitar de
procedimentos cirúrgicos reparadores. Este trabalho tem por objetivo relatar um raro acidente com
Loxosceles sp. na zona oeste do Rio de Janeiro. O presente estudo foi desenvolvido no projeto de
extensão “O Bicho vai Pegar!”, da Universidade Castelo Branco (UCB), que atua na prevenção de
acidentes com animais venenosos e peçonhentos. Na manhã de 25 de novembro de 2017, uma
mulher jovem da zona oeste do Rio de Janeiro procurou ajuda médica sentindo fortes dores em seu
dedo polegar da mão direita, onde foram receitados analgésicos para tomar durante sete dias. No dia
seguinte, retornou a emergência da mesma unidade, ainda com dor intensa, além de hiperglicemia e
hipertensão, foram receitados mais analgésicos. Não obtendo êxito com nenhum medicamento, no
terceiro dia, a acidentada procurou a emergência de outra unidade hospitalar, onde mais uma vez não
obteve sucesso para o tratamento e foi internada no quarto dia, sendo diagnosticada com picada de
aranha-marrom. No mesmo dia após a internação, a paciente passou por uma intervenção cirúrgica e
percebeu-se uma rápida evolução no quadro clínico, chegando a necrosar parte do polegar. Passados
cinco dias após o acidente, a paciente recebeu alta, voltando a ser internada novamente mais tarde no
mesmo dia com dor intensa, onde foi preciso que houvesse a aplicação de morfina para amenizar a
dor. A paciente ficou internada durante o período de 37 dias, onde durante este período ocorreu a
notável evolução da necrose. A administração dos medicamentos foi feita por via endovenosa e cinco
procedimentos cirúrgicos foram necessários, inclusive flowable. Após receber alta em 31 de dezembro
de 2017, a paciente continuou o tratamento com antibióticos e analgésicos em casa durantes alguns
meses.
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Resumo
Os acidentes causados por serpentes peçonhentas representam uma emergência clínica frequente, especialmente em países
tropicais Este estudo objetiva descrever a ocorrência de acidente botrópico em duas gestantes atendidas no centro de
referência em Infectologia do Amazonas. Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo de análise de dados secundários
presentes nos prontuários eletrônicos de um centro de referência em infectologia no Amazonas. Os dois casos ocorreram com
mulheres gestantes ambas residentes da zona rural da cidade de Manaus/AM. Caso 1 – Paciente de 30 anos de idade, com
18 semanas de gestação que deu entrada na unidade hospitalar após 4 horas do acidente, classificado como leve e
administrado 4 ampolas, apresentou lesão de mordedura em tornozelo direito com edema leve, evoluiu com melhora da dor
local e edema sem apresentar complicações decorrentes do envenenamento com alta hospitalar após seis dias de internação.
Caso 2 – Paciente de 24 anos de idade com 26 semanas de gestação, deu entrada na unidade hospitalar após 15 horas do
acidente apresentando lesão por mordedura em tornozelo esquerdo com edema moderado e sinais de inflamação local,

sendo aplicado a mesma a pré-medicação e em seguida 8 ampolas do soro antibotrópico. Não houve reação adversa
soroterapia, entretanto evoluiu com infecção secundária no local da picada após dois dias de internação sendo administrado
antibiótico terapia com clindamicina e drenagem cirúrgica de abscesso no local afetado no oitavo dia de internação, após
melhora da dor e edema recebeu alta hospitalar com 10 dias de internação em continuidade de antibiótico terapia com
cefalexina por 7 dias. Apesar de ambas estarem gestantes não houve durante o período de internação alguma complicação
obstétrica como hemorragia ou aborto. Os casos de acidentes ofídicos com gestantes são raros e quando ocorrem
apresentam grande risco de complicações, principalmente as obstétricas hemorrágicas. Além disso, existem outros fatores
que interferem na gravidade de um acidente ofídico que estão relacionados à serpente.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A Hydrodynastes gigas é uma serpente de grande porte pertencente à Família Colubridae, também
denominada surucucu-do-pantanal ou boipevaçu. É uma serpente que não apresenta hábitos agressivos e só ataca quando
se sente ameaçada e com o intuito de proteção. OBJETIVO: relatar um caso de acidente ofídico causado pela espécie
Hydrodynastes gigas. DESENHO DE ESTUDO: Paciente do sexo feminino, residente em Candeias do Jamari/RO, zona rural,
procurou atendimento no município de Candeias relatando picada de serpente, foi encaminhada para o Hospital CEMETRON,
onde referiu acidente ofídico há aproximadamente 2 horas, em panturrilha esquerda, associada à parestesia em membro
inferior esquerdo, com presença de dor. Ausência de edema, equimose e alteração de deambulação. Foi administrado soro
fisiológico 0.9% a cada 6 horas, 1 ampola endovenosa (EV) diluída de hidrocortisona de 500mg, 1 ampola intramuscular de
prometazina de 25mg/mL e 1 ampola EV diluída de ranitidina de 25mg/mL e, 30 minutos após essas medicações, foram
administradas 2 ampolas de soro anti-botrópico-crotálico e 1 ampola de metoclopramida 10mg/2mL de 8 em 8 horas. Os
exames complementares não demonstraram resultados alterados, inclusive no tempo de coagulação e na taxa de diurese.
Recomendou-se elevação do membro acometido. Ao final, paciente recebeu alta 2 dias após a internação em bom estado
geral. MÉTODOS: Acesso ao prontuário clínico e aos dados laboratoriais referentes ao caso relatado, associado à pesquisa
literária a respeito do quadro clínico do paciente, visando trabalhar os dados relativos à observação clínica e laboratorial, de
um indivíduo portador de uma doença, sem utilizar um grupo controle ou placebo. RESULTADOS: Diagnóstico de acidente
ofídico por Hydrodynastes gigas, com evolução e prognóstico positivos. DISCUSSÃO: Raros em termos epidemiológicos, os
acidentes causados por Hydrodynastes gigas pouco apresentam manifestações específicas, entretanto, neste caso, a
paciente relata dor e parestesia. É de difícil identificação, diagnóstico e tratamento, devido à pequena disponibilidade de
informações e dados epidemiológicos, trazendo dificuldades ao profissional da saúde. CONCLUSÃO: Conclui-se que é
essencial obter conhecimento a respeito da abordagem a uma vítima de acidente ofídico, priorizando identificar a espécie,
com o objetivo de administrar o soro correto. Além disso, é importante proporcionar acompanhamento ao paciente e
observação de sua evolução e de seu prognóstico.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A Mastigodryas boddaerti é uma serpente de médio porte pertencente à Família Colubridae – endêmica da
América do Sul, que não apresenta hábitos agressivos e só ataca quando se sente ameaçada e com o intuito de
proteção. OBJETIVO: Relatar um caso de acidente ofídico causado pela espécie Mastigodryas boddaerti. DESENHO DE
ESTUDO: Paciente dá entrada no CEMETRON, relatando acidente ofídico em pé direito, nega dor, calor, rubor, edema ou
quaisquer outros sinais. Paciente apresenta pressão arterial com valores de 172x84 mmHg, pulso de 100 bpm e temperatura
de 35°C, além de relatar histórico de hipertensão arterial; foram solicitados exames e recomendou-se ao paciente retorno no
dia seguinte para avaliação de exames – que não acusaram alterações; durante retorno, ao exame físico, o membro inferior
do paciente apresentou-se sem edema e com pulsos presentes; quanto aos sinais vitais, a pressão arterial do paciente
apresentava valores de 125x73 mmHg e temperatura de 36,5°C. Não foi realizado tratamento com soro. MÉTODOS: Utilizouse o prontuário clínico e os dados laboratoriais referentes ao caso relatado, concomitantemente à pesquisa literária e científica
a respeito do quadro, objetivando trabalhar os dados relativos à observação clínica e laboratorial do indivíduo acometido, sem
utilizar um grupo controle ou placebo. RESULTADOS: Diagnóstico de acidente ofídico por Mastigodryas boddaerti, com
evolução e prognóstico positivos. DISCUSSÃO: Raros em termos de epidemiologia, os acidentes causados por Mastigodryas
boddaerti pouco apresentam manifestações específicas, neste caso, o paciente não apresentou nenhuma manifestação. É de
difícil identificação e diagnóstico, por conta da pequena disponibilidade de informações e dados epidemiológicos – trazendo
dificuldades ao profissional, principalmente ao notificar o caso ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
CONCLUSÃO: Foi observado no caso, que o acidente por Mastigodryas boddaerti não apresentou atividade tóxica ao
paciente.
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INTRODUÇÃO: Acidentes elapídicos são causados por serpentes do gênero Micrurus. Os envenenamentos em humanos são
considerados graves e são responsáveis por 0,4% dos acidentes por serpentes peçonhentas no Brasil. Seu veneno apresenta
neurotoxinas com ações pós e pré-sinápticas. OBJETIVO: Relatar um acidente ofídico elapídico com uso inicial de soro
antibotrópico (SAB), expondo consequências. DESENHO DE ESTUDO: Paciente do sexo feminino, 18 anos, procurou
atendimento no Hospital Municipal de Ariquemes, relatando acidente ofídico há 1 dia, administrou-se 4 ampolas de SAB, ao
qual a paciente apresentou reação alérgica. Evoluiu com ptose palpebral, distúrbio visual, cefaleia e tontura, associados a
sinais flogísticos no local da mordedura – em pé esquerdo. Foi encaminhada ao Hospital CEMETRON 2 dias após a picada,
onde relatou dormência, dificuldade para abrir os olhos, turvação visual e equimose no local da picada. Referiu ainda
parestesia em membros inferiores (MMII) e membros superiores (MMSS) associada à paresia e fala pastosa. A conduta foi de
administração da pré-medicação em conjunto com o soro antielapídico (SAE) 10 ampolas diluído em soro fisiológico 0,9% 250
mL, associados a medicamentos sintomáticos. Assim, a paciente evoluiu de maneira favorável, com alta após 3 dias de
internação. MÉTODOS: Acesso ao prontuário clínico e aos dados laboratoriais referentes ao caso relatado, associado à
pesquisa literária a respeito das manifestações clínicas apresentadas, visando trabalhar os dados relativos à observação
clínica e laboratorial, de um indivíduo portador de uma doença, sem utilizar um grupo controle ou placebo. RESULTADOS:
Confirmação diagnóstica de acidente ofídico elapídico, com evolução e prognóstico positivo. DISCUSSÃO: O diagnóstico de
acidente elapídico é sugerido devido aos sinais neurológicos característicos dos acidentes por Micrurus, que são as
manifestações sistêmicas neuroparalíticas – ptose palpebral, turvação visual, fala pastosa, parestesia e paresia em MMII e
MMSS. Por ausência de outra opção, a paciente foi tratada inicialmente com SAB, apresentando reação alérgica. Porém, ao
se realizar a conduta correta (SAE), apresentou bom prognóstico. CONCLUSÃO: Este trabalho traz à luz a importância da
identificação etiológica para a escolha adequada do tratamento e a correta diluição dos medicamentos, objetivando diminuir a
ocorrência de respostas alergênicas.
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Resumo

As serpentes venenosas no Brasil pertencem aos gêneros Bothrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus,
sendo responsáveis por mais de 20.000 acidentes notificados por ano ao Ministério da Saúde, dentre
estes, cerca de 80% a 90% dos acidentes ofídicos são causados por serpentes do gênero Bothrops.
Relatamos o caso de uma mulher de 20 anos que evoluiu com manifestações hemorrágicas graves
após acidente ofídico por serpente do gênero bothrops. Paciente proveniente do município de Lábrea
no interior do Amazonas, vítima de acidente botrópico em área de mata aberta por volta de 13 horas.
Do momento do acidente até a infusão do soro antibotrópico foram 20 horas. Tendo evoluído com
agitação psicomotora, cefaleia holocraniana, hematêmese e síncope. Ao exame físico, observou-se
estrabismo convergente, hemorragia conjuntival e retiniana à esquerda, hemianopsia temporal
esquerda com paralisia do retolateral e obliquo superior esquerdo, assim como hipoestesia em face
esquerda e área de necrose seca em face plantar de 3º e 4º pododactilos esquerdos. A tomografia
computadorizada (TC) de crânio, evidenciava áreas hiperdensas sugestivas de hemorragia aguda
com edema perilesional em região parieto-occipital esquerda, em território de artéria cerebral média. O
veneno possui ação citotóxica, vasculotóxica e anticoagulante que pode causar desde sintomas locais
leves a necrose tecidual, rabdomiólise, insuficiência renal aguda e acidente vascular encefálico
hemorrágico (AVEH). Das complicações sistêmicas, as coagulopatias são as mais comuns, neste
caso, manifestadas através de hematêmese, AVEH, hemorragia conjunctival e retiniana. A TC de
crânio na vigência da suspeita clínica de AVEH, apresenta-se como padrão-ouro no diagnóstico. Foi
optado por terapêutica conservadora pela ausência de desvio de linha média maior que 8 cm, melhora
do nível de consciência e estabilização clínica após medidas de suporte e corticoterapia. A paciente
teve alta após 18 dias com boa evolução clínica e tomográfica, sendo encaminhada para
acompanhamento com a neurologia. As complicações advindas do acidente botrópico podem ser
contornáveis se abordadas a tempo. Neste contexto, a soroterapia precoce entra como principal fator
terapêutico e prognóstico.
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Resumo

O acidente causado por escorpião é um problema de saúde pública no Brasil, devido a sua elevada
incidência em todas as regiões do país. A região Nordeste do Brasil exibe o maior número de casos e
de óbitos. O presente estudo é uma investigação retrospectiva e descritiva das características
epidemiológicas dos acidentes por escorpiões notificados no estado da Paraíba no ano de 2016. Para
tanto, os dados epidemiológicos foram coletados a partir do banco de dados do Sistema de
Informações de Agravo de Notificação da Secretaria de Saúde da Paraíba. Um total 4968 casos foram
analisados. Os acidentes ocorreram em todos os meses do ano e foram distribuídos em 42
municípios, sendo mais frequentes em áreas urbanas (n=4.089; 82%). As vítimas foram
predominantemente mulheres jovens (n=2.790; 56%), com idade entre 20 e 29 anos (n=816; 17%). O
pé (n=1.750; 35%) foi a parte do corpo mais atingida pelas picadas e a maioria dos casos recebeu o
cuidado médico entre 1 e 3 horas após o incidente (1.773; 36%). A maioria dos casos manifestaram
severidade leve (n=4.401; 88%) e progrediram para cura. Foram notificados 15 óbitos, resultando em
uma taxa de letalidade de 0.3%. As manifestações clínicas locais (n=4.536; 92%) foram mais
frequentes do que as sistêmicas (n=284; 6%). A dor foi a manifestação local mais frequente (n=4.261;
94%), seguido por edema (n=1.213; 27%) e parestesia (n=1.107; 24%). As manifestações vagais
(n=95; 33%) e neurológicas (n=43; 15%) foram as mais frequentes manifestações sistêmicas. Diante
do elevado número de casos e de óbitos notificados no ano de 2016 é urgente a elaboração e
realização de ações preventivas e de controle dos acidentes, bem como melhorar o atendimento às
vítimas de picada de escorpião.
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Resumo

O estudo sobre os acidentes causados por animais aquáticos no Brasil apresenta comunicações
esparsas e pouco conclusivas em termos de epidemiologia, relato dos sinais e sintomas e medidas
terapêuticas empregadas. Os cnidários despertam atenção principalmente devido à irritação que
causam na pele de banhistas, sendo, no Brasil, Hydrozoa e Cubozoa as classes com representantes
potencialmente perigosos. No Brasil Lychnorhiza lucena Haeckel, 1880 é a Rhizostomeae mais
abundante e também atinge altas densidades em seus picos populacionais. Há poucas informações
sobre a biologia de medusas Rhizostomeae, as quais dominam em ambientes costeiros tropicais e
subtropicais. Entretanto, nas últimas décadas, grande atenção tem se voltado à ecologia de
cifomedusas devido ao aparente aumento de algumas populações. Suas taxas de alimentação são
elevadas e elas podem exaurir populações planctônicas, trazendo drásticas consequências para a
economia e o ecossistema. Devido ao seu tamanho, estas medusas podem ser potencialmente
perigosas e causar acidentes com banhistas desavisados e profissionais da pesca. Este estudo
analisa alguns casos de acidentes com L. lucena e descreve um surto ocorrido na Baía de Sepetiba,
no Rio de Janeiro, em dezembro de 2017. O trabalho foi realizado pelo projeto de extensão “O Bicho
vai Pegar!” da Universidade Castelo Branco e desenvolvido no Centro de Pesquisas em Biologia –
CEPBio. O projeto visa à prevenção de acidentes com animais venenosos e peçonhentos. O trabalho
foi realizado durante o período de pico populacional de Lychnorhiza lucena, entre dezembro de 2017 e
janeiro de 2018, na Baía de Sepetiba, litoral sul do Rio de Janeiro, região conhecida como “Costa
Verde”. Foram acompanhados os relatos de acidentes com pescadores e moradores da região, assim
como o de banhistas que tiveram contato com o animal. As imagens dos acidentes foram analisadas e
as medusas foram registradas e fotografadas. Sensação de ardência e queimação foram relatadas.
Bolhas e vesículas surgiram no local do acidente. Os cnidários são representados por várias espécies
ao longo do litoral do Brasil havendo, no entanto, poucas espécies de importância médica dignas de
nota. Entretanto, acidentes com medusas Rhizostomeae estão se tornando frequentes.
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Resumo
Introdução: O escorpionismo, ou seja, o quadro de envenenamento causado pelo veneno escorpiônico, apresenta grande
importância pela intensa frequência e gravidade. Objetivo: descrever os acidentes escorpiônicos atendidos no Hospital
Municipal de Santarém (HMS) – Pará. Desenho do estudo: estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa.
Métodos: Foram analisadas fichas de notificação das vítimas atendidas no HMS e seus respectivos prontuários, no ano de
2015. Resultados: Foram registrados e atendidos no HMS 127 acidentes escorpiônicos. Quanto ao perfil sociodemográfico
verificou-se maior incidência no sexo masculino (68,4%) e faixa etária entre 16 a 30 anos de idade (31,5%). O município de

Santarém representa a localidade de maior ocorrência com 76,4%, destacando-se a zona rural com 44,1%. A ocupação das
vítimas em grande parte dos registros (88,2%) não foi informada, seguida de agricultores com 4,7%. O local da picada em sua
maioria tampouco foi anotado (ignorada/sem informação 66,1%), seguido dos pés (15,7%). Ocorreram tanto manifestações
locais, quanto sistêmicas. Os aspectos clínicos gerais evidenciaram: dor (51,2%), formigamento (37%),
mioclonias/fasciculação (29,9%), disartria (26%) e sensação de choque elétrico (14%). Em relação à gravidade dos casos,
houve similaridade ao percentual de acidentes graves e leves registrados (3,9%), sendo que na maioria dos acidentes não se
obteve esta informação (89%).Todos os pacientes evoluíram para cura. Discussão: Os achados epidemiológicos observados
corroboram outros estudos realizados no Brasil. Destaca-se que a falta de registro adequado tanto nas fichas de notificação,
bem como nos prontuários restringe a possibilidade de análise de variáveis importantes para o estudo destes acidentes, com
repercussões na qualidade do Programa Nacional de Controle de Acidentes por Animais Peçonhentos, comprometendo as
ações de vigilância epidemiológica e limitando as políticas de controle acerca deste agravo. Os agricultores têm sido afetados
em sua maioria pela exposição frequente aos escorpiões, sendo mais frequentes os acidentes na zona rural. As
manifestações locais foram frequentemente referidas, quando anotadas. Considerações finais: O estudo revelou aspectos
epidemiológicos e clínicos relevantes das manifestações locais e sistêmicas relevantes, com destaque para manifestações
neurológicas, menos frequentes em outras regiões. Revelou ainda fragilidade nos registros realizados pelos profissionais da
saúde.
Palavras-chaves: acidente escorpiônico, acidente por animal peçonhento, sistemas de informação em saúde, saúde na
Amazônia
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Resumo

No Brasil, em 1988 houve a implantação da obrigatoriedade da notificação dos acidentes
escorpiônicos, através do Programa Nacional de Ofidismo iniciando uma nova etapa na contabilidade
e registro dos acidentes por animais peçonhentos. Atualmente, o Nordeste destaca-se devido à
grande quantidade de ataques de escorpião se comparado a outras regiões. Diversas espécies
podem causar estes acidentes, porém no nosso país, os escorpiões de maior importância são Tityus
serrulatus, T. baihensis e T. stigmurus, sendo o T. serrulatus responsável pela maioria dos casos mais
agravantes. O objetivo deste trabalho é aludir sobre a lacuna no registro das espécies causadoras dos
óbitos por acidentes escorpiônicos. Para isso analisou-se, a o registro anual de casos e óbitos em
duas bases de dados, sendo elas: Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAM) e
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Ambas as bases de dados apresentaram os dados
anuais acerca dos óbitos causados por escorpiões abrangendo o período de 2001-2016, podendo ser
separados por ano, mês, sexo, idade, raça, local da notificação e o tempo entre a picada e o
atendimento. Porém nenhuma das referidas bases especificavam a espécie causadora dos óbitos,
mostrando uma lacuna que pode ser encontrada na epidemiologia desses acidentes. Assim, a
ausência de tais informações desencadeia a falta de conhecimento sobre a real dimensão do
problema. Tendo isso em vista, durante o preenchimento das fichas eletrônicas seria de grande
importância a inclusão de um campo especifico para a espécie do animal causador ou descrição
morfológica da espécie. Visto que, tal descrição encontra-se presente quando o agravo é causado por
aranhas e serpentes.
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Resumo
Acidente escorpiônico ou escorpionismo corresponde ao quadro de envenenamento provocado pela picada de escorpiões que consiste
em um relevante problema de saúde pública. As manifestações clínicas advindas desse agravo variam de leves, com sintomatologia
local como dor, parestesia e edema, a moderadas e graves, que evoluem com alterações sistêmicas como hipertermia, taquipneia,
arritmias e confusão mental. No Brasil, os acidentes mais graves são causados por escorpiões do gênero Tityus, sendo destaque o T.
serrulatus, espécie mais peçonhenta e melhor adaptada à vida domiciliar urbana. O presente estudo possui o fito de delinear o perfil
epidemiológico dos acidentes escorpiônicos em Alagoas no período de 2011 a 2016 com o escopo de elencar dados que possam servir
de base para intervenções futuras. Trata-se de um trabalho quantitativo, transversal, descritivo e retrospectivo. Consiste em uma
investigação epidemiológica dos casos de escorpionismo a partir de dados obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN). As variáveis pesquisadas foram: sexo, faixa etária, tempo entre picada e atendimento, classificação e evolução. No período em
análise, foram notificados no Brasil 466.199 casos dos quais 219.123 (47%) são referentes à região nordeste. Em Alagoas, ocorreu um
total de 39.695 notificações, com 24.078 casos (61%) envolvendo o sexo feminino e 22.236 (56%) a faixa etária entre 20 e 59 anos.
Ademais, houve 30.910 casos (77%) com atendimento em até três horas, ocorrendo em no máximo uma hora em 23.505 (59%)
notificações. Além disso, 37.932 (95%) foram classificados como leves e houve cura em 37.212 casos (94%). O elevado número de
notificações em Alagoas desponta como um reflexo das precárias condições de moradia e saneamento, fatores cruciais na etiologia dos
acidentes escorpiônicos. Houve maior acometimento do sexo feminino (56%), o que pode ser explicado pela execução de tarefas
domésticas de maior risco, como limpeza de locais que servem de abrigo para escorpiões. Outrossim, a maioria dos casos foi
classificada como leve (95%) e evoluiu para cura (94%), o que pode estar associado à assistência ofertada em tempo hábil. O perfil
epidemiológico descrito reforça a importância de elaborar novas estratégias de controle de acidentes, sendo mister orientar a população
acerca de medidas voltadas à prevenção do agravo em análise.
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Resumo
Os escorpiões são artrópodes que podem causar com sua picada um quadro de envenenamento humano cuja gravidade e evolução
podem variar amplamente, havendo casos de morte ou de sequelas temporárias ao trabalho. No contexto da saúde pública brasileira, os
escorpiões representam um grave risco, especialmente nas áreas urbanas, devido não apenas à alta incidência, mas também à
potencial gravidade dos casos ocorridos. No Brasil, os escorpiões do gênero Tityus, com destaque para a espécie Tityus serrulatus,
atualmente é o responsável pelo maior número de casos de picadas de escorpião no país, pois possui o veneno mais potente e está
mais adaptado a área domiciliar urbana, sendo assim de importância para saúde pública. O escorpionismo deve ser objeto constante de
ações públicas, visando principalmente ao maior esclarecimento e à mudança de comportamento da população. Para isso, é de alta
relevância o conhecimento da epidemiologia do agravo. Diante ao exposto, objetivou-se determinar os aspectos epidemiológicos dos
acidentes escorpiônicos registrados no município de Santarém, Pará, no período de 2007-2016. Trata-se de um estudo transversal e
retrospectivo com uma abordagem quantitativa, cuja base de dados foi o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Encontrou-se um total de 1416 casos,
predominantemente na região do Baixo Amazonas (1408 casos), com a maioria dos casos (40%) classificada como leve e com o tempo
entre a picada e o atendimento ocorrendo, majoritariamente (19%), em um intervalo de 12 a 24 horas. Predominante ao sexo masculino
(72%), etnia parda (85%) e em indivíduos com idade entre 20-39 anos (36%), quanto a escolaridade, a maioria não possui nenhuma
formação educacional. Em 98% dos casos notificados houve cura, entretanto, registraram-se 3 óbitos no intervalo de tempo do
estudado. Enfatiza-se para necessidade de melhorias no processo de notificação de acidentes por escorpião e sugere-se considerar
seus determinantes para o planejamento e direcionamento de intervenções por parte do serviço público de saúde.

Palavras-chaves: Amazônia, Epidemiologia, Escorpiões

ACIDENTES ESCORPIÔNICOS: SURTOS PRODUZEM ALERTAS EM REGIÃO NORDESTE
Autores

Lara de Almeida Cardoso Ferreira 1, Ivanice Bezerra da Silva Gomes 1, João Pereira de
Assis Neto 1, Mariana Belmont Carvalho Xavier Cruz 1, Nathália Barros Mangueira

Cavalcanti 1, Clélia de Alencar Xavier Mota 2,1,3, Antônio Ramos Nogueira Fernandes 3,
Luísa Escorel de Araújo Silva 1
Instituição 1 FAMENE - FACULDADE DE MEDICINA NOVA ESPERANÇA (Av. Frei Galvão, 12 Gramame, João Pessoa, PB, 58067-698), 2 UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
PARAÍBA (Cidade Universitária, s/n - Castelo Branco III, João Pessoa - PB, 58051-085), 3
FCM - PB - Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba (BR-230, Km 9 - Amazonia Park,
Cabedelo - PB, 58106-402)
Resumo
O escorpionismo é o envenenamento pelo escorpião, ocorrendo em maior quantidade nos períodos de maior de temperatura e umidade.
A gravidade dos acidentes dependerá de fatores: espécie, tamanho, quantidade de veneno, massa corporal, diagnóstico precoce e
outros. Ocorrem em torno de 1.200.000 acidentes/ano com mortes de cerca de 3.250 pessoas/ano no mundo. No Brasil, espécies do
gênero Tityus são importantes na saúde pública. Este trabalho pretende identificar o aumento dos acidentes escorpiônicos na Região
Nordeste, além de apresentar a sua sintomatologia, tratamento e prevenção. Trata-se de uma revisão literária, com utilização de
publicações nas bases de dados SCIELO, Ministério da Saúde e Google, no período 2003 à 2017, a partir dos descritores: acidentes por
escorpiões e escorpionismo no Pernambuco. Os grupos mais vulneráveis para tais acidentes são trabalhadores da construção civil,
crianças e pessoas que permanecem maiores períodos dentro de casa. Foi observado um aumento das taxas de incidência de
acidentes causados pelos escorpiões em diversos Estados do Nordeste do Brasil, como exemplo os surtos no Estado de Pernambuco
no ano de 2017, no período de Janeiro a Junho, com registro de 705 casos pela Secretaria de Saúde, correspondendo 25% a mais do
que o mesmo período no ano de 2016. Segundo a literatura, ocorre morte em 0,59% dos casos graves, com os óbitos mais associados a
acidentes por T. serrulatus. O veneno do escorpião apresenta neurotoxinas, induzindo a liberação dos neurotransmissores
catecolaminas e acetilcolina, responsáveis pelos sinais e sintomas. O quadro clínico é representado por manifestações locais e/ou
sistêmicas. Os acidentes podem ser classificados como leves, moderados e graves. O tratamento será dividido em sintomático,
específico e de suporte, com o objetivo de neutralizar as toxinas, diminuir as manifestações e manter as funções vitais. Como meios
para prevenir os ataques, chama-se atenção para: manter limpas as instalações, evitar acúmulo de lixo, vistoriar calçados, não andar
descalço e outros. Com base no pesquisado, nota-se que há um aumento dos acidentes escorpiônicos nos últimos anos ao mesmo
tempo em que há uma falha no sistema de saúde, onde tais ocorrências são negligenciadas. Assim, este estudo contribui para a Saúde
Pública ao mostrar que informações sobre o escorpionismo são importantes, principalmente para aqueles que pertencem ao grupo de
risco.
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Resumo
Introdução: Os acidentes por serpentes do gênero Bothrops são responsáveis por cerca de 90% dos acidentes ofídicos
peçonhentos no país. São relatados 3 acidentes ofídicos ocorridos na face atendidos no Hospital Municipal de Santarém (PA).

CASO 1: 45 anos, masc., Monte Alegre(PA), vítima de acidente ofídico, quando caçava. Picado na
região infra-orbicular E. Atendido 5 hs após o acidente, recebeu 8 ampolas de soro antibotrópico.Evoluiu com edema e equimose progressivos, turvação bilateral da visão e dor ocular à D.
Recebeu inadvertidamente mais 12 ampolas e cloranfenicol. Apresentou blefarohematoma,
hemorragia subconjuntival bilateral e glaucoma agudo em olho D. Tratado com colírios de
Brinzolamida, Maleato de Timolol, Pilocarpina 4% e Acetazolamida. Alta no 9o dia de internação.
CASO 2: 43 anos, masc., vítima de acidente ofídico na região frontal da face ao pendurar rede. À
admissão apresentou turvação da visão e edema facial progressivo, extensivo à região cervical e
torácica e gengivorragia. Recebeu 12 ampolas de soro anti-botrópico, clindamicina, ciprofloxacin para
celulite periorbitária. Evoluiu com piora visual E, secreção purulenta na pálpebra E e abscesso na
região frontal. Feito debridamento do tecido necrótico. Alta no 16o dia. CASO 3: 5 anos, masc., vítima
de acidente ofídico na região periorbital D. Apresentou gengivorragia, edema e equimose periorbital
bilateral. Recebeu 10 ampolas de soro anti-botrópico e posteriormente mais 5 ampolas, corticosteróide
por via oral e antibioticoterapia. Alta após 10 dias. DISCUSSÃO: Os acidentes faciais provavelmente
por Bothrops sp evoluíram com extenso edema, sangramento e complicações oculares e perioculares.
As toxinas presentes no veneno destas serpentes possuem atividade inflamatória, coagulante e
hemorrágica, que usualmente podem causar este quadro.
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Resumo

Os animais peçonhentos produzem ou modificam algum veneno e possuem aparato para injetá-lo. A
Organização Mundial da Saúde, incluiu esses animais na lista das doenças tropicais negligenciadas
que acometem a população. Os principais acidentes são ofídicos, aracnídeos, escorpiônicos e os por
abelhas, esses não são frequentes no grupo infantil, mas quando ocorrem são de maior gravidade do
que no adulto, devido à concentração do veneno por área corporal e capacidade imunológica do
pueril. As crianças devem receber acompanhamento especial, considerando a baixa maturidade e
maior vulnerabilidade, além das especificidades dentro das diferentes faixas etárias. Destarte, um
mapeamento deve ser feito para saber a prevalência de animais peçonhentos no estado de Alagoas.
Com isso, o estudo tem o objetivo de conhecer e analisar a prevalência de crianças vitima desses
acidentes para posteriores ações, reduzindo os casos. Trata-se de uma revisão crítica de bibliografias
construído de consultas em plataformas (Pubmed e SciELO) e livros. Observou-se os casos
confirmados notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), a partir dos
dados encontrados no departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Utilizouse as seguintes variáveis para os casos confirmados: faixa etária e tipo de acidente. Diante isso, no
estado de Alagoas foi registrado entre 2010 e 2015 um total de 9.727 mil casos de vítimas por animais
peçonhentos na faixa etária de 0 a 15 anos, na qual Serpente (345), Aranha (102), Escorpião (8.140),
Lagarta (83), Abelha (703) e outros (354).Das Unidades Federativas do Brasil o estado de Alagoas é o
de maior incidência, porém vale ressaltar, que há subnotificação dos casos e falha na coleta de
informações sobre as incidências, agravando essa situação. O presente estudo pode colaborar para a
melhoria e desenvolvimento da sistematização do atendimento de crianças vítimas de animais
peçonhentos, sendo que é mais grave na criança, consequentemente as sequelas e a mortalidade são
mais altas. Além do mais, evidencia-se a necessidade de capacitação dos profissionais para receber e
tratar, bem como conduzir ações educativas que reduzam a incidência de injúrias e oriente sobre
primeiros socorros as crianças.
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Resumo

ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS EM ALAGOAS ENTRE 2010-2016
Os acidentes causados por animais peçonhentos constituem um problema de saúde pública,
tornando-se de alta relevância o conhecimento clínico e epidemiológico. Somente em 2013, o Brasil
registrou 158.002 casos de envenenamentos por animais peçonhentos, sendo a maior parte (123.128

casos), causados por serpentes, escorpiões e aranhas. Este estudo tem como objetivo descrever a
situação dos acidentes por animais peçonhentos no estado de Alagoas entre 2010 e 2016. Trata-se de
um estudo descritivo. Foram incluídos todos os casos de acidentes causados por animais
peçonhentos registrados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação em Alagoas entre 2010 e
2016. Foram variáveis analisadas: ano de ocorrência, sexo e faixa etária. Foram notificados 53.179
ocorrências no período analisado (média de 7597 casos/ano), sendo 2.227 (4,18%) acidentes por
serpentes, 566 (1,06%) por aranhas, 44.450 (83,58%) por escorpiões, 309 por lagartas(0,58%), 3.104
(5,83%) por abelhas, 1.324 (2,48%) por outros animais e 1.199 (2,25%) ignorados ou em branco. O
maior número de ocorrências foi registrada na faixa etária de 20 a 39 anos, com 17.716 casos
(33,3%). O maior número de acidentes notificados do sexo feminino (30.131/56,66%). Modificações do
ambiente natural pelo desmatamento e os diferentes usos do solo urbano pelo homem ocasionam
uma quebra na cadeia alimentar, interferindo nos locais de abrigo desses animais. Assim, devido à
escassez de recursos, estes passam a procurar alimento e abrigo em residências, terrenos baldios e
áreas em construção. Concomitante, de acordo com o último recenseamento, o estado dispõe de
638.112 domicílios urbanos e 204.772 rurais, destes, 505.730,4 (60%) com saneamento
semiadequado contribuindo para a perpetuação desse tipo de acidente. A maior ocorrência em
mulheres pode ser explicada por se tratar da maioria da população do estado (1.610.174,904/51,6%)
e, devido a responsabilidade financeira pelo domicílio ser de minoria feminina (324.539/38,5%), podese suscitar que as mulheres permanecem mais tempo nas residências e em maior exposição a esse
tipo de acidente. Ressalta-se a necessidade de se desenvolver ações visando à prevenção e à
adequação no atendimento ao paciente acidentado, bem como a melhoria da infraestrutura do estado
com o aprimoramento dos indicadores sociais.
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Resumo
Acidentes com animais peçonhentos (AAP) caracterizam-se como problema de saúde pública relevante, sendo classificados
como agravos de notificação obrigatória. Mudanças nos fatores condicionantes da ocorrência desses agravos necessitam ser
interpretadas, frente às interações ambientais e sociais que refletem nas características epidemiológicas, possibilitando a
prevenção e controle dos AAP. Objetivou-se descrever o perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos
notificados no município de São Lourenço da Mata/PE para avaliar a necessidade de implementações no sistema de saúde.
Realizou-se uma análise descritiva, retrospectiva e epidemiológica dos AAP ocorridos no período de 2012 a 2017, contidos no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Análises estatísticas foram realizadas para relacionar variáveis,
em valores relativos. No período verificado, houve a notificação oficial de 923 casos, sendo 78,11% autóctones e 20,8%
ocorridos em municípios limítrofes. Os casos urbanos resultaram em 72,16% das ocorrências; 23,08% das notificações não
tiveram a zona geográfica de ocorrência sinalizada. Dos acidentados, 53,63% foram do sexo feminino. Com relação ao tipo de
acidente, o escorpianismo resultou em 78,98%; espécie marcada como “outros” 5,63% e dado ignorado em 4,98% dos casos.
O período de veraneio (setembro a abril) concentrou 66,20% dos acidentes. A escolaridade foi ignorada em 85,37% das
notificações. Acerca do local corpóreo de picada, os membros pélvicos foram assinalados em 39,87%; membros torácicos,
7,91%; cabeça, 4,33%; tronco, 1,73% e ignoraram-se 20,04% dos casos. O tempo médio entre o acidente e o atendimento foi
inferior ou igual a 03 horas em 60,78% dos casos, sendo a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA São Lourenço da Mata)
responsável por 85,70% dos atendimentos. A letalidade representou 0,33% e a cura ocorreu em 95,02% das notificações.
Notificações no meio urbano destacam-se pelo número de casos, além da ocorrência de notificações em acidentados do sexo
feminino, diferindo de outros estudos. A presença da UPA no território pode justificar a absorção de casos importados. A
compreensão da situação epidemiológica, social e ambiental pode auxiliar na elaboração de estratégias que objetivem
melhores condições na coleta de informações e na notificação dos acidentes e, assim, intervenções com o intuito de reduzir
os casos no municípios e áreas circunvizinhas.
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Resumo

Em vários países tropicais, o envenenamento continua a ser uma grande questão de saúde pública
negligenciada. No Brasil, dentre os animais peçonhentos que mais causam acidentes, estão incluídas
algumas espécies de serpentes, escorpiões, aranhas, lepidópteros, himenópteros, quilópodes, peixes,
cnidários, entre outros. A notificação dos casos de envenenamento causados por animais
peçonhentos foi organizada e os dados são acessíveis de forma on-line. Dessa forma, objetivou-se
descrever os dados epidemiológicos de acidentes notificados provocados por animais peçonhento
entre 2015 e 2016. A área de estudo constituiu-se na cidade de Balsas, Maranhão, que possui
aproximadamente 92.144 habitantes, sendo considerada o maior município do Estado do Maranhão
em área total (urbano e rural) é a terceira maior cidade do estado em território urbanizado. Para a
coleta dos dados de casos notificados de acidentes causados por animais peçonhentos em Balsas, no
período de janeiro de 2015 a outubro de 2016, foi utilizado o Sistema de Informação de Agravos de
Notificações (SINAN), que desde 1995, a Coordenação Nacional de Controle de Zoonoses e Animais
Peçonhentos (CNCZAP) adota para consolidar os registros dos acidentes por animais. Em 2015
constatou-se um quantitativo maior de acidentes com animais peçonhentos comparado com 2016,
havendo uma redução de cerca 42,8% dos casos. Nos dois anos os homens de diferentes idades
foram os mais acometidos pelos acidentes. Os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Novembro e
Dezembro obtiveram maior número casos em 2015, enquanto que em 2016 os meses de maior
notificação foram Agosto e Outubro. Os casos notificados estiveram concentrados nos bairros Centro,
Residencial Veneza e Manoel Novo da cidade de Balsas - MA. Quanto a evolução dos casos, apenas
44,4% evoluíram a cura e o restante, cerca de 55,6%, não foram concluídos ou não constam nas
fichas analisadas, demonstrando certa displicência quanto ao acompanhamento e desfecho do quadro
clínico dos pacientes. Apesar dos resultados, sabe-se que ainda persistem muitas casos de
subnotificação, e provavelmente os dados não correspondem a realidade de acidentes provocados
por animais peçonhentos na cidade de Balsas - MA. Os dados notificados são importantes para
melhorar a prevenção e o gerenciamento de envenenamentos provocados pelos animais
peçonhentos, havendo a necessidade de mais estudos que levem em consideração outras
plataformas para avaliação dos casos notificados.
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Resumo

Animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas produtoras e inoculadoras de substâncias tóxicas. Estima-se que ocorrem,
anualmente, no Brasil cerca de 20.000 casos de acidentes com serpentes, 5.000 com aranhas e 8.000 com escorpiões. Os acidentes
por esses animais representam um importante problema de saúde pública nos países tropicais pela frequência com que ocorrem e pela
morbi-mortalidade que ocasionam. Analisar o número de casos notificados de acidentes por animais peçonhentos em Alagoas, no
período de 2012 a 2016; Identificar os principais animais peçonhentos agressores. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e
retrospectivo que utilizou dados das notificações de acidentes por animais peçonhentos no estado de Alagoas, no período de 2012 a
2016, disponibilizados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados foram sistematizados e analisados com
auxílio do Microsoft Excel 2016 e para o cálculo da taxa de mortalidade, as informações populacionais foram obtidas no site do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. No período de 2012 a 2016, foram notificados no SINAN 40.557 acidentes por animais
peçonhentos no estado de Alagoas, sendo 84,59% por escorpião, 5,73% por abelha, 3,86% por serpente, 1,01% por aranha e 0,55% por
lagarta, além de 2,13% dos casos por outros animais, vale destacar que em 2,13% a informação foi ignorada. Quando analisado a taxa
média de incidência, observou-se um valor de 245,97 casos/ 100.000 hab, sendo a maior taxa no ano de 2014 (284,67/100.000 hab) e a
menor no ano de 2012(206,98/100.000 hab). Quanto à evolução do caso, 92,94% alcançaram a cura e 0,05% (n=22) chegaram a óbito
pelo agravo notificado. O sexo feminino foi o mais acometido (57,87%), enquanto que o masculino foi de 42,87%. A capital Maceió foi
responsável por 53,46% dos casos notificados. Com base nos dados apresentados, a investigação revelou os principais animais
peçonhentos agressores e evolução desses acidentes, demonstrando a importância das medidas de controle e prevenção. As
autoridades em saúde devem intensificar estratégias que minimizem os acidentes por animais peçonhentos, além de realizar ações de
educação ambiental e em saúde afim de gerar medidas de controle incorporadas no dia-a-dia da população.
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Resumo
Animais peçonhentos produzem peçonha e têm estruturas capazes de inoculá-la em sua presa ou predador. O Brasil, por seu clima
tropical e biodiversidade, possui diversas espécies desses animais, que constituem a segunda causa de envenenamento humano no
país. Esse estudo objetivou analisar os aspectos epidemiológicos dos casos de acidentes por animais peçonhentos registrados no
estado do Piauí no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2016. Trata-se de um estudo quantitativo e descritivo. A coleta de dados
foi feita a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foram verificadas as variáveis: casos por ano, sexo, tipo de
acidente, classificação do acidente, tempo entre picada e atendimento e evolução do caso. Os dados foram consolidados e tabulados no
Microsoft Excel 2010. No período de janeiro de 2007 a dezembro de 2016 foram notificados 15315 acidentes por animais peçonhentos
sendo 2016 o ano de maior incidência com 2809 (18,3%) notificações. Quanto ao sexo, o masculino teve 8620 (56,3%) casos e o
feminino 6694 (43,7%). Os acidentes com escorpiões foram os mais prevalentes com 9913 (64,7%) casos, seguido dos com serpentes
2240 (14,6%), abelhas com 1201 (7,8%), aranhas com 701 (4,6%) e lagartas com 125 (0,8%). O tempo entre picada e atendimento na
maioria dos casos foi de 1 a 3 horas (31,8%) seguido do período de até 1 hora (28%). Quanto à classificação do acidente, os casos
classificados como leve foram 10820 (70,6%), moderado 3047 (20%) e grave 175 (1,1%). Cerca de 88,8% dos casos evoluíram para a
cura. Os acidentes por animais peçonhentos no estado do Piauí ocorrem, principalmente, no sexo masculino, pois os homens estão
mais expostos já que exercem atividades externas, como a agricultura. A prevalência do escorpionismo seguido do ofidismo nesse
estudo corrobora com o esperado para a Região Nordeste. No entanto, em oposição à literatura, foi visto mais casos de acidentes por
abelhas do que aranhas. A prevalência de acidentes leves e a alta porcentagem de cura são positivas, no entanto, o atendimento às
vítimas requer maior agilidade, devido à gravidade com a qual determinados casos podem evoluir. Conclui-se que os casos de acidentes
por animais peçonhentos no estado do Piauí foram, sobretudo, por escorpionismo e em homens. Foram classificados como leves e
ocorreram em 2016. Ademais, o tempo entre picada e atendimento foi de 1 a 3 horas e os casos evoluíram para cura.
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Resumo

Os acidentes por animais peçonhentos são um grave problema de saúde pública devido a frequência
com que ocorrem e pelo seu potencial de gravidade, principalmente entre crianças e idosos.
Ultimamente, vem se observando o aumento da incidência deste agravo, com destaque para as áreas
urbanas das cidades, favorecida pela falta de estrutura nos centros urbanos, no que diz respeito à
destinação de lixo e saneamento básico incipiente. Este cenário propicia um habitat favorável à
proliferação de espécies de animais peçonhentos e assim, o risco de acidentes entre a população que
coabita com esses animais aumenta. Portanto, este trabalho tem por objetivo descrever o perfil
epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no município de Timbaúba, localizado na Zona
da Mata Norte de Pernambuco. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo, utilizando como fonte
de dados as notificações contidas no SINAN no período de 2010 a 2017. Os dados foram tabulados
por meio do software TabWin, versão 3.1. As análises foram realizadas no programa Microsoft Office
Excel, obtendo cálculos de frequência e proporções simples da distribuição dos casos por faixa etária,
sexo, espécie agressora, gravidade do ataque e evolução do caso. No período do estudo foram
notificados 351 casos, com destaque para o ano de 2017 com 169 casos de acidentes notificados. A
faixa etária mais incidente foi de 20 a 39 anos, com 29,7% dos casos, todavia destacam-se os casos
notificados em crianças com até 9 anos, cerca de 9,1%. Quando se analisa o sexo, foram notificados
mais acidentes entre as mulheres, 57,6% dos casos. Os acidentes com escorpiões representaram
83,4% das notificações e 88,3% dos casos apresentaram-se com manifestações leves, sem nenhuma
evolução para óbito. Logo, o perfil apresentado evidencia o aumento dos acidentes provocados por
animais peçonhentos, principalmente por escorpião, na área urbana do município, seja em detrimento
da valorização da notificação deste agravo, ou pela existência de determinantes ambientais e sociais
que delimitam áreas de riscos para ocorrência dos acidentes. Desta forma, conclui-se que a tendência
apresentada demandará medidas permanentes de assistência à saúde e de vigilância. Assim, se faz
necessário implementar ações intersetoriais de prevenção e controle, com atividades de educação em
saúde entre a população, bem como o fortalecimento do conjunto de serviços de infraestrutura
municipal, envolvendo gestores das três esferas de governo.
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Resumo
Os acidentes por animais peçonhentos constituem um problema de saúde pública em âmbito mundial, sendo de grande
importância médica em virtude de sua grande frequência e gravidade. No Brasil, durante o ano de 2016, foram registrados
173.630 casos de envenenamentos por animais peçonhentos, destes, aproximadamente 31,5 % na Região Nordeste. Este
estudo teve como objetivo caracterizar o perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no Nordeste. Trata - se
de uma pesquisa descritiva com análise de dados secundários. Foram incluídos os casos notificados dos acidentes por
animais peçonhentos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – versão Net (SINAN NET) na Região Nordeste,
no período de 2009 a 2016. Foram calculadas proporções das notificações segundo as variáveis: ano da notificação, sexo,
faixa etária, raça, tempo da picada e o atendimento, tipo de animal, classificação final e evolução do caso. As variáveis
quantitativas foram descritas pelo seu valor absoluto e de distribuição de frequências relativas (em porcentagem). Foram
calculadas a taxa de incidência para cada 100 mil habitantes. Foram notificados 380.902 casos no período, com média de
47.612 casos/ano. A incidência anual do período foi de 85,3 casos/ 100 mil habitantes, com maior frequência no sexo feminino
(50,2 %), faixa etária (20 - 39 anos), raça parda (54,5 %), ocorridos no primeiro semestre (34,1 %) e no estado da Bahia (30,3
%). O acidente de maior frequência foi escorpiônico (70,3 %), seguido de ofídicos (15,1 %) e abelhas (6,0 %). O tempo
decorrido médio entre picada e o atendimento foi de 1 hora (38,6 %). A maior parte teve, gravidade leve (81,9 %) e evolução
clínica do caso para cura (89,9 %). Após análise dos dados fica evidente que a maior problemática no Nordeste é o
escorpionismo pelo alto percentual de notificações. Desta forma, é de fundamental importância ações de educação em saúde
para população, tratamento adequado, notificação dos agravos, bem como o adequado preenchimento da ficha de
investigação individual a fim de obter-se confiabilidade dos dados que permita futuras análise e pesquisas, no intuito de
reduzir o acometimento da população.
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Resumo
Os acidentes por animais peçonhentos constituem um problema de saúde pública, tanto pelo número de atendimentos que
geram, quanto pela morbimortalidade que determinam quando não são tratados de maneira adequada. A análise destes
acidentes é fundamental para o planejamento das ações de vigilância em saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde,
principalmente para populações do campo. Os acidentes de maior interesse toxicológico no Brasil podem ser causados por:
ofídios, aracnídeos, escorpiões, lagartas urticantes, abelhas, peixes peçonhentos, celenterados e cnidários. A Coordenação
Nacional de Controle de Zoonoses e Animais peçonhentos adotou, a partir de 1995, a notificação compulsória de acidentes
com animais peçonhentos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/MS), em ficha específica para este
tipo de agravo. Este estudo analisou os acidentes com animais peçonhentos relacionados ao trabalho registrados no
SINAN/MS, no Rio Grande do Sul, no período de 2013 a 2017. Os dados foram exportados do SINAN. Foram analisadas as
variáveis: sexo, faixa etária, ocupação, zona (urbana/ rural), manifestações locais/sistêmicas, tipo de acidente, tempo entre
picada/atendimento e desfecho. Foram notificados no SINAN/MS, no período de 2013 a 2017, 27663 acidentes por animais
peçonhentos, sendo que 4972 (17,91%) foram notificados como relacionados ao trabalho. Destes relacionados ao trabalho, a
maioria (42,43%) acometeram trabalhadores entre 40 e 59 anos, e 146 casos (2,93%) ocorreram em menores de 18 anos,
72,16% acometeram homens, 78,55% ocorreram na zona rural, sendo 36,32% com ocupações relacionadas a atividades
agropecuárias. A maioria dos acidentes relacionados ao trabalho foi com aranhas (46,90%), seguidos de serpentes (30,10%)
e de abelhas (9,23%). Quanto à presença de manifestações, 95,75% apresentaram manifestações locais e 10,63%
sistêmicas. Em 72,68% dos casos o atendimento se ocorreu até 3 horas após a picada. Quanto ao desfecho 6 casos (0,20%)
resultaram em óbito pelo acidente. Considerando que muitos dos acidentes com animais peçonhentos não tem sua relação
com o trabalho identificada na notificação, apesar de ocorrerem na zona rural e com ocupação compatível com o trabalho
rural, é necessária a qualificação destes sistemas de informações disponíveis e melhoria na investigação dos casos, para o
adequado planejamento e otimização das ações de vigilância em saúde.
Palavras-chaves: SAÚDE DO TRABALHADOR, ACIDENTE DE TRABALHO, ANIMAIS VENENOSOS, VIGILÂNCIA EM
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Resumo
Acidentes por animais peçonhentos constituem um problema de saúde pública por sua frequência e gravidade, sendo causa
importante de morbidade e mortalidade no mundo. Os acidentes por serpentes, escorpiões e aranhas são os que mais
ocorrem com aproximadamente 115.000 casos por ano no Brasil, sendo os acidentes escorpiônicos os mais frequentes e a
maior taxa de letalidade é observada nos acidentes ofídicos. No Amazonas, somente entre os anos de 2013 e 2016, foram
notificados 9.504 acidentes. O município de Apuí está entre os que apresentam os números mais elevados, chamando
atenção por possuir uma população estimada de 20.258 habitantes. O objetivo desse trabalho foi descrever o perfil
epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no município de Apuí - AM. Tratou-se de um estudo epidemiológico
descritivo, de caráter quantitativo, realizado pela consulta aos dados disponíveis no Sistema de Informação de Agravo e
Notificação (SINAN) por meio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). O recorte temporal foi
de 2007 a 2016 e a análise foi realizada com cálculo de incidência e percentuais. Foram notificados no SINAN no período
supracitado, 742 casos de acidentes por animais peçonhentos no município, com uma taxa de incidência de 36 casos/ 10.000
habitantes/ ano. Quanto ao número de casos por ano, os com maior incidência foram 2016 (106), 2015 (94) e 2012 (93) e a
média de casos por ano foi de 74,2. Os acidentes predominaram no sexo masculino, alcançando 73,18% (543) e 54,17% do
total de indivíduos eram pardos. A faixa etária mais acometida foi dos 20 aos 39 anos com 35,98% (267). O tipo de acidente o
mais comum foi o escorpionismo sendo responsável por 54,98% (408) dos casos, seguido do ofidismo com 21,42% (159) e
araneísmo 16,03% (119). Em relação à classificação dos acidentes, 57,95% (430) foram acidentes leves, enquanto 32,88%
(244) moderados e 5,66% (42) graves. A maioria dos acidentes (95,41%) evoluiu para cura e 34,23% (254) teve tempo entre
picada e atendimento de 1 a 3 horas. Os acidentes escorpiônicos são muito frequentes no município de Apuí, sendo o
primeiro no ranking após a capital do estado, com um número bem aproximado de casos, mas com uma população mais de
100 vezes menor e uma diferença significativa com relação aos demais municípios.
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Resumo

Os acidentes por arraias de água doce são comuns na região Amazônica. As principais vítimas são os
pescadores, ribeirinhos e indígenas. As manifestações clínicas mais frequentes são dor intensa,
edema e eritema, podendo evoluir para infecções bacterianas, úlceras e necrose. O objetivo desse
estudo é descrever o perfil clínico-epidemiológico dos acidentes por arraias de água doce na região
Amazônica. Desta forma, realizou-se um estudo transversal retrospectivo dos acidentes por arraia de
água doce atendidos na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado, Manaus, no
período de 1997 a 2016. Foram incluídos neste estudo todos os acidentes por arraias de água doce.
Os dados foram obtidos de prontuários dos pacientes atendidos na Fundação. Encontrou-se 24
prontuários de acidentes por arraias de água doce durante esse período. Os acidentes predominaram
no sexo masculino (83,3%). Todos os acidentes ocorreram na faixa etária entre 15 e 65 anos, e foram
nos membros inferiores, principalmente nos pés (79,1%). Não se observou sazonalidade nos
acidentes. A zona rural (73,9%) foi a de maior predomínio dos acidentes, em 6 prontuários não foi
encontrada essa descrição. Somente 3 registros descreveram a atividade desenvolvida no momento
do agravo, que estava relacionada ao lazer. Apenas 1 prontuário relatou a ocupação da vítima
(pescador). 20,8% dos pacientes chegaram a assistência médica em até 24h, 20,8% chegaram entre
24h e 7 dias, 33,3% demoraram >7 dias e 25% não relataram o tempo até a chegada. O tempo de
internação hospitalar variou de 1 a 17 dias. Todos tiveram alta com melhora do quadro. Dentre os
principais sinais e sintomas destacam-se dor (75%), edema (50%), eritema (25%), sangramento local
(16,6%) e equimose (12,5%). As complicações locais foram infecção secundária (55,5%), úlcera
(16,6%) e necrose cutânea (12,5%). Somente 1 paciente teve registro no prontuário de manifestações
sistêmicas, que foram náuseas, vômitos e tontura. O protocolo terapêutico institucional utilizou
antibiótico, vacina antitetânica, analgésicos e antiinflamatórios. Parte dos dados do presente estudo
coincidem com o perfil clínico-epidemiológico encontrado na literatura, embora não tenha havido
sazonalidade. São necessários estudos que possam identificar fatores para gravidade a fim de auxiliar
na elaboração de protocolos institucionais de atendimento, bem como em condutas precoces para
identificar e prevenir complicações nestes agravos.
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Resumo
O Brasil registra anualmente cerca de 22 mil acidentes ofídicos, a maioria por serpentes do gênero Bothrops (jararaca, jararacuçu e
outros), com frequência e óbitos variando por regiões. Acidentes botrópicos usualmente ocorrem em áreas de matas secundárias, uma
condição ambiental comum no Estado do Pará, sendo Belém um dos municípios que reuni atributos ambientais de características
amazônicas para ocorrência desses acidentes. O presente estudo tem como objetivo descrever o perfil dos acidentes botrópicos no
município de Belém. Para os resultados, procedeu-se estudo retrospectivo de dados do Sistema de Informação de Agravo de
Notificação, da Secretaria de Estado de Saúde Pública, no município de Belém, entre os anos de 2013 e 2017. Os dados foram
tabulados em planilhas do Excel, sendo realizada análise estatística descritiva simples. Observou-se 247 notificações por serpentes, das
quais 31,52% foram por serpentes do gênero Bothrops, sendo as vítimas frequentemente do sexo masculino (71,63%), principalmente
com idade entre 20 e 34 anos e ocorrências na zona urbana (75,81%), atingindo com maior frequência estudantes (27,92%) e dona de
casa (11,69%). O intervalo de tempo entre acidente e início do tratamento foi de 3 a 6 horas (33,95%), sendo os pés (57,67%), pernas
(18,14%) e mãos (10,23%) as áreas corporais mais atingidas. A dor foi o sintoma local mais frequente (93,95%), quanto aos sistêmicos,
foram detectadas manifestações vagais (4,65%) e neuroparalíticas (3,26%). Os acidentes foram de leves (60,66%), moderados
(35,07%) a graves (2,84%). O tempo de coagulação sanguínea foi realizado em 17,21% e soroterapia em 98,14% dos casos, com
92,28% evoluindo para cura e pelo agravo, 0,47% tiveram óbito. Conclui-se que os acidentes por Bothrops são responsáveis pela
maioria das soroterapias antiofídicas no município de Belém. Estes, provavelmente ocorrem, pelas proximidades de residências com
áreas de mata secundária, sendo os membros inferiores mais atingidos por estarem próximas do “bote” e as mãos por ser usada como
proteção ou meio de vasculhar áreas próximas ao chão. A frequência dos acidentes é do tipo leve, sendo o tratamento até 6 horas do
acidente e soroterapia adequada, fatores que certamente contribuíram para as curas detectadas, inclusive sem sequelas e baixo índice
de óbito, entretanto, pouco se utiliza do teste de coagulação sanguínea o qual é essencial para nortear a administração do quantitativo
adequado de ampolas de soro antibotrópico.
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Resumo

O erro no tratamento para pacientes de acidente com animais peçonhentos aponta a ineficiência das
políticas públicas e administrativas no treinamento das equipes de saúde e distribuição dos soros
antivenenos. Esse estudo avança à medida em que se debruça na dimensão relacionada ao
algorítimo de tratamento para pacientes de acidentes com animais peçonhentos definido pela política
de organização dos serviços de saúde. O objetivo desse estudo foi estudar o uso da soroterapia
específica antiveneno no tratamento do envenenamento por animais peçonhentos no Brasil, no
período de 2007-2015. Trata-se de um estudo transversal seriado dos Acidentes por Animais
Peçonhentos no Brasil (2007-2015) notificados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação). A adequação do tipo de soro para o agente etiológico foi estimada a partir das variáveis:
tipo de animal e soro aplicado, compondo a variável Tratamento (certo, certo+errado, errado e sem
soro). A quantidade de ampolas para a gravidade foi classificada considerando o número de ampolas
e o estadiamento (leve, moderado e grave) conforme indicação do Ministério da Saúde. A partir
dessas avaliações fez-se a progressão do erro por ano e por região. A sumarização dos dados
qualitativos foi feita em porcentagens. No período, foram desperdiçadas 9.703.412 ampolas, todavia o
uso de soro insuficiente aumentou, especialmente para Escorpião (62%) e Aranha armadeira (64%).
O erro no tipo de soro por animal foi mais frequente no Sul (96,1% para escorpião), Norte (32,8% para
aranha) e Centro Oeste (10,6% para serpente). Em relação ao número de ampolas, destacam-se o
Nordeste (26,0% para aranha; 9,3% para serpente) e Sul (9,1% para escorpião). O uso dos soros
antiaraneídico (inespecífico) e antiloxocélico foi incorreto em 79,2% e 100,0% das vezes. Para
escorpionismo, o uso insuficiente de soro cresceu 72,0%. A clara dificuldade na identificação do
acidente para uso do soro correspondente aponta para a necessidade da produção de um soro
polivalente no país. Faz-se necessário rever o algoritmo de uso do soro, evitando o desperdício em
excesso/escassez. Em paralelo, é urgente o treinamento das equipes de saúde, tanto para a correta
definição do tipo de soro quanto para adequação número de ampolas, à gravidade, no
envenenamento por animais peçonhentos.
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Resumo
Os acidentes com animais peçonhentos são considerados um problema de saúde pública negligenciado, porém, amplamente
distribuídos na região Amazônica, com ênfase na Zona Rural, referindo casos graves e de evolução letal descritos em Literatura. Foi
constatada a existência de um déficit relacionado ao manuseio e tratamento destes casos, contribuindo para aumento da
morbimortalidade. Mediante este problema, desenvolveu-se um aplicativo para auxílio de profissionais de Saúde que trabalham no
interior do estado onde há incidência maior dos casos e falta de profissionais especializados para conduzir os tratamentos. Diante deste
cenário, criar uma ferramenta tecnológica (aplicativo) de fácil e rápido manuseio para auxílio no atendimento aos pacientes vítimas de
animais peçonhentos torna-se essencial para reverter esse quadro. Após revisão de literatura, desenvolveu-se uma metodologia de
auxílio na condução desses casos, posteriormente convertida em um aplicativo para smartphones. Para sua construção, utilizou-se os
programas Unity 3D e Figma, utilizados para programação de suas funcionalidades e design respectivamente. O aplicativo foi construído
com base nos itens padrões de sinais e sintomas, classificação, tratamento e orientações características dos acidentes provocados por
serpente, escorpião e aranha, visto que são tidos como mais prevalentes no interior do Amazonas. Sua usabilidade foi testada por
estudantes e profissionais de saúde e tecnologia e, o desenvolvimento do aplicativo com sua estrutura básica, mostrou-se aceitável
entre os profissionais e acadêmicos das áreas da saúde e tecnologia conforme sua proposta inicial. Pretendemos futuramente, como
equipe de produção, tornar essa ferramenta mais efetiva e promissora no auxílio deste problema de saúde pública.
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Resumo

Acidente botrópico é descrito como promotor de transtornos hemostáticos, induzindo a
incoagulabilidade sanguínea. O estudo avaliou alterações da hemostasia em ofidismo por Bothrops
erythromelas, na ausência da soroterapia antibotrópica, através de análise documental, retrospectiva,
transversal e quantitativa. Pacientes foram atendidos no Hospital Regional de Emergência e Trauma
Dom Luiz Gonzaga Fernandes, Campina Grande/Paraíba (HETDLGF). Notificações realizadas pelo
Centro de Assistência e Informação Toxicológica de Campina Grande (CIATOX-CG), de março de
2017 a março de 2018. Os dados foram coletados, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa
(CAAE: 66937817.8.0000.5187), e distribuídos em planilha (software Microsoft Office Excel 2013). As
variáveis foram classificação do tipo de acidente, tempo transcrito entre acidente ofídico e
atendimento hospitalar, TC (Tempo de coagulação), TP (Tempo de Protrombina) e TTPA (Tempo de
Tromboplastina Parcial Ativada). As serpentes foram identificadas pelo Laboratório de Animais
Peçonhentos e Toxinas (LAPTOX-UEPB). Foram 139 pacientes, sendo 97 casos leves, 38 moderados
e 4 graves. Houve 53 notificações entre 1 a 3 horas, 55 entre 3 a 6 horas e 31 superiores a 6 horas
pós envenenamento. O TC incoagulável ocorreu em 87 casos leves e no somatório dos moderados e

graves. No TP, houve alterações desde alargamento (n=61) até incoagulabilidade (n=68). Nos 87
casos leves analisados, houve alterações em todas as amostras, sendo 45 incoaguláveis. Nos 38
casos moderados, 20 foram incoaguláveis. Além disso, 3 casos graves também foram incoaguláveis.
No TTPA, 44 testes foram normais, 12 alargados e 73 incoaguláveis. Dos 93 casos leves analisados,
houve 49 incoaguláveis e dos 32 casos moderados, 22 foram incoaguláveis. Todos os casos graves
mostraram alterações, com 2 amostras incoaguláveis. Houve manifestações hemorrágicas sistêmicas
em 10 casos leves, 18 moderados e 4 graves, incluindo equimoses e gengivorragias. A maioria dos
pacientes apresentou esses exames prolongados, mostrando interferência da peçonha na
hemostasia. Publicações reportam ações de toxinas ativadoras de fibrinogênio, protrombina e fatores
de coagulação, desencadeando coagulopatia de consumo induzida pelo veneno. Além disso, a
peçonha da Bothrops erythromelas não apresenta atividade semelhante à trombina, porém possui
efeito procoagulante acentuado e a berythractivase.
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Resumo
Na Amazônia brasileira a serpente Bothrops atrox é a principal responsável pelos acidentes por serpentes peçonhentas. As vítimas de
acidentes botrópicos são geralmente trabalhadores rurais, do sexo masculino. As manifestações clínicas locais (edema, dor e equimose)
e sistêmicas (alteração da coagulação e hemorragia) do acidente botrópico são devidas principalmente às metaloproteases,
serinoproteases e fosfolipases A2 do veneno. A composição e atividades biológicas do veneno de serpentes podem variar de forma intra
e interespecífica, a depender da origem geográfica, sexo ou estágio ontogenético da serpente. Essa variação poderia repercutir na
clínica dos acidentes. O objetivo deste estudo é caracterizar as alterações hemostáticas nos acidentes causados por
serpentes Bothrops jovens e adultas atendidos em um hospital de referência na Amazônia brasileira. Trata-se de um estudo transversal,
retrospectivo, realizado através da coleta de dados de prontuários eletrônicos de pacientes atendidos na Fundação de Medicina Tropical
Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT/HVD), Amazonas, Brasil, entre agosto/2013 e julho/2016. Foram incluídos os prontuários de
pacientes com sinais clínicos de envenenamento botrópico, que receberam o antiveneno na FMT/HVD e apresentavam a serpente
causadora do acidente íntegra na Coleção de Animais Peçonhentos da FMT/HVD. Coletou-se as variáveis epidemiológicas, clínicas e
laboratoriais e os dados das serpentes em um formulário padronizado. Os 86 pacientes foram distribuídos no grupo A (picados por
Bothrops jovem- n=63; 73,2%) ou grupo B (picados por Bothrops adulta-n=23; 26,7%). Em ambos os grupos os acidentes ocorreram
principalmente em pacientes do sexo masculino, provenientes de Manaus, na zona rural, sendo que o pé foi o membro mais acometido,
e não estavam relacionados ao trabalho. As principais manifestações locais nos dois grupos foram dor e edema. O grupo A apresentou
maior frequência de incoagulabilidade sanguínea (56,67%), mas não houve diferença estatística significativa (p=0,167). Não houve
diferença estatística significativa também nos valores de plaquetas, volume plaquetário médio, índice internacional normalizado,
hematócrito e hemoglobina. O conhecimento da fisiopatologia dos acidentes por Bothrops jovens e adultas pode ajudar no manejo
destes casos pelos profissionais de saúde. Estudos que possam identificar outros fatores para alterações hemostáticas no acidente
botrópico na Amazônia brasileira são necessários.
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Resumo
Acidentes por animais peçonhentos são emergências clínicas frequentes em países tropicais, constituindo problema de saúde pública
por seus índices de morbimortalidade. O aumento do número de casos está relacionado às modificações ambientais antropogênicas,
práticas sanitárias deficientes e desconhecimento populacional de medidas preventivas e de cuidado. Objetivou-se descrever o perfil dos
acidentes por animais peçonhentos ocorridos no município de Feira de Santana, Bahia, no período de 2007 a 2016. Estudo
epidemiológico, retrospectivo e descritivo, de abordagem quantitativa, em que se utilizaram dados do Sistema Nacional de Notificações
e Agravos (SINAN), do Ministério da Saúde. Foram notificados 3.684 casos no período. Deste total, 51,84% das vítimas eram do sexo
masculino, 39,76% possuíam entre 20 e 39 anos, com predomínio da raça parda (77,75%). Os acidentes escorpiônicos corresponderam
a 56% dos casos, ofídicos 21%, por aranhas 8,65%, abelhas 5,23%, lagartas 0,35% e em 5,8% das notificações não havia especificação
do animal. O gênero Bothrops (Jararaca) foi responsável por 10,7% dos acidentes ofídicos, Crotalus (Cascavel) 1,4%, Micrurus (CobraCoral) 0,5%, Lachesis (Surucucu) 0,1%, e 86,34% não tiveram gênero especificado. Quanto aos acidentes por aranhas, 98,21% tiveram
gênero ignorado, Loxosceles 0,5%, Phoneutria 0,3%, Latrodectus 0,13% e outras espécies 0,7%. Não havia descrição do gênero de
escorpiões, lagartas e abelhas. O tempo de atendimento ocorreu em até 1 hora após o acidente em 32,24%, entre 1-3 horas em
24,95%, entre 3 e 6 horas em 10,89%. Os acidentes foram leves em 80,56%, moderados em 12,1% e graves em 2,75%. A evolução
clínica para cura ocorreu em 89,9% dos casos, o que pode se justificar pelo pouco tempo decorrido entre o acidente e o atendimento, e
óbito em 0,43%. Do total de 16 óbitos, 56,2%% foram por acidentes ofídicos, 25% por escorpiões e o restante por abelhas e aranhas.
Em casos de desconhecimento do agente etiológico do acidente, o diagnóstico diferencial deve se basear nos sinais e sintomas. Feira
de Santana é destaque por ser uma zona de transição no agreste baiano, com clima tropical, vegetação de mata atlântica e caatinga,
economia estritamente relacionada ao comércio e atividades agropecuárias e possuir um atendimento adequado aos acidentes. Não
obstante, é necessário ações de educação profissional que reforcem a importância do preenchimento completo das notificações destes
acidentes.
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Resumo
Escorpionismo ou Acidente Escorpiônico é um evento tóxico causado pela picada do escorpião – animal peçonhento – que
injeta veneno em um organismo através do ferrão (télson). Esse envenenamento é comum no Nordeste, suscitando uma
maior divulgação da sua endemicidade e de informações das condutas a serem realizadas pela população. Essa pesquisa
visa avaliar o Escorpionismo nos estados do Nordeste, através da análise do número total de casos e de óbitos decorrentes
do acidente em todos os anos e da sua incidência por 100.000 habitantes em 2017. Trata-se de um estudo documental, com
o qual realizou-se uma pesquisa nos Boletins Epidemiológicos e nos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde sobre a
Situação Epidemiológica desses acidentes. Foram utilizados dados de 2000 a 2017 notificados no Sistema de Notificação de
Agravos e Notificação (SINAN). Nesse período, na Região Nordeste, foram notificados 448.323 (47,04%) casos e 573 óbitos
(45,58%), constituindo o primeiro lugar do Brasil. Destaca-se os estados de Pernambuco com 104.352 (10,95%) casos e 72
(5,7%) óbitos, da Bahia com 137.712 (14,45 %) casos e 355 (28,24%) óbitos e o de Alagoas com 80.247 (8,42%) casos e 24
(1,9%) óbitos. Quanto a incidência, o Brasil indicou 60,3 casos /100.000 habitantes, notando-se a Região Nordeste com 98,3
casos por 100.000 habitantes. Já Bahia, Pernambuco e Alagoas obtiveram incidência de 92,7 ,155,6 e 272,1 casos por
100.000 habitantes, respectivamente. Analisando os dados, verifica-se uma prevalência dos Acidentes Escorpiônicos no
Nordeste, destacando-se a sua incidência em Alagoas, tendo em vista que é o estado com menor número de habitantes entre
os citados, segundo o IBGE. Isso se deve, geralmente, aos períodos de enchente e alagamento em algumas cidades,
forçando a migração dos escorpiões para locais secos, onde há uma maior densidade populacional. Ademais, no período de
2000 a 2017, o estado do Pernambuco também se sobressai com taxas elevadas e sem redução, diferentemente dos outros
estados, aumentando em mais de 15 vezes a incidência desses eventos em 18 anos. Além disso, o acentuado número de
óbitos na Bahia, provavelmente, deve-se a sua extensão e à presença dos escorpiões do gênero Tityus, dificultando o rápido
atendimento em municípios que são muito distantes de hospitais. Assim, o combate a esse agravo no Nordeste deve ser
difundido, sendo imprescindível uma ampla divulgação de cartilhas e manuais de condutas para toda a comunidade.
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Resumo

Introdução: Os animais peçonhentos causam anualmente, acidentes de relevância para a saúde
pública no Brasil. No Piauí, estes acidentes ocorreram em 221 municípios do estado, que, por vezes,
resultam no afastamento de trabalho prolongado, sequelas permanentes, e algumas mortes.
Objetivos: Verificar e analisar os registros de casos de acidentes causados por animais peçonhentos
informados ao Sistema Nacional de Agravo de Notificação (SINAN) no período de 2013 a 2017.
Material e Métodos: O levantamento dos casos de agressões foi realizado por meio da observação
das notificações e investigações de acidentes causados por animais peçonhentos no SINAN, usandose o programa TABWIN. Resultados e Discursão: No período entre 2013 a 2017, foram notificados
13.735 casos de acidentes causados por animais peçonhentos, distribuídos em 221 municípios,
98,7% dos municípios piauienses. Os mais relevantes foram com escorpiões (66,9%), seguidos pelos
causados por abelhas (11,2%), e serpentes (8,9%). A faixa etária mais atingida foi de 20 a 34 anos,
somando 25,7% das notificações, com predominância de agressão no sexo masculino (53,6%). A
maioria dos casos foram considerados leves (75,2%), evoluindo para a cura, e apenas 0,3% evoluíram
para óbito. A zona de ocorrência com maior número de casos foi a rural (57,9%), com o maior número
de atendimentos dos pacientes, ocorrendo de 0 a 6 horas (74, 5%). Quando observamos o período de
2013 a 2017, percebe-se um crescente aumento no número de agressões por serpentes, um aumento
significativo das agressões por escorpiões, mas sobretudo pelo número de acidentes causados por
abelhas, que ocupam o segundo lugar (11,2%) no número de casos notificados. Conclusão: A análise
epidemiológica dos dados, mostra que a dinâmica dos acidentes causados por animais peçonhentos
no estado do Piauí, permanece a mesma nos últimos anos, sendo os acidentes causados por
escorpiões os mais frequentes, mas com a merecida atenção aos acidentes causados por abelhas.
Enfatizando a importância da implementação e intensificação de atividades educativas e preventivas
relacionadas aos animais peçonhentos pelas secretarias de saúde dos municípios com notificação de
casos, direcionadas à população local, visando a conscientização dos mesmos para a adoção de
medidas preventivas, objetivando a redução significativa desses acidentes.
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Resumo
Na região amazônica, a Bothrops atrox é a principal responsável pelos acidentes ofídicos notificados. Sua peçonha é capaz
de ocasionar alterações fisiopatológicas sistêmicas e/ou locais, tais como a complicação local grave (CLG), denominada de
flictena. Na resposta imune inata, o sistema complemento é ativado e produz anafilatoxinas, primordiais na resposta
inflamatória aguda, mas o seu envolvimento e correlação com as alterações locais são pouco descritas nos acidentes
botrópicos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar as anafilatoxinas em pacientes de acidentes ofídicos por serpentes do
gênero Bothrops sp. que desenvolveram CLG. Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo no qual os indivíduos foram
divididos em grupo controle (GC), com CLG (CLG+) e sem CLG (CLG-), contendo 20 integrantes cada. As coletas de sangue
ocorreram antes da soroterapia (T0) e após a soroterapia (24h [T24] e 48h [T48]), com coleta de transudato no T48 no grupo
CGL+. As moléculas C3a, C4a e C5a foram quantificadas pela técnica de Citometria de Fluxo CBA e suas concentrações
calculadas com software FCAP-ArrayTM (v3.01). A análise estatística foi feita com o os softwares GraphPadPrism (v5.0) e
Stata (v13). Foi observado que, no T0, as anafilatoxinas C4a e C5a apresentaram concentrações significativamente menores
no grupo CLG+ em comparação ao GC. C3a mostrou níveis mais baixos no grupo CLG+ quando comparada ao grupo CLG-.
Durante a evolução clínica observamos um aumento significativo nas concentrações de C3a no grupo CLG+, sugerindo uma
possível regulação negativa e diminuição da inflamação aguda. No T48, comparando os níveis de anafilatoxinas circulante e
local, os valores mais altos foram encontrados no local, demonstrando uma resposta inflamatória intensa no compartimento
tecidual mesmo após o uso do soro. Desta forma, nossos resultados sugerem que a molécula C3a demonstrou ser um
potencial biomarcador para desenvolvimento de CLG no D0, além disso, sugerimos que mais estudos sejam realizados para
confirmação de nossos achados.
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Resumo
Os acidentes causados por serpentes peçonhentas representam significativo problema de Saúde Pública, especialmente em países
tropicais, pela frequência com que ocorrem e pela morbimortalidade que ocasionam. O número de acidentes pode variar de acordo com
a região e clima do país, ou seja, as regiões norte e nordeste apresentam maior incidência desses acidentes. O presente estudo tem
como objetivo revisar e analisar os casos de acidentes por ofídios em alguns municípios do Brasil nos últimos 16 anos. Trata-se de uma
revisão bibliográfica, onde foram coletados três artigos relatando perfil epidemiológico dos acidentes ofídicos. Realizou-se uma pesquisa
nas bases de dados Scielo, Google acadêmico e Pubmed. Dos 15 artigos pesquisados com o tema acidentes ofídicos, foram utilizados
três artigos por serem mais atuais e por terem uma visão epidemiológica de um município do país. Os resultados encontrados nesses
artigos serão relatados a seguir: foram notificados à Gerência Regional de Saúde, nos anos de 2007 a 2010, 27 casos de acidentes por
serpentes peçonhentas ocorridos no município de Machado/MG. No município de Juíz de Fora/MG foram notificados 294 casos de
acidentes por ofídios atendidos nos serviços de saúde no período de 2002 a 2007. De acordo com o Banco de dados do Núcleo de
Vigilância Epidemiológica do Hospital Público Estadual de Emergências em Macapá/AP, identificou-se 992 casos no período de 2010 a
2014. Constatou-se que o município com maior número de casos foi Macapá, com aproximadamente o triplo de casos de acidentes da
cidade Juiz de Fora. Algumas hipóteses podem ser levantadas para explicar este número como a localização do município (Macapá fica
próximo a região Amazônica) e a fidedignidade das notificações dos casos ocorridos em cada município. Finalmente, o estudo atendeu o
objetivo proposto ao permitir analisar as informações epidemiológicas de acidentes ofídicos em diferentes lugares do Brasil. Além disso,
percebeu-se uma certa dificuldade em obter informações atuais na literatura sobre a notificação dos casos de acidentes ofídicos dos
municípios de nosso país.
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Resumo

Os acidentes ofídicos possuem grande relevância no Brasil devido a sua alta frequência e gravidade. O gênero Botrhops possui especial
significância em Alagoas, por ter relação com aproximadamente 73% dos casos de acidentes ofídicos com serpentes peçonhentas
identificadas, notificados nos últimos 10 anos. Seu veneno possui ação proteolítica, coagulante e hemorrágica, responsável por causar
dor, edema e bolhas no local da picada e manifestações hemorrágicas sistêmicas de variada intensidade. Este trabalho tem como
objetivo realizar uma avaliação descritiva do perfil clínico-epidemiológico dos acidentes causados por serpentes do gênero Bothrops em
Alagoas no período de 2007 a 2016. Dessa forma, realizou-se um estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo com base nos dados
secundários fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SISNAN). As informações coletadas foram armazenadas
e tabuladas no programa Microsoft Office Excel™. Durante o período avaliado, foi notificado um total de 1040 casos, havendo uma
maior incidência no quadriênio de 2007 a 2010, correspondendo juntos a aproximadamente 46% dos casos observados. O município de
residência mais frequente entre os notificados foi Marechal Deodoro-AL (13%), seguido de São Miguel dos Campos-AL (9%), ficando
Maceió-AL com a terceira colocação (8,6%). Porém, devido à concentração dos serviços de referência na capital, dentre os 27
municípios que realizaram notificações, Maceió-AL foi o principal deles, com 78% dos casos. Pôde-se constatar uma concordância com
os dados observados na literatura, uma vez que foi observada maior incidência em indivíduos do sexo masculino (81%), pardos (80%),
com idade compreendida entre 20 e 59 anos (63%), que é justificado pela maior exposição ao qual este grupo está submetido com os
trabalhos braçais agrícolas e a grande prevalência de pardos na miscigenada população alagoana. Houve predomínio da forma
moderada (57%), em 79% dos casos o tempo entre a picada e o atendimento médico ficou em torno de 0 a 6 horas e quase a totalidade
dos pacientes evoluiu para a cura, com apenas 02 óbitos notificados, sendo um destes decorrentes de um acidente classificado como
moderado e o outro de um acidente cuja classificação não foi esclarecida. Diante disso, faz-se necessária uma maior conscientização,
tanto da população quanto dos profissionais de saúde, a respeito da prevenção e manejo adequado destes acidentes.
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Resumo
Considerado um problema de saúde pública, os acidentes causados por escorpião podem resultar em um quadro de intoxicação
(escorpionismo), cuja gravidade depende de fatores relacionados tanto ao animal, como ao indivíduo acometido, exigindo a rápida
realização de atendimento e tratamento. Nesses casos, as principais manifestações clínicas são dor no local da picada, além de
hipotermia, sudorese, náuseas e vômitos, e em casos mais graves, podem ocorrer arritmias cardíacas, edema pulmonar agudo, agitação
e tremores. Geralmente os casos de escorpionismo evoluem de forma benigna, porém, na população humana, as crianças constituem
um grupo de risco, por manifestar, com maior frequência, intoxicações graves. No Nordeste a espécie Tityus stigmurus é a mais comum,
correspondendo ao escorpião amarelo, responsável por muitos acidentes notificados. O objetivo do presente trabalho foi estudar os
casos de escorpionismo por T. stigmurus envolvendo crianças, registrados no Centro de Informação e Assistência Toxicológica do
Instituto Dr. José Frota, no ano de 2016. Os dados, obtidos a partir do Sistema Brasileiro de Dados de Intoxicações (DATATOX) utilizado
pelo Centro, foram inseridos em um banco de dados para a análise estatística pelo emprego do programa Epi Info 7.2.2.2. Em 2016,
foram registrados 1.151 casos de escorpionismo, dos quais 152 envolveram crianças. A maioria dos 152 casos (94,07%) ocorreu em
Fortaleza, com maior envolvimento da faixa de idade de 5 anos ou menor (47,37%). Houve equivalência entre os gêneros, masculino
(51,97%) e feminino (48,03%). A maioria dos casos (95,36%) foi considerada de gravidade leve e o tratamento foi sintomático e de
suporte do paciente. Apenas dois casos exigiram conduta terapêutica específica, soroterapia, e estes foram de gravidade moderada. As
manifestações clínicas foram, principalmente, a dor no local da picada (85,53) e sistemicamente vômitos (3,29). Os escorpiões T.
stigmurus têm alta capacidade de adaptação, inclusive em ambientes modificados pelo homem, como as áreas urbanas, o que
possibilita sua domesticação. Além disso, o processo de urbanização acelerado e desordenado associado a elevada produção de lixo,
favorece a proliferação do escorpião e, consequente, a ocorrência de acidentes envolvendo humanos, inclusive as crianças. Diante
disso, é necessário o desenvolvimento de ações educativas e preventivas, além de ações das autoridades competentes na manutenção
da limpeza das cidades e controle desses animais.
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Resumo

As notificações de acidentes por animais peçonhentos têm aumentado de forma significativa no Brasil, e uma das principais causas
pode estar relacionada às modificações no ambiente produzidas pelo homem que acabam reduzindo a qualidade e quantidade dos
habitats, fazendo que o contato com esses animais torne-se mais frequente. No país a incidência desse agravo foi de 18,7/100 mil hab.
em 2000, e de 106,7/100 mil hab. em 2017, segundo dados disponibilizados pelo DATASUS. O presente estudo objetiva analisar a
distribuição de acidentes por animais peçonhentos, no Estado da Bahia, Brasil, por região de saúde e sexo, no período de 2012 a 2016.
Corresponde a um estudo ecológico de série temporal, com abordagem quantitativa, utilizando dados agregados oriundos da
Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (SUVISA) do Estado da Bahia, do período de 2012 a 2016. A coleta de dados
ocorreu em abril de 2018, tendo como variáveis de análise o sexo e a regiões de saúde do Estado da Bahia; o indicador utilizado foi a
incidência. Como resultado encontrou-se que os indivíduos do sexo masculino apresentaram maior número de notificações (54% nos
anos pesquisados). O ano que apresentou maior notificação em ambos os sexos foi ano de 2014, no sexo masculino alcançou 11,84
casos/10 mil hab.; enquanto o feminino atingiu 10,07 casos/ 10 mil hab. Nas regiões de saúde houve predomínio da região Sudoeste
que apresentou as maiores incidências nos anos estudados, sendo que esta ultrapassou a incidência geral do Estado que é de 10
casos/10 mil hab. A região com menor notificação foi a Nordeste, tendo em menor notificação em 2015 com 3,12 casos/10 mil hab. No
que refere ao ano com maiores incidências foi também o ano de 2014, sendo que o maior registro foi de 27,06 casos/10mil hab. da
Região Sudoeste. Os dados obtidos nos permitem afirmar que os acidentes por animais peçonhentos são um grave problema de saúde
pública no Estado da Bahia, e no intuito de preveni-los são necessárias ações de vigilância ambiental, além da realização de ações de
educação em saúde e a capacitação permanente dos profissionais de saúde.
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Resumo
Animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas de veneno que se comunicam com dentes, ferrões, ou aguilhões,
estruturas por onde o veneno é injetado. Dentre os acidentes por animais peçonhentos no Brasil, os escorpiônicos
representam o agravo de maior ocorrência, em número superior aos ofídicos. Este trabalho teve por objetivo analisar os
aspectos epidemiológicos dos acidentes por animais peçonhentos na região Nordeste do Brasil, do ano de 2013 a 2016.
Trata-se de um estudo ecológico, transversal, quantitativo, realizado com dados fornecidos pelo Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), a partir dos dados encontrados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS). Utilizou-se as seguintes variáveis para os casos confirmados: Unidade Federativa (UF) de notificação, sexo, tipo
de acidente, tempo entre a picada e o atendimento, classificação e evolução dos pacientes. Foram registrados no período de
2013 a 2016 no Nordeste Brasileiro, 218.452 casos totais de acidentes por animais peçonhentos, dos quais, 433 pacientes
evoluíram para óbito. Os estados com maiores percentuais foram Bahia, seguido por Pernambuco e Alagoas, com 27,38%,
21,68% e 15,54% respectivamente. Quanto ao sexo, há uma prevalência maior no feminino, com 51,62% dos casos. Em
relação ao tipo de acidente, há um predomínio de acidentes por escorpião com 158.909 casos. Sobre o tempo entre a picada
e o atendimento, 41,41% dos casos levou de 0-1 hora e 25,11%, de 1-3 horas. Dos pacientes analisados, de acordo com a
classificação, a maioria dos casos, 83,35%, foi considerada acidente leve. Ademais, 195.723 pacientes evoluíram para cura.
Conclui-se que na Região Nordeste do Brasil os acidentes escorpiônicos são os mais frequentes e que, apesar da evolução
benigna da grande maioria dos acidentes, a precocidade no início dos sintomas e o potencial de gravidade, principalmente em
crianças, tornam o agravo de especial importância. A precocidade do atendimento médico é fator fundamental na evolução e
no prognóstico do doente. Dessa maneira, de acordo com os dados analisados, a Região Nordeste do Brasil registrou menos
da metade dos casos com tempo entre o acidente e o atendimento entre 0-1 hora. Assim, é de fundamental importância
investir em orientação para que as pessoas procurem atendimento o mais rápido possível e, dessa forma, melhorar o
prognóstico dos pacientes.
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Resumo

Em países tropicais, como o Brasil, os acidentes com animais peçonhentos representam um
significativo problema de saúde publica, pois em sua maioria, por não possuírem tratamento
adequado, podem levar a sequelas e a morbi-mortaldade. Com o avanço da urbanização houve um
aumento significativo na ocorrência de intoxicações por animais peçonhentos, principalmente em
zonas urbanas, ocupando o segundo lugar nas intoxicações humanas, perdendo apenas para
intoxicações medicamentosas. Desta forma, analises do perfil epidemiológico destes acidentes no
estado se tornam importantes para o desenvolvimento de ações de vigilância epidemiológica. O
presente estudo objetiva descrever e especificar a incidência de acidentes por animais peçonhentos
no estado de Pernambuco no período de 2010 a 2016. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo
quantitativo, cuja fonte de dados é o sitio eletrônico do Departamento de informática do Sistema Único
de Saúde (DATASUS). As variáveis consideradas neste estudo foram: Região de ocorrência, sexo,
faixa etária, tipo de acidente, evolução, tempo de acidente-atendimento e mês da ocorrência. No
período analisado foram notificados 69.635 acidentes por animais peçonhentos, com uma maior
prevalência na cidade de Recife com 56,64% dos casos (39.443). Dos casos observados, 37.554
(53,9) ocorreram no sexo feminino, 32.073 (46%) no sexo masculino e 8 (0,01%) foram ignorados. A
faixa etária com maior índice acidental foi entre 20-39 anos com 31,86% (22.183) casos do total. Os
acidentes escorpiônicos constituem a grande maioria dos casos, com 74,9% (52.180) do total, seguido
pelos acidentes com abelhas, com 9,3% (6.501) e ofídicos com 7,85% (5.471). Em sua grande
maioria, os casos evoluem para a cura (89,2%). Este fato pode ser explicado pela classificação final
dos pacientes, onde 83,7% dos casos são classificados como leve e pelo atendimento rápido, aonde
34% dos casos foram atendidos entre 0-1h, seguidos por 21,98% com atendimento entre 0-3h após a
ocorrência do acidente. Delinear o perfil epidemiológico desses acidentes é primordial para a
prevenção de novos casos. Através deste delineamento estratégias de educação em saúde podem
ser elaboradas e instituídas, sendo voltadas para os grupos de risco no estado, orientando a
população os principais procedimentos em caso de ocorrência.
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Resumo

O escorpionismo ou acidente por escorpião é um dos agravos de maior ocorrência na Bahia e no
Brasil. O reconhecimento da distribuição do risco de novos casos representa uma informação crucial
para proposição de medidas de prevenção e tratamento da população acidentada. Sendo assim,
foram investigadas as macrorregiões e áreas de auto correlação espacial de risco de novos casos
para o escorpionismo na Bahia (2007-2014). Os dados de casos por município foram obtidos da base
de dados de notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no período de
2007 e 2014. Trata-se de um estudo de dados agregados cujas unidades de análise foram os
municípios da Bahia. O número de casos notificados ao SINAN foi obtido a partir da base de dados do
site DATASUS. Dados populacionais foram extraídos da base do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). A partir da incidência acumulada do escorpionismo (2007-2014) por macrorregiões
de saúde e municípios, verificou-se áreas de risco e de autocorrelação espacial com base no teste de
Kruskal-Wallis e Índices de Moran. Tais etapas foram processadas no programa Stata 12.0. Foram
notificados 72.079 casos (60,8/100.000 hab.) na Bahia (2007-2014). A macrorregião Sudoeste deteve
maior risco para tal agravo (1805,4/100.000 hab.) cuja autocorreção espacial foi corroborada pelo
Índice de Moran (p<0,05). Existem clusters de hotspots para o escorpionismo na Bahia que
demonstram o maior risco do agravo na macrorregião de saúde Sudoeste, sendo este um importante
local a ser considerado no planejamento de ações voltadas para a prevenção e tratamento do
escorpionismo.
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Resumo
O escorpião é causador de acidentes graves, com registro de presença em áreas urbanas devido a sua fácil adaptação ao ambiente,
apresentando riscos para a saúde pública. O controle destes animais no Brasil, é segundo as condições ambientais da sua localização,
além de apresentar certa seletividade na ocorrência de acidentes em humanos. A ninhada destes podem estar constituída de até 20
filhotes, e chegam ao estado adulto em média de um ano de idade e vivem em aproximadamente de 3 a 4 anos. O objetivo do estudo é
analisar à distribuição dos escorpiões no Município de Lavras no período de 2015 a 2018. Os dados foram fornecidos pela Vigilância
Ambiental da Prefeitura Municipal de Lavras, entidade responsável pelo combate dos problemas de Saúde Pública. Foi realizado um
mapa para observar a distribuição espacial das ocorrências de aparição dos escorpiões utilizando a ferramenta ArcGis e analise
estatístico com o software SPSS 18.0. Os resultados mostraram que em torno de 22% de notificações foi registado acidente, dessas
14,4% (n=22) foi apenas 1 acidente no bairro, alguns bairros registram múltiplos acidentes de 2 a 7. A maior parte das investigações
foram por demanda espontânea 83%. Em torno de 35% das demandas espontâneas ocorreram em bairros com frequência repetida. De
duas a 44 demandas por bairro a maior frequência foi no Centro, que e uma área bastante extensa na cidade de Lavras. Durante o
período foram capturados 289 escorpiões sendo que 52 foram nas regiões perto do cimenteiro. Conclui-se que é necessário mais
estudos na zona para definir a diversidade e relacionar a espécies presentes, pois as barreiras geográficas apresentam diferentes
condições, sugerimos uma revisão taxonômica das espécies.
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Resumo
Animais peçonhentos são aqueles que produzem uma substância venenosa e possuem uma estrutura para inoculação do
veneno. Dentre os principais animais peçonhentos responsáveis por acidentes encontram-se as serpentes. No Brasil, quatro
tipos de acidentes ofídicos são considerados de importância médica: botrópico (jararaca), que é o gênero de maior
importância, crotálico (cascavel), laquético (surucucu) e elapídico (coral verdadeira). A inoculação de toxinas por esses
animais pode causar efeitos locais e sistêmicos, que variam entre leve, moderado e grave, e podem apresentar atividade
inflamatória aguda, coagulante, hemorrágica, neurotóxica e miotóxica. Os acidentes com serpentes representam um grave
problema de saúde pública, sendo incluídos na lista de doenças tropicais negligenciadas da Organização Mundial da Saúde
(OMS). Estudos epidemiológicos relativos à ocorrência de picadas de serpentes no Estado de Alagoas são escassos, sendo
assim, este trabalho visa apresentar um panorama do perfil epidemiológico dos acidentes causados por esses animais.
Assim, o presente estudo trata-se de uma análise epidemiológica descritiva transversal realizada a partir de informações
coletadas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Hospital Escola Helvio Auto (HEHA) entre janeiro de 2007
a dezembro de 2017 acessados na plataforma TabWin 3.6b e analisados no Microsoft Office Excel®. Os dados evidenciaram
a existência de 2.218 casos de acidentes ofídicos notificados no HEHA nos últimos 10 anos. Do total de casos, 1.150 foram
ocasionados por serpentes peçonhentas sendo 80% acidentes botrópicos. Com relação à forma clínica, 59% dos casos
foram classificados como leves. Um número elevado de casos foi notificado em pacientes do sexo masculino (1.711 casos),
sendo em sua maioria com idade entre 20-29 anos e provenientes da zona rural. Considerando o local do acidente, 40% dos
casos tiveram o pé como local da picada sendo a maioria dos casos reportados em trabalhadores agropecuários e
estudantes. Em conclusão, o presente estudo relata um perfil epidemiológico de acidentes ofídicos em Alagoas, evidenciando
uma população de risco que necessita de programas de prevenção e tratamento adequado, contribuindo para redução da
morbimortalidade decorrente deste importante problema de saúde pública.
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Resumo

Entre as notificações realizadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN
(Ministério da Saúde), a intoxicação causada por aranhas é a terceira mais frequente notificação de
acidentes por animais peçonhentos. As aranhas de importância médica que ocorrem no Brasil são
pertencentes aos gêneros Loxosceles, Latrodectus e Phoneutria, tendo como principais
representantes as aranhas-marrons, viúvas-negras e a aranha-armadeira, respectivamente. Os
acidentes por araneísmo podem ocorrer por compressão acidental ou picadas, onde o veneno pode
ter ação neurotóxica e/ou hemolítica, a depender do gênero. Os registros de araneísmo no Nordeste
brasileiro são escassos, possivelmente devido à subnotificação, sucedendo assim uma subestimação
da verdadeira situação de risco referente a este problema de saúde pública. Com o intuito de
minimizar essa lacuna, o presente trabalho tem como objetivo a caracterização do perfil
epidemiológico dos casos de acidentes por araneísmo ocorridos em Alagoas nos anos de 2007 a
2017 por meio da uma análise retrospectiva quantitativa dos casos notificados no hospital de
referência para tal agravo no Estado (Hospital Escola Hélvio Auto). Todos os dados foram acessados
na plataforma TabWin 3.6b e analisados no Microsoft Office Excel®. No referido período foram
notificados 198 casos, sendo a maior prevalência em pacientes com faixa etária entre 30-39 anos. O
maior número de casos foi registrado em 2010. A zona urbana foi predominante nos registros, sendo
84% dos casos reportados na capital do estado, Maceió. Apenas um caso grave foi relatado nos
últimos 10 anos, embora todos os casos evoluíram para a cura. Não houve diferença entre sexo em
relação à ocorrência de complicações. Com relação à predominância de casos na idade adulta, uma
maior ocorrência foi observada em mulheres. Embora não tenha sido possível identificar em 19,6%
dos casos o gênero da aranha envolvido no acidente, o gênero Loxosceles foi o mais frequente,
correspondendo a 9% dos casos reportados. Em conclusão, os dados aqui expostos são de
fundamental importância para a vigilância epidemiológica na área de acidentes por animais
peçonhentos contribuindo para elaboração de políticas públicas e ações preventivas para este
importante problema de saúde.
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Resumo
O araneísmo é um problema de saúde pública, de ampla distribuição geográfica, e que deixa diversas sequelas, sendo o seu tratamento
bastante oneroso para o sistema de saúde. O objetivo deste trabalho foi descrever os aspectos epidemiológicos do araneísmo e verificar
os fatores associados à gravidade e retardo do atendimento no estado do Amazonas, Brasil. Tratou-se de um de caso-controle,
utilizando os casos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do araneísmo (SINAN), entre janeiro de 2007 e dezembro de
2012. Foram registrados 737 caso de araneísmo, em 55 dos 62 municípios do estado, dando uma incidência anual média de 4
casos/100.000 habitantes, com pico no ano de 2012 (7 casos/100.000 habitantes). Em 71,6% dos registros não foi possível determinar o
gênero da aranha. Dentre os casos identificados, o loxocelismo foi o mais frequente (15,7%), seguido do foneutrismo (11,7%) e
latrodectismo (1%). Os acidentes ocorreram na maioria na zona rural (59,5%). O gênero masculino foi o mais acometido (66,2%). A faixa
etária mais atingida foi a de 31 a 45 anos de idade (26,9%). Os membros superiores foram os mais atingidos (51,9%). A maioria (81,8%)
das vítimas recebeu atendimento nas primeiras 6 horas. Houve um aumento gradativo no número de acidentes por aranhas de
dezembro a junho, sendo o mês de junho o com maior número de casos. Quanto à gravidade, 70,7% dos casos foram classificados
como leve, 25,4% como moderados e 1,7% como graves. Observamos que 71,7% dos casos apresentaram algum tipo de manifestação
clínica local, sendo as mais comuns a dor (98,1%) e o edema (67,2%). Manifestações sistêmicas foram relatadas em 9,3% dos
pacientes, sendo as vagais (37,9%) e as neuroparalíticas (36,7%) as mais frequentes. Foram notificados 2 óbitos causados por
araneísmo (0,3%). Nas analises de RL, um índice de desenvolvimento humano abaixo da mediana foi independentemente associado
com casos moderados e graves (p=0.02). As picadas na cabeça e nos membros superiores foram independentemente associadas com
um menor tempo até o atendimento (p=0.01). O araneísmo apresenta uma ampla distribuição no Estado do Amazonas acometendo
especialmente indivíduos do sexo masculino em áreas rurais. Estratégias orientadas a melhorar as condições socioeconômicas
poderiam ter um impacto na severidade deste problema de saúde publica na região.
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Resumo
As cascavéis (Crotalus sp.) tem ampla distribuição geográfica e possuem o veneno de maior letalidade. Contudo, pesquisas sobre
características epidemiológicas e clínicas destes envenenamentos são pouco abordados na região. Assim, o estudo visa descrever
características socioepidemiológicas e clínicas dos envenenamentos na Amazônia Brasileira entre o período de 2010 a 2015. Trata-se
de estudo tipo caso-controle que utilizou base de dados secundária do sistema de informação de agravo de notificação (SINAN). Foram
avaliadas variaveis como sexo, idade, local da mordida, área de ocorrência (rural ou urbana), lesão relacionada ao trabalho, tempo
decorrido entre a mordida e assistência médica, desfecho (alta ou óbito) e uso de antiveneno. Além disso, um estudo ecológico foi
realizado tendo como variável a incidência de picada de cobra, enquanto a climatologia das chuvas auxiliou na construção de mapas de
sazonalidade. No total foram registrados 3.058 casos, predominantes na zona rural (68%), acometendo o sexo masculino (80%),
englobando faixa etária de 16 a 45 anos (52%), sendo a raça parda (69%) e o ensino fundamental incompleto majoritários (56%).
Houveram 43,6% de casos ocupacionais e membro inferior foi mais acometido (82.5%). Verificou-se que 82.9% dos pacientes foram
atendidos em até 6 horas. Quanto à gravidade, 13,1% foram classificados como graves, sendo registrados 46 óbitos. Entre as
manifestações clínicas, a dor e edema foram mais notificados. Fatores de risco de mortalidade foram: idade acima de 61 anos
[OR=2.09 (95%CI=0.89-4.89); p=0.08], tempo superior a seis horas para assistência médica [OR=5.07 (95%CI=2.58-9.96); p<0.001],
casos classificados como severos na admissão [OR=23.81 (95%CI=9.19-61.64); p<0.001] e baixa dose de antiveneno [OR=6.56
(95%CI=2.96-14.55); p<0.001]. Assim, o acometimento do sexo masculino, residentes em áreas rurais e de caracter ocupacional,
reafirmam a relação entre as picadas de cobra e atividades econômicas rurais. A letalidade crotálica foi estimada em 1,8%, superior à
mortalidade geral por acidentes ofídicos na Amazônia. Em relação à distribuição espacial, ocorreu maior incidência em municípios com
menor cobertura vegetal. Por fim, o acidente crotálico acometendo especialmente indivíduos do sexo masculino em áreas rurais.
Estratégias orientadas a aperfeiçoar as condições socioeconômicas poderiam ter um impacto na severidade deste problema de saúde
pública na região.
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Resumo
Introdução: O escorpionismo possui uma ampla distribuição na Amazônia Brasileira, representando um problema de saúde
pública especialmente em populações rurais. Objetivo: Descrever os aspectos clínicos e epidemiológicos dos
envenenamentos escorpiônicos no município de Apuí, Amazonas. Metodologia: Trata-se do primeiro estudo, retrospectivo,
relacionado aos envenenamentos escorpiônicos do município de Apui - AM, que utilizou prontuários clínicos e dados dos
sistemas oficiais de notificações do Brasil em 2015. Resultados: Foram identificados 56 casos. Sendo estes predominantes
no sexo masculino com 38 (67,86%). Houve maior prevalência destes acidentes na Zona Rural (69,6%), com 35 casos
relacionados ao ambiente de trabalho desta população (62,5%), observou-se maior número em pecuaristas e agricultores,
sendo mais prevalentes na faixa etária adulto jovem (35,7%). Na Classificação de Gravidade, a maioria apresentou-se como
leve (47 pacientes) com apenas 1 paciente em estado grave, os demais foram classificados como moderado (7 casos). O
local mais afetado foi o membro superior (60,7%). Doze pacientes (21,4%) receberam soro antiescorpiônico como terapia.
Discussão: Com relação ao clima, os meses chuvosos apresentaram maior número de casos. Todos pacientes durante
atendimento relataram como sintoma principal dor no local da picada, seguido de edema local e sensação de choque.
Evolução com bom prognóstico em sua totalidade, recebendo alta hospitalar. Conclusão: Estes acidentes possuem alto
impacto no aspecto de saúde pública e de economia deste município, pois atingem de forma significativa a faixa etária
trabalhadora. É de extrema importância que estudos futuros sejam realizados com objetivo de melhorar a descrição dos casos
e realizar possíveis intervenções.
Palavras-chave: Epidemiologia, escorpionismo, Tytius apiacas.
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Resumo
As aranhas pertencem ao filo Arthropoda que tem como característica exclusiva um esqueleto externo composto
principalmente de quitina. É característica exclusiva das aranhas a presença de glândula de veneno associado às quelíceras.
Essa característica está presente em quase todas as espécies. No Brasil, apenas três gêneros de aranhas são considerados
causadores de acidentes graves, sendo eles: Latrodectus (viúva-negra), Loxosceles (marrom) e Phoneutria (armadeira). O
gênero Loxosceles é um gênero cosmopolita e das 30 espécies descritas na América do Sul, oito são registradas no Brasil. As
aranhas deste grupo são pertencentes à fauna sinantrópica urbana, possuem pequeno porte e hábitos noturnos, não são
consideradas agressivas e os acidentes geralmente ocorrem quando comprimidas. Este estudo teve por objetivo relatar os
aspectos clínicos e terapêuticos de acidente com Loxosceles sp. na zona oeste do Rio de Janeiro. O presente estudo foi
desenvolvido no projeto de extensão “O Bicho vai Pegar!”, da Universidade Castelo Branco (UCB), que atua na prevenção de
acidentes com animais venenosos e peçonhentos. Ocorrido no bairro de Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro – RJ, o
acidente teve por vítima uma mulher aos seus cinquenta e sete anos de idade. No primeiro dia, logo após o acidente, o
primeiro sintoma percebido foi um leve prurido ao redor de dois pequenos furos decorrentes da picada, ao passar quatro dias,
a vítima buscou atendimento médico, após perceber o desenvolvimento de uma bolha com conteúdo sero-sanguinolento
acompanhado de eritema local. É comum neste tipo de acidente, manifestações de sintomas inespecíficos como: mal estar,
febre, mialgia, náusea e vômitos. Oito dias após o acidente, observou-se a formação de uma crosta necrótica ao redor do

local da picada. Como conduta de atendimento à vítima, os procedimentos adotados foram a debridação e o combate à
infecção por meio de antibióticos combinados. O tempo de cicatrização da área da lesão necrótica foi de aproximadamente
noventa dias.
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Resumo

Os acidentes escorpiônicos representam um sério problema de saúde pública nos países tropicais e
subtropicais, principalmente no Brasil, em virtude da frequência com que ocorrem e devido a sua
gravidade. Esses acidentes são caracterizados por sintomas que variam desde a dor e taquicardia até
manifestações neurológicas como choque elétrico pelo corpo. Com isso, o objetivo deste trabalho é
destacar por meio de uma revisão de literatura os principais aspectos epidemiológicos dos acidentes
por escorpiões no Brasil, durante o período de 2000 a 2017. No norte do país, segundo o Centro de
Informações Toxicológicas de Belém, o escorpião é o artrópode que mais ocasiona acidentes nos
pacientes atendidos por esse centro. Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde ressaltam que os
principais agentes de importância médica envolvidos nos acidentes escorpiônicos no Brasil são o
Tityus serrulatus, Tityus bahiensis, Tityus obscurus e Tityus stigmurus. Embora ainda existam casos
negligenciados, segundo um levantamento de dados feito pelo site do SINITOX foi observado um
aumento significativo da situação do escorpionismo no Brasil nos últimos 10 anos. Segundo o
Sistema de informação de Agravos de Notificação (SINAN) do ministério da Saúde foram notificados
cerca de 951.727 casos durante esse período, com uma média de 52.874 acidentes/anos e com
coeficiente de incidência de aproximadamente 29 casos a cada 100.000 habitantes, onde o maior
número de notificações é proveniente dos estados de Minas Gerais e São Paulo, principalmente nos
meses mais quentes e chuvosos, apesar disso, o nordeste é a região que apresenta maior número de
casos de acidentes escorpiônicos no período de 2000 a 2017 (447.971). O SINAN mostrou que a
maior frequência de registros foi em indivíduos do sexo masculino, de raça negra, na faixa etária de
20 a 49 anos, nos meses de outubro a janeiro e em zona urbana, com exceção da Região Norte do
País, que se observou um predomínio de acidentes nas zonas rurais. A maioria dos casos apresenta
curso benigno, com uma letalidade em torno de 0,68%, sendo os casos de óbitos associados, com
maior frequência, a acidentes causados por T. serrulatus, ocorrendo mais comumente em crianças
menores de 14 anos. Devido ao aumento nas taxas de incidência e morbimortalidade ocasionadas por
esses acidentes, deve-se estimular a intensificação de programas de prevenção de acidentes e
controle de escorpiões.
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Resumo
Considerando-se que os acidentes com escorpiões constituem um importante problema de saúde pública no Brasil e ocorram
predominantemente no domicílio, a maneira mais eficaz para combater a problemática é a redução do número de ocorrências de forma

terapêutica e preventiva in loco. Logo, essa responsabilidade deve ser compartilhada entre comunidade adscrita e o serviço de atenção
primária que deve dispor de profissionais de enfermagem capacitados para prestar assistência adequada ao usuário vítima de picada de
escorpião que ocorram na sua área de atuação. Deste modo, este estudo teve como objetivo analisar conhecimentos e práticas dos
profissionais de enfermagem do nível primário de atenção acerca de acidentes escorpiônicos. Estudo exploratório e descritivo com
abordagem qualitativa, realizado com 20 enfermeiros que compõem as equipes das Estratégias de Saúde da Família pertencentes ao
Distrito Sanitário III do município de João Pessoa - PB. Os dados foram coletados nos meses de fevereiro e março de 2018 por meio de
um roteiro de entrevista semiestruturada, submetido à Técnica de Análise de Conteúdo Temática. A partir da análise dos dados
empíricos, delimitou-se quatro eixos temáticos: conhecimentos superficiais dos profissionais no atendimento inicial e quadro clínico;
assistência fragmentada e transferência de responsabilidade ao serviço de referência; cuidado inicial da comunidade através de
conhecimentos oriundos da cultura popular; prevenção sem prevenir - intersetorialidade para o controle ambiental quando há ocorrência.
Verificou-se que o conhecimento dos enfermeiros acerca da temática é superficial e insuficiente, centrado apenas na dor. Além disso,
estes profissionais não desenvolvem uma assistência sistematizada, mas fragmentada. Transferem ao serviço de referência a
responsabilidade pelo atendimento aos casos, e, regularmente, não prestam os cuidados iniciais às vítimas. A maioria não realiza ações
educativas para a prevenção dos acidentes e transfere a responsabilidade ao sistema de vigilância em saúde. A análise dos resultados
indica necessidade de capacitação no assunto. Diante disso, torna-se necessária a implementação de programas de treinamentos que
abordem essa temática para os profissionais de enfermagem, com o intuito de melhorar a qualidade no cuidado ao paciente, como
também conduzir ações educativas à população que reduzam a incidência de acidentes por escorpião.
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Resumo
Os animais peçonhentos apresentam glândulas venosas que se relacionam com ferrões, dentes ocos e outros instrumentos, os quais
são utilizados para a passagem ativa do veneno¹. Os principais animais responsáveis por acidentes em humanos são algumas espécies
de escorpiões, serpentes, aranhas, lepidópteros, himenópteros, entre outros. No Brasil, de acordo com o Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), foram notificados 173.616 casos de acidentes com animais peçonhentos, entre os anos de 2013 e
2016.² Os incidentes apresentam ampla relevância no contexto dos serviços de saúde, em virtude da sua frequência e seriedade, sendo
necessária atuação rápida e eficaz dos profissionais de saúde. Esse estudo apresenta como objetivo analisar as publicações científicas
acerca da atuação dos profissionais de saúde em acidentes por animais peçonhentos, considerando o período dos últimos cinco anos.
Trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, com amostra oriunda de monografia, artigos de revistas e periódicos publicados entre
os anos de 2013 e 2018. As pesquisas foram realizadas nos bancos de dados eletrônicos da Literatura Latina Americana e do Caribe
em Ciência da Saúde (LILACs) e Scientifc Eletronic Library Online (Scielo) e através do sistema de busca da Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS). Foram encontradas 29 publicações no período previamente estabelecido, em que 6 foram consideradas relevantes para o
presente estudo. Os acidentes com animais peçonhentos constituem eventos que acometem comumente as populações urbana e rural,
entretanto a disseminação das espécies varia de acordo com a característica local. Os procedimentos padronizados de avaliação,
diagnóstico e tratamento dos acidentados são essenciais para o prognóstico do paciente e a análise das características clínicas do
indivíduo e da espécie do animal responsável pelo incidente são determinantes para o direcionamento da assistência em saúde a ser
prestada. A avaliação inicial do paciente, anamnese e exame físico, assim como o diagnóstico, devem ser objetivos e direcionados. O
tratamento com soroterapia deve ser realizado de maneira rápida e eficaz pelo profissional de saúde previamente treinado, todavia, seu
uso é limitado em decorrência da ampla variedade de espécies existentes. Desse modo, é imprescindível que a assistência dos
profissionais de saúde esteja direcionada e uniformizada, através de procedimentos de diagnóstico e tratamento atualizados e
previamente estabelecidos.
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Resumo
Os acidentes ofídicos são considerados um problema de saúde mundialmente negligenciado, que afeta preponderantemente países
pobres com economia rural. Apesar de alguns estudos sobre o tema na Amazônia brasileira, ainda há escassez de dados na literatura
sobre os acidentes ofídicos e seu quadro clínico como as manifestações hemorrágicas. Diante disso, o objetivo deste estudo é verificar a
associação entre plaquetopenia e manifestações hemorrágicas sistêmicas (MHS) em vitimas de acidentes botrópicos atendidos em um
hospital de referência em doenças tropicais na Amazônia Brasileira. Para isso, foi realizado um estudo descritivo de série de casos,
retrospectivo, com abordagem quantitativa, a partir de dados clínico-epidemiológicos e laboratoriais obtidos de prontuários eletrônicos de
pacientes com diagnóstico clínico-epidemiológico de acidente botrópico atendidos no período de agosto de 2013 a julho de 2016. Nesse
período 419 acidentes botrópicos foram atendidos. A maioria dos casos envolveu o gênero masculino (78,3%), na faixa etária de 10 a 40
anos (54,9%), e ocorreram, principalmente, na zona rural (88,7%). A parte do corpo mais acometida pelo acidente foi o pé (64,1%).
Quanto ao tempo de atendimento, 42,5% dos casos receberam assistência médica nas primeiras 3 horas após o acidente. Quanto à
gravidade, 50% dos casos foram classificados como moderados. As MHS foram encontradas em 13,8% dos casos. Gengivorragia
(39,6%), hemorragia conjuntival (25,9%) e macrohematúria (24,1%) foram as mais frequentes. A incoagulabilidade sanguínea foi
verificada em 57,8% dos casos. Em 8,8% dos pacientes as plaquetas estavam abaixo de 150.000/mm³. A plaquetopenia foi associada
com as MHS [adjusted OR=4,4 (95% CI=2,13-9,07); p<0,000]. O conhecimento da plaquetopenia como fator associado às MHS nos
acidentes botrópicos pode contribuir para o manejo desse agravo no serviço de saúde.
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Resumo
As fosfolipases A2 (PLA2s) são enzimas que catalisam a hidrólise dos fosfolipídios e geram ácidos graxos e lisofosfolipídeos.
As PLA2s, presentes em toxinas de serpentes, possuem ações: hemolítica, neurotóxica, anticoagulantes, miotóxica,
edematogênica, bactericida e pró-inflamatória. Essas enzimas induzem a liberação de mediadores que promovem a
inflamação. Os efeitos das PLA2s sobre as células do sistema imune permanecem como alvo de estudos da inflamação.
Dentre os receptores envolvidos na resposta inflamatória estão os receptores de reconhecimento de padrões-PRR (pattern
recognition receptors). Esses receptores podem ser encontrados no citosol, sendo os NLR (nucleotidebinding leucine-rich
repeat-containing receptor) receptores citosólicos capazes de reconhecer padrões associados ao dano (DAMPs). Um dos
principais sinalizadores dos NLR é o ATP resultando na ativação da caspase-1 e induzindo a liberação de IL-1β e IL-18. O
receptor NLRP3 é alvo de estudos por sua participação na ativação do inflamassoma, via ATP após dano celular. Nos casos
de acidentes ofídicos, a mionecrose caracteriza-se por ser uma lesão local que pode desencadear um processo inflamatório e
levar a ativação do inflamassoma. O estudo dos receptores NLRs que reconhecem os danos teciduais e ativam o
inflamassoma é relevante no sentido de compreender o efeito produzido pelas PLA2s sobre leucócitos. Para isso, macrófagos
murinos elicitados por tioglicolato foram obtidos do peritônio de camundongos Swiss machos e, incubados com 5 ou 10µg/mL
de BthTX-I, uma PLA2 Lys-49 homóloga isolada do veneno de Bothrops jararacussu, ou ATP ou RPMI por até 48h. A
viabilidade dos macrófagos foi analisada pelos métodos de azul de Trypan e de laranja de tiazol e iodeto de propídio, por
FACScan e permaneceram viáveis por todo tempo estudado frente aos estímulos avaliados. A participação da caspase-1,
componente do inflamassoma foi verificada por Western blot e, sua expressão diferente do controle, foi obtida após 6h de
incubação com a BthTX-I ou ATP. A BthTX-I, mas não o ATP, induziu a liberação de IL-1β pelos macrófagos após 24h de
incubação. A BthTX-I induziu a expressão de caspase-1 e a liberação de IL-1β, diferente do controle. Tomados em conjunto,
os resultados mostraram que a BthTX-I possivelmente ativa o inflamassoma NLRP3, por meio da expressão de caspase-1 e a
liberação de IL-1β.
Palavras-chaves: macrófagos, inflamassoma, serpente, fosfolipase A2, Bothrops jararacussu
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Resumo

Introdução: Os acidentes com animais peçonhentos são descritos como problema de saúde pública
nos países tropicais. É de grande importância garantir condições adequadas de atendimento bem
como de tratamento aos acidentados, afim de reduzir a gravidade e a letalidade que esses podem
provocar. Objetivo: Avaliar e caracterizar o perfil clínico-epidemiológico dos acidentes com animais
peçonhentos notificados no município de Fernandópolis no período de 2008 - 2017. Metodologia:
Utilizou-se um estudo ecológico e descritivo temporal sobre os casos registrados no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação no período compreendido pelo estudo. Resultados: Os
acidentes com animais peçonhentos notificados totalizaram 1.855 casos, com média de 185,5
casos/ano. Ocorreu um aumento progressivo na incidência de novos acidentes ao longo dos anos,
sendo o maior número em 2017, com 427 casos. Do número total de casos encontramos prevalência
de 55,9% entre os homens, 82,4% de raça branca, 16,4% entre 21-30 anos, enquanto 44,0% foram
mulheres, 0,1% indígenas e 0,8% crianças menores de 1 ano, mostrando menor representatividade.
Observando a incidência das ocorrências houve maior expressividade dos acidentes com escorpiões
79,7%, seguidos pelos com aranhas 9,0%, serpentes 4,6%, abelhas 3,9%, outros animais
peçonhentos 1,67% e lagartas 0,1%, ainda 0,9% dos casos foram notificados como ignorados. Os
números mostraram que a maioria das vítimas procuram atendimento em até uma hora após o
acidente 76,7% e os locais anatômicos de maior ocorrência destes foram os dedos da mão 24,4% e
os pés 20,3%. Apenas 2,5% casos apresentaram manifestações sistêmicas, 21,2% destes
correspondem aos acidentes com escorpiões que por sua vez mostraram maior relação com as
queixas vagais, enquanto os ocasionados por serpentes tiveram maior relação com as queixas
neuroparalíticas. Quanto à gravidade, somente 0,7% foram graves e a soroterapia foi utilizada em
6,5% dos casos, a maioria relacionados aos acidentes com serpentes e escorpiões. A evolução para
cura prevaleceu, sendo relatado apenas um óbito, relacionado ao acidente com aranha, porém
atribuído a outras causas. Conclusões: Ainda que os casos graves não tenham grande
representatividade, o aumento gradativo no número de acidentes com animais peçonhentos nos
últimos anos no município mostra ser necessária adoção de medidas preventivas além de ações
informativas, afim de evitar maiores complicações relacionadas a este tipo de agravo.
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Resumo
AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE ACIDENTES ESCORPIÔNICOS NA REGIÃO NORDESTE DO BRASIL NO PERÍODO DE
2015-2016
Wandemberg Farias de Albuquerque Neto*¹; Lucas Miguel Lima Do Amaral; Cláudia Kowalesky Silva; Raiza Santo De Góis;
Wandra Bandeira De Souza;Vanessa de Melo Cavalcanti Dantas¹; Daniela Bomfim de Barros²; Lúcio Roberto Cançado
Catellano³;

Introdução: Os acidentes com escorpiões têm aumentado devido o contato ser cada vez mais frequente com os seres
humanos, isso se dá pelo fato dos seres humanos estarem invadindo o habitat natural desses animais. Objetivo: Assim, o
presente trabalho teve como objetivo avaliar os acidentes escorpiônicos na região nordeste do Brasil nos anos de 2015 e
2016. Desenho do Estudo: Foi realizado um estudo baseado na análise do banco de dados do Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN). Métodos: Trabalho
exploratório descritivo, com base no banco de dados do DATASUS de casos registrados para acidentes a escorpiões nos
períodos e 2015 e 2016 encontrados na região nordeste. Resultados: Foi levado em consideração para analise: gênero e
faixa etária, e com base nos dados, foram registrados 77.422 casos de acidentes por escorpiões, onde o ano de 2016
apresentou maior taxa de incidência (39.422; 50,9%). A maior casuística foi composta pelo sexo feminino no estado da Bahia,
onde no em 2015 foram registrados 10.248 casos (26,74%). A maior casuística no ano de 2016 foi composta pelo sexo
feminino no estado de Pernambuco, onde foram registrados 10.125 casos (25,68%). Em ambos os anos de 2015 e 2016 a
faixa etária com maior número de casos com acidentes escorpiônicos foram de 20 a 39 anos e 40 a 59 anos. Discussão:
Percebeu-se que a maioria dos acidentes por esse animal peçonhento são acometidos em mulheres, pelo fato das mulheres
passarem boa parte do seu tempo no ambiente doméstico, estando mais expostas a acidentes escorpiônicos. Possivelmente
os estados da Bahia e Pernambuco apresentaram maiores índices pela característica do meio socioeconômico dessas
regiões. Conclusão: Com tudo, medidas podem ser tomadas para minimizar o número de casos causados por escorpiões na
região Nordeste, como medidas de conscientização e de prevenção para que a população compreenda os ricos causados
pelo veneno desses animais.
Palavras-chave: Escorpiões; Incidência; Nordeste.
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Resumo

Introdução: Os animais peçonhentos são aqueles que apresentam a capacidade de injetar em suas
presas, uma substância tóxica produzida em seu organismo. Dentre os principais acidentes
envolvendo animais peçonhentos, existe o erucismo, que consiste na inserção de toxinas na pele,
após o contato direto com cerdas de lagartas. No Brasil, as espécies que pertencem a família
Megalopygidae e Saturniidae são as que mais provocam esse tipo de acidente. Dessa forma, é
possível observar em pacientes acometidos quadros de dermatite urticante, dor, queimação, eritema,
edema, prurido e em alguns casos bolhas e erosões. Objetivo: O presente estudo propõe, registrar a
incidência de casos de erucismo no estado da paraíba no período de 2010 a 2017. Desenho do
estudo: Foi realizado um estudo baseado em revisão de literatura. Métodos: Foi elaborada uma
pesquisa de literatura envolvendo estudos publicados de 2010 a 2017, indexados nas bases de dados
do ministério da saúde, SciELO, PUBMED e periódicos da CAPES. Resultados: Durante o período de
2010 a 2017, foi observado o total de 193 casos no estado da Paraíba. Entretanto, nos anos de 2013
e 2014 foi demonstrado uma diminuição significativa de casos confirmados para o erucismo, quando
comparado com o ano de 2012. Em contrapartida, entre o período de 2015 a 2017 a quantidade de
acidentes aumentou subitamente, sendo o ano de 2017 o que evidenciou o maior número de
acidentes, equivalendo a um total 50 casos notificados. Principalmente, nos meses de maio e junho
apresentando 8 e 16 casos, respectivamente. Discussão: Alguns estudos relataram, que a presença
desse animal em zonas residenciais está diretamente relacionada a fatores de desmatamento,
queimadas e extermínio predadores naturais do mesmo. Em vista disso, a população mais acometida
são os que realizam atividades ocupacionais voltadas a jardinagem, trabalhadores rurais e crianças.
Conclusão: A incidência de casos de erucismo no estado da Paraíba aumentaram
consideravelmente, principalmente durante o ano de 2017. Tendo em vista, que a ausência de cuidado
ao manusear plantas, folhas e frutos em ambientes silvestres é a principal causa de acidentes. O
tratamento para esse tipo de agravo desse ser realizado imediatamente, para que não haja prejuízo
na qualidade de vida do paciente e para coibição de complicações futuras.
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Resumo
Introdução: O escorpionismo pode causar um quadro de envenenamento humano cuja gravidade e evolução variam
amplamente, podendo causar óbitos ou sequelas temporárias, sendo um atual problema de saúde pública e por registrar o
tipo de acidente por animal peçonhento de maior número de notificações no Brasil. Objetivo: Descrever a epidemiologia dos
acidentes escorpiônicos no estado de Pernambuco. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo epidemiológico analíticodescritivo sobre os crescentes números de acidentes por escorpiões em Pernambuco entre 2007 e 2016, compreendendo 10
anos. Métodos: Os dados foram obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), por meio do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus). Em acréscimo, foi realizada comparação com registros
da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Resultados: Ocorreram 69699 acidentes, sem marcada sazonalidade; sendo a
Região Metropolitana de Recife responsável por cerca de 62% das notificações. O sexo feminino e os indivíduos de 20 a 39
anos de idade foram os mais acometidos; 87,51% dos acidentes foram classificados clinicamente como grau leve. Em relação
à evolução temporal há um aumento significativo em 43,21% nos anos analisados (2007-2016). Cerca de 58,5% (havendo
ainda 28% Ignorado/Branco) dos atendimentos ocorreram na primeira hora após a picada, o que garantiu que apenas 61
casos – 0,087% - nesse período tenham evoluído para óbito. Discussão: O estado de Pernambuco está como primeiro em
registros de acidentes por animais peçonhentos e a picada do escorpião está entre as mais prevalentes dentre os referidos
animais. O Tytius serrulatus (escorpião amarelo) é a espécie predominante na região e cujo veneno é mais tóxico. A
gravidade e evolução do caso são influenciadas pela massa corporal e pelo tempo decorrido entre a picada e o atendimento
médico. Conclusão: Diante disso e da crescente notificação de acidentes por estes animais, mesmo nas áreas
metropolitanas, cabe aos Sistemas de Saúde uma atenção para campanhas de prevenção para a população como: evitar
acúmulo de material de construção e entulho e manter a limpeza da casa e terrenos baldios. Cabe também, aos profissionais
de saúde, garantir a notificação em regiões do interior do país, alimentando os dados no Sistema de Informação em Saúde e
a identificação de tipos de escorpião nos registros devido a comportamento natural e tipo de veneno de cada um.
Palavras-chave: Envenenamento; Epidemiologia; Escorpião.
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Resumo

O escorpião é um artrópode, pertencente ao filo Arthropoda, classe Arachnida e ordem Scorpiones.
Ele inocula o veneno a partir de seu ferrão, localizado na extremidade de sua cauda. A sua picada
pode causar um quadro de envenenamento humano que pode ser potencialmente grave em extremos
de faixa etária. Nesse contexto, os acidentes escorpiônicos têm um importante impacto para a saúde
pública brasileira, pois, somente em 2009, foram notificados 45.721 acidentes no Brasil. Nessa
perspectiva, esse trabalho tem como objetivo avaliar as características epidemiológicas dos acidentes
escorpiônicos no estado de Sergipe. Trata-se de um estudo observacional descritivo com dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação dos casos notificados de Acidente por escorpiões
no estado de Sergipe no ano de 2017, analisando variáveis sociodemográficos (faixa etária, sexo,
local de residência) e aspectos clínicos (local da picada e manifestações clínicas). Assim, foram
contabilizados 2085 acidentes por animais peçonhentos, na qual os acidentes escorpiônicos
contribuíram com 78,66% (1640) dos casos. Desse total, 65,5% ocorreram entre 20 a 59 anos e
47,44% no feminino. Quanto à gravidade, 88,9% dos casos foram considerados leves. A zona urbana
tem a maior incidência (84,94%). O maior número de picadas ocorreu nas mãos, pés e dedos
(62,25%). A maioria dos acidentes apresentaram manifestações locais (90,55%), podendo-se citar,
dentre elas, a dor (86,95%), o edema (24,94%) e a equimose (0,97%). Somente 1,89% apresentaram
manifestações sistêmicas. Houve uma baixa utilização da soroterapia (5,91%). Registrou-se somente
1 óbito. Assim, o problema abordado é de bastante relevância no estado de Sergipe, devido ao grande

número de casos relatados, 207 a mais em relação ao ano anterior. Dessa forma, nota-se que as
medidas de controle são ineficazes. O menor número de acidentes ocorre nas extremidades da faixa
etária, contribuindo para que a maioria seja de baixa gravidade. As mulheres são as maiores vítimas,
talvez devido ao trabalho doméstico que proporciona o maior contato com pilhas de madeira e outros
locais onde os escorpiões se encontram. A maior ocorrência de picadas ocorre no meio urbano,
podendo ser explicado pela crescente urbanização e falta de saneamento básico. Dessa forma, as
informações deste estudo servem de alerta para que sejam tomadas medidas de controle de maior
eficácia para toda a população, com grande enfoque, também, nos dados epidemiológicos.
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Resumo

Introdução: Segundo dados mais atuais do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas
(SINITOX) aproximadamente 13% dos óbitos por intoxicação se deve à acidentes com animais
peçonhentos. No Brasil, cerca de 20.000 casos de mordidas de aranhas são reportados anualmente.
Entretanto, devido à raridade das manifestações sistêmicas, os efeitos isolados, sobre os principais
sistemas vitais (renal, cardiovascular, respiratório) ainda não estão bem mapeados na
literatura.Objetivo: revisão sistemática da literatura através da seguinte pergunta norteadora: quais as
contribuições práticas a literatura científica atual tem a oferecer acerca das consequências renais,
cardiovasculares e respiratórias da picada de aranha? Metodologia: A busca foi realizada no período
de 2002 a 2018 nas seguintes bases de dados online: LILACS, IBECS, SciELO e PuMed. Foram
utilizados os descritores: “aranhas” (DeCS); “sintomas sistêmicos” (DeCS); e “saúde pública” (DeCS).
Resultados: As principais aranhas de interesse médico pertencem aos gêneros Phoneutria sp.,
Loxosceles sp., Latrodectus sp. e Lycosa sp., sendo os três primeiros responsáveis pelos acidentes
mais graves. Dos três tipos mais comuns de aranhas no Brasil, destaca-se a Loxosceles cuja
manifestação cutânea evolui com úlcera necrosada e a sistêmica com oligúria e turvação da urina
como sugestivos de hemólise intravascular e rabdomiólise, que podem causar profunda anemia e
insuficiência renal aguda. Como consequência da liberação de catecolaminas, pode haver midríase,
arritmias respiratórias e cardíacas, taquicardia, hipertensão arterial, podendo evoluir para falência
cardiocirculatória e edema agudo.Considerações Finais: As manifestações sistêmicas abordadas
são graves, de rápida evolução e por vezes fatais. O que denota a necessidade premente do
delineamento de protocolos de intervenção focados no atendimento imediato visando melhorar o
prognóstico dos pacientes, sobretudo enquanto diagnóstico diferencial em situações corriqueiras da
clínica.
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Resumo

Os acidentes ofídicos representam sério problema de saúde pública nos países tropicais pela
frequência com que ocorrem e pela morbimortalidade que ocasionam. A vigilância epidemiológica
deve fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde, que têm a
responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de controle de doenças e agravos, tornando
disponíveis, para esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência destes fatos, bem como dos
fatores que os condicionam, numa área geográfica ou população definida. Este trabalho teve como
objetivo descrever os fatores clínicos e sociodemográficos relacionados com os acidentes ofídicos. Foi
um estudo epidemiológico, descritivo, observacional e transversal, com base nos dados
disponibilizados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), de 2013 a 2016, na
cidade de Arapiraca - AL. Os acidentes ofídicos representaram 3,56% das notificações do SINAN por
animais peçonhentos no período; não houve muita relação com a sazonalidade, sendo os meses com
menor número de casos dezembro e março (4,8%), e os mais frequentes julho e outubro (11%). A
faixa etária mais afetada foi entre 20-39 anos (35,5%), seguido dos menores de 20 anos (27%).
Dentre as espécies de importância médica, a mais frequente foi Bothrops (15,8%), seguida de
Crotalus e Micrurus (8,8% e 5,3% respectivamente). Não houve identificação da espécie em 19,7%
dos casos, e 50% dos casos foram por serpentes não peçonhentas. O sexo masculino foi o mais
acometido (65,8%). Não foram notificados óbitos por acidente ofídico no período. Por fim, os acidentes
ofídicos que ocorrem na região predominam em jovens do sexo masculino, provavelmente pela
atividade agrícola que exercem na região; há baixa mortalidade, apesar da grande importância
médica. Houve também um grande número de casos sem identificação da espécie na notificação,
essencial para estratégias de tratamento.
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Resumo
A serpente Bothrops atrox é responsável pela maioria dos acidentes ofídicos na Amazônia Brasileira. As vítimas de acidentes botrópicos
podem apresentar manifestações clínicas locais (edema, dor e equimose) e sistêmicas (alterações da coagulação e sangramentos). O
veneno de serpentes Bothrops pode variar inter e intraespecificamente, o que poderia repercutir na gravidade das manifestações
clínicas dos envenenamentos. Além disso, há uma limitada informação a respeito das alterações hematológicas em vítimas de acidentes
botrópicos ocorridos na Amazônia brasileira. O objetivo deste trabalho é descrever as alterações hematológicas em vítimas de acidente
botrópico antes da administração do antiveneno. Para isso, realizou-se um estudo transversal em pacientes com diagnóstico clínicoepidemiológico de acidente botrópico (n=100) atendidos na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, Manaus/AM, entre
janeiro/2016 e dezembro/2017, com idade superior a 12 anos e sem uso de antiveneno. Os dados clínicos e epidemiológicos foram
coletados em um formulário padronizado. O sangue venoso foi adicionado em tubos plásticos com anticoagulante Na2-EDTA 0,01% e
antiveneno botrópico-laquético 2%, na concentração final, para determinar o hematócrito, hemoglobina, número de eritrócitos, leucócitos
e plaquetas, volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular
média (CHCM) e volume plaquetário médio (VPM). Os acidentes ocorreram principalmente no sexo masculino (88%), com média de
idade de 40 anos, o tempo para assistência médica foi menor que três horas (46%), a região anatômica mais acometida foi o pé/dedo do
pé (63%), os acidentes foram classificados em sua maioria como moderados (53%), seguidos de leve (41%). Os valores dos
hemogramas foram (média ± D.P.): leucócitos (11,5 ± 3,5 x10³/µL), eritrócitos (5,1 ± 0,4 x10⁶/µl), hemoglobina (14,1 ± 1,2 g/dL),
hematócrito (44,6 ± 3,6%), VCM (88,2 ± 3,0 fl), HCM (27,8 ± 1,8 pg), CHCM (32,3 ± 1,8 g/dL) e VPM (9,6 ± 0,8 fl). A contagem média de
plaquetas ficou dentro dos valores de referência (215,2 ± 58,2 x10³/µL), porém 10 pacientes apresentaram plaquetopenia, frequência
cerca de 5 vezes inferior a observada em acidentes com B. jararaca. Os resultados foram semelhantes aos encontrados em estudos
realizados em Belém, PA. Este estudo sugere que a variação na composição do veneno entre espécies diferentes pode repercutir na
clínica dos acidentes botrópicos.
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Resumo
Os animais peçonhentos são responsáveis por provocarem inúmeros acidentes domésticos em variadas regiões brasileiras, com índices
crescentes ao passar dos anos. Cobras, aranhas, escorpiões, lacraias, taturanas, vespas, formigas, abelhas e marimbondos são
comumente os responsáveis por provocarem esses tipos de acidentes domésticos. As sequelas e a mortalidade por esses acidentes são
mais altas em crianças, idosos ou indivíduos imunossuprimidos, diante da resposta ineficaz do sistema imunológico. Desta forma, o
presente estudo teve como objetivo descrever o perfil dos acidentados por animais peçonhentos nas cidades de Recife e Afogados da
Ingazeira no estado de Pernambuco no ano de 2016. Foram avaliados os registros no Sistema de informação de agravo de notificação
do Ministério da Saúde, o SINAN – DATASUS. Foram registrados 55 casos de acidentes por animais peçonhentos no município de
Afogados da Ingazeira e 4.435 casos de acidentes no município de Recife onde, dentre esses casos 2.524 pessoas (56,9 %) foram do
sexo feminino e 1909 pessoas (43,04%) foram do sexo masculino na cidade de Recife e na cidade de Afogados da Ingazeira os índices
foram de 24 pessoas (43,6 %) para o sexo feminino e 31 pessoas (56,4%) para o sexo masculino. Foi verificado ainda que 1.185
(26,7%) dos acidentados em Recife e 20 (36,4%) dos acidentados em Afogados da Ingazeira tinham em média idade entre 20 e 39 anos
e que escorpião foi o maior causador de acidentes nos dois municípios estudados sendo 3627 (81,8 %) casos em Recife e 15 (27,3 %)
casos em Afogados da Ingazeira. Os achados apontam que adultos em idade laborativa são os mais acometidos por este tipo de
acidente nas duas regiões estudadas e que escorpiões ainda são os maiores causadores dos acidentes. É necessário considerar que
ainda pode haver subnotificação dos acidentes relacionados com animais peçonhentos nas unidades, mas que é de segura importância
a implementação de políticas ambientais junto à comunidade sobre o manejo destes animais que causam comumente acidentes para o
controle de pragas principalmente sobre o descarte de entulhos e seus destinos finais.

Palavras-chaves: Acidentes, Animais, Pacientes
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Resumo

As arraias ou raias são animais peçonhentos que agridem apenas quando são pisadas ou
manuseadas de maneira inadequada, provocando acidentes devido à presença de um ou mais ferrões
retrosserilhados na cauda, com epitélio rico em células secretoras de toxinas, variáveis conforme a
espécie. Os acidentes são comumente graves, incapacitantes e potencialmente fatais, se infectados, e
causam dor intensa, edema e eritema local, necrose cutânea de gravidade variável, úlceras, além de
febre, sudorese fria, náuseas, vômitos e agitação psicomotora. Os acidentados devem procurar
atendimento médico urgente e estes acidentes são de notificação compulsória no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Este estudo teve como objetivo caracterizar a
distribuição dos acidentes por arraias ocorridos no Estado do Tocantins, entre os anos de 2013 a
2017. Foram utilizados dados secundários contidos no SINAN, com posterior análise quantitativa. No
período avaliado foi notificado um total de 14.102 acidentes por animais peçonhentos, sendo 3.168
(22%) por outros animais (arraias, marimbondos, abelhas, lacraias, etc.) e 1.325 (9%) por arraias. Os
municípios com maior número de registros de acidentes por arraias foram Palmas (21%), Porto
Nacional (16%), Pau Dárco (11%), Araguaína (11%) e Miracema do Tocantins (4%). Os indivíduos
acidentados foram principalmente homens (77%), da faixa etária de 16 a 35 anos (47%) e com
ocorrência nos meses de junho a outubro (64%). A distribuição das ocorrências de acidentes por
arraias foi conforme cita a literatura, em meses de estiagem e em municípios com áreas represadas
ou praias com bancos de areias. Conclui-se que estes acidentes são de grande relevância para a
saúde pública e ações educativas junto às populações e nos períodos de riscos devem fazer parte das
estratégias de prevenção e controle desses acidentes no Tocantins.
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Palavras-chaves: Animais Peçonhentos, Notificação Compulsória, Raias

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ESTADO DA
PARAÍBA, NORDESTE DO BRASIL, ENTRE OS ANOS 2007 E 2016
Autores

Beatriz Maria de Almeida Braz 1, Raizza Barros Sousa Silva 1, Laysa Freire Franco e Silva
1, Suzanna Cavalcante Lins 1, Marcia Almeida de Melo 1

Instituição 1 UFCG - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE ( Avenida Universitária, s/n
- Jatobá, Patos - PB, 58708-110)
Resumo
Acidentes causados por animais peçonhentos são comuns e por muitas vezes não são notificados, por isso fazem parte da lista de
doenças Tropicais Negligenciadas incluídos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), caracterizando um problema de saúde pública.
O objetivo deste estudo foi analisar a distribuição espaço-temporal dos acidentes provocados por animais peçonhentos no Estado da
Paraíba entre os anos de 2007 e 2016. Por meio dos dados de incidência disponíveis na base do Sistema de Informações de Agravos
de Notificação (SINAN), e a partir de análises de georreferenciamento realizadas no software Terraview 4.2.2. foram identificadas as
áreas com maior risco de ocorrência, utilizando intervalos qüinqüenais. Foram notificados 28.187 casos de acidentes por animais
peçonhentos no período estudado, provocados por picadas de escorpiões, serpentes, abelhas aranhas e lagartas, em ordem
decrescente do número de casos. No primeiro qüinqüênio houve casos em todo o território estadual, contudo, na mesorregião da
Borborema, caracterizada pelo clima semiárido, tipicamente quente e úmido, todos os municípios notificaram pelo menos um caso.
Nessa região as chuvas acontecem nos meses mais quentes, favorecendo a sobrevivência desses animais. Uma vasta área do Agreste,
região de transição, e ainda alguns municípios da Mata Paraibana, incluindo João Pessoa, também apresentaram taxas de incidência
significativas. Altas incidências em regiões metropolitanas podem estar relacionadas com o crescimento desordenado das cidades
aliado ao desmatamento, o que contribui para que esses animais busquem áreas de alojamento e alimento em ambiente urbano. Houve
uma elevação considerável da incidência no segundo qüinqüênio no Agreste e Mata Paraibana. O sertão do estado, onde o clima é
quente e seco, o número de casos manteve-se reduzido nos dois intervalos do estudo. Essa localidade apresenta episódios chuvosos
no período quente do ano, o que intensificaria a atividade escorpiônica, porém, devido a intensos períodos de seca, essa tendência pode
ser considerada relativa. Esses resultados apontam que os acidentes por animais peçonhentos são um problema de saúde pública, e
comumente ocorrem em todo o Estado Paraíba. Dessa forma, medidas de prevenção devem ser adotadas, além de notificação
adequada junto ao SINAN.
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Resumo

Introdução: A hemostasia é o processo fisiológico responsável pela manutenção do sangue em
estado líquido e a integridade do envelope vascular. Quando há envenenamento, ocorrem efeitos
danosos às células do organismo por substancias nocivas que entram em contato com o corpo de
alguma forma, podendo causar sérios danos ao indivíduo ou até levar à morte. Objetivos: Verificar os
distúrbios hemostáticos em envenenamento por animais peçonhentos. Material e métodos: Trata-se
de uma revisão narrativa, realizada a partir de consultas de livros de fundamentos da toxicologia,
artigos científicos, compreendidos no período 2002 a 2015, utilizando como fonte as bases de dados
Scielo e PubMed. Desenvolvimento: Animais peçonhentos são aqueles que produzem algum veneno
e possuem algum aparato para injetá-lo na sua presa ou predador. Os principais animais peçonhentos
que causam acidentes no Brasil são espécies de serpentes, escorpiões, aranhas, de lepidópteros
(mariposas e suas larvas), himenópteros (abelhas, formigas e vespas), coleópteros (besouros),
quilópodes (lacraias), de peixes, cnidários (águas-vivas e caravelas), entre outros. No Brasil, quatro
tipos de acidentes são considerados de interesse em saúde: biotrópico, crotálico, laquático e
elapídico. O mecanismo fisiopatológico pelos quais os venenos causam distúrbios hemostáticos são
muito variados e complexos, contudo, os componentes dos venenos podem ser agrupados segundo
as atividades que exercem sobre o mecanismo hemostático. Assim, aquelas toxinas que atuam na
coagulação podem ser classificadas em coagulantes e anticoagulantes. As toxinas que agem
diretamente sobre as plaquetas podem ser classificadas em agregantes e antiagregantes
plaquetárias. Finalmente, aquelas que causam lesão muscular são denominadas fatores
hemorrágicos. Muitas vezes, uma mesma toxina pode apresentar mais de uma atividade sobre a

hemostasia. Considerações finais: O estudo das alterações hemostáticas induzidas pelos venenos
de animais peçonhentos é de grande importância no campo da toxicologia, devido a sua grande
variabilidade de ação dependendo da espécie e local de lesão. Tem muito a contribuir com a saúde
publica e no campo de pesquisa mostrando como lidar com acidentes tanto no âmbito laboratório
quanto fora dele.
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Resumo
No Brasil, envenenamento ofídico é um importante problema de saúde pública. A peçonha das serpentes é uma mistura
complexa de substâncias, uma parte não protéica e outra protéica, com enzimas e toxinas digestivas. Em geral, os efeitos
tóxicos decorrentes dos envenenamentos são produzidos pela parte protéica e estão relacionados à presença de enzimas,
como serinoproteases, metaloproteases, desintegrinas, nucleotidases, L-aminoacido oxidase, fosfolipases dentre outras. Os
componentes da peçonha variam de acordo com a espécie, a idade do animal e a sua distribuição geográfica. As
manifestações clínicas desses envenenamentos são geralmente coagulopatias, (como coagulação intravascular disseminada)
e desordens hemorrágicas, devido ao consumo e/ou inibição dos fatores de coagulação, edema, necrose, inflamação.
Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, o tratamento para os acidentes ofídicos é a administração de um soro heterólogo,
denominado antiveneno ou antiofídico, que protege eficazmente contra o óbito. No entanto, este tratamento tem baixa eficácia
na neutralização dos efeitos locais (como necrose e hemorragias), e este fato pode levar a amputações e/ou deformidades no
local da picada no vitimado. Desta forma, uma ampla disseminação na pesquisa por produtos naturais vem sendo incentivado
e exaustivamente testado. Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a capacidade de um polissacarídeo isolado de alga
marinha do Brasil, Aldingensis Laurencia, AQS em neutralizar os efeitos tóxicos in vivo, in vitro e ex vivo causados pelos
venenos de L. muta, B. jararaca e B. jararacussu. Nossos resultados mostraram que AQS foi eficaz em inibir hemorragia,
edema, miotoxicidade, hemólise, proteólise e coagulação dos venenos. Além disso, a neutralização destes efeitos tóxicos
(hemorragia, edema e miotoxicidade) também foi alcançada em protocolos, na qual AQS fora injetado antes (protocolo
denominado prevenção) ou depois (protocolo denominado tratamento) da injeção dos venenos; independente da via da
administração (via oral, intravenosa e subcutânea) de AQS. O polissacarídeo também inibiu a atividade edematogênica de
uma fosfolipase A2 isolada do veneno de L. muta. Estes resultados sugerem que este polissacarídeo da alga marinha da
costa brasileira pode ser eficaz contra as atividades tóxicas dos venenos de L. muta, B. jararaca e B. jararacussu,
proporcionando assim um promissor uso no tratamento de envenenamento por estas serpentes.
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Resumo

Os acidentes ofídicos são um grave problema de saúde pública em diversas regiões do mundo,
principalmente nas regiões tropicais e subtropicais, países em desenvolvimento, áreas rurais e regiões
pobres. No Brasil, o gênero Bothrops é responsável por 90% dos acidentes ofídicos, e tais acidentes
são caracterizados por efeitos sistêmicos e locais. O tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde
é a administração endovenosa de soro antiofídico (soroterapia). Apesar de a soroterapia reverter com
eficácia os efeitos sistêmicos do veneno no organismo da vítima, conseguindo evitar por muitas vezes
o óbito, ela apresenta algumas desvantagens, como: efeitos colaterais e a ineficiência no combate aos
efeitos locais do veneno, com isso, não diminuindo o desenvolvimento de sequelas no membro
atingindo. Nesse contexto, são necessárias terapias mais específicas e eficientes. Assim, o objetivo
deste estudo foi avaliar as propriedades antiofídicas de extratos aquosos de folha, caule e fruto e
moléculas isoladas da Clusia fluminensis, espécie vegetal presente em áreas de restinga, contra
alguns efeitos tóxicos do veneno das serpentes Bothrops jararaca e Bothrops jararacussu. Os extratos
e as moléculas foram incubados durante 30 minutos a 25 °C com o veneno e em seguida as
atividades in vitro (coagulação, proteolítica e hemolítica) e in vivo (hemorrágica, letal e miotóxicidade)
foram realizadas. Os resultados mostraram que todos os extratos e moléculas inibiram as atividades
dos venenos de B. jararaca e B. jararacussu, mas com diferentes potências. Além disso, a
neutralização de efeitos tóxicos (hemorragia e letal) também foi alcançada no protocolo de
“tratamento”, que consistiu na injeção do veneno, e em seguida, a injeção do extrato da planta pelas
de administração: oral, intravenosa e tópica. Os resultados sugerem que os extratos e as moléculas
da C. fluminensis foram eficazes contra os efeitos tóxicos dos venenos de B. jararaca e B.
jararacussu, proporcionando assim uma ferramenta farmacológica e biotecnológica para o tratamento
dos acidentes provocados por tais serpentes.
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Resumo
Os acidentes causados por escorpiões são um grave problema de saúde pública, devido aos altos índices epidêmiologicos e
alta toxicidade de sua peçonha. Porém, estudos sobre os efeitos desses envenenamentos à indivíduos durante períodos
gestacionais são muito escassos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica acerca das
informações recentes sobre os efeitos biológicos da peçonha de escorpiões em indivíduos prenhes. Para isso, foi realizada
uma busca eletrônica de artigos científicos recentes publicados no período de 2014 à 2018 em diversas bases de dados, tais
como: SciELO (Scientific Electronic Library Online), PubMed e Google Acadêmico, que continham dados relacionados às
palavras chaves indicadas em português e a mesma em inglês: Escorpiões; Gravidez; Scorpions; Pregnant. Foram
encontrados 5 artigos relacionados às palavras chaves e que no geral apresentaram alterações no desempenho reprodutivo
materno e no desenvolvimento fisiológico e morfológico fetal. Um estudo com a peçonha do escorpião Tityus bahiensis em
concentrações leves de 2,5mg/kg em camundongos prenhes apresentaram um número significativo de abortos com a
presença de fetos com alterações morfológicas aparentes, como focinhos, patas e cabeças maiores comparados ao grupo
controle, bem como foi observado alterações no peso da placenta, fetos, pulmões e coração das mães. Outros estudos
mostraram que a peçonha desses animais causa distúrbios nas citocinas inflamatórias, aumentando ou diminuindo-as. Em um
dos estudos foi observado um decréscimo do IL-10 que é principal citocina para a manutenção da gravidez, na qual impede
rejeição do feto pela mãe, justificando assim os abortos apresentados em trabalhos anteriores. Na maioria dos estudos foi
elucidado todos os sintomas apresentados em intoxicações comuns, tais como hipertensão arterial, arritmia cardíaca e
respiratória, dentre outros casos clínicos que podem prejudicar a saúde materna e fetal. Sendo assim, conclui-se que o
período neonatal é intrinsecamente prejudicado pelos acidentes por escorpiões e é primordial a realização de mais pesquisas
visando os efeitos biológicos das peçonhas dos escorpiões na morfofisiologia reprodutiva, bem como possíveis danos ao
desenvolvimento fetal, visto que acidentes por estes animais representam o segundo lugar no número de acidentes por
animais peçonhentos no mundo.
Palavras-chaves: Envenenamento, Animais peçonhentos, Fetos, Gravidez
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Resumo

O envenenamento por picada de cobra na Amazônia brasileira é um problema de saúde pública, e
não recebe atenção e investimentos apropriados que visem uma melhora em benefícios para a
população de risco. A taxa de morbidade é relevante e ainda subestimada, já que poucos estudos têm
sido desenvolvidos nessa área. O presente estudo atualiza o estado atual do conhecimento sobre os
acidentes ofídicos na Amazônia brasileira, seguindo um método descritivo e propõe contribuir com
novos conhecimentos sobre a dinâmica de acidentes ofídicos e sua morbidade e mortalidade
associadas. O estudo é baseado em informações de casos registrados no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), por um período de seis anos, de 2010 a 2015. A maioria dos
acidentes ocorreu nos estados do Pará (30,693 casos, 43,34%) e Amazonas (9,386 casos, 13,25%),
com maior prevalência em homens de idade economicamente ativa. O principal gênero de serpente
envolvido nesses acidentes foi o Bothrops sp. A taxa de mortalidade foi de 0,24/100mil , ao todo foram
366 óbitos e a taxa de letalidade foi de 0,51%. Observou-se que as complicações locais foram
presentes em 5% dos pacientes observados, já as complicações sistêmicas em 1,2%. Dentre elas,
observou-se que 64 pacientes sofreram amputação (0,2%). Embora tenham sido observadas taxas
baixas de mortalidade e letalidade, muito ainda pode ser feito para evitar acidentes ofídicos, que
continuam a ser um grave problema de saúde pública, considerando a gravidade, a presença de
sequelas devido a complicações, e o potencial impacto econômico elevado para o indivíduo e para a
sociedade.
Palavras-chaves: Acidente ofídico , SINAN, Saúde Pública , Amazônia Brasileira, Epidemiologia
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ENVENENAMENTO POR ESCORPIÕES NO ESTADO DO PARÁ, BRASIL
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da Costa Gadelha²; Pedro Pereira de Oliveira Pardal²
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Introdução: Os envenenamentos causados por escorpiões possuem importância médico sanitária pelos múltiplos acidentes
que ocasionam e gravidade que provocam. Objetivo: Caracterizar os aspectos demográficos e clínicos dos envenenamentos
causados por escorpiões notificados ao Cit-Belém. Desenho do Estudo: Estudo retrospectivo, descritivo e de abordagem
quantitativa dos dados epidemiológicos dos envenenamentos causados por escorpiões notificados ao Centro de Informações
Toxicológicas de Belém (CIT-Belém), no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2015. Métodos: Foram analisados 236
protocolos de atendimento de envenenamentos por escorpiões atendidos por meio de ligações telefônicas ao CIT/Belém, no
período do estudo. Para análise dos dados utilizou-se os programas Epiinfo 6.04 e Software Microsoft Excel 2010.

Resultados: A maior incidência ocorreu no ano de 2013 com 45 casos (19%). Na zona urbana ocorreu (77%), sendo Belém o
município com maior número de casos (58%). Houve prevalência do sexo masculino (51%) em relação ao sexo feminino
(49%), e os indivíduos entre 21 a 40 anos (23%) foram os mais acometidos. A maior parte dos pacientes evoluíram para cura
(72%). Discussão: Durante o período analisado não houve grande discrepância entre o número de ocorrências anuais,
constatando-se que os acidentes por escorpiões ocorreram com periodicidade. A maior porcentagem dos casos ocorreu no
município de Belém e em zona urbana, o que provavelmente está associado ao fato de que os escorpiões têm se adaptado
progressivamente ao ambiente urbano, onde encontram abrigo e alimento, sendo essas condições que favorecem sua
proliferação. O sexo masculino e a faixa etária entre 21 a 30 anos foram os mais acometidos, o que deve estar relacionado
com maior atividade de trabalho, como manuseio de materiais de construção, trabalho em obras onde se encontram grandes
quantidades de lixo. Conclusão: Nota-se que a frequência de acidentes por escorpião é frequente durante os anos, sendo
necessária a adoção de estratégias para prevenção e controle de acidentes com escorpiões. Palavras-chave: Acidentes;
Envenenamento; Escorpiões.
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Resumo

O envenenamento por serpentes é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um agravo
tropical negligenciado. No Brasil, o tratamento é oferecido gratuitamente pelo SUS, mas são escassos
os estudos que investiguem esse agravo sob a perspectiva do tratamento, essencial para a gestão
dos serviços de saúde. O presente trabalho pretendeu estudar o uso da soroterapia específica
antiveneno no tratamento do envenenamento por serpentes (2007-2015) e sua relação com a
evolução clínica nas Regiões do Brasil. Trata-se de um estudo transversal seriado dos Acidentes por
Serpentes no Brasil (2007-2015) notificados no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação). A adequação do tipo de soro por agente etiológico foi estimada a partir das variáveis: tipo
de serpente e soro aplicado, compondo a variável Tratamento (certo, certo+errado, errado e sem
soro). A quantidade de ampolas foi classificada considerando o número de aplicações e o
estadiamento (leve, moderado e grave) conforme indicação do Ministério da Saúde. A partir dessas
avaliações, fez-se a progressão do erro por ano e por região, e a letalidade para cada situação. A
sumarização dos dados qualitativos foi feita em porcentagens. Em relação ao tipo de soro x serpente,
houve média de 92% de acerto, variando entre 97% (SABO) e 6% (SABC). Quanto a ampolas x
serpente/gravidade, foram desperdiçadas 9.509.044 ampolas, correspondendo a 90,1% do total de
ampolas utilizadas. Nos pacientes picados por coral, o uso insuficiente de SAEL aumentou 43,1%. O
uso desse soro foi incorreto em 94% das vezes. A utilização insuficiente do SACR/SABC cresceu 57%
e está associado ao aumento de 77% na letalidade quando comparado a pacientes com soro certo.
Houve uso de soro para 156 óbitos cuja serpente foi dita não especificada/não peçonhenta. O
Nordeste, região em que mais se tomou soro em excesso, foi a com maior letalidade (0,8%). O uso
incorreto de soro antiofídico evidencia a negligência no tratamento dos acidentes com serpentes,
gerando desperdício desses insumos– que envolve desde a extração do veneno, manutenção de
haras, armazenamento, acondicionamento etc.. É urgente a discussão sobre a política de produção de
soro e treinamento das equipes de saúde, evitando óbitos, sequelas, além uma dimensão que não
pode ser esquecida; o sofrimento dos pacientes.
Palavras-chaves: Soroterapia, Serpentes, Epidemiologia, Sistemas de informação em Saúde, Letalidade
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Resumo
Latrodectismo é o envenenamento provocado por aranhas viúvas-negras (Latrodectus) com distribuição cosmopolita. Objetivamos
realizar um estudo epidemiológico do latrodectismo no país, de 2007 a 2015. Trata-se de um estudo descritivo de casos individuados,

cujos dados foram obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), a partir da ficha de notificação/investigação dos
acidentes por animais peçonhentos (CID 10-X29), onde os casos foram identificados por meio do campo < tp_aranha>. Os resultados
foram analisados em três triênios (2007-2009, 2010-2012 e 2013-2015) segundo variáveis sociodemográficas, do acidente e do
tratamento. Os dados foram tabulados através do Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), e foram confeccionados mapas de
distribuição dos casos. No Brasil, foram notificados 1.025 casos no período (n=315 em 2007-2009; n=319 em 2010-2012; n=391 em
2013-2015), com um aumento de 24,1% primeiro para o último triênio. Homens representaram 55,0% (n=564) dos acidentados, em
contrapartida o número de acidentes com mulheres teve aumentou 5,5% no período. Apesar de os acidentados entre 35 e 59 anos
terem tido maior contribuição relativa (n=349; 34,7%), os acidentes com pessoas a partir dos 60 anos aumentou em 35,5%. O mesmo
ocorreu com a etnia, com predominância de pacientes que se autodeclararam brancos (n=433; 52,4%), com decréscimo no número de
casos com brancos enquanto acidentes com pretos e pardos aumentou em 18,4% e 8,8% respectivamente. Acidentes com pessoas no
ensino médio ou superior também aumentaram em 90%. Cerca de 19,8% (n=180) dos casos válidos foram registrados como
relacionados ao trabalho, dos quais 64,3% (n=54) destes acometeram trabalhadores da agropecuária, apesar do acidente ser
urbano/periurbano. Cerca de 74,3% (n=686) dos acidentados chegaram ao serviço de saúde em até 3 horas após a picada, com
variação regional sendo que a região Norte teve maior precocidade no atendimento. A maioria dos acidentes foi leve (n=833; 84,8%),
seguido dos moderados (n=133; 13,6%) e graves (n=16; 1,6%), com um óbito registrado. A soroterapia foi erroneamente aplicada em
18,6% (n=191) dos pacientes, a maioria usou o soro antiaracnídico (41,9%) e o antiescorpiônico (35,1%). Este estudo aponta que o
latrodectismo é um agravo à saúde em crescimento no país. Apesar de sua benignidade, há sofrimento dos pacientes dada a ação
neurotóxica do veneno, ratificando a importância do tratamento correto com o soro anti-latrodéctico.

Palavras-chaves: araneísmo, envenenamento, latrodectismo, viúva negra
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Resumo
EPIDEMIOLOGIA DOS ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

1. Isabel Hisidoria de Almeida Luz, 1Aniele Larice de Medeiros Felix, 2Aluska Vieira Tavares, 2Alecxandro Alves Vieira,
2Renner de Souza Leite
1. Graduanda do Curso de Farmácia da Universidade Federal de Campina Grande; 2Programa de Pós-Graduação em
Ciências Naturais e Biotecnologia do Centro de Educação e Saúde da Universidade Federal de Campina Grande

Os acidentes com animais peçonhentos se constituem como um negligenciado problema de saúde pública em países
tropicais e subtropicais, incluindo o Brasil. O presente estudo é uma investigação retrospectiva realizada para caracterizar o
perfil epidemiológico dos acidentes causados por animais peçonhentos no estado do Rio Grande do Norte, Nordeste do
Brasil, de 2007 a 2014. Os dados foram coletados na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte, utilizando o banco de
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Um total de 30.429 casos foram analisados. Os casos foram
distribuídos em todos os meses do período estudado e ocorreram principalmente em áreas urbanas. Os acidentes
escorpiônicos representaram o maior percentual de casos, entretanto, o risco de morte entre acidentes ofídicos foi maior. Os
envenenamentos predominaram em mulheres com idade entre 20 e 49 anos, sendo que crianças e idosos exibiram maiores
riscos de morte. A maioria das vítimas foi picada nas extremidades dos membros e recebeu assistência médica entre 0-1 h
após o incidente. Os principais sintomas locais e sistêmicos reportados foram dor e cefaléia, respectivamente. Os casos foram
principalmente classificados como leves e progrediram para cura. Poucas vítimas manifestaram complicações locais e
sistêmicas. O elevado número de acidentes com animais peçonhentos indica que o estado do Rio Grande do Norte pode ser
uma importante área de risco para tais acidentes. Isso revela a necessidade de desenvolver políticas públicas regionais,
visando o controle preventivo desses acidentes.
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Resumo

Atualmente, no Brasil, os acidentes por animais peçonhentos são considerados doenças
negligenciadas e de notificação obrigatória. As principais estratégias na articulação desses acidentes
envolvem o rápido atendimento com seu correto diagnóstico - que por vezes não é adequado devido a
fatores como má formação do profissional de saúde ou pela dificuldade de identificar a espécie animal
causadora do acidente - e a excelência na produção do soro para neutralização do veneno. Desta
forma, deve-se valorizar a notificação adequada, associada a uma boa capacitação dos profissionais
de saúde para que os dados epidemiológicos sejam gerados com precisão, a fim de caracterizar os
acidentes quanto a sua distribuição, frequência e tipologia. Desse modo, este trabalho objetiva
caracterizar a epidemiologia do Distrito Federal quanto aos acidentes por animais peçonhentos
através dos registros de notificações dessa região. Para tanto, a partir do DATASUS foi possível obter
os dados referentes as fichas de notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) para animais peçonhentos do período de 2010 a 2016 ocorridos no Distrito Federal. Verificouse que a maioria dos acidentes foi provocado por escorpiões (3516), seguidos das serpentes (792) e
abelhas (687), respectivamente. Com relação a estação do ano, percebe-se que há uma elevação no
número de acidentes no verão a partir de novembro (658 notificações) e que se estende até março,
(596 notificações). De um total de 5962 acidentes, a maioria ocorreu com homens (54,91%) e a faixa
etária de 20-39 anos foi a mais predominante. Quanto ao tempo para o atendimento a maioria ocorreu
até 3 horas do acidente e poucos evoluíram para óbito. Contudo, em relação a evolução dos
acidentes, dos 5962 acidentes, 1257 foram ignorados ou tiveram o campo não preenchido. A pouca
atenção dada ao preenchimento desse campo torna a informação do agravo imprecisa em 21,08%
dos registros. Assim, verifica-se a importância para a saúde pública que os profissionais de saúde
recebam maiores conhecimentos sobre a clínica dos acidentes por animais peçonhentos, além de
reconhecer a distribuição das espécies da região, visando atender e minimizar os acidentes,
principalmente os provocados durante as atividades de ecoturismo ou laborais ligadas ao ambiente.
Palavras-chaves: animais peçonhentos, epidemiologia, notificação compulsória, SINAN
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Resumo

As serpentes pertencentes ao gênero Bothrops são responsabilizadas por 90% dos acidentes ofídicos
no Brasil devido ao seu potencial comportamento agressivo característico, por ser um grupo que
ocupa vários hábitats e sua presença abundante em regiões cultivadas da zona rural. Sendo, desta
maneira, encontradas em todo território brasileiro com a presença de mais de 30 espécies e
subespécies distribuídas do sul do México até a Argentina. Diante do exposto, o trabalho teve como
objetivo descrever e quantificar os casos de acidentes por serpentes peçonhentas do gênero Bothrops
na Paraíba, de acordo com as informações contidas nas fichas de notificação de pacientes picados
por serpentes, ocorridos no Estado da Paraíba, no período de 2007 a 2015, atendidos e notificados
nos Centros de Assistência Toxicológica (CEATOX) e notificados nos Núcleos Regionais de Saúde
(NRS), Divisão de Vigilância Epidemiológica e na Secretaria Estadual de Saúde (SES). Os acidentes

causados por Bothrops sp ocorreram por todo o Estado da Paraíba, sendo que a maior parte deles se
distribuiu no centro do Estado e na região do Sertão ocorreu em baixa quantidade. Os resultados
revelaram que a maioria dos acidentes botrópicos foram classificados como casos leves (55,2%) e
moderados (32,4%) e tiveram destaque nos anos de 2009 e 2010. De maneira que 85,2% (1.814
casos) ocorreram na zona rural com tempo de atendimento correspondendo a 46,4% (989
notificações) entre uma e três horas. Os locais de picadas que tiveram relevância foram os dedos dos
pés (280 casos), dedos das mãos (229 casos) e mãos (253 casos). Há ainda o registro de 1.125
casos botrópicos notificados como ignorados. Em face ao exposto, é importante considerar o tempo
transcorrido para o atendimento do paciente vítima de acidente botrópico de forma eficaz durante as
primeiras horas para que sejam evitadas sequelas graves, complicações ou até mesmo o óbito do
paciente.
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Resumo

Todas as sociedades apresentam problemas que afetam a saúde dos indivíduos. Dentre esses,
podemos destacar o acidente por animais peçonhentos, que, nos países em desenvolvimento, ainda
se apresenta como um problema. No Brasil, ataques por ofídios, escorpiões e aranhas, são os
principais. No ano 2006, o Ministério da Saúde computou aproximadamente 36 mil casos envolvendo
ataques por esses animais, um valor quase quatro vezes maior do que o apresentado em 1998. O
estudo dos escorpiões se torna importante, pois, além de se enquadrarem entre os animais capazes
de inocular diretamente suas toxinas, eles estão entre os que mais atacam os brasileiros. Em
Pernambuco, foram notificados quase 14 mil casos de acidentes por escorpião, em 2017. A revisão foi
realizada no primeiro semestre de 2018, onde foram selecionados: artigos da revista Scielo, manuais
do Ministério da Saúde e dados da Secretaria do Estado de Pernambuco. Os manuscritos
selecionados deveriam conter informações a respeito da relação escorpião e ser humano,
principalmente na população pernambucana, sem restrição de língua ou ano de publicação. Não
foram considerados os trabalhos em formato de teses de doutorado e dissertação de mestrado. Os
escorpiões apresentam padrões ecológico previsíveis, com relação ao habitat, porém a família
Buthidae apresenta alta capacidade de adaptação, o que torna seu padrão irregular e favorece seu
aparecimento em áreas urbanas. Os escorpiões desta família são vivíparos, carnívoros, gostam de
ambientes úmidos e são mais ativos nos períodos, noturno, quente e chuvoso. No Brasil as espécies
do gênero Tityus, componentes da família Buthidae, são consideradas de interesse médico. Em
Pernambuco e nas outras regiões do Nordeste, a espécie de escorpião local é a Tityus stigmurus,
conhecida como “escorpião amarelo”. Esse escorpião gosta de ficar nos entulhos, nas tubulações, nos
ralos e nas calhas. Os casos relacionados a esta espécie normalmente tem curso benigno, porém é
mais preocupante, podendo gerar óbitos, em crianças menores de 12 anos e idosos. Os segmentos
corporais mais atingidos são antebraços e mãos, cerca de 65%. Sendo assim, estimular a discussão
sobre os escorpiões nas comunidades é de suma importância, pois, estratégias simples, como: não
acumular materiais ou lixo, usar luvas para manipular objetos, colocar telas em portas e janelas,
podem evitar o contato desse animal com os seres humanos. Reforçando que o cuidado deve ser
redobrado em períodos chuvosos.
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Resumo

Os acidentes por animais peçonhentos configuram como umas das principais causas de emergência
médica e, apesar de serem menos frequentes na infância, têm mais chances de evoluir com gravidade
nas crianças do que nos adultos. Os acidentes com serpentes são menos frequentes devido,
principalmente, ao hábito do animal. Entretanto, os escorpiões lideram as estimativas pelo fato de
penetrarem as residências, o que facilita o contato com as crianças. Não se tem noção da real
incidência desses acidentes e, dado o risco de morbimortalidade, é um problema de saúde que
necessita de uma melhor abordagem nas urgências e emergências do país. O estudo tem como
objetivo traçar aspectos epidemiológicos dos acidentes por animais peçonhentos em crianças no
estado de Sergipe no período de 2010-2016. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, com
abordagem quantitativa, referente às crianças de um a nove anos que sofreram acidentes por animais
peçonhentos no período de 2010 a 2016 em Sergipe. Os dados foram retirados da plataforma digital
do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Em Sergipe, foram registrados 1056 casos de
acidentes com crianças de um a nove anos por animais peçonhentos, com media aproximada de 151
casos/ano. No quesito gênero, o sexo masculino foi ligeiramente mais afetado, com 559 casos
(52,93%), ao passo que foram notificados 497 casos (47,06%) do sexo feminino. A faixa etária mais
acometida foi de 5 a 9 anos, com 592 casos (56,06%). A pesquisa também apontou que a maioria dos
acidentes foram causados por escorpiões, com 753 registros (71,3%), o que corrobora com a
facilidade do contato infantil com o animal. O acidente ofídico recebeu 91 notificações (8,6%). Em
relação à evolução, 724 casos (96,17%) de acidentes com escorpiões obtiveram cura e nenhum óbito
foi registrado. Entretanto, houve 1 óbito causado por serpentes, dado a letalidade do animal, mas
grande parte das vítimas também evoluiu com cura, num total de 84 registros (92,3%). Muito embora a
maioria dos casos tenha evoluído com cura, esse tipo de acidente representa um risco à Saúde
Pública no Brasil pelo seu grande poder de morbimortalidade, principalmente quando relacionado a
faixa etária estudada. Por esse motivo, o estudo demonstrou a necessidade de se melhorar os
registros de notificação compulsória, evitando assim que os casos sejam ignorados ou preenchidos de
maneira incorreta.
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Resumo
Os acidentes com escorpiões possuem elevada incidência em todo o Brasil consistindo em um importante problema de saúde
pública devido a sua potencial gravidade. No Brasil, a maior frequência de acidentes com escorpião no período de 2000 a
2012 foi reportada na região Nordeste (48% dos casos), sendo Alagoas o estado que apresentou a maior média da taxa de
incidência anual (105,9 casos/100.000 habitantes). O objetivo deste trabalho consistiu em realizar uma análise epidemiológica
retrospectiva dos casos de acidentes por escorpião atendidos no centro de referência para atendimento deste agravo de
saúde em Alagoas (Hospital Escola Hélvio Auto-HEHA) e notificados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação/SINAN, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2017. No período de 2007 a
2017 foram notificados 28.019 casos de acidentes por escorpião no HEHA sendo o maior número de casos registrados no
ano de 2014 (3.338 casos). As taxas de incidência/100.000 habitantes nos anos de 2010 e 2017 foram de 66,30 e 80,80,
respectivamente, considerando somente este centro de referência investigado, evidenciando assim uma alta taxa de
incidência na população alagoana. Os municípios de Maceió (n = 26.387), Rio Largo (n = 290), Marechal Deodoro (n = 288),
Pilar (n =85) e Satuba (n= 79) apresentaram o maior número absoluto de casos no período analisado. A zona urbana
apresentou maior número de notificações (94,7%), mantendo uma maior frequência ao longo dos 10 anos investigados. Com
relação a distribuição entre os sexos, 61,82% (17.321) dos casos foram do sexo feminino e 38,18% (10.698) do sexo
masculino, sendo esta diferença estatisticamente significativa. O maior número de casos ocorreu em indivíduos com idade

entre 20 e 29 anos. Neste estudo, os casos classificados como leves foram predominantes em todas as faixas etárias sendo
os casos graves mais frequentes em crianças, principalmente na faixa etária de 1 a 4 anos (59,18% do total de casos graves
registrados). Assim, este estudo mostrou que nos últimos 10 anos a população da zona urbana, do sexo feminino pertencente
à faixa etária de 20 a 29 anos foi a mais acometida por acidentes por escorpião no estado de Alagoas. Estas informações
contribuem para ações de políticas públicas voltadas à prevenção e tratamento deste importante problema de saúde pública
no Estado.
Palavras-chaves: Escorpiões, Epidemiologia, Saúde Pública, Alagoas
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Resumo
Os acidentes com escorpiões possuem elevada incidência em todo o Brasil consistindo em um importante problema de saúde
pública devido a sua potencial gravidade. No Brasil, a maior frequência de acidentes com escorpião no período de 2000 a
2012 foi reportada na região Nordeste (48% dos casos), sendo Alagoas o estado que apresentou a maior média da taxa de
incidência anual (105,9 casos/100.000 habitantes). O objetivo deste trabalho consistiu em realizar uma análise epidemiológica
retrospectiva dos casos de acidentes por escorpião atendidos no centro de referência para atendimento deste agravo de
saúde em Alagoas (Hospital Escola Hélvio Auto-HEHA) e notificados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação/SINAN, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2017. No período de 2007 a
2017 foram notificados 28.019 casos de acidentes por escorpião no HEHA sendo o maior número de casos registrados no
ano de 2014 (3.338 casos). As maiores taxas de incidência/100.000 habitantes foram de 66,30 e 80,80 nos anos de 2010 e
2017 respectivamente, considerando somente este centro de referência investigado, evidenciando assim uma alta taxa de
incidência na população alagoana. Os municípios de Maceió (n = 26.387), Rio Largo (n = 290), Marechal Deodoro (n = 288),
Pilar (n =85) e Satuba (n= 79) apresentaram o maior número absoluto de casos no período analisado. A zona urbana
apresentou maior número de notificações (94,7%), mantendo uma maior frequência ao longo dos 10 anos investigados. Com
relação a distribuição entre os sexos, 61,82% (17.321) dos casos foram do sexo feminino e 38,18% (10.698) do sexo
masculino, sendo esta diferença estatisticamente significativa. O maior número de casos ocorreu em indivíduos com idade
entre 20 e 29 anos. Neste estudo, os casos classificados como leves foram predominantes em todas as faixas etárias sendo
os casos graves mais frequentes em crianças, principalmente na faixa etária de 1 a 4 anos (59,18% do total de casos graves
registrados). Assim, este estudo mostrou que nos últimos 10 anos a população da zona urbana do sexo feminino pertencente
a faixa etária de 20 a 29 anos foi a mais acometida por acidentes por escorpião no estado de Alagoas. Estas informações
contribuem para ações de políticas públicas voltadas à prevenção e tratamento deste importante problema de saúde pública
no Estado.
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Resumo
Os acidentes ofídicos são considerados um problema de saúde mundialmente negligenciado, que afeta preponderantemente países
pobres com economia rural. No Brasil, a região Amazônica é responsável pela maior incidência de acidentes ofídicos entre as regiões. O
objetivo da pesquisa foi Identificar fatores associados ao retardo no atendimento médico em vítimas de acidentes ofídicos notificados no
Estado Amazonas. Tratou-se de um de caso-controle, utilizando os casos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, entre
janeiro de 2007 e dezembro de 2014. Utilizou-se o software Stata version 13.1 (College Station, Texas USA) para as analises bivariadas
e de regressão logística. Foram registrados 14.301 casos de ofidísmo. Os acidentes ocorreram na maioria na zona rural (82,8%),
acometendo mais os homens (76,6%), na faixa etária entre 16 a 45 anos (53,7%), 77,0 % eram da raça parda e 14,4% Indígenas, com
ensino fundamental incompleto (65,9%), 42,9% dos casos estavam relacionados ao trabalho, o local do corpo mais acometido por
picadas foram os membros inferiores (81,2%), 71,8% dos acidentes foram atendidos em menos de 6 horas. Entre os tipos de acidentes
identificados, o botrópico (73,8%) foi o mais frequente, seguido do acidente laquético (23,3%) %), elapídico e crotálico, ambos com 0,5%
dos casos. Quanto à gravidade, 7,2% dos casos foram classificados como graves. Houve 85 óbitos por acidentes ofídicos. A incidência
média anual foi de 51 por 100.000 habitantes e a letalidade média foi de 0,6% no período analisado. Os fatores associados ao retardo
no atendimento médico foram: Sexo masculino (p= 0.023, OR 1.1095, 95 % CI: 1.0143-1.2136), área rural (p=0.034, OR: 1.1114, 95 %
CI:1.0078-1.2257) e como fator de proteção os acidente relacionado ao trabalho (p=0.0001, OR: 0.8376, 95 % CI: 0.7741-0.9063). As
características epidemiológicas encontradas demandam manejo precoce dos serviços de saúde e uma resposta planejada para diminuir
os riscos em relação aos grupos identificados como vulneráveis.
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Resumo

Acidente por escorpião ou escorpionismo é um preocupante agravo de saúde devido à alta incidência
e óbitos na Bahia. Sua ocorrência é frequentemente justificada por atitudes individuais que
proporcionaram a ampla distribuição e permanência do escorpião no ambiente. Entretanto, este
agravo pode apresentar relação com Determinantes Sociais de Saúde de origem socioeconômica,
ambiental e ocupacional. Diante deste cenário, buscou-se investigar associação entre fatores
socioeconômicas, ambientais e ocupacionais e os casos de escorpionismo na Bahia, notificados ao
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) durante o período de 2007 e 2014. Tratase de um estudo de dados agregados cujas unidades de análise foram os municípios da Bahia. O
número de casos notificados ao SINAN foi obtido a partir da base de dados do site DATASUS.
Variáveis socioeconômicas, ocupacionais e ambientais foram coletadas nos portais eletrônicos:
SIDRA/IBGE e CLIMATE-DATA-ORG. Atendidos os pressupostos estatísticos, a associação entre
escorpionismo e variáveis supracitadas foi investigada por regressão linear multivariada. Durante os
anos de 2007 a 2014, foram notificados 72.079 acidentes por escorpiões na Bahia, perfazendo
incidência média de 60,8/100.000 habitantes. Foi registrado aumento deste coeficiente com o passar
dos anos, sendo que 232 municípios baianos apresentaram incidência para o escorpionismo superior
à média estadual. Neste mesmo período, o município de Ibiassucê (Centro-Sul) registrou maior
incidência média (1805,4 casos/100.000 habitantes). O escorpionismo nos municípios baianos
apresentou associação estatística (p<0,05) com as variáveis % de mulheres do município que
exercem serviço doméstico (β= 35, 65), Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (β= 18,19),
índice de distribuição de renda ou THEIL para maiores de 18 anos (β= 2,36), pluviosidade média
municipal (β= -0,13), % de domicílios com coleta de lixo (β = -2.34), temperatura média municipal (β =
-48,41) e expectativa de anos de estudo (β= -46,72). O escorpionismo na Bahia pode ser explicado
por variáveis ambientais e socioeconômicas ligadas à educação, infraestrutura urbana e ocupação
doméstica. Os achados desta pesquisa reforçam a influência da determinação social sobre o agravo e
se somam às evidências do perfil de pessoas vulneráveis ao acidente, resultante de iniquidades
sociais.
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Resumo

O araneísmo é compreendido como o envenenamento a partir da picada de aranha. Embora
relativamente frequente, a maioria dos estudos sobre esse agravo se limita a descrever perfis
epidemiológicos e reportar características do indivíduo acidentado. Não foram encontrados estudos
que relacionem este agravo em saúde com características sociodemográficas, de infraestrutura e
relacionadas ao trabalho. O presente trabalho pretendeu investigar a correlação entre o araneísmo e
variáveis sociodemográficas, de infraestrutura e relacionadas ao trabalho. Trata-se de um estudo
epidemiológico, do tipo ecológico, cujas unidades de análise foram os municípios brasileiros. Dados
sobre o araneísmo (2007-2015) foram oriundos da base de dados de domínio público do SINAN
(DATASUS/TABNET). As variáveis socioeconômicas municipais foram obtidas nos portais eletrônicos:
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e SIDRA/IBGE. A associação entre variáveis
socioeconômicas e o número de casos total do período foi investigada por meio da correlação de
Spearman, considerando-se significância estatística a 0.05. As análises foram feitas com auxílio dos
programas IBM SPSS Statistics 20.0 e o software R. O número total de casos do araneísmo (20072015) no Brasil foi de 234.243, variando de zero a 15.824 (Curitiba/PR). A região Sul concentrou
66,4% dos casos notificados no período, seguida pelo Sudeste (25,2%). As variáveis investigadas
correlacionadas ao araneísmo foram porcentagem da área destinada a lavouras (coef = 0,125), Índice
de Desenvolvimento Humano municipal (coef = 0,520), percentual de mulheres que exerce trabalho
doméstico (coef= 0,052) e percentual de domicílios com lixo no entorno (coef= 0,044). Diante dos
resultados obtidos, observa-se concordância com a literatura descritiva de aspectos epidemiológicos
do araneísmo, o que mostra a necessidade de se investigar mais profundamente as relações entre
este agravo e variáveis sociodemográficas, visando observar uma possível relação causal entre eles.
Adicionalmente, a análise realizada transcende a caracterização do acidente com base no indivíduo,
distanciando-se da culpabilização do acidentado. As questões sociais e de infraestrutura aqui
levantadas são passíveis de modificação através da formulação de políticas públicas que tenham
como objetivo estabelecer o bem estar social, reforçando o problema do araneísmo como
consequência de iniquidades sociais.
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Resumo
Introdução: O ictismo acantotóxico de maior importância médica na região Amazônica são causados por arraias, são de
carater traumático ou necrosante, com dor predominante, tais peixes possuem ferrões ou espinhos, retrosserrilhados e
pontiagudos, envolvidos por tegumento, capazes de causar ferimentos e introduzir a peçonha. Objetivo: Relatar um caso de
ictismo por arraia fluvial com infecção de partes moles. Descrição do caso: B.F.A., masculino, 30 anos, residente e
procedente de Ji-Paraná – RO. Relata que em 25/08/17 acidente com arraia fluvial em rio em Urupá-RO, que ocasionou lesão
de bordos irregulares de 3 cm de diâmetro em tornozelo direito, acompanhada de dor constante de intensidade de 9 em 10.
Foi atendido em hospital local, onde realizou limpeza com soro fisiológico e sutura dos bordos, e medicado com cefalexina e
vacina antitetânica. Cerca de 48 horas, após o acidente evoluiu com febre remitente de 38,80C, foi internado em hospital em
Ji-Paraná-RO, tratado com ceftriaxona e desbridou a lesão, recebeu alta hospitalar no 30 dia de internação. No 70 dia após o
acidente, evoluiu com infecção de partes moles em pé direito com saída de secreção purulenta em local da ferida. Foi
atendido no Centro de Medicina Tropical de Rondônia, medicado com ceftriaxona 2g/dia por 14 dias. Em 22/09, evoluiu com
dor intensa, edema quente, com flutuação e hiperemia no local da lesão cicatrizada, quando procurou atendimento no
CEMETRON, foi internado para drenagem do abscesso com colocação de dreno e tratado com clindamicina por 7 dias.

Evoluiu com resolução do quadro infeccioso em tornozelo direito, e no 80 dia de internação recebeu alta hospitalar.
Discussão: Os acidentes ocorrem quando são acidentalmente pisadas, e há introdução do ferrão caudal que, causa uma
lesão perfurocontusa em pés e/ou nos calcanhares. O quadro clinico caracteriza-se por dor lancinante no local da lesão que
evolui com edema e eritema, seguida de necrose isquêmica e infecção secundária. O tratamento baseia-se em compressas
mornas, analgesia sistêmica, profilaxia antitetânica, e antibioticoterapia profilática. Conclusão: Os acidentes por arraias são
um importante agravo de saúde publica geralmente são subnotificados nos serviços de epidemiologia, e estão geralmente
associados a casos de incapacidade física temporária ou permanente.
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Resumo
Os acidentes ofídicos são um grave problema de saúde pública negligenciado e acredita¬-se que o número de casos, mesmo
elevado, seja subestimado. O gênero Bothrops é o mais amplamente distribuído pelo território brasileiro, e na região
amazônica a B. atrox é responsável por mais de 90% dos casos registrados. Devido a ação proteolítica, hemorrágica e
coagulante da peçonha, manifestações inflamatórias agudas são observadas, causando alterações fisiopatológicas como o
aparecimento de equimose, edema acentuado e flictena, além de complicação local grave (CLG). Assim, o objetivo desse
estudo foi demonstrar a dinâmica de produção de moléculas solúveis circulantes pré-soroterapia de acidentes ofídicos
ocasionados por serpentes do gênero Bothrops na Amazônia brasileira para identificar um possível biomarcador de CLG. Foi
realizado estudo transversal, com amostras de sangue periférico no qual os indivíduos foram divididos em grupo controle
(GC), com CLG (CLG+) e sem CLG (CLG-), contendo 20 integrantes cada. As moléculas solúveis foram quantificadas pela
técnica de Citometria de Fluxo CBA (Cytometric Bead Array). A análise não convencional descritiva foi realizada com o
Microsoft ExcelTM por meio da mediana global de cada molécula dentro dos grupos, assim, define-se um ponto de corte para
identificação de alto produtores, além da análise por meio do Diagrama de Venn para identificar possíveis biomarcadores. No
GC, referência de valores basais, identificamos alto produtores de CCL-5, C3a, C4a, C5a, TNF e IL-5; no grupo de vítimas de
acidente ofídico CLG-, os altos produtores identificados foram CCL-5, C3a, C4a, IL-6, IL-10 e IL-5; enquanto que alto
produtores de CXCL-8, CCL-5, CXCL-9, CCL-2, CXCL-10, IL-6, IL-1β, IL-10 e IL-4 foram identificados no grupo de pacientes
CLG+. Utilizando análise com o Diagrama de Venn foi visto que alto produtores de CXCL-8, CCL-2, CXCL-10, IL-2 e IL-4
estavam apenas no grupo de pacientes vítimas de acidente ofídico CLG+. Apesar de nossos achados serem importantes para
caracterizar a resposta inflamatória sistêmica nos pacientes, sugerimos que mais estudos sejam realizados e que as
moléculas CXCL-8, CCL-2, CXCL-10, IL-2 e IL-4 podem estar envolvidos no desenvolvimento de CLG.
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Resumo

Os escorpiões fazem parte do Filo Arthropoda, classe Arachnida e ordem Scorpiones. A ordem Scorpiones possui cerca de
1600 espécies, aproximadamente 160 são conhecidas no Brasil. Das 1600 apenas 25 espécies são consideradas perigosas e
de importância médica, todas pertencente a família Buthidae. Os escorpiões são animais que trazem um grande risco para a
população. Devido aos problemas que ocorrem com a proliferação de escorpiões na área urbana, se faz necessárias buscas
ativas de escorpiões de maneira constantes para se evitar acidentes. No presente estudo foram realizados os registros dos
locais, a quantidade e as espécies de interesse médico que ocorreram no município de Itajaí. Tendo como objetivo geral
identificar áreas de risco para acidentes escorpiônicos no município de Itajaí – SC, no período de janeiro de 2015 a dezembro
de 2017. Os dados de coleta são baseados nas amostragens feitas pelo Núcleo de Controle de Zoonoses da Secretaria
Municipal de Saúde de Itajaí. Este setor realizou buscas ativas com uma frequência aproximadamente bimestral em cada
bairro em que ocorreu a presença conhecida de escorpião, ou através de solicitações realizadas pela população. Foram
obtidos os Índices de Infestação Domiciliar e Índices de Intensidade de Infestação para os bairros visitados. Houve um total de
995 escorpiões, pertencentes as espécies Tityus bahiensis, Tityus obscurus e Tityus serrulatus, todos da família Buthidae. O
ano de 2015 foi o que apresentou maior número de escorpiões com 618 espécimes, a espécie mais abundante no decorrer
dos três anos foi Tityus serrulatus com 827 amostras encontradas. Dos 33 bairros existentes no Município, os escorpiões
foram encontrados em sete bairros. No bairro Brilhante II a espécie Tityus bahiensis foi a única presente, este bairro tem
predomínio de mata. A espécie Tityus obscurus foi encontrada apenas no bairro Cordeiros e somente um exemplar. A espécie
Tityus serrulatus está distribuída por seis bairros, onde todos têm predomínio de urbanização. O Índice de Infestação
Domiciliar apresentou um nível alto nos três anos 2015 (34,62), 2016 (35,71), 2017 (29,13). O Índice de Intensidade de
Infestação diminuiu no decorrer dos três nos 2015 (17,17), 2016 (6,83), 2017 (5,73). Os acidentes ocorreram em quatro
bairros dos 33 existentes no município, onde a maioria ocorreu no período de setembro a dezembro, a faixa etária dos
acidentes ficou com predominância entre 10 a 25 anos.
Palavras-chaves: escorpião, peçonhentos, zoonoses

INCIDÊNCIA DE ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS NO NORDESTE BRASILEIRO NO
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Resumo
Introdução: Animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas de veneno que se comunicam com dentes ocos, ou
ferrões, ou aguilhões, por onde o veneno passa ativamente. O Brasil, em decorrência do clima tropical e da diversidade local,
reúne centenas de espécies desses animais, como escorpiões, aranhas, abelhas, entre outros. Em virtude da frequência de
acidentes e gravidades das lesões, o estudo dos animais peçonhentos têm importância médica. Objetivo: Descrever a taxa
de acidentes por animais peçonhentos na região Nordeste do Brasil. Método: Pesquisou-se sobre a incidência de acidentes
por animais peçonhentos no período de 2010-2017 na região do Nordeste Brasileiro. Os dados foram obtidos através do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no ano de 2018. Para a resolução dos cálculos estatísticos
utilizou-se como suporte o programa TabWin®(versão 3.5.0.46). Resultados: No período de 2010 a 2017 a incidência destes
acidentes na região Nordeste cresceu de 73,6 para 133 a cada 100 mil habitantes. Alagoas foi o Estado com maior número de
casos, passando de 192,3 em 2010 para 313,4 em 2017 para cada 100 mil habitantes; logo depois os Estados de Rio Grande
do Norte e Pernambuco. O Estado do Ceará apresentou a menor incidência passando de 25,9 em 2010 para 63,10 em 2017 a
cada 100 mil habitantes, seguido pelo Estado de Sergipe e Bahia. Discussão: As modificações antrópicas no meio ambiente,
devido à urbanização, têm reduzido a disponibilidade de habitats naturais para os animais, o que tem contribuído para
aumentar o contato destes com as pessoas que residem no campo e na cidade. Assim, o aumento na incidência de casos
notificados no SINAN, além de estar associado ao crescente desmatamento, correlaciona-se também a uma melhoria no
sistema de notificação e o acesso dos usuários as unidades de saúde; o que não afasta possíveis casos subnotificados.
Conclusão: Os dados apresentados mostram a necessidade de implantação de ações do poder público, bem como
realização de atividades de educação em saúde visando capacitar as pessoas para tomada de atitudes adequadas, quando
do encontro e/ou ataque de um animal peçonhento, ressaltando que eles não se restringem somente a serpentes, escorpiões
e aranhas; que também estes participam do equilíbrio ecológico da região; além de orientações específicas para que os
atores sociais possam recorrer à ajuda médica especializa, em caso de acidentes envolvendo os esses animais.
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Resumo

Introdução: A aranha-marrom (Loxosceles intermedia) é uma das quatro espécies do gênero
Loxosceles Heinecken & Lowe que podem ser encontradas por todo o território brasileiro. Elas se
caracterizam pelo seu pequeno porte e pela sua coloração marrom-avermelhada, além de
apresentarem índole mansa, somente picando quando pressionadas contra o corpo. Sua picada pode
acarretar reações cutâneas necrosantes e/ou viscerais podendo, em alguns casos, levar ao óbito,
devido ao tipo de peçonha proteolítica e hemolítica que a mesma possui. Objetivo: O presente
trabalho se propõe a registrar a incidência de casos de acidentes com a Loxosceles intermedia no
estado da Paraíba no período de 2012 a 2016. Desenho do estudo: Foi realizado um estudo com
base em revisões literárias e na coleta de dados fornecidos pelo DATASUS. Métodos: Refere-se a um
estudo de caráter quantitativo e de revisão de literatura, instaurado a partir da coleta de dados
indexados durante o período de 2012 a 2016, no DATASUS, periódicos da capes e PUBMED.
Resultados: Foram evidenciados 36 casos de acidentes ocasionados por aranhas do gênero
Loxosceles no estado Paraíba, no período de 2012 a 2016, sendo os anos de 2012 e 2013 os que
mais apresentaram casos confirmados ocasionados por esse gênero, com um total de 21 incidentes.
Discussão: Alguns estudos relataram a dificuldade em reconhecer o agente causador da picada,
tendo em vista que a mesma ocorre de maneira imperceptível ao indivíduo acometido, só sendo
possível reconhecer o causador da injúria após a verificação dos sintomas característicos de
incidentes ocasionados por essa espécie. Conclusão: Dessa forma, mesmo não havendo elevada
incidência de casos notificados no estado da Paraíba, é relevante a notificação dos mesmos para a
prevenção de novos acientes, pois o estado é um ambiente propicio para o habitat desse animal, uma
vez a espécie possui predileção por clima mais quentes.
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Resumo

Introdução: O Tityus serrulatus (conhecido popularmente como escorpião amarelo, por possuir
pernas e cauda amarelo-claras e tronco escuro), está presente em diversas regiões do Brasil, dentre
elas a região Nordeste. Tal espécie de escorpião é a principal responsável por acidentes graves, que
geram diversos óbitos. Seu veneno possui ação neurotóxica, levando o indivíduo ao estado de
hiperestesia, bem como parada respiratória. Objetivo: O presente estudo objetiva verificar o número
de casos de acidentes por Tityus serrulatus, no estado da Paraíba, no período de 2012 a 2016.
Desenho de estudo: Foi realizado um estudo baseado em revisão de literatura e na coleta de dados
fornecidos pelo DATASUS. Métodos: Trata-se de um estudo de caráter quantitativo e de revisão de
literatura, iniciado através da coleta de dados indexados durante o período de 2012 a 2016 no

DATASUS, viabilizado através de notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). Resultados: Durante o período de 2012 a 2016, foram relatados 13.158 casos
de acidentes causados por Tityus serrulatus no estado da Paraíba. Durante o período de 2012 a 2014
houve um aumento significativo do número de casos, com um total de 3.449 acidentes em 2014.
Entretanto, foi observado que entre os anos de 2015 e 2016 houve uma queda significativa na
quantidade de ocorrências, diminuindo de 3.045 para 1.344 casos, respectivamente. Discussão: Em
relação ao resto do país, que obteve uma média de 5.000 casos por ano, aumentando em 2016 para
6.820 acidentes, a Paraíba tem uma das maiores taxas de ocorrência, levando em consideração que
as maiores incidências ocorrem predominantemente nas regiões Nordeste e Norte do país, seguida da
região Centro-Oeste e algumas cidades do interior de São Paulo. Conclusão: Podemos concluir que
houve uma diminuição significativa no número de casos na Paraíba, principalmente no ano de 2016,
devido principalmente ao aumento de cuidados a fim de evitar acidentes.
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Resumo

Introdução: Acidente por arraia é comum na Amazônia brasileira, e causa importante impacto em
moradores ribeirinhos ao exercerem atividades de lazer ou pesca artesanal. A dor aguda
desproporcional ao ferimento, infecção secundária e a necrose de difícil cicatrização são as principais
características dos ferimentos provocados pelas arraias de água doce. Objetivos: Descrever os
aspectos clínicos e terapêuticos dos acidentes por arraia de água doce no município de Afuá no
estado do Pará. Método: Estudo clínico prospectivo, observacional e longitudinal realizado no ano de
2017. Resultados: Foram investigados 8 casos de acidentes envolvendo arraias. Os acidentes foram
mais frequentes no sexo masculino, com 75% dos casos na faixa etária de 21 a 30 anos, e levaram,
em média, de uma a três horas (35%) e de quatro a seis horas (35%) para receber atendimento
médico. Os acidentes ocorreram durante atividades de lazer em 50% dos casos, e durante o trabalho,
em 50%. A dor aguda foi a principal manifestação local, presente em 100% dos casos. Manifestações
sistêmicas ocorreram em 50% das vítimas, sendo a febre a principal manifestação com 37,5%. 50%
dos casos evoluíram com complicações locais e infecção. Para o tratamento a terapêutica utilizada
consistiu em: lavar o local, imersão em água morna, anestésico local, debridamento, colocação de
dreno, sutura, anti-inflamatórios, antibióticos (Cefalexina, Cefalotina, Cefriaxona e Metronidazol) e
Anatoxina tetânica. Conclusão: Embora este tipo de acidente seja comum no Brasil, sua nosologia é
pouco conhecida pela classe médica; não há tratamento específico e existem poucos estudos em
relação ao assunto. É extremamente necessário que sejam realizados mais estudos acerca do
assunto.
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Resumo
Os acidentes por animais peçonhentos constituem um sério problema de saúde pública no Brasil, tanto pelo número de casos
registrados, quanto pela gravidade apresentada, podendo conduzir à morte ou a sequelas que geram incapacidade para o trabalho e
atividades de lazer. Com o objetivo de delinear o perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no município de Sobral –
CE, no período de 2012 a 2017, realizou-se um estudo ecológico, retrospectivo, descritivo e quantitativo, com utilização de dados
obtidos a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, por intermédio da Vigilância Epidemiológica do município
de Sobral. Foram analisados os casos notificados e confirmados em relação às variáveis: sexo, ano, zona e distrito de residência, tipo
de acidente e local da picada. Foram registrados 166 casos, com os maiores números observados nos anos de 2015 (28,9%) e 2014
(22,8%). Do total, 139 ocorreram na zona urbana. Entre as 26 zonas de residência analisadas, as mais acometidas foram Centro,
Terrenos Novos, Alto da Brasília, Alto do Cristo e Padre Palhano, totalizando 37,9% dos casos. A faixa etária mais acometida foi a de 3549 anos (27,7%), em seguida a de 20-34 anos (27,1%). O tipo de acidente mais frequente foi por escorpião (76,5%), depois por abelha
(10,2%), serpente (8,4%) e aranha (4,2%). Em relação ao local da picada, as áreas mais acometidas foram os pés (24,6%) e as mãos
(22,8%). Associando ao tipo de acidente, nos casos de abelha a área mais acometida foi a cabeça (7); de escorpião, foram as mãos
(35), de aranha, foram as coxas e os pés (4), e de serpente, foram os pés (6). Esses dados apontam para um perfil epidemiológico
predominantemente urbano, presente em bairros periféricos e centrais, acreditando-se possuir relação com a densidade populacional e
com o acúmulo de lixo. O número de casos decresceu ao longo dos últimos anos, e a maioria das picadas acometeu adultos e jovens,
atingindo, sobretudo, os membros inferiores, sendo atribuídas aos escorpiões. O conhecimento desses agravos e da sua evolução é
fundamental para garantir melhorias no atendimento à população e no desenvolvimento de atividade de vigilância em saúde, com
objetivo de fortalecer o controle do número de casos e a conscientização acerca da prevenção em casa, no trabalho ou no campo.
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Resumo

Os venenos de serpentes são constituídos principalmente por proteínas e peptídeos, tornando essas
moléculas interessantes para a pesquisa de toxinas animais na ciência biomédica. Dentre esses
componentes, as proteínas L-aminoácido oxidases (LAAOs) possuem atividades antimicrobianas em
bactérias, fungos, vírus e parasitas, induzem edema, possuem efeitos citotóxicos, coagulantes e
anticoagulantes, hemorrágicos e ativam neutrófilos. Ao entrar em contato com o patógeno, o neutrófilo
realiza a fagocitose e libera espécies reativas do oxigênio (EROs) via ativação do complexo da
NADPH oxidase associado à ativação da PKC. O complexo da NADPH oxidase é composto por
proteínas citosólicas (p40phox, p47phox e p67phox), proteínas de membrana (p22phox e gp91phox) e por
uma proteína de sinalização (Rac). O objetivo deste trabalho foi avaliar a ação da LAAO de
Calloselasma rhodostoma sobre a ativação do complexo da NADPH oxidase de neutrófilos humanos.
Os neutrófilos isolados foram incubados com tampão-fosfato salina (PBS, controle negativo), acetato
de forbol miristato (PMA 500 ng/mL, controle positivo), LAAO ou LAAO inativada por calor (50 µg/mL).
Após a lise e a ultracentrifugação para separação das frações citosólica e de membrana, separação
por SDS-PAGE e ensaios de Western blot, foi realizada a expressão proteica dos componentes da
NADPH oxidase e da proteína cinase C-α (PKC-α) e de sua forma fosforilada (p-PKC-α/β II). Para
determinação da produção de EROs foi realizado a quantificação por citometria de fluxo utilizando o
fluoróforo 2’,7’-diclorodihidrofluoresceina diacetato (DCFDA). Os resultados mostraram que houve
expressão de p40phox, p47phox, p67phox e Rac nas frações de membrana, demonstrando a migração
dos componentes citosólicos, evento que ocorre quando o complexo é ativado. O Western blot para as
proteínas de membrana (gp91phox e p22phox) mostrou reatividade para as condições testadas na
fração de membrana. A ativação da NADPH oxidase se dá pela via da PKC, pois houve expressão da
proteína fosforilada. A dosagem de EROs mostrou que a LAAO induziu 84,5% das células a
produzirem EROs, PMA induziu 90,6%, e o controle negativo 28,5%. Os dados obtidos permitem

concluir que a LAAO enzimaticamente ativa foi capaz de ativar o complexo NADPH oxidase de
neutrófilos humanos para produção de EROs com a participação da PKC-α.
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Resumo

O escorpião faz parte do grupo de animais peçonhentos, ou seja, ele tem capacidade de inocular
veneno em sua presa. Esse aracnídeo, que faz parte do filo Arthropoda, tem hábitos noturnos e,
geralmente, são encontrados em ambientes úmidos e discretos. Os escorpiões mais encontrados no
Nordeste são o Tityus stigmurus, serrulatus e bahiensis. Sendo o T. serrulatus com maior nocividade e
o T. stigmurus o mais envolvido em acidentes e menos nocivo. O objetivo do trabalho é investigar o
panorama epidemiológico e mortalidade por acidentes com escorpião em Pernambuco entre os anos
de 2012 e 2016. Foi realizado um estudo transversal, descritivo, quantitativo com dados secundários
provenientes do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do
Departamento de Informática do SUS (DATASUS). As variáveis analisadas foram: ano do acidente,
município do acidente, faixa etária, sexo e desfecho. As notificações cujos dados estavam em branco
ou ignorado foram excluídos da pesquisa. 37.430 casos notificados de acidentes com escorpião em
Pernambuco entre os anos de 2012 e 2016 foram inclusos na pesquisa. Houve um acréscimo de
77,1% do número de casos de acidentes por esse animal no estado, quando comparado o número de
casos de 2012 e 2016. Os municípios com maior quantidade de casos foi o Recife, Jaboatão dos
Guararapes, Olinda e Vitória de Santo Antão, com, respectivamente, 9.062, 2.809, 1.993 e 1.852
acidentes escorpiônicos. As mulheres foram mais acometidas do que os homens, com 59,9% dos
acidentes. Crianças e adolescentes somaram 34,6% da quantidade total de casos de acidentes
escorpiônicos, enquanto que os idosos corresponderam a 12,3% dos casos e os jovens adultos a
53,1%. A mortalidade por acidentes escorpiônicos registrados nos cinco anos estudados foi baixa, em
torno de 0,1%, sendo relatadas apenas 34 mortes. Desses, 10 casos de mortes foram registradas em
crianças e adolescentes, 22 em jovens adultos e 1 em idoso com 65 anos ou mais. O elevado número
de casos de acidentes escorpiônicos revela que Pernambuco é uma região endêmica. Fatores como a
falta de educação ambiental e processo de urbanização têm influenciado no aumento do número de
acidentes. A baixa mortalidade é fruto das características do T. stigmurus, espécie responsável por
maior parte dos acidentes, e por uma eficiente rede de atenção voltada aos acidentes escorpiônicos.
Porém, se faz necessário políticas públicas voltadas para a redução do número de acidentes.
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Resumo

Os animais peçonhentos produzem peçonha, tendo uma estrutura específica para inoculá-la em sua
presa ou predador. Tem-se observado que os acidentes por tais animais representam um notório
problema de saúde pública, sobretudo, nos países tropicais, os quais possuem maiores contingentes
dessas espécies. Diante disso e com um progressivo número de casos, tornou-se cada vez mais
eminente a necessidade de registro desses números para um melhor controle das ocorrências,
diagnosticando as áreas suscetíveis a essas. No entanto, hoje tem existido uma considerável
negligência nas notificações desses agravos, dificultando o possível suporte adequado para as áreas
afetadas. Nesse contexto, fez-se um levantamento dos dados epidemiológicos de acidentes por
animais peçonhentos no município de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife, PE,
submetidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) desde 2009 até 2017.
Através de um estudo descritivo retrospectivo, analisaram-se as variáveis importantes ignoradas ou
deixadas em branco no momento de seu preenchimento, com o objetivo de esclarecer o que foi
subnotificado, evidenciando sua gravidade para a saúde pública. Assim, a partir de dados coletados,
constatou-se que 83,27% dos afetados tiveram a escolaridade ignorada e 56,36% deles não tiveram a
etnia correspondente assinalada, prejudicando, portanto, uma análise sociológica mais apurada da
população em estudo. Outra variável também ignorada foi a relação do tempo da picada até seu
atendimento, alcançando a marca de 24,34%. Ela evidencia a gravidade de cada ocorrência, medindo
também a eficiência do acesso da população a cada tratamento. Porém, acaba sendo mais um dado
negligenciado diante dessa ausência de registro. Observando ainda as manifestações clínicas de
cada caso, 98,88% dos casos não foram especificados sobre a existência de acometimentos
neuroparalíticos; 100% deles foram ignorados quanto ao estado hemorrágico e 98,88% não tiveram
sequer notificação sobre os agravos miolíticos, renais e de outras manifestações existentes. Assim,
fica evidente como é dificultada a possibilidade de um estudo epidemiológico mais consistente sobre o
tema, impedindo, dessa forma, uma melhor democratização dos dados da área acometida. Tendo isso
em vista, um melhor suporte à população continua esbarrando na falta de registros, o que pode ser
bastante evitado.
Palavras-chaves: Animais venenosos, Epidemiologia, Negligência, Pernambuco, Subnotificação
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Resumo

Introdução: O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) disponibiliza
informações que podem servir para subsidiar análises objetivas da situação sanitária, tomadas de
decisão baseadas em evidências e elaboração de programas de ações de saúde. Objetivo: Avaliar a
incidência das notificações dos acidentes por animais peçonhentos nos municípios do estado do
Amazonas. Desenho de Estudo: Trata-se de uma pesquisa retrospectiva e descritiva sobre a
incidência de acidentes por animais peçonhentos nos municípios do estado do Amazonas entre os
anos de 2007 a 2016. Dados coletados do DATASUS. Metodologia: Os dados referem-se às fichas de
notificação de acidentes por animais peçonhentos nos municípios do Estado do Amazonas entre os
anos de 2007 a 2016, encontrados no banco de dados do DATASUS. Resultados: Observa-se a
relação dos municípios e a frequência dos acidentes, onde foi verificado o número de casos por tipo

de animal nos municípios do estado. Serpente: Manaus (1.716), Itacoatiara (843), Manacapuru (739);
Escorpião: Manaus (512), Apuí (408), Parintins (168); Lagarta: Manaus (180), Uarini (40), Alvarães
(30); Abelha: Manaus (70), Rio Preto da Eva (43), Alvarães (25). Evolução das notificações dos
acidentes para 2007 de 1.556, 2008 com 1.941, 2009 com 2.239, 2010 com 1.941, 2011 com 1944,
2012 com 2.490, 2013 com 2.650, 2014 com 2.587, 2015 com 1.595 e 2016 com 2.176. Observa-se o
número de óbitos por animais peçonhentos nos municípios do estado do Amazonas, do município com
o maior número de casos. Óbitos: São Gabriel da Cachoeira (16), Manaus (8), Maués (7). Conclusão:
A avaliação da base de dados é imprescindíveis para o bom desempenho das ações relacionadas ao
processo de orientação e treinamento para atendimento aos acidentados, verificação da boa
distribuição dos polos de atendimento, bem como para a provisão de quantidades adequadas de soro.
É, portanto, um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de
intervenção e permitir que seja avaliado o impacto das ações programadas. Palavras-chave:
Amazonas, Animais peçonhentos e DATASUS.
Palavras-chaves: Notificação, acidentes, animais peçonhnetos, Amazonas
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Resumo
INTRODUÇÃO: Os acidentes ofídicos possuem importância médica devido a sua elevada frequência e gravidade. Esses acidentes
foram incluídos, pela Organização Mundial da Saúde, na lista das doenças tropicais negligenciadas que acometem, na maioria dos
casos, populações pobres que vivem em áreas rurais. OBJETIVOS: Descrever o perfil dos envenenamentos causados por ofídios
registrados no Centro de Informações Toxicológicas de Belém (CIT-Belém), no período de 2011 a 2015. DESENHO DE ESTUDO:
Estudo retrospectivo, descritivo e de abordagem quantitativa. MÉTODO: Foram analisados 470 protocolos de atendimento de
envenenamentos por serpentes atendidos por meio de ligações telefônicas ao CIT/Belém, no período do estudo. Para análise dos dados
utilizou-se os programas Epiinfo 6.04 e Software Microsoft Excel 2010. RESULTADOS: No período do estudo o ano com a maior
ocorrência foi de 2011, com 143 casos. Os envenenamentos ocorreram em sua maioria na zona rural com 49, 36% dos casos, Belém foi
o município com o maior número de ocorrências, com 36%. O sexo masculino o mais acometido com 71,91%. A maior parte foi
considerada de gravidade leve, com 49,78%. Em relação a evolução, 244 tiveram sua cura confirmada, 3 casos em que houveram
sequelas e apenas 1 óbito registrado. A região de membros inferiores foi a mais afetada com 54,25%. Quanto a distribuição etária dos
acidentes, a faixa etária mais acometida foi entre 10 a 19 anos, com 25,46%. DISCUSSÃO: Os números de ocorrências anuais
variaram, tendo diminuição de notificações de um ano para o outro, se o ano de 2011 teve maior registros de casos com 143, o ano de
2015 apresentou o número menor com 58 notificações. Os casos em sua maioria ocorreram na zona rural, isso possivelmente por conta
das atividades de agricultura e extrativismo animal e vegetal, a falta de uso de equipamentos como botas e perneiras nessas atividades
contribuiu para que a região de membros inferiores fossem a mais acometida. Essas atividades de campo também podem ter relação
com o maior envolvimento do sexo masculino nos acidentes, pois os homens estão muito envolvidos nessas atividades. CONCLUSÃO:
O presente estudo evidenciou que os acidentes ofídicos no Estado do Pará registrados no CIT/Belém foram na sua grande maioria
acidentes leves e tiveram o sexo masculino como maior vítima, e assim como visto na literatura, maior prevalência dos acidentes
sucedendo-se na zona rural.
PALAVRAS-CHAVE: Acidentes, Envenenamento, Ofídico.
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Resumo

Os acidentes ofídicos representam um sério agravo à saúde pública nos países tropicais devido a
frequência com que ocorrem, além da morbidade e mortalidade ocasionadas. Sua ocorrência está,
geralmente, relacionada à fatores climáticos e ao aumento da atividade humana no campo. O objetivo
do estudo foi conhecer e descrever as características epidemiológicas do ofidismo no estado do Rio
Grande do Norte. A pesquisa compreendeu uma abordagem descritiva realizada a partir do banco de
dados do Sistema de Informação em Saúde – DATASUS, do Ministério da Saúde. Foram avaliados os
casos de ofidismo no Estado do Rio Grande do Norte, no período de 2007 a 2016. As variáveis
abordadas foram: número de casos, número de óbitos, letalidade, tipo de serpente, distribuição
mensal, sexo, faixa etária, tempo de atendimento, gravidade do acidente e município de ocorrência.
Os resultados mostraram que no período analisado ocorreram 2.824 notificações por ofidismo com 12
óbitos no estado do Rio Grande do Norte, conferindo uma letalidade de 0,4%. A maioria dos acidentes
ofídicos foi ocasionada por serpentes do gênero Bothrops (62,7%), aconteceu no período entre os
meses de junho a agosto (34,2%), em pessoas do sexo masculino (76,6%) e na faixa etária produtiva
de 20 e 59 anos (62,2%). O tempo de atendimento desde o acidente até o atendimento médico foi, na
maioria das vezes, de até três horas (61,7%) e a classificação do acidente foi, em geral, categorizado
como de gravidade leve (68,0%). Em relação à distribuição espacial, o ofidismo aconteceu em 164
municípios do estado (98,2%), com destaque para Santa Cruz, Mossoró e Natal, que registraram
respectivamente 147, 157 e 274 casos. Com base nos dados apresentados, o ofidismo é um agravo
relevante no Estado no Rio Grande do Norte, necessitando de medidas de promoção da saúde e
prevenção dos acidentes, direcionadas para as populações e os indicadores epidemiológicos de risco.
Palavras-chaves: animais peçonhentos, epidemiologia, saúde pública
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Resumo
O ofidismo é caracterizado pela inoculação de toxinas biológicas através das presas das serpentes, o que na maioria das
vezes pode resultar em envenenamento. Atualmente, este é considerado um problema de saúde pública, principalmente em
zona rural de países tropicais e subtropicais. Objetivou-se caracterizar aspectos epidemiológicos do ofidismo no município de
Parintins, AM. Tratou-se de um estudo retrospectivo, exploratório e quantitativo realizado nos hospitais Padre Colombo e
Hospital Regional Jofre Cohen em Parintins. Foram incluídos todos os acidentes ofídicos entre janeiro de 2014 a dezembro de
2016. O instrumento incluiu dados sociodemográficos e clínicos. Para análise, utilizou-se os programas Epi Info 3.5.3 e
Microsoft Excel 2013. O estudo segue os preceitos da Resolução 466/2012 e está contido em um projeto maior previamente
aprovado (nº 713.140) no Comitê de Ética da Universidade do Estado do Amazonas. Foram avaliados 172 prontuários de
pacientes vítimas de acidente ofídico. O gênero mais acometido foi o masculino, com 76,7% (132) e a faixa etária predominou
entre 11 a 20 anos e 31 a 40 anos com 20,9% para ambas. Em relação à ocupação, 27,3% (44) eram estudantes, seguidos
dos pescadores com 26,1% (42). A maioria dos acidentes (54%) ocorreu entre fevereiro e junho. Os pés apresentaram maior
número de picadas (55,8%). Em relação à zona de maior ocorrência, a maioria dos acidentes ocorreu em zona rural 80,8%
(139). Em relação ao tempo picada/atendimento, a maioria (44,3%) foi atendida entre 1 a 3 horas. A dor foi a manifestação
local mais observada, estando presente em 91,3% (157) dos casos e o edema apareceu em 82,0% (141) dos acidentes e das
manifestações sistêmicas, o calafrio foi o mais comum, surgindo em 8,7% (15) dos casos, seguido da febre com 6,4% (11). O
ofidismo representa uma grande preocupação de saúde negligenciada no mundo. Para enfrentar esse problema, ainda são
necessários estudos em país com maiores cargas desse tipo de acidente. O gênero mais comumente acometido por esse tipo
de acidente é o masculino, além de estarem com idade economicamente ativa. A ocorrência desses acidentes pode estar
relacionada com atividades do campo como pesca e agricultura. Assim, se faz necessário que esses indivíduos façam o uso
de equipamentos de proteção individual para uma possível diminuição da ocorrência desse agravo nessas áreas específicas.
Palavras-chaves: Animais Venenosos, acidentes, epidemiologia
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Resumo
No âmbito dos acidentes por animais peçonhentos, os acidentes ofídicos são de grande interesse pela gravidade e
ocorrência. No Brasil foram registrados 443.912 acidentes ofídicos de 2000 a 2016, com uma média de 26.000 casos por ano.
Na Amazônia brasileira a taxa nas populações ribeirinhas e rurais foi de 48,8 para 100.000 habitantes, somente no no ano de
2016. Na ocorrência desses acidentes é importante que as medidas corretas sejam instituídas o quanto antes, sendo
imprescindível que o profissional saiba o que é correto e incorreto com relação a esse tipo de episódio para que possa agir e
orientar a população. O objetivo desse trabalho foi avaliar e descrever o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre
acidentes ofídicos. Trata-se de uma pesquisa de campo transversal de natureza quantitativa e ocorreu através da aplicação
de um questionário abordando características sociodemográficas e especificas do tema. Foi realizada com 48 acadêmicos
finalistas do curso, por terem cursado ou estarem cursando (no momento da pesquisa) a disciplina de doenças tropicais e
infecciosas, onde o tema em questão é abordado. A média de idade dos participantes foi de 25,5 anos com uma
predominância do sexo feminino (77,10%). Quando questionados sobre o conceito de animais peçonhentos apenas 18,75% o
sabiam descrever. A maioria das respostas estavam incorretas ou incompletas (58,32%), além de descreverem apenas o
conceito de animais venenosos. Foram questionados sobre a qual agravo se refere o termo ofidismo, 91,70% reconheceram
que se tratava de acidente com serpentes. Sobre a soroterapia 83,33% sabiam da existência do soro antiofídico. Com relação
as medidas a serem instituídas após esse tipo de ocorrência relataram que é correto: quando possível capturar o animal e
levar ao serviço de saúde (83,30%), lavar com água e sabão (75,00%), retirar objetos como anéis e pulseiras (52,10%),
manter o membro elevado (25,00%), uso de torniquete (12,50%), sucção do veneno (8,30%), curativo oclusivo (6,25%), cortar
local (4,20%), aplicar álcool (4,20%) e perfurar local (2,10%). Quanto aos possíveis sinais e sintomas nesse tipo de acidente
33,33% não souberam responder, enquanto os demais, citaram, em sua maioria, apenas sinais inflamatórios, demonstrando
conhecimento insatisfatório. O que se pode perceber é que esta temática está presente nos conhecimentos dos acadêmicos,
mas sendo mínima ou de forma equivocada, necessitando assim que seja mais abordada durante a graduação.
Palavras-chaves: Acidente Ofídico, Animais Peçonhentos, Educação em Enfermagem
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Resumo
Bothrops são as serpentes responsáveis pela maioria dos acidentes por animais peçonhentos no Norte do Brasil. Ainda que
tenham baixa letalidade, são de grande importância epidemiológica. Deste modo, os autores objetivam traçar o perfil clínicoepidemiológico dos acidentes botrópicos moderados e graves atendidos no Hospital Municipal de Santarém, no Pará, em
2015. Foram analisados 71 prontuários; os dados coletados foram idade, gênero, zona do acidente, região corporal atingida,
intervalo de espera para o primeiro atendimento, classificação de gravidade, alta ou óbito, tempo de internação, presença de
complicações infecciosas e necessidade de abordagem cirúrgica. Os dados obtidos foram organizados em planilhas,
transcritas para Excel®, e posteriormente analisados. Observou-se a ocorrência dos acidentes graves e moderados, no ano
de 2015, predominantementeentre homens de 21 a 40 anos, do meio rural, atingidos em membro inferior, principalmente no
primeiro semestre, sendo a maioria dos acidentes moderados (76%) em relação aos graves (24%); e notou-se também a
ausência de casos de óbito. 52% dos pacientes foram atendidos após 6 horas da picada. 66% dos pacientes evoluíram com
infecção secundária e 10% precisaram de abordagem cirúrgica (drenagem e fasciotomia). Os resultados encontrados são
compatíveis com levantamentos anteriores já descritos, justificando-se o predomínio do gênero masculino e da faixa etária
jovem ao fato de constituírem o grupo ativo no trabalho do campo, um ambiente de risco para exposição às serpentes. Já a
demora para o primeiro atendimento pode ser explicada pela precariedade das vias de locomoção e pela distância do local do
acidente ao hospital. No entanto, observou-se maior taxa de infecção secundária neste levantamento (66%) em relação a
outros estudos (13 a 18%). Optou-se pela não inclusão dos casos leves pela baixa taxa de complicações. Assim, foi
observado que o perfil clínico-epidemiológico é semelhante a demais regiões brasileiras, sendo que a maior diferença que o
trabalho aponta é a alta taxa de infecção secundária nos casos estudados. Ressaltamos a importância de se investigar o
benefício de antibioticoterapia profilática na região, além de estudos que demonstrem a efetividade da dinamização da
distribuição de soro, dando mais atenção às áreas de maior incidência do ofidismo, para potencializar os efeitos da
soroterapia.
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Resumo
Animais peçonhentos são aqueles que produzem e/ou injetam substâncias venenosas em suas presas. Os acidentes por eles
provocados tornam-se agravos de importância para a saúde pública por seu volume de ocorrência e potencial de gravidade.
Estes incidentes são geralmente associadas às condições climáticas (maior frequência em meses quentes e chuvosos) e
intervenções do homem no meio ambiente. Desta forma, objetivou-se conhecer o perfil de ocorrências dos acidentes por
animais peçonhentos no município do Ipojuca em uma série histórica de 5 anos (2013 à 2017). Foi realizado um estudo
retrospectivo, buscando descrever o perfil epidemiológico das ocorrências no município em uma série de 5 anos. O estudo
tratou de uma análise de dados secundária de informação retiradas do SINAN, tabuladas no Tabwin e analisadas e
esquematizadas no Microsoft Excel 2016, sendo trabalhadas as variáveis: sexo, faixa etária, zona, local da picada,
manifestações, tipo do acidente, classificação e evolução do caso. Com base nos resultados obtidos, foi possível observar
que das 866 ocorrências (média de 173,2 casos por ano) 85,1% ocorreram em zona urbana e 14,9% em zona rural. Do total,
55,3% corresponde ao sexo feminino, e a faixa etária mais atingida foi a de 20 a 29 anos (37,2%) seguida pelas faixas etárias
de 40 a 59 (21,6%) e 10 a 19 anos (16,5%). No que se refere ao tipo de acidente, 82,1% foram picadas de escorpião, seguido
por abelhas (7,7%) e serpentes (5,8%), se sobressaindo os acidentes envolvendo outros animais como carrapatos e
marimbondos que totalizaram 2,5% das ocorrências. Em 91,0% dos casos foram referidas manifestações locais, e 58,3%
referiram como local da picada os membros inferiores. 90,4% dos casos foram classificados como leves e 100% evoluíram
para cura. Concluímos que, seguindo o perfil de ocorrência nacional os acidentes com escorpiões foram os mais frequentes,
sendo as faixas etárias mais atingidas as de adultos jovens e em idade produtiva, com classificação leve na maioria dos
casos. Diferente do referido na literatura da área, as ocorrências do município se deram em mulheres, e, em área urbana,
sinalizando a necessidade de uma intervenção direcionada especificamente para este público, sugerindo também uma busca
reduzida dos homens e população residente das áreas rurais pelos serviços onde as notificações são realizadas, pós
ocorrências.
Palavras-chaves: Saúde Pública, Epidemiologia, Animais peçonhentos
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Resumo

Os acidentes por animais peçonhentos representam um problema de saúde pública, devido à sua
incidência e gravidade. Os peçonhentos que mais causam acidentes no município de Camaragibe,
Pernambuco, são os escorpiões, espécie difícil de combater, visto seus hábitos noturnos e sua
facilidade em esconder-se no interior dos domicílios e entre pedras e entulhos. Uma das estratégias
de controle dos acidentes por escorpiões, pelo setor de vigilância ambiental, é monitorar as
infestações por meio de solicitações e denúncias recebidas da população. Objetivou-se realizar uma
análise das solicitações/denúncias realizadas junto ao setor de vigilância ambiental de Camaragibe, e
verificar a efetividade do atendimento à demanda populacional por meio de um estudo epidemiológico,
do tipo descritivo, dos dados relativos ao período de 2013 a 2017, no município de Camaragibe/PE.
Constatou-se que foram realizadas 387 solicitações/denúncias relativas a escorpião, onde 344 (89%)
foram atendidas, 20 (5,1%) não foram atendidas, duas (0,5%) foram canceladas e 21 (5,4%) não
foram concluídas, pois em 10 (2,6%) delas, o endereço não foi encontrado, em nove (2,3%), a
residência encontrava-se fechada, e em duas (0,5%), o munícipe recusou a visita. O período médio
para atendimento e solução da demanda das solicitações foi de 24 dias entre 2013 e 2016 e de 35
dias em 2017. É possível afirmar que há eficácia nas ações de controle de escorpiões, pelo setor de
vigilância ambiental do município, visto sua alta taxa de atendimentos finalizados, evidenciando a
organização da equipe. O tempo de atendimento ainda é longo, devido à ausência de transporte para
o deslocamento da equipe, salientando que no ano de 2017 houve troca e início de uma nova gestão
municipal. A importância da resolução das solicitações e denúncias pela vigilância ambiental está

diretamente relacionada à prevenção de acidentes escorpiônicos e no combate a esses animais,
sendo uma importante ferramenta para o desenvolvimento de ações de educação em saúde, junto à
população.
Palavras-chaves: animais peçonhentos, educação em saúde, Vigilância em Saúde
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Resumo

O escorpionismo é definido na literatura como os acidentes ocasionados especificamente por
artrópodes peçonhentos da ordem Scorpiones. Os acidentes por animais peçonhentos, incluindo o
escorpionismo, são classificados como agravo de notificação compulsória segundo a Lista Nacional
de Notificação Compulsória regulamentada pela Portaria N° 204 MS/GM, de 17 de fevereiro de 2016,
ratificando a relevância desses eventos para a saúde brasileira. Portanto, objetiva-se investigar as
ocorrências de acidentes por escorpiões em 2016. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e
retrospectivo desenvolvido em um hospital de emergências referência estadual nos atendimentos as
causas externas situado na cidade de Fortaleza-Ceará. O lócus da pesquisa foi o Núcleo Hospitalar
de Epidemiologia (NUHEPI). Os dados foram compilados em planilha do Excel, analisados pelo
sistema Epi Info e apresentados sob a forma de tabelas tendo como suporte a literatura relacionada à
temática. Foram respeitados os aspectos éticos conforme a Resolução 466/12. O hospital registrou o
total de 2.929 casos de escorpionismo em 2016, apresentando uma amostra majoritariamente
feminina (1.959 - 66,9%), a maior incidência de casos ocorreu em indivíduos adultos, delimitados
neste estudo entre 20 e 59 anos (1.819 - 62%). Destaca-se que as crianças menores de cinco anos
constituem o grupo mais vulnerável em relação à gravidade e às complicações sistêmicas. No
presente estudo, este grupo representou um quantitativo de 118 (4%) dos casos. Quanto ao período
dos acidentes, o segundo trimestre do ano apresentou o maior número (768 - 26,3%), sendo agosto o
de maior incidência (268 - 9,2%). Referente à situação clínica, as extremidades (1.545 - 54,2%) são as
áreas do corpo mais frequentemente atingidas, destacando-se a mão (661 - 23,1%) e pé (884 31,1%). Quanto à utilização do soro antiescorpiônico, uma parcela muito pequena necessitou desta
intervenção uma vez que destes foram classificados como leves (2.798 - 99,1%). Conclui-se que a
notificação bem como resolução desse agravo tem sido efetiva. Sugere-se que sejam realizados mais
estudos voltados a temática. Além disso, recomenda-se que sejam efetuadas ações de educação em
saúde com finalidade de reduzir a ocorrência de agravos relacionados ao escorpionismo.
Palavras-chaves: Emergências, Epidemiologia, Picadas de Escorpião
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Resumo
Os acidentes por animais peçonhentos são muito comuns no Brasil, país de clima tropical e grande diversidade, com
centenas de espécies, sendo as principais do seu território: serpentes, aranhas, escorpiões, himenópteros, lagartas, entre

outros. Este trabalho visa caracterizar o perfil dos acidentes citados na Paraíba de 2007 a 2016. Trata-se de um estudo
retrospectivo, através da análise dos dados publicados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram
coletados dados referentes aos casos confirmados, mapeando as cidades que notificaram casos, possibilitando calcular a
incidência e letalidade, traçar um perfil etário e de sexo, além de localizar as áreas e ambientes de infecção e a evolução dos
casos. Observou-se que nesse intervalo de tempo foram 28187 casos confirmados com 44 óbitos, revelando uma incidência
média de 0,071 casos/100.000 habitantes e uma taxa de letalidade de 0,2%. João Pessoa e Campina Grande são os
municípios com mais notificações, com 13499 e 8998, respectivamente. A maioria dos casos ocorreram no sexo feminino,
principalmente na faixa etária de 20 a 39 anos. Cerca de 71% dos casos foram acidentes com escorpiões, seguidos
por acidentes com serpentes (15%). Quanto ao tempo da picada até o atendimento, 35% ocorrem de 0 a 1 hora após o
acidente e 32% de 1 a 3 horas. Os casos foram classificados como sendo 88% do tipo leve, 7% moderado e 1% grave. 4%
não foram classificados. Sobre os desfechos, 92% dos casos evoluíram para a cura, enquanto menos de 1% para óbito por
causa direta do agravo. 8% dos casos não tiveram o desfecho registrado. É importante mencionar que 88% das serpentes e
99% das aranhas não tiveram suas espécies informadas. Apesar da incidência não ser tão alta, os acidentes por animais
peçonhentos acometem na maioria dos casos populações pobres e de áreas rurais, sendo por isso consideradas pela
Organização Mundial da Saúde como doenças tropicais negligenciadas, além de necessitarem de Notificação Compulsória no
Brasil. A vigilância epidemiológica é imprescindível, já que possibilita a sistematização da distribuição da quantidade de soros
antivenenos às diversas regiões no país e em cada estado. Conclui-se que esses acidentes possuem, além da importância
clínica, relevância social e necessidade de organização dos serviços de saúde. A identificação precoce e a condução em
tempo hábil são cruciais, assim como o conhecimento da espécie causadora e o acesso aos antivenenos, objetivando êxito
nos desfechos.
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Resumo

Os acidentes por animais peçonhentos são frequentemente relatados na literatura e estão incluídos na
Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública (Portaria
nº 204, de 17 de fevereiro de 2016). Acidentes por serpentes, escorpiões e aranhas envolvendo
humanos são comumente notificados no Brasil, podendo gerar desde a incapacidade médica e social
a casos de óbito. Assim, este estudo buscou identificar e analisar os casos de acidentes provocados
por animais peçonhentos no estado de Alagoas, entre os anos de 2012 a 2016. Trata-se de um estudo
retrospectivo, transversal e quantitativo, com a coleta de dados secundários obtidos pelo Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN)e análise através do programa Excel. No período de
2012 a 2016, 40.554 casos foram notificados em todo o estado; destes, 57% ocorreram no sexo
masculino. Uma maior ocorrência pode ser observada nas faixas etárias entre 20 a 39 anos (33%) e
40 a 59 anos (23%).Os acidentes causados por escorpião obtiveram o maior número de notificações
(84,6%), seguido de abelhas (5,7%), serpentes (3,9%), aranhas (1%) e lagartas (0,6%). Acidentes por
outros animais e ignorados ou brancos representaram cerca de 2,2% cada. O tempo mínimo entre a
picada e o atendimento foi de 0 a 1h (64,7%), enquanto o máximo foi acima de 24 h (2,1%).
Aproximadamente 93% dos casos foram classificados em grau leve e 21 óbitos resultantes desses
acidentes foram registrados. Estes resultados corroboram com o perfil observado para a média
nacional, com exceção do tipo de acidente envolvido, onde a predominância relatada é maior em
escorpiões, aranhas e serpentes, respectivamente. Deste modo, a análise dos dados possibilitou
caracterizar os principais aspectos epidemiológicos dos acidentes provocados por animais
peçonhentos no estado de Alagoas, enfatizando a importância da vigilância e do desenvolvimento de
medidas educativas e preventivas em saúde pública direcionadas a estes agravos.
Palavras-chave: Acidentes, agravos, animais, peçonhas, Alagoas
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Resumo
Acidentes por animais peçonhentos estão incluídos na lista das doenças tropicais negligenciadas, que afetam na maioria dos casos,
populações pobres e pertencente à zona rural. Entender o perfil epidemiológico relacionado a acidentes com animais peçonhentos, é
importante, pois, estes representam um dos agravos mais notificados. O presente trabalho teve como objetivo apresentar um estudo do
perfil epidemiológico das vítimas de acidentes por animais peçonhentos ocorridos na cidade de Castanhal – PA, no período de 2013 a
2017. Os dados coletados para análise foram retirados das fichas do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)
arquivadas na Coordenadoria de Vigilância em Saúde do município. Foram notificados neste período 372 casos, com maior incidência
no ano de 2014, equivalente a 27% (99), seguido por 25% (93) em 2013, e 21% (80) no ano de 2015; os demais casos (27%) foram
notificados entre os anos 2016 e 2017. Dentre os casos notificados, os que se destacaram foram os acidentes acometidos por
serpentes, com 58% (217), seguido por escorpiões com 26% (96) e aranhas com 7% (27) dos casos, os 9% restantes referem-se a
acidentes com abelhas e lagartas. A maior frequência foi em pessoas do sexo masculino, com 69% dos casos (257) e 31% do sexo
feminino (115), e a faixa etária acometida foi de 27 a 35 anos de idade. A maior ocorrência dos casos foi na zona urbana com 87% e os
13% é referente à zona rural. Das partes do corpo acometidas os membros inferiores (pés) apresentaram 39% (143) e superiores (dedos
das mãos) com 16% (60). Levando em conta os dados analisados, os casos seguem o perfil nacional, atingindo em sua maioria o sexo
masculino, em idade economicamente ativa e que são atingidos com maior frequência nos membros inferiores. As mãos e os pés são as
regiões mais vulneráveis e foram os locais com maior incidência de picada. A predominância de casos na zona urbana, indica a
crescente urbanização, demonstrando que o homem invade cada vez mais o espaço dos animais. Conclui-se que, além da relevância
epidemiológica e médica, esses acidentes envolvem questões sociais e econômicas que merecem melhor visibilidade, auxiliando em
medidas de controle e prevenção dessas ocorrências.
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Resumo

Acidentes por animais peçonhentos ocorrem anualmente em grandes proporções, sendo considerado um importante
problema de saúde pública, especialmente nas regiões tropicais. O objetivo do trabalho foi analisar as principais variáveis
epidemiológicas relacionadas aos acidentes por animais peçonhentos ocorridos no município da Vitória de Santo Antão.
Foram analisados os casos de acidentes por animais peçonhentos no período de 2000 a 2018 através do Sistema
Nacional de Agravos e Notificações. Resultados: Dos 4.443 casos notificados, os escorpiões foram responsáveis por
(75%) dos casos notificados; sendo o sexo feminino mais acometido (55%). Os acidentes ocorreram mais frequentemente
na zona urbana. O município no âmbito da Vigilância em Saúde deve trabalhar ações de promoção e prevenção desses
agravos, juntamente à população que tem um papel fundamental nesse enfrentamento. Pensando-se estratégias de
controle ambiental aliado a Educação em Saúde, visto que essas ações podem contribuir para a diminuição dos acidentes
por animais peçonhentos.
Descritores: Acidentes, vigilância em saúde, escorpiões, epidemiologia.
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Resumo
Os envenenamentos por serpentes peçonhentas no Brasil ocorrem com grande frequência e são causados, sobretudo, por
animais dos gêneros Crotalus, Lachesis, Bothrops e Micrurus. Nessa perspectiva, no ano de 2016 foram notificados
aproximadamente 26.244 casos de ofidismo no país, sendo que a região norte computou 8.638 dos casos onde 4.722 foram
oriundos do estado do Pará. O Baixo Amazonas é uma das seis mesorregiões que constituem o segundo maior território do
país. O déficit de informações divulgadas concernentes aos acidentes provocados por animais peçonhentos no estado
dificulta o conhecimento da distribuição dos acidentes por essas serpentes, assim como dos dados epidemiológicos. Isto pode
permitir que ocorram falhas no planejamento e na distribuição de recursos para o tratamento e manejo das vítimas no estado
do Pará. Nessa ótica, foi realizado um estudo epidemiológico descritivo e retrospectivo analisando os dados relativos aos
acidentes pelas principais serpentes de ocorrência na mesorregião do Baixo Amazonas entre o período de 2007 a 2016
obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) oriundos da Secretaria de Saúde Pública do Estado do
Pará (SESPA). As variáveis consideradas foram: faixa etária, sexo, tipo de serpente, evolução, meses em que os acidentes
aconteceram, classificação dos acidentes, local da picada e o tempo de atendimento. Os dados foram tabulados através do
Microsoft Excel 2010. Nessa perspectiva, foram notificados 5691 casos no período avaliado, com média de 569,1 casos/ano;
a maior frequência de casos foi no sexo masculino (80,3%) e a faixa etária que apresentou maior risco foi a do intervalo de 20
a 39 anos (28,84 casos/10 mil hab.); o maior número de casos ocorreu entre dezembro e abril (48,6%), em grande parte
causados pelo gênero Bothrops (80,93%); a maioria dos casos 2572 (45,19%) foram classificados como casos moderados,
413(7,26%) foram considerados graves e 33 (0,58%) evoluíram para óbito. Os membros inferiores foram os locais mais
acometidos. Além disso, a grande parte dos pacientes foi atendida em um intervalo de 3 a 6 horas 1282 (28,16%), no entanto,
13,35% dos pacientes só foram atendidos com 12 a 24 horas. O período pluviométrico elevado encontrado nos meses onde
ocorreu aumento dos registros dos acidentes ofídicos auxilia no entendimento da ocorrência destes eventos. O perfil
epidemiológico encontrado é fundamental para prevenção de novos casos bem como eficaz para o planejamento das ações
em saúde.
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Resumo

No Brasil existem cerca de 380 espécies de serpentes, mas apenas 15% são peçonhentas e estão
distribuídas em quatro gêneros: Bothrops (jararaca), Crotalus (cascavel), Micrurus (coral) e Lachesis
(surucucu). O presente trabalho teve como objetivo determinar o perfil epidemiológico dos acidentes
ofídicos notificados nos municípios do Oeste da Bahia. Foi realizado um estudo epidemiológico
descritivo, retrospectivo, com fonte de dados secundários, obtidos através do banco de dados sobre
Informações de Saúde (TABNET) do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). O presente
estudo considerou os casos de acidente por animais peçonhentos nos 37 municípios do Oeste da
Bahia, no período entre 2012 e 2016. As variáveis do estudo foram: a espécie de serpente envolvida;
sazonalidade; faixa etária e sexo das vítimas e a evolução do caso (cura, óbito, óbito por outras
causas). Os dados foram tabulados em uma planilha eletrônica do programa Microsoft Office Excel,
versão 2007. Entre os anos de 2012 a 2016 ocorreram 7.709 acidentes ofídicos do Oeste da Bahia,
sendo que 14,61% (1.127) desses casos ocorreram na cidade de Santa Maria da Vitória, se tornando
o município com mais casos notificados, provavelmente, devido a 90% de seu território ser arborizado,
favorecendo a sobrevivência e atividade desses animais. A maioria dos casos relatados foram
causados pelo gênero Bothrops 8,54% (659 casos). Em sua minoria estava o gênero Crotalus com
1,59% (123) e o gênero Micrurus com 0,15%(12). Foram notificados acidentes em todas as estações
do ano, porém durante o outono e a primavera, períodos marcados pela ausência de chuvas na
região, foram observadas uma maior quantidade de casos de ofidismo com 27,11% (2.090) e 26,54%
(2.046) dos casos, respectivamente. O que diz respeito às vítimas, pode-se constatar que na variável
sexo, 54,49% (4.201) das vítimas de acidentes ofídicos eram homens e 45,49% (3.507) eram
mulheres. Com relação a faixa etária, o maior número de casos (56,73%; 4.374 acidentes) ocorreram

em adultos com idades entre 20-59 anos de idade (população economicamente ativa). A evolução dos
casos transcorreu da seguinte forma: 81%( 6.245) dos casos obteve a cura e apenas 0,37% (29)
vítimas foram a óbito pela causa notificada. Esses dados reforçam a importância do conhecimento
sobre a epidemiologia regional desses acidentes, para facilitar o tratamento das vítimas e preveni-los.
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Resumo

Os acidentes por animais peçonhentos são descritos de acordo com o tipo de animal envolvido,
podendo provocar desde uma alteração leve ou até a morte, são classificados em 4 tipos: ofidismo
(acidentes por cobra), escorpionismo (acidentes por escorpiões), araneísmo (acidentes por aranhas) e
acidentes por lepidópteros (taturanas ou lagartas). É importante diferenciar os tipos de acidentes de
acordo com a clínica e histórico do paciente e tentar descobrir a espécie causadora do ataque, para
direcionar a escolha do tratamento adequado. Configuram-se como um agravo de importância médica
e um relevante problema de saúde pública e desde 2010 faz parte da Lista de Doenças e Agravos de
Notificação Compulsória. No Brasil, em 2017 ocorreram 221.594 notificações de acidentes por animais
peçonhentos e no Ceará, entre os anos 2007 a 2016 houve 28, destes 65,1% (18.494) foram
acidentes por escorpião e 23,4% (6.169) dos acidentes foram serpentes. O objetivo desse estudo é
conhecer o perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos em Juazeiro do Norte-Ce no
período de 2009 a 2017. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, utilizando dados do Sistema
Nacional de Agravos-SINAN. As variáveis selecionadas foram: sexo, idade, tipo de animal agressor,
gravidade do acidente, se fez uso de soroterapia e evolução do caso, e para análise utilizamos
medidas de frequência. De 2009 a 2017 ocorreram 301 acidentes por animais peçonhentos em
Juazeiro do Norte-CE, sendo 55% (167) no sexo feminino, a faixa etária mais acometida é de 35 a 49
anos, com 26%, num intervalo de 6 meses a 79 anos. Quanto ao tipo de acidente, a maior frequência
foi de escorpião, 89% (267), na classificação quanto a gravidade 65% foram leves, 51% fizeram uso
de soro como terapêutica e 75% tiveram evolução com cura. Conclui-se que é importante delinear
estudos para conhecer a situação epidemiológica dos agravos, e atingir as finalidades da vigilância
epidemiológica, como: reduzir a incidência dos acidentes por animais peçonhentos por meio da
promoção de ações de educação em saúde, diminuir a gravidade e, consequentemente, a letalidade
dos acidentes por meio do atendimento oportuno e adequado ao acidentado, realizar a notificação e
investigação adequada do caso.
Palavras-chaves: Animais Peçonhentos, Perfil de saúde, Saúde Pública
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Resumo
Introdução: No Brasil, os acidentes com animais peçonhentos são considerados um problema de saúde pública sendo de
notificação obrigatória desde a década de 80. A Organização Mundial de Saúde incluiu em 2009 este tipo de agravo à lista de
doenças tropicais negligenciadas, considerado erradicado nos países desenvolvidos porém ainda prevalente no nosso país.
Objetivo: Avaliar a incidência e o perfil epidemiológico dos acidentes com animais peçonhentos no município de

Fernandópolis-SP. Metodologia: Utilizou-se de um estudo ecológico e descritivo temporal com base nos casos registrados
pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação entre os anos de 2008 - 2017. Resultados: No período estudado
foram notificados 1.855 casos, e pode-se observar que os números de notificações aumentaram com os passar dos anos,
saltando de um total de 56 em 2008 para 427 em 2017, sendo ainda este último o ano de maior incidência dos casos. Os
meses compreendidos entre setembro a dezembro foram os que apresentaram maior ocorrência na média geral. A avaliação
dos dados mostrou que aproximadamente 55% dos acidentes com animais peçonhentos envolveram indivíduos do sexo
masculino, destes 82% eram brancos, com ensino médio completo em 23% das notificações e pode-se ainda observar
frequência próxima em duas faixas etárias, 17% de 21 a 30 anos e 16 % de 51 – 60 anos. A maior parte destes residem na
área urbana (87%), a qual também corresponde a área de maior ocorrência dos eventos. Mesmo se tratando da área urbana,
um número expressivo de acidentes causados por escorpião neste período foi evidenciado, cerca de 83% do total dos casos,
seguido de acidentes com aranhas em 9% e serpentes em 5%. Conclusões: A observação dos dados evidenciou que nos
meses quentes e chuvosos, há um aumento no número de casos além da invasão do ambiente urbano por animais não
comuns neste espaço, possibilitando o aumento crescente das notificações de acidentes com animais peçonhentos nos
últimos dez anos.
Palavras-chaves: acidentes, animais, peçonhentos, epidemiologia
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Resumo

Os acidentes por animais peçonhentos constituem um importante problema de saúde pública em
especial por sua alta incidência, tratando-se de um agravo de notificação compulsória em todo
território nacional. São considerados animais peçonhentos aqueles que capazes de produzir veneno e
injetar em sua presa ou predador. Este trabalho foi realizado com o objetivo de descrever o perfil dos
acidentes por animais peçonhentos na II Região de Saúde de Pernambuco no período de 2012 a
2016. Foi realizado um estudo retrospectivo, exploratório, descritivo com abordagem quantitativa
utilizando os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), os quais foram
tabulados através do programa Tabwin e analisados mediante estatística descritiva (frequência
absoluta e relativa). Os resultados mostraram que no período estudado foram notificados 3.076
acidentes por animais peçonhentos de residentes na região com uma média de 615 acidentes/ano. A
maior incidência ocorreu em 2014 com 125,3 acidentes/100.000 habitantes sendo registrada em 2012
a menor com 57,7acidentes/100.000 habitantes. Verifica-se que a maior parte dos acidentes
ocorreram no sexo feminino (53,6%), em indivíduos da faixa etária de 20 a 39 anos (32,5%). Em
relação ao tipo de acidente os causados por escorpião representam 63,4% dos casos (n=1949). Há
predominância de acidentes classificados como leve (87,3%) com evolução para cura em 83,0% das
notificações. Considerando o mês da ocorrência do acidente, a média varia entre 68 casos em agosto
e 37 casos no mês de dezembro. A identificação das características dos acidentes por animais
peçonhentos na região favorece uma melhor reflexão, planejamento e adoção de medidas voltadas
para a prevenção dos mesmos.
Palavras-chaves: Animais Peçonhentos, Epidmeiologia, Saúde Pública
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Resumo
No Brasil, as serpentes, aranhas, escorpiões e lagartas são os animais peçonhentos com maior relevância para a saúde
pública, devido ao potencial de gravidade dos acidentes causados. Segundo o Ministério da Saúde, as notificações desses
acidentes vêm aumentando gradativamente ao longo dos anos. Com isso, são necessários estudos que abordem as análises
epidemiológicas desse agravo para entender sua distribuição e dinâmica. Este estudo objetiva caracterizar o perfil
epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos ocorridos na VIII Região de Saúde de Pernambuco no período de
2015 a 2017, buscando subsidiar o entendimento dos condicionantes que contribuem para esta ameaça à saúde da
população da região, com foco na proposição de ações de prevenção. Foi realizada uma pesquisa transversal e descritiva, a
partir dos dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram utilizadas as variáveis da
ficha de notificação/investigação de acidentes por animais peçonhentos. A VIII Região de Saúde de Pernambuco é composta
pelos municípios de Afrânio, Cabrobó, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista. No período
estudado, foram registrados, 1.385 acidentes por animais peçonhentos, apresentando uma maior incidência no município de
Orocó (57,5 por 10.000 habitantes). O maior número de casos ocorreu na zona rural (48,9%), provavelmente pela maior
exposição a esses animais e, consequentemente, aos acidentes. Na maioria dos casos, o ataque foi por escorpiões (47,3%),
seguido de abelhas (31,0%), serpentes (9,5%), aranhas (7,3%), e lagartas (0,6%), além dos que foram classificados como
“outros” (4,3%). A população acometida se concentra no sexo masculino (56,0%) com idade entre 20 e 49 anos, fase
economicamente ativa da população. Do total, 11,4% foram relacionados ao trabalho, desses, 56,3% são trabalhadores da
agropecuária. De acordo com a classificação da gravidade, 79,1% dos casos foram considerados leves, 15,3% moderado,
2,5% grave e, 3% ignorada/branco. O tempo decorrido entre a picada e o atendimento prevaleceu entre 0 a 1 hora com
34,7%. Ao avaliar a evolução final do acidente, 94,4% foram considerados curados e 0,1% óbito. Quanto a sazonalidade,
observou-se a maior ocorrência no período de agosto a janeiro. Diante deste cenário, se faz necessária a realização de
programas de educação em saúde sobre tipos de acidentes que ocorrem na região, visando prevenir novos acidentes por
animais peçonhentos.
Palavras-chaves: Animais Venenosos, Epidemiologia, Perfil de Saúde
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Resumo

Um dos agravos de relevância mundial em saúde pública são os acidentes por animais peçonhentos.
No Brasil, no período de 2013 a 2017 foram registrados 895.608 casos de acidentes por animais
peçonhentos e 1.346 óbitos por este agravo. A Região Nordeste é a segunda maior notificadora do
país e Pernambuco encontra-se como o segundo estado com o maior número de notificações. A XII
Regional de Saúde de Pernambuco (XII GERES) registrou um crescente número de casos do agravo
no mesmo período, corroborando com o cenário nacional. Diante deste cenário, este trabalho teve o
objetivo de descrever o perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos na XII GERES
no período de 2013 a 2017. Para alcançar o objetivo foi realizado um estudo transversal, descritivo e
retrospectivo, utilizando dados obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
analisando as informações dos acidentes ocorridos no período de 2013 a 2017. Foram identificados
3.336 casos notificados no SINAN, com predomínio de pessoas do sexo feminino (58,93%). A faixa
etária mais acometida foi de 20 a 29 anos (16,48%). O tipo de acidente predominante foi o causado
por escorpiões (85,55%), apresentou 2.822 casos classificados como leve (84,59%), onde a maioria
evoluiu predominantemente para cura (96,07%). Um outro dado relevante é que 85,22% dos casos
deste estudo aconteceram em zona urbana. Dentre os dez municípios que compõem a XII Regional
de Saúde o município que mais apresentou casos foi Goiana com 1.739 casos (52,12%). A
urbanização em crescimento exponencial, porém, sem planejamento e estruturação adequados,
principalmente no tocante ao serviço de saneamento básico e coleta regular de lixo e entulhos, tem
impactado de forma significativa no meio ambiente. Um desses impactos é a invasão do habitat por
espécies de animais peçonhentos, aumentando o risco de forma significativa da ocorrência de

acidentes provocados esses animais. A XII Regional de Saúde identificou uma tendência crescente
nos acidentes por animais peçonhentos. Desta forma se torna primordial a manutenção de ações de
educação em saúde, orientando a população sobre formas de prevenção e controle dos acidentes,
além de estimular as notificações oportunas e favorecer o tratamento precoce dos acometidos pelo
agravo, minimizando assim as sequelas e o risco de óbitos.
Palavras-chaves: Acidentes, Animais Peçonhentos, Epidemiologia, Sistema de Informação em Saúde
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Resumo
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no Ceará. Metodologia: estudo
descritivo utilizando Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN, de 2007 a 2017. Variáveis analisadas: número
e percentual de acidentes por espécie agressora, sexo, faixa etária, zona de residência, tipo de acidente e os indicadores
taxas de incidência e de letalidade. Espécimes agressoras: escorpiões, serpentes, aranhas, lagartas e abelhas. Resultados:
Foram registrados 38297 acidentes no período. O maior número de acidentes foi em 2017 (6190) e o menor em 2008 (1383).
Total de acidentes por espécies: escorpião 25545 (66,7%), serpente 7880 (20,6%), abelha 2483 (6,5%), aranha 1039 (2,7%) e
lagarta 192 (0,5%). O percentual de acidentes no período foi de 47,8% e 52,2% nos sexos masculino e feminino
respectivamente. As faixas de 20-39, 40-59 e 10-19 anos registraram os maiores percentuais: 35,3%, 26,0% e 14,7%
respectivamente. A faixa de menor percentual foi menor de 1 ano com 1,37%. A letalidade na série registrou maior taxa em
acidentes por serpentes (0,11) seguida por escorpião (0,03). Conclusão: Acidentes por animais peçonhentos aumentaram
nos últimos anos, acometendo pessoas de diferentes faixas etárias, embora a de 20 a 39 anos tenha tido maior incidência
devido a maior exposição. Acidentes por serpentes tiveram maior letalidade. Verifica-se a real necessidade de melhorias na
vigilância dos acidentes por animais peçonhentos na tentativa de redução dos mesmos, bem como na implantação de
vigilância epidemiológica integrada às demais objetivando adequado manejo e controle destas espécimes.
Palavras-chaves: animais peçonhentos, letalidade, vigilância epidemiológica
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Resumo

Os animais peçonhentos são caracterizados por apresentarem a capacidade de inocular substâncias tóxicas produzidas em glândulas
especializadas de seu corpo, quando estão caçando ou se sentindo ameaçados. Porém, existem animais que são venenosos, mas não
são peçonhentos, devido ao fato deles não apresentarem nenhum órgão capaz de inocular veneno. Serpentes, escorpiões, aranhas,
abelhas e dentre outros animais constituem a classe dos animais peçonhentos. No Brasil, acidentes causados por animais peçonhentos
ainda são um problema emergente de saúde, tanto pelo número de casos registrados quanto pela gravidade apresentada. Este estudo
objetivou conhecer o perfil epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no estado do Ceará no período de dez anos (2007 a
2016). Trata-se de um estudo transversal epidemiológico de caráter descritivo, com abordagem quantitativa, desenvolvido conforme
análise de dados ofertados pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (Sinan)
entre os anos de 2007 a 2016. Mediante análise dos dados encontrados no estado do Ceará, no período mencionado, houve 28.402
acidentes por animais peçonhentos notificados. Destes, 65,1% (18.494) foram acidentes por escorpião, 23,4% (6.169) dos acidentes
foram serpentes e 11,5% (3.298) causados por aranhas e outros animais peçonhentos. As mulheres constituíram cerca de 51,2% das
vítimas de acidentes por animais peçonhentos, sendo o escorpião (63,4%) o principal agressor, seguido pela lagarta (56,6%) e aranha
(52,4%), em virtude desses animais habitarem em âmbito domiciliar. Os homens representam 48,8% dos acidentes registrados, sendo a
serpente (79%) o principal agressor, seguido por abelha (63,4%) devido ocorrerem na zona rural, refletindo a imagem dos agricultores.
Em relação à faixa etária, grande parte ocorreu entre 20 e 49 anos. Neste período, os números de acidentes ocasionados por serpentes
aumentam ao longo do mês de julho, já para as abelhas a se dá no mês agosto e o escorpião entre outubro e janeiro. Nota-se que
acidentes por animais peçonhentos são ainda um grave problema de saúde pública, sendo necessárias informações acerca da
prevenção dos acidentes causados por esses animais. Assim, torna-se imprescindível a notificação compulsória como uma ferramenta
valiosa na preparação de estratégias de prevenção e promoção da saúde, concedendo aos profissionais de saúde melhores condições
de atendimento e tratamento das vítimas.

Palavras-chaves: Acidentes, Animais Peçonhentos, Epidemiologia

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS NOS ESTADO DE
PERNAMBUCO (2013 A 2017)

Autores

Manuella Falcão Andrade de Almeida 1, Francisco Duarte Farias Bezerra 1, ARIANNA
ARAUJO FALCÃO ANDRADE E SILVA 1, Raylene Medeiros Ferreira Costa 1, Maysa
Almeida da Silva 2

Instituição 1 SES PE - Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (R. Dona Maria Augusta
Nogueira, 519 - Bongi, Recife - PE), 2 Nassau - Centro Universitário Mauricio de Nassau,
(Rua Guilherme Pinto, 114, Recife, PE )
Resumo
Animais peçonhentos são aqueles que produzem veneno e possuem um aparelho inoculador com glândulas especializadas em inocular
o veneno de forma ativa em sua presa ou predador, com distribuição geográfica particularmente em regiões tropicais e subtropicais. Os
acidentes humanos por animais peçonhentos são graves problemas de saúde pública Os acidentes ofídicos foram incluídos pela
Organização Mundial da Saúde, na lista de doenças das doenças tropicais negligenciadas que acometem, na maioria dos casos, em
populações pobres que vivem em áreas rurais. No Brasil, os números vêm aumentando, inclusive na região urbana, em decorrência,
principalmente, dos desequilíbrios ecológicos causados por ações antropogênicas. Desse modo, o presente estudo objetiva descrever e
especificar a ocorrência de acidentes por animais peçonhentos no estado de Pernambuco no período de 2013 a 2017. Trata-se de um
estudo quantitativo, transversal e retrospectivo cuja fonte de dados é o SINAN e o SIM. No período analisado foram registrados 63.588
acidentes por animais peçonhentos. Os acidentes escorpiônicos constituem a grande maioria dos casos, com 81% do total, seguidos
pelos acidentes por abelhas, com 9,30%. Algumas pesquisas apontam que no Brasil há um maior número de acidentes na população
masculina com 56,7% do total, em Pernambuco, de acordo com a análise realizada a população mais acometida foi do sexo feminino
com 55% dos casos. A faixa etária com maior número de casos foi entre 20-34 anos com 24,15 % do total. De todos os casos
notificados, a maioria evolui para a cura, sendo os acidentes ofídicos o de maior letalidade com 0,68%. Compreender o perfil
epidemiológico desses acidentes é primordial para prevenir novos casos e orientar a população como proceder em caso de ocorrência
de acidentes.
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Resumo
Os acidentes por animais peçonhentos são definidos como envenenamento causado pela inoculação de toxinas através de
presas de animais peçonhentos ou pela penetração cutânea de cerdas do animal, no caso de acidentes com lagartas.
Representam agravos de relevância epidemiológica, tendo em vista que necessitam de notificação e atendimento oportunos,
caso contrário, estes acidentes podem ser altamente letais. No Brasil, são causados principalmente por serpentes,
escorpiões, aranhas e lagartas. Este estudo objetivou caracterizar o perfil epidemiológico dos acidentes por animais
peçonhentos em um Distrito Sanitário da cidade do Recife no ano de 2017. Trata-se de um estudo descritivo, onde foram
analisadas informações coletadas junto à Secretaria de Saúde do Recife, registradas no banco de dados do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). No ano de 2017, foram notificados 260 casos de acidentes por animais
peçonhentos no Distrito Sanitário IV da cidade do Recife. O bairro da Várzea apresentou a maior ocorrência, com 75 casos,
seguido pelos bairros dos Torrões e Iputinga, com 49 e 33 notificações, respectivamente. A maioria dos acidentes envolveu
indivíduos do sexo feminino. Quanto à distribuição etária, a maior quantidade de casos concentrou-se na faixa etária de 30 a
59 anos (30,4%), seguida pela faixa de 0 a 9 anos (27,7%). Com relação ao local anatômico da picada, verificou-se que as
extremidades foram as mais atingidas, sendo as maiores proporções de local da picada no pé (29,2%) e dedos da mão
(11,9%). É importante salientar que 19,6% das notificações apresentaram este campo como ignorado ou em branco,
sugerindo uma fragilidade no correto preenchimento da ficha de notificação. Observou-se ainda que acidentes provocados por
escorpiões representaram uma parcela significativa das notificações de acidentes por animais peçonhentos neste distrito,
totalizando 89,2% de todas as notificações deste agravo. Houve predomínio de acidentes de grau leve, com a evolução para
cura sendo o desfecho mais comum.
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Resumo

Introdução: Acidentes com animais peçonhentos representam um problema de Saúde Pública devido
à frequência que ocorrem e sua potencial gravidade. No Brasil, no ano de 2017 foram registrados
28.601 de acidentes ofídicos dos quais 105 evoluíram para óbito e 124.077 acidentes escorpiônicos
em que 143 dos casos não sobreviveram. Em Pernambuco, a maior incidência dos envenenamentos
por serpentes ocorre nas regiões do Agreste e Sertão. Em relação aos acidentes por escorpião, a
maior incidência se encontra nos municípios do Agreste e principalmente na região Metropolitana do
Recife. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico e a evolução dos casos de acidentes ofídicos e por
escorpião em Pernambuco no período de 2007 a 2017. Desenho de Estudo: estudo transversal,
descritivo e retrospectivo Método: Estudo baseado no banco de dados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), analisando os acidentes por serpentes e escorpiões ocorridos entre
os anos de 2007 e 2017 no Estado de Pernambuco. Resultados: Durante o período foram notificados
9.763 acidentes ofídicos e 86.322 por escorpiões. Houve predomínio do sexo masculino (71,03%) nos
envenenamentos por serpente e do sexo feminino (59,32%) com idade nos casos por escorpião. A
faixa etária predominante em ambos os acidentes foi de 10 a 20 anos (22,22% para serpentes e
18,48% para escorpião). A maioria dos óbitos foi causada por serpentes que apresentou maior
letalidade (0,62%) enquanto casos por escorpiões provocaram 59 óbitos (letalidade de 0,06%).
Discussão: Achados do estudo corroboram com os dados disponíveis no Brasil e em Pernambuco no
caso de ofidismo. O predomínio do sexo masculino nos casos de ofidismo demonstra perfil
ocupacional do acidente. A maior letalidade nos acidentes por serpentes pode ter relação com o
retardo para chegada na unidade de saúde e atendimento. No envenenamento por escorpião, o sexo
de maior prevalência foi feminino que pode ser atribuído à maior permanência de mulheres nas
residências. Conclusões: Pernambuco apresenta número importante de acidentes ofídicos e
escorpiônicos com predomínio na faixa etária de adolescentes e adultos jovens. No caso dos
envenenamentos por serpentes, o grupo mais vulnerável é a faixa etária acima de 50 anos,
apresentando maiores índices de letalidade. No caso dos escorpiônicos, crianças abaixo de 4 anos e
idosos acima de 80 anos constituem os grupos mais vulneráveis.
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Resumo

As serpentes pertencentes ao gênero Bothrops são responsabilizadas por 90% dos acidentes ofídicos
no Brasil devido ao seu potencial comportamento agressivo característico, por ser um grupo que
ocupa vários hábitats e sua presença abundante em regiões cultivadas da zona rural. Sendo, desta
maneira, encontradas em todo território brasileiro com a presença de mais de 30 espécies e
subespécies distribuídas do sul do México até a Argentina. Diante do exposto, o trabalho teve como
objetivo descrever e quantificar os casos de acidentes por serpentes peçonhentas do gênero Bothrops
na Paraíba, de acordo com as informações contidas nas fichas de notificação de pacientes picados
por serpentes, ocorridos no Estado da Paraíba, no período de 2007 a 2015, atendidos e notificados
nos Centros de Assistência Toxicológica (CEATOX) e notificados nos Núcleos Regionais de Saúde
(NRS), Divisão de Vigilância Epidemiológica e na Secretaria Estadual de Saúde (SES). Os acidentes
causados por Bothrops sp ocorreram por todo o Estado da Paraíba, sendo que a maior parte deles se
distribuiu no centro do Estado e na região do Sertão ocorreu em baixa quantidade. Os resultados
revelaram que a maioria dos acidentes botrópicos foram classificados como casos leves (55,2%) e
moderados (32,4%) e tiveram destaque nos anos de 2009 e 2010. De maneira que 85,2% (1.814
casos) ocorreram na zona rural com tempo de atendimento correspondendo a 46,4% (989
notificações) entre uma e três horas. Os locais de picadas que tiveram relevância foram os dedos dos
pés (280 casos), dedos das mãos (229 casos) e mãos (253 casos). Há ainda o registro de 1.125
casos botrópicos notificados como ignorados. Em face ao exposto, é importante considerar o tempo
transcorrido para o atendimento do paciente vítima de acidente botrópico de forma eficaz durante as
primeiras horas para que sejam evitadas sequelas graves, complicações ou até mesmo o óbito do
paciente.
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Resumo

O aumento do número de casos de araneísmo e escorpionismo nos últimos anos está relacionado ao
processo de urbanização. A Organização Mundial da Saúde reconhece quatro gêneros de aranhas
peçonhentas: Lactrodectus, Loxosceles, Phoneutria e Atrax. Os escorpiões no Brasil
comprovadamente perigosos pertencem ao gênero Tityus. O presente trabalho teve como objetivo
determinar o perfil epidemiológico dos casos notificados de araneísmo e escorpionismo no Oeste da
Bahia. Foi realizado um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo, com fonte de dados
secundários, obtidos através do banco de dados sobre Informações de Saúde (TABNET) do
Departamento de Informática do SUS (DATASUS). O presente estudo considerou todos os casos de
araneismo e escorpionismo nos 37 municípios do Oeste da Bahia, entre 2012 a 2016. As variáveis
analisadas foram: espécie peçonhenta envolvida, sexo e faixa etária da vítima, período do ano e
evolução dos casos (óbito ou cura). No período analisado foram notificados 7.709 casos de araneísmo

e 6.142 de escorpionismo. Do total de acidentes com aranhas, em 7.645 casos (99,16%) as vítimas
não souberam informar o gênero responsável pelo acidente. Os acidentes com aranhas ocorreram
principalmente no mês março, época de acasalamento desses animais, aumentando sua atividade e a
chance dos acidentes. Com relação à faixa etária, 1.113 (14,6%) dos acidentes ocorreram em vítimas
entre 20-60 anos de idade (população economicamente ativa). Na variável sexo, as mulheres foram
mais acometidas, correspondendo a 101 (53,15%) acidentes. Do total de casos de araneismo apenas
190 notificações registraram algum tipo de desfecho: 148 (78%) casos evoluíram para cura, 37
(19,5%) ignorados e 2 (1%) óbitos. Com relação aos acidentes escorpiônicos 3.100 casos (50,6%)
ocorreram em indivíduos do sexo masculino; 1.218 (29,6%) na faixa etária entre 20-60 anos
(população economicamente ativa). Do total de casos de escorpionismo 6.118 notificações registraram
algum tipo de desfecho: 5.021 (82%) dos acidentes evoluíram para cura, 1.076 (17,6%) ignorados, 18
(0,3%) óbitos e 3 (0,05%) óbitos por causas secundárias. Períodos mais quentes (outubro e
dezembro) favorecem a proliferação dos escorpiões, sendo assim esses meses registraram 1.703
(27,3%) acidentes. A adequada compreensão da epidemiologia dos casos de araneísmo e
escorpionismo é essencial para a adoção de medidas de prevenção de casos na região estudada.
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Resumo

O escorpionismo é um problema de saúde pública cuja incidência no Brasil tem crescido ao longo dos
últimos anos. Minas Gerais figura entre as unidades da federação com maior número de casos e de
mortes decorrentes do agravo, além de estar entre os cinco estados com mais altas incidências de tal
acidente. O objetivo do presente estudo é descrever o perfil epidemiológico dos casos de
escorpionismo em Franciscópolis, município de pequeno porte com população predominantemente
rural (58,6%), localizado na região nordeste de Minas Gerais, entre 2007 e 2017. Trata-se de um
estudo epidemiológico descritivo. Os dados concernentes aos acidentes com escorpiões foram
coletados nas bases de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
municipal e da Superintendência Regional de Saúde de Teófilo Otoni. A consistência dos dados foi
analisada pela checagem individual dos registros e as duplicatas foram excluídas da base de dados.
Os casos foram descritos quanto ao ano de ocorrência, sexo do acometido, zona de residência, idade
e ocupação do acidentado, zona de ocorrência do acidente, local do corpo em que houve o acidente,
desfecho do acidente. Para a estimativa da incidência anual de casos de escorpionismo foram
utilizadas as populações anuais estimadas, recenseadas ou contadas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). No período de estudo foram notificadas 449 ocorrências de
escorpionismo as quais acometeram majoritariamente pessoas do sexo masculino (58,4%), residentes
em zona rural (73,7%), envolvidas em ocupações do setor agropecuário (48,1%). A idade dos
acometidos variou entre zero e 97 anos, com média de 36 anos e desvio padrão de 22,8 anos. A
maioria dos acidentes aconteceu na zona rural (81,3%). Os locais do corpo envolvidos nos acidentes
foram predominantemente os membros superiores (56,8%), sobretudo os quirodáctilos (36,1%). A
incidência foi crescente ao longo dos anos, variando de 52,9 casos por 100000 habitantes em 2007
para 2309,6 casos por 100000 habitantes em 2017. Um desfecho fatal foi assinalado. O
escorpionismo é um agravo negligenciado e emergente no Brasil, não somente em áreas urbanas,
mas em municípios de pequeno porte com ampla área rural. Medidas de proteção individual voltadas
aos trabalhadores agropecuários podem contribuir para a redução da incidência crescente do agravo
na região nordeste de Minas Gerais, cujos índices superam as médias estaduais e nacionais para este
tipo de acidente.
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Resumo

Os venenos de serpentes apresentam na sua constituição cerca de 90% de substâncias proteicas
farmacologicamente ativas que desempenham diversas funções biológicas no processo de
envenenamento. O veneno botrópico apresenta uma elevada quantidade de fosfolipases A2 (PLA2s)
responsáveis pela reação inflamatória e ativação de leucócitos nos casos de envenenamento. A
participação dessas enzimas na ativação e função de células mononucleares do sangue periférico
(PBMCs) não é conhecida. Desta forma, o presente estudo teve por objetivo avaliar o efeito da BthTXI e da BthTX-II, duas PLA2s isoladas do veneno de Bothrops jararacussu sobre PBMCs. Os PBMCs
foram isolados por gradiente de densidade e incubados com RPMI (controle negativo), LPS + IFN-γ
(controle positivo pró-inflamatório), IL-4 + IL-13 (controle positivo anti-inflamatório), BthTX-I (5 μg/mL)
ou BthTX-II (5 μg/mL) durante 7 dias. A liberação de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IL-6 e IL-12) e
anti-inflamatórias (TGF-β e IL-10) foi quantificada por ensaio imunoenzimático (EIA). O EIA mostrou
que as toxinas induziram a liberação de citocinas do perfil pró-inflamatório IL-6 e IL-12, a ultima
apresentando diferenças entre as duas fosfolipases, assim como citocina do perfil anti-inflamatório (IL10), com prevalência de citocinas inflamatórias, demonstrando a alta plasticidade destas células
mesmo na presença de estímulos padrões para determinado perfil inflmatório. Desta forma, os dados
sugerem que as toxinas induzem os PBMCs para ambos os perfis de resposta imunológica,
demonstrando ocorrer uma plasticidade nas células o que pode ser importante para o entendimento
dos efeitos observados nos envenenamentos ofídicos.
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Resumo
Os acidentes ofídicos são uma doença tropical negligenciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), e ainda são um
grande desafio para saúde pública, afeta sobretudo as sociedades mais humildes como as comunidades rurais e ribeirinhas
da região norte do Amazonas. A serpente Bothrops atrox é a maior causadora de acidentes na região, sendo amplamente
distribuída no bioma amazônico. O objetivo do estudo foi caracterizar e descrever variáveis morfométricas das serpentes do
gênero Bothrops nos registros de acidentes no Pronto Atendimento da Fundação de Medicina Tropical Heitor Viera Dourado,
Manaus, Amazonas no período de 2009 a 2018. Foram analisados 173 casos de acidente ofídicos botrópicos com a
identificação das serpentes, utilizando informações clinicas obtidas pelos prontuários eletrônicos do sistema IDoctor, e criouse uma planilha eletrônica no software Epi infoV.7.2. e se juntaram as informações dos pacientes e morfometricas das
serpentes. Verificou-se o sexo e idade das serpentes; sendo a maioria fêmeas (60,69%) e juvenis (38,73%).Em relação aos

machos (26.59%), a maioria foi composta por juvenis (41,30%) com CRC a media foi de 585mm (DP = 88.25mm), segundo
lugar os adultos (34,78%) com CRC (media=766mm DP=129.40), enquanto as fêmeas tiveram CRC com média de 543,14mm
(DP=114.95mm), seguido das adultas (38,19%) com CRC (media=935.46mm DP=213.30mm). A maioria das serpentes
estavam vazias (70.18%), e o alimento mais encontrado no estômago das serpentes foram lagartos (13,87%). Sobre os
pacientes, a maioria dos acidentes foi moderado (53.18%) e a principal complicação local foi infecção secundaria (16.76%),
enquanto as manifestações locais, dor (91.33%) e edema (83.24%) foram as principais. Sobre as manifestações sistêmicas,
náusea (15.03%) foi a principal, e o membro mais acometido foi o pé (60,47%). Pode-se concluir que durante o estagio
Adulto, a fêmea alcança um CRC maior do que o macho e a gravidade tende a ser maior nesse estagio
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Resumo
Os acidentes por animais peçonhentos são considerados um problema de saúde importante em países tropicais, tais como o
Brasil, onde sua ocorrência geralmente causa morbimortalidade das vítimas. Segundo Boletim Epidemiológico (2016), no
Estado do Ceará a concentração de casos encontra-se na população adulta, entre 20 e 49 anos, somando cerca de 50% do
total de casos, enquanto a população entre 0 e 19 anos somam cerca de 30% dos casos. Esta última destaca-se, uma vez
que a gravidade dos acidentes em crianças é maior devido a maior concentração do veneno por área corporal e a capacidade
imunológica do paciente pediátrico. Portanto, objetiva-se através deste trabalho descrever o perfil dos pacientes com idade
entre 0 e 19 anos vítimas de acidentes por animais peçonhentos residentes em Fortaleza-Ceará atendidos em um hospital de
emergência. Trata-se de estudo transversal, epidemiológico e descritivo da ocorrência e características dos casos atendidos
no ano de 2016. Os dados foram extraídos do banco de dados do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do referido
estabelecimento de saúde. Posteriormente, os dados foram tabulados por meio do software Microsoft Excel. A análise foi
realizada por meio de frequência absoluta e relativa. O hospital registrou o total de 608 casos em 2016, apresentando uma
amostra majoritariamente feminina (339 - 55,9%), a maior incidência de casos ocorreu em indivíduos entre 15 e 19 anos (218
- 35,9%). Destaca-se que as crianças menores de cinco anos constituem o grupo mais vulnerável em relação à gravidade e
às complicações sistêmicas (110 - 18,1%). Quanto ao período dos acidentes, o segundo semestre do ano apresentou o maior
número de casos (313 - 51,6%), sendo setembro o mês com o maior número de registros (62 - 10,2% do total). Referente à
situação clínica, o escorpionismo se revelou como injúria principal somando (578 - 95,2%). As extremidades são as áreas do
corpo mais frequentemente atingidas, sendo a mão (125 - 20,7%), o pé (192 - 31,6%). Quanto à utilização do soro
antiescorpiônico, uma parcela muito pequena dos casos necessitou desta intervenção (603 - 99,3%). Conclui-se que a
notificação bem como resolução dos acidentes por animais peçonhentos tem sido efetiva. Sugerem-se estudos voltados a
prevenção primária com ações intersetoriais.
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Resumo

Os acidentes por animais peçonhentos são considerados um problema relevante de saúde devido
elevado número de casos. Em agosto de 2010 foram incluídos na Lista de Notificação de Compulsória
do Brasil, publicada na Portaria Nº 2.472 de 31 de agosto de 2010 (ratificada na Portaria N° 204

MS/GM, de 17 de fevereiro de 2016). Esse é um dos agravos mais notificados. Trata-se de um estudo
epidemiológico, descritivo e retrospectivo desenvolvido em um hospital de emergências referência
estadual nos atendimentos relacionados a acidentes com animais peçonhentos situado na cidade de
Fortaleza - Ceará. A população do estudo foi composta por todos os casos notificados de acidentes
com animas peçonhentos no ano de 2016 neste Hospital. O lócus da pesquisa foi o Núcleo Hospitalar
de Epidemiologia (NUHEPI). Os dados foram compilados em planilha do Excel, analisados pelo
sistema Epi Info e apresentados sob a forma de tabelas tendo como suporte a literatura relacionada à
temática. Foram respeitados os aspectos éticos conforme a Resolução 466/12. As variáveis
relacionadas aos acidentes foram: sexo, faixa etária, mês de ocorrência do acidente, animal envolvido,
parte do corpo atingida, utilização do soro, classificação dos casos. Nesse hospital foram notificados
3330 casos de acidentes por animais peçonhentos no ano de 2016, o sexo feminino se sobressaiu
(2112 - 63,4%), sendo a faixa etária de 20 a 29 anos os indivíduos mais atingidos (597 - 17,9%). A
cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará foi destaque no número de notificações (2824 88,0%). O mês de maior ocorrência foi maio (329 - 9,9%), tendo como principal agente causador o
escorpião (2929 - 64%), seguindo de serpente (267 - 8,0%). As principais partes do corpo atingidas
foram pé (1096 - 32,9%) e mão (748 - 22,5%). A utilização de soro foi realizada somente em 216
(4,7%) ocorrências de maior complexidade sendo que a maioria foi classificada como leve (3114 95,3%). O número de acidentes vem crescendo devido ao desequilíbrio ecológico provocado pelo
desmatamento e pelas alterações climáticas ocorridas ao longo de vários anos, estes motivos aliados
ao crescimento urbano desordenado geram maiores chances dos animais procurarem abrigo e
alimentos nas cidades. Conclui-se que o Ceará possui uma incidência significante de acidentes por
animais peçonhentos. E com isso, recomenda-se que sejam realizadas estratégias de educação em
saúde a fim de prevenir a ocorrência e a morbimortalidade relacionada a esses acidentes.
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Resumo
Introdução: A cobra verde, Oxybelis fulgidus (Serpentes, Colubridae), é um colubrídeo arbóreo e diurno amplamente
distribuído nas Américas, presente no sul do México, América Central e Norte da América do Sul. É predadora de aves e
lagartos e tem sido observada e bem documentada em campo no México, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Guiana e Brasil.
As secreções orais desta espécie são armazenadas em grande volume e contém fulgimotoxina, uma toxina monomérica de
“três dedos” (3FTxs), altamente neurotóxica para os lagartos, embora os camundongos não sejam afetados. Relato do Caso:
Homem de 67 anos, procedente da Comunidade de Santa Rosa, Alter do Chão, estado do Pará, Brasil, apresentou-se em
Unidade Básica de Saúde, relatando que, em 7 de junho de 2017, às 8:00 da manhã, enquanto podava uma árvore foi
mordido por uma cobra que se manteve agarrada em seu braço esquerdo. A vítima descreveu uma sensação de tontura,
taquicardia e sangramento no local da mordida. Após a ocorrência relatou ter ficado “muito nervoso”, mas “a dor não foi muito
intensa”, persistindo apenas no local da picada, associada a eritema local. Negava parestesia e outros sintomas associados,
tendo lavado a lesão com água pois “havia muito sangramento local” (sic). Negou uso de medicação ou de qualquer
substância tópica na lesão antes do atendimento médico que recebeu às 9h da manhã, ocasião em que não apresentava
manifestações sistêmicas, com frequência cardíaca e respiratória normais. Apresentava lesão no antebraço esquerdo, com
área de escoriação e eritema local. O tempo de coagulação foi normal (aproximadamente 5 minutos). Foi mantido em
observação por uma hora, e a lesão local foi limpa com água, sabão e solução salina. Foi prescrita analgesia oral com
dipirona e paracetamol. Recebeu alta com orientações de retorno para reavaliação em 48 horas. Quando a vítima retornou à
UBS, a lesão não mais apresentava sinais flogísticos. O paciente disse que a dor local durou 2 dias com redução progressiva
e que aplicou “Jucá” (planta com alegadas propriedades antiinflamatórias) com álcool no local do acidente. A cobra agressora
era um adulto que apresentada corpo seccionado, medindo 140 mm de comprimento e comprimento total estimado entre 8001000 mm. Discussão e Conclusão: Este é o primeiro caso de acidente causado por Oxybelis fulgidus, ocorrido na natureza,
em um ser humano, no Brasil. A vítima foi atendida adequadamente em serviço da rede pública de assistência, tendo evoluído
sem complicações.
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Resumo
Apesar dos esforços significativos e bem-sucedidos no Brasil em acidentes ofídicos nas áreas de pesquisa, fabricação de
antiveneno e controle de qualidade, treinamento de profissionais de saúde no diagnóstico e manejo clínico das picadas, pouco
se sabe sobre os determinantes da incidência de acidentes ofídicos para planejar intervenções para reduzir o impacto desta
condição médica. Entender a complexidade das interações ecológicas em uma região geográfica é importante para prever,
prevenir e controlar medidas de acidentes ofídicos. O objetivo desta investigação é descrever a distribuição espacial e
identificar os determinantes ambientais do contato de serpentes do gênero Bothrops resultando em acidentes, na Amazônia
brasileira. Os dados agregados por município foram utilizados para analisar a distribuição espacial dos casos de picada de
Bothrops e sua relação com fatores geográficos e ambientais. Oito fatores geoambientais foram incluídos na análise como
variáveis independentes: (1) Percentual de Área desmatada; (2) área com cobertura vegetal; (3) área sob influência de corpos
d'água; (4) altitude; (5) Precipitação; (6) umidade relativa do ar; (7) umidade do solo; e (8) temperatura do ar. Após a
descrição das características epidemiológicas das vítimas, a apresentação da distribuição espacial e temporal dos acidentes
ofídicos, a descrição das variáveis geoambientais e as análises estatísticas, conclui-se que o contato entre humanos e
serpentes do gênero Bothrops resultou em envenenamentos em a região Amazônica é mais incidente nas terras baixas
[-0,0006827 (IC95%: -0,0007705; -0,0005949), p <0,0001], com cobertura vegetal original altamente preservada [0,0065439
(IC95%: 0,0070757; 0,0060121), p <0,0001], precipitação mais intensa [0,0000976 (IC95%: 0,0000925; 0,0001026), p
<0,0001] e maior umidade relativa do ar [-0,0081773 (IC95%: -0,0107681; -0,0055865), p <0,0001]. Esta associação é
interpretada como o resultado da maior produtividade florestal e abundância de serpentes em tais paisagens.
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Resumo
No Brasil, 90,5% dos acidentes ofídicos são causados por serpentes do gênero Bothrops. O veneno da serpente é composto por uma
mistura de proteínas com muitas propriedades tóxico-farmacológicas, tais como: hemorragia, distúrbios de coagulação, necrose e
edema. O tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde para combater os sintomas do envenenamento é a soroterapia. No entanto,
tal terapia apresenta algumas desvantagens, pois produz efeitos colaterais (reações alérgicas e anafilaxia) e, principalmente, não

previne efeitos locais, que por sua vez podem levar a amputação ou deformidades do membro afetado pela mordida. Dados da literatura
mostram que a espécie Norantea sp. é rica em flavonóides e terpenos e apresenta propriedades anti-inflamatória, analgésica e
antimicrobiana. No entanto, o potencial antiofídico desta espécie não foi estudado. Com isto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a
capacidade de neutralização do extrato aquoso da espécie Norantea sp. (NBFEAq) contra certas ações tóxicas dos venenos de
Bothrops jararaca e Bothrops jararacussu, através das atividades in vitro (coagulante, proteolítica e hemolítica) e in vivo (edema e
hemorragia). O efeito inibitório da planta foi investigado pela incubação do extrato NBFEAq com o veneno de B. jararaca ou B.
jararacussu por 30 minutos a 25°C, e posteriormente, as atividades in vivo e in vitro foram realizadas. Os resultados mostraram que
NBFEAq foi capaz de inibir totalmente a atividade coagulante e 80% a atividade proteolítica dos venenos de B. jararaca e B. jararacussu
e inibiu cerca de 70% da atividade hemolítica para o veneno de B. jararaca. Para as atividades in vivo, o extrato inibiu cerca de 100% e
80% a atividade hemorrágica e edematogênica do veneno de B. jararaca ou B. jararacussu, respectivamente. Uma outra metodologia
(designada tratamento) para a atividade hemorrágica foi empregada, na qual consistiu da injeção do veneno s.c., e após 30 min. a
injeção do NBFEAq por via oral, intravenosa e no mesmo local de injeção do veneno. Neste protocolo, o extrato NBFEAq foi capaz de
inibir cerca de 20 e 70% a hemorragia causada pelos venenos de B. jararaca e B. jararacussu, respectivamente. Os resultados sugerem
que o extrato NBFEAq possui potencial biotecnológico para ser utilizado como antiveneno, já que inibe os efeitos tóxicos dos venenos
de B. jararaca e B. jararacussu fornecendo assim uma ferramenta promissora para o tratamento de acidentes causados por tais
serpentes.
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Resumo
Acidentes ofídicos são considerados como Condição Tropical Negligenciada, e enquadram-se entre os agravos brasileiros de notificação
compulsória. Apesar do recebimento de soro antiveneno, como parte das políticas de saúde e da existência de estratégias de atenção a
esses agravos, o número de acidentes no país ainda é elevado e os órgãos de saúde apresentam dificuldades na aplicação dessas
estratégias, uma vez que há reduzida disponibilidade de disciplinas formativas, com insuficiente oferta de capacitações sobre o tema,
refletindo na produção inadequada de notificações. A avaliação das notificações dos acidentes por animais peçonhentos possibilita a
determinação de políticas de saúde para as diversas regiões, inclusive na distribuição dos imunobiológicos, que pode variar quali e
quantitativamente, contribuindo assim, para o conhecimento de como se dá a distribuição dos mesmos nas regiões do Brasil. Entretanto,
omissões e incompatibilidades observadas a partir dos dados registrados sugerem erros e incongruências diagnósticas ou terapêuticas,
evidenciando inadequações na oferta de soro às localidades. O presente trabalho objetiva verificar as notificações dos acidentes
ofídicos na mesorregião Norte do estado do Maranhão, compreendendo as distribuições epidemiológicas e a situação das notificações.
Foi realizado um estudo exploratório e quantitativo, em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), analisando
os acidentes ocorridos entre os anos de 2007 a 2013 na mesorregião Norte maranhense. Serpentes do tipo Bothrops foram
marjoritárias, com indivíduos do sexo masculino e pessoas entre 21 e 49 anos as mais acometidas. Prevaleceram os acidentes
classificados como leves e a maior parcela evoluiu para cura. Além disso, houve um percentual muito elevado de preenchimentos
ignorado/branco na evolução, mesmo aqueles considerados graves, bem como preenchimentos dessa natureza para a classificação
final desses pacientes. Observou-se ainda, um aumento do número de notificações no período analisado, sendo 2013 o de maior
quantitativo em relação aos outros. O perfil e a distribuição da epidemiologia de acidentes por animais peçonhentos contribuem na
orientação de políticas e ações de prevenção, atenção e tratamento desses agravos na mesorregião Norte do Maranhão. Além disso, a
incompletude dos dados, evidenciada na expressividade da categoria ignorado/branco, reforça a necessidade de informação e
capacitação profissional sobre a temática.
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Resumo
Existem aproximadamente três mil espécies de serpentes em todo o mundo, sendo que apenas 410 são consideradas perigosas para o
homem. Dentre as espécies peçonhentas encontradas em nosso país, 20 pertencem ao gênero Bothrops, 19 ao gênero Micrurus, uma

ao gênero Crotalus e uma ao gênero Lachesis. Os tipos de serpentes mais prevalentes e relatados no município de Coruripe são:
serpentes do gênero Bothrops como, por exemplo, jararaca, jararacuçu, urutu, caiçaca, comboia sendo essas espécies encontradas em
ambientes diversos, desde beiras de rios e igarapés, áreas litorâneas e úmidas, agrícolas e Peri urbana, cerrado, e áreas abertas. Este
estudo tem por objetivo descrever a prevalência de serpentes em uma área rural do município de Coruripe Alagoas. Trata-se de um
estudo descritivo, com adoção do método de revisão interativa de literatura. Foram coletados dados disponibilizado online da Secretaria
Estadual de Saúde de Alagoas, e feito um comparativo através de informações disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). De acordo com os dados disponíveis, pode-se observar a quantidade de acidentes decorrentes no estado de
Alagoas, onde foram registrados no SINAN 27.261 acidentes, com uma taxa de incidência de 13,4 casos para cada 100.000 habitantes
em 2014 levando a 120 óbitos onde a taxa de porcentagem na região nordeste foi de 22,7% e em Alagoas registrados 320 casos sendo
nenhum caso progredido a óbito. No município adscrito observa-se a prevalência dessas espécies, e a pratica do conhecimento
empírico destas pessoas, ocorrendo este incidente principalmente em trabalhadores rurais com falta de equipamentos de proteção
individual e em indivíduos na faixa etária de 20 á 49 anos, esses acidentes podem levar a serias consequências podendo acometer a
vida ativa, com isso se faz necessário trabalhar formas de prevenção com diversas populações que residem nessas áreas, para que
haja a redução de agravos destas ocorrências. A falta de informação com essas populações ainda vem se tornando um fator contribuinte
para a elevação dos índices de acidentes por esses animais. A padronização atualizada de condutas de diagnóstico e tratamento dos
acidentados é imprescindível, pois as equipes de saúde, com frequência considerável, não recebem informações desta natureza, com
isso observa-se uma escassez de informações de algumas populações ribeirinhas mediante a este assunto.
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Resumo

Intoxicações de envenenamento por sapos não são muito comuns, o que não significa que não
existam. Tais animais possuem um veneno defensivo, produzido por glândulas situadas na região
dorsal da pele, em especial por glândulas retro auriculares (paratóides), sem a presença de aparelho
inoculador. Acidentes com animais peçonhentos e venenosos constituem um grave problema de
saúde pública no município do Rio de Janeiro. Este trabalho teve por objetivo o conhecimento sobre o
envenenamento com anfíbios anuros na zona oeste do Rio de Janeiro. O presente estudo foi
desenvolvido no projeto de extensão “O Bicho vai Pegar!”, da Universidade Castelo Branco (UCB). O
projeto que atua na prevenção de acidentes com animais venenosos e peçonhentos. O trabalho foi
realizado com alunos do Ensino Fundamental do projeto de extensão “Micro Escola” da UCB,
localizada no bairro de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. A principal metodologia foi o estudo
quantitativo de coleta de informações, que envolveu observação participante do conhecimento sobre
anfíbios anuros. A avaliação foi realizada a partir da análise de questionários, aplicados antes e
depois a intervenção (pré-teste e pós-teste), possibilitando identificar nos alunos de Ensino
Fundamental, as concepções prévias sobre estes animais e os acidentes graves que os mesmos
podem causar. A idade dos entrevistados variou entre 7 e 13 anos. No pré-teste 13% dos
entrevistados, quando questionados se costumam encontrar sapos perto de suas casas, responderam
de forma negativa, já no pós-teste, o resultado para a mesma pergunta foi de 60%. Antes e após a
palestra, ao serem questionados sobre terem sofrido acidentes com estes animais ou conhecer
alguém que já sofreu acidente, todos os entrevistados responderam que nunca sofreram acidentes.
Anteriormente, nenhum dos entrevistados sabia quais eram os primeiros socorros em caso de
acidentes com anfíbios anuros, no resultado após a palestra, 82% responderam de forma correta e
afirmaram conhecer estes procedimentos. Através dos resultados deste estudo, verifica-se a
necessidade de orientação sobre a biologia dos anfíbios anuros, sinais e sintomas do
envenenamento, aparência do animal e prevenção dos acidentes causados pelos mesmos.
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Resumo

O acidente escorpiônico no Brasil constitui um problema atual de saúde pública, não somente pela
sua grande incidência, como sua potencialidade em ocasionar casos graves, às vezes fatais,
principalmente em crianças. A toxina escorpiônica é uma mistura complexa de proteínas de baixo
peso molecular, associada a pequenas quantidades de aminoácidos, a dor é insuportável, sendo o
motivo maior da busca rápida de atendimento médico. Este trabalho teve por objetivo promover a
prevenção de acidentes com escorpiões de importância médica na educação infantil. O presente
estudo foi desenvolvido no projeto de extensão “O Bicho vai Pegar!”, da Universidade Castelo Branco
(UCB). O projeto que atua na prevenção de acidentes com animais venenosos e peçonhentos. O
trabalho foi realizado com alunos do Ensino Fundamental do projeto de extensão “Micro Escola” da
UCB, localizada no bairro de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. A principal metodologia foi o
estudo quantitativo de coleta de informações, que envolveu observação participante do conhecimento
sobre escorpiões que causam acidentes. A avaliação foi realizada a partir da análise de questionários,
aplicados antes e depois a intervenção (pré-teste e pós-teste), possibilitando identificar nos alunos de
Ensino Fundamental, as concepções prévias sobre estes animais e os acidentes graves que os
mesmos podem causar. A idade dos alunos entrevistados variou entre 7 e 13 anos. Quando os alunos
foram questionados se já sofreram acidente com escorpião, todos os alunos responderam
negativamente. No pré-teste, nenhum aluno sabia responder quais eram os primeiros socorros em
casos de acidentes com escorpiões, logo após a palestra, no pós-teste, todos os alunos responderam
corretamente as medidas corretas a serem tomadas em caso de acidentes. Cerca de 52% dos
entrevistados achavam que todos os escorpiões são perigosos no pré-teste, já no pós teste, apenas
13% disseram que todos os escorpiões são perigosos. Quando questionados sobre quais eram os
hospitais de referência para atendimento de acidentes com animais peçonhentos, antes a intervenção,
todos os alunos responderam negativamente, após a intervenção, todos eles responderam de forma
correta. Os resultados deste estudo revelam a necessidade de informar aos alunos do Ensino
Fundamental da zona oeste do Rio de Janeiro, sobre a gravidade dos acidentes causados por
escorpiões considerados perigosos, as formas de prevenção dos acidentes e os primeiros socorros.
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Resumo

Ouriços-do-mar têm inúmeros espinhos pontiagudos, presos a um endoesqueleto calcário rígido, que
podem causar lesões penetrantes. Os ouriços-do-mar pretos (Echinometra locunter) existem ao longo
de toda a costa brasileira e provocam acidentes traumáticos em grande número, sendo responsáveis
por grande parte dos acidentes atendidos em Pronto-Socorros nas cidades litorâneas. O ouriço-domar verde (Lythechinus variegatus) é mais raro, mas também pode provocar acidentes. Ambas as
espécies apresentam veneno em suas pedicelárias, que ficam ao lado das espículas, mas os maiores
problemas ocorrem pela dificuldade de extração das espículas. Este trabalho teve por objetivo
promover a prevenção de acidentes com ouriços-do-mar, assim como informar sobre suas

consequências, na praia da Macumba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O presente estudo foi
desenvolvido no projeto de extensão “O Bicho vai Pegar!”, da Universidade Castelo Branco, que atua
na prevenção de acidentes com animais venenosos e peçonhentos. O trabalho foi realizado com
banhistas e frequentadores da praia da Macumba. A principal metodologia foi o estudo quantitativo de
coleta de informações, que envolveu observação do conhecimento do participante sobre ouriços-domar e seus respectivos acidentes. A avaliação foi realizada a partir da análise de questionários,
através de entrevistas, possibilitando identificar nos participantes, as concepções prévias sobre estes
animais e os acidentes graves que os mesmos podem causar. A idade dos entrevistados variou entre
18 e 79 anos. Cerca de 23% dos participantes afirmavam que haviam sofrido acidente com ouriçosdo-mar. Cerca de 73% dos entrevistados responderam que não sabiam como proceder em caso de
acidentes com estes animais. Aproximadamente 58% dos entrevistados conheciam alguém que já se
acidentou com ouriços-do-mar. Sobre o conhecimento de como prevenir acidentes com esses
animais, somente 27% dos participantes sabiam qual tratamento receber ou onde achar ajuda médica
especializada. Apesar do número de acidentes não ser tão alto quanto em outras regiões do Brasil,
ainda há uma frequência significativa desses acidentes nas praias do Rio de Janeiro. Torna-se assim
necessário informar a população, principalmente os banhistas e frequentadores das praias da zona
oeste do Rio de Janeiro, sobre o perigo e as consequências de acidentes com ouriços-do-mar.
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Resumo
Existem diversas espécies de peixes marinhos peçonhentos no Brasil. Quando se consulta obras sobre o tema elaboradas em
outros países, é possível ver que, praticamente, todas as famílias e gêneros de peixes peçonhentos têm representantes nos
mares brasileiros. As raias venenosas, encontradas no Brasil, pertecem ás famílias Dasyatidade, Myliobatidae,
Rhinopteridade e Gymnuridae. Suas características principais são a presença de um ou mais ferrões retrocerrilhados na
porção dorsal da cauda. Historicamente, muito destes grupos foram negligenciados por estudiosos durantes séculos e até
hoje constituem uma parcela pouco conhecida da fauna marinha e também de água doce, quando comparados a outros
grupos de animais aquáticos. Este trabalho teve por objetivo a prevenção de acidentes com raias na praia Barra de Guaratiba,
Guaratiba, Rio de Janeiro - RJ. O presente estudo foi desenvolvido no projeto de extensão "O Bicho vai Pegar!", da
Universidade Castelo Branco (UCB), que atua na prevenção de acidentes com animais venenosos e peçonhentos. O trabalho
foi realizado com frequentadores da praia Barra de Guaratiba, localizada no bairro de Guaratiba, zona oeste do Rio de
Janeiro. A principal metodologia foi o estudo quantitativo de coleta de informações, que envolveu observação participante do
conhecimento sobre acidentes com raias. A avaliação foi realizada a partir da análise de questionários avaliativos,
possibilitando identificar nos entrevistados, as concepções prévias sobre estes animais e o acidentes graves que os mesmos
podem causar. A idade dos entrevistados variou entre 15 e 60 anos. Cerca de 20% dos entrevistados afirmaram já ter sofrido
acidente com algum animal marinho. Quando questionados se conheciam alguém que já sofreu acidentes com raias, 15% dos
entrevistados disseram que sim, e que todos os acidentados que conheciam eram pescadores. Apenas 10% responderam
corretamente sobre os primeiros socorros em casos de acidentes com animais peçonhentos. Os resultados obtidos através
deste estudo demonstram a necessidade de informar as pessoas que frequentam praias sobre acidentes com raias,
objetivando a redução do número de acidentes, além da melhor compreensão sobre as medidas corretas a serem adotadas.
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Resumo

O envenenamento por serpentes representa um grande ônus para a saúde pública em todo o mundo.
Na Amazônia , o número oficial de casos e óbitos detectados é provavelmente subestimado. O
objetivo deste trabalho é descrever uma série de mortes e identificar fatores de risco para letalidade
por acidentes ofídicos no estado do Amazonas, Brasil. Desenvolvemos um estudo tipo caso-controle.
Todas as mortes por acidentes ofídicos reportadas ao Sistema Nacional de Vigilância de Agravos de
Notificação (SINAN) e ao Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM; CID10-10ª revisão, X.29),
de 2007 a 2015, foram incluídas. As variáveis foram avaliadas por blocos com componentes distais
(variáveis ecológicas), intermediários (demográficos) e proximais (variáveis clínicas) para identificar
preditores de letalidade. Foram registradas 127 mortes por acidentes ofídicos , sendo 58 pares
encontrados por meio de linkagem das bases de dados SINAN e SIM (45,7%), 37 (29,1%) óbitos
encontrados apenas no SINAN e 32 (25,2%) encontrados apenas no SIM. As mortes ocorreram
principalmente em homens (95 casos; 74,8%) vivendo em áreas rurais (78,6%). A faixa etária mais
afetada foi a ≥61 anos (36 casos; 28,4%). Mordidas de cobra foram presumivelmente devidas ao
gênero Bothrops em 68,5% dos casos e Lachesis em 29,5% com base no diagnóstico clínicoepidemiológico. Uma proporção de 26,2% dos casos recebeu tratamento por mais de 24 horas após a
ocorrência da mordida. Na admissão 65,6% dos casos foram classificados como graves. No total, 28
pacientes (22,0%) faleceram sem qualquer assistência médica. Antiveneno foi dado a 53,5%. Na
análise multivariada, uma distância de Manaus >300 km; idade ≥61 anos e condição indígena foram
independentemente associados à letalidade dos acidentes ofídicos. Acidentes ofídicos graves e
ausência de administração de antiveneno também foram independentemente associados à letalidade.
Insuficiência respiratória / dispneia, sangramento sistêmico, sepse e choque foram registrados apenas
entre os casos fatais. A morte por acidentes ofídicos foi subnotificada no sistema de vigilância da
mortalidade; grupos etários mais velhos que viviam em municípios remotos e povos indígenas eram
os grupos populacionais mais propensos à morte; falta ou subdosagem de antiveneno resultaram em
maior letalidade e sangramento sistêmico, choque circulatório, sepse e insuficiência respiratória aguda
foram fortemente associados ao desfecho fatal.
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Resumo

Os acidentes causados por animais peçonhentos ainda constituem problema de Saúde Pública no
Brasil. Neste, três espécies de escorpiões do gênero Tityus têm sido notificadas como causadores do
maior percentual de acidentes humanos: T. serrulatus (escorpião amarelo), T. bahiensis (escorpião
marrom), e T. stigmurus, sendo o T. serrulatus responsável pela maioria dos casos mais agravantes. O
objetivo do presente trabalho é avaliar a incidência de casos de escorpionismo registrados e o
aumento anual destes entre as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil nos anos de 2000 a 2017, visto
que são as regiões com maior incidência destes acidentes. Para tal, foram utilizados dados
epidemiológicos disponíveis no site do Sistema Nacional de Atendimento Médico. A análise dos dados
incluiu o cálculo das taxas de incidência por 100.000 pessoas dos estados do nordeste brasileiro. Na
região Nordeste, os estados de Alagoas, Bahia e Pernambuco tiveram o maior número de casos.
Todas as regiões citadas anteriormente tiveram em média um aumento similar (87±14 %) do número
de acidentes por ano. Contudo, 2017 se destacou como o ano com maior número de acidentes. Na
região nordeste, o maior responsável pelos acidentes é o escorpião Tityus stigmurus, enquanto na
Região Sudeste é o T. serrulatus. Fica evidente, que o número elevado de picadas que ocorrem ao
longo dos anos têm importantes consequências para o desenho de estratégias de prevenção que
visem a redução da incidência do escorpionismo no nordeste brasileiro. Estes números estão
intrinsecamente interligados aos problemas básicos de infraestrutura, como a falta de saneamento
básico e o desequilíbrio ambiental, decorrente das ações antrópicas, que leva tais animais a saírem
do seu habitat natural. Diante disso, como estratégia a ser desenvolvida poderia-se incluir os
acidentes escorpiônicos na lista de doenças ocupacionais, representando um avanço para a saúde
pública. Além do desenvolvimento de ações de educação em saúde, como a promoção de palestras e
exposições abordando esta temática.

Palavras-chaves: Buthidae, Epidemiologia, Escorpionismo

PROMOÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE O ESCORPIONISMO PARA UM GRUPO DE IDOSOS
NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

Autores

José Rivaldo de Lima 1, Isabela Lemos da Silva 1, Marcielle dos Santos Santana 1,
Dayana Cecília de Brito Marinho 1, Gilson Nogueira Freitas 1, Raquel da Silva Cavalcante
1, Larissa Farias Botelho Marinho 1, Jaqueline Inez de Santana 1, Meykson Alexandre da
Silva 2, Roberta Jeane Bezerra Jorge 3

Instituição 1 UFPE/CAV - Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico de Vitória (R. Alto
do Reservatório, S/n - Bela Vista, Vitória de Santo Antão - PE, 55608-680), 2 UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco (R. Manuel de Medeiros, s/n - Dois Irmãos,
Recife - PE, 52171-900), 3 UFC - Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade,
2853 - Benfica, Fortaleza - CE, 60020-181)
Resumo
Dentre os animais peçonhentos, os escorpiões são os que mais fazem vítimas de envenenamento em Pernambuco. Segundo
o último levantamento do Ministério da Saúde, em 2017, o referido estado registrou mais de 15.889 casos de intoxicação por
animais peçonhentos, sendo 14.736 delas por escorpiões, representando 92,74% do total. Algumas espécies do gênero
Tityus são responsáveis por provocar esses acidentes, são exemplos o T. serrulatus (escorpião amarelo), T. bahiensis
(escorpião marrom), e T. stigmurus (escorpião amarelo do Nordeste), sendo este último envolvido na maioria dos casos no
estado. Sabe-se que as crianças e idosos estão entre os grupos mais afetados, devido ao sistema imune estar em
desenvolvimento ou enfraquecido. O objetivo deste trabalho é relatar a intervenção feita para um grupo de idosos no bairro
Maués do município de Vitória de Santo Antão-PE. A proposta foi atentar para os perigos que os escorpiões podem causar,
devido a toxicidade de sua peçonha aos seres humanos e a importância do conhecimento sobre a profilaxia e como
prosseguir frente ás situações de ataque. Na sensibilização do grupo, destacou-se a importância da prevenção dos acidentes,
cuidados e sobre os aspectos biológicos dos escorpiões, bem como discutir possíveis dúvidas. Esses informes foram
transmitidos por meio expositivo-dialogado com o auxílio de panfleto, cartazes e espécies de escorpiões para
reconhecimento. O público abordado mostrou ativa participação, permitindo discutir as medidas preventivas sobre o
envenenamento por escorpiões e orientações sobre o tratamento, além de esclarecimentos sobre aspectos biológicos e
fisiológicos importantes para compreensão das informações.
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Resumo

As aranhas pertencem ao filo Arthropoda que tem como característica exclusiva um esqueleto externo
composto principalmente de quitina. É característica exclusiva das aranhas a presença de glândula de
veneno associado às quelíceras. Essa característica está presente em quase todas as espécies. No
Brasil, apenas três gêneros de aranhas são considerados causadores de acidentes graves, sendo
eles: Latrodectus (viúva-negra), Loxosceles (marrom) e Phoneutria (armadeira). Este trabalho teve por
objetivo a prevenção de acidentes sobre aranhas com alunos do ensino fundamental da zona oeste do
Rio de Janeiro. O estudo foi desenvolvido no projeto de extensão “O Bicho vai Pegar!”, que atua na
prevenção de acidentes com animais venenosos e peçonhentos. O trabalho foi realizado com alunos
do projeto de extensão “Micro-Escola” da UCB, localizada no bairro de Realengo, zona oeste do Rio
de Janeiro. A principal metodologia foi o estudo quantitativo de coleta de informações, que envolveu
observação participante do conhecimento sobre aranhas que causam acidentes. A avaliação foi
realizada a partir da análise de questionários, aplicados antes e depois a intervenção (pré-teste e pósteste), possibilitando identificar nos alunos de Ensino Fundamental, as concepções prévias sobre
estes animais e os acidentes graves que os mesmos podem causar. A idade dos alunos entrevistados
variou entre 7 e 13 anos. Quando questionados se costumavam encontrar aranhas, próximo as suas
residências, 75% dos alunos responderam sim no pré e pós-teste. Nenhum dos alunos entrevistados
respondeu corretamente quais eram os primeiros socorros em casos de acidentes com aranhas no
pré-teste, já no pós-teste, todos os alunos responderam de forma correta. No resultado anterior a
palestra, no pré-teste, nenhum aluno sabia quais eram os hospitais onde é possível encontrar o soro
antiaracnídeo, posteriormente a palestra, no pós-teste, cerca de 85% dos entrevistados afirmaram
saber onde encontrar o soro. Os resultados deste estudo revelam a premente necessidade de alunos
do ensino fundamental de escolas da zona oeste do Rio de Janeiro de ser esclarecido sobre a
importância da prevenção dos acidentes com aranhas perigosas.
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Resumo

No Brasil, o acidente por escorpião apresenta alta incidência, com letalidade importante em crianças.
Usualmente, as pesquisas sobre escorpionismo utilizam dados procedentes do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para propor ações voltadas para
prevenção/tratamento deste agravo. Sendo assim, foi conduzida uma pesquisa com dados
individuados do escorpionismo notificados no SINAN (2007-2014) cujo objetivo foi comparar e analisar
a completude de dados dos acidentes por escorpiões (escorpionismo) das regiões brasileiras,
notificados no SINAN, durante este período. Foram investigadas variáveis sociodemográficas e
relacionadas com o acidente/tratamento. As informações perdidas/ignoradas dessas variáveis foram
analisadas considerando o total de notificações por ano e regiões: Nordeste (NE), Norte (N), Sudeste
(SE), Centro Oeste (CO) e Sul (S). A qualidade dos dados foi categorizada com base no escore de
Romero & Cunha (2006). Em seguida, foi estimada a Variação Proporcional de Preenchimento (VPP)
do período, por região. As referidas etapas foram processadas no IBM SPSS 22 e Excel 2013.
Aspectos éticos da resolução 466/2012 foram respeitados. Ocorreram 475.051 casos de

escorpionismo no Brasil de 2007 a 2014. Conforme escore escolhido, a maioria das variáveis
apresentou preenchimento Excelente (<5% perda). Ocupação, Escolaridade, Raça e Acidente de
Trabalho foram as únicas classificadas como Ruim (<20-50% perda) ou Muito Ruim (>50% perda)
para diferentes regiões. Houve piora no preenchimento das seguintes variáveis considerando o VPP:
Escolaridade (SE:-0,6%/S:-3,0%/CO:-21,4%/N:-13,8%), indicadora de baixo perfil socioeconômico;
Tempo para Atendimento (CO:-1,1%/N:-1,0%/S:- 0,7%) e Presença de manifestações sistêmicas
(NE:-6,3%/CO:-4,1%/N:-0,8%), considerados fatores prognósticos de gravidade; Evolução
(NE:-1,3%/CO:-3,9%), variável que registra sequela/óbito; e Acidente de Trabalho (CO:-3,5%),
sugestiva de nexo ocupacional. Os dados de escorpionismo do SINAN apresentaram qualidade
aceitável para maioria das variáveis investigadas, no Brasil, de 2007 a 2014. Informações
sociodemográficas e ocupacionais foram pior avaliadas. Identificação de nexos ocupacionais,
formulação de medidas de prevenção e tratamento, além da identificação de populações vulneráveis
podem ser comprometidas pela menor completude dos dados.
Palavras-chaves: Picadas de Escorpião, Animais Peçonhentos, Sistemas de informação em Saúde, Qualidade dos Dados,
Notificação Compulsória
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Resumo

O araneísmo é um importante problema de saúde pública no Brasil, onde o coeficiente de incidência
anual é de 1,5 casos por 100.000 habitantes. Embora ocorram casos em todo o país, a notificação
predomina notadamente na região Sul. Esse padrão só pôde ser traçado a partir dos dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), cuja qualidade costuma ser pouco
avaliada. Analisar a completitude dos dados do araneísmo no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), entre 2007-2015, por regiões do Brasil. Pesquisa conduzida a partir de casos
individuados do araneísmo notificados no SINAN (2007-2015). A soma das informações
perdidas/ignoradas de variáveis sociodemográficas e relacionadas com o acidente/tratamento foi
dividida pelo total de notificações, considerando o ano e cada uma das 5 regiões brasileiras. A
qualidade dos dados foi categorizada com base no escore proposto por Romero & Cunha (2006). Em
seguida foi estimado Variação Proporcional de Preenchimento ou VPP do período, por região. As
referidas etapas foram processadas no IBM SPSS Statistics 22 e Excel 2013. Aspectos éticos
nacionais da resolução 466/2012 foram respeitados. No período, foram notificados 234.242 casos, a
maioria (66,4%) na Região Sul. Segundo escore de Romero & Cunha, a qualidade do dado no país foi
boa/regular no período. O Tipo de Aranha teve preenchimento Muito Ruim (perda>50%) em todas as
regiões, o que é gravíssimo pois o tratamento depende da identificação da aranha. Para o VPP, a
região Norte apresentou piora na qualidade do preenchimento em Escolaridade (-9.11%) e Tempo
(-0.15%), o Sudeste em Sexo (-0.05%) e Evolução (-0,82%), o Sul em Idade (-0.11%) e Sexo (-0.01%)
e o Centro Oeste em Etnia (-0.62%), Escolaridade (-7.09%), Gravidade (-1.83%) e Evolução (-1.20%).
Destaca-se o Nordeste por apresentar piora em 6 das 8 variáveis analisadas. Apesar de
predominantemente boa/regular, a notificação necessita ser melhorada, pois o mal preenchimento das
informações dificulta a identificação das populações vulneráveis ao acidente. É urgente que haja
treinamento para a definição do tipo de aranha a partir das manifestações clínicas distintas geradas
por cada grupo, o que demanda soroterapia específica que, se não adotada, pode levar a sequela/
óbito.
Palavras-chaves: Envenenamento, Epidemiologia, Picada de Aranha, Qualidade dos Dados, Sistemas de Informação em
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Resumo
No Brasil, o maior número de casos de acidentes por animais peçonhentos encontra-se nas regiões sudeste e sul, enquanto
as regiões norte e nordeste encontram-se com os menores números. Porém, pode haver uma subnotificação dessas áreas,
levando-se em consideração a má qualidade e escassez dos serviços de saúde. A ocorrência dos acidentes está associada
ao aumento da atividade humana em trabalhos relacionados ao campo e tem influência dos climas tropicais e subtropicais.
Mesmo sendo um agravo que pode causar a morte ou deixar sequelas irreversíveis, trata-se de um assunto pouco abordado
nos cursos de graduação, necessitando ser rediscutido durante a vida profissional. Em detrimento observamos os danos
causados a saúde pública, em morbidade e mortalidade, causados por esses agravos. Trata-se de um estudo descritivo
transversal que visa expor em números a quantidade de atendimentos no Hospital de Emergência do Agreste no ano de 2017.
Para essa abordagem foi realizado um levantamento de dados secundários a partir do núcleo de epidemiologia do referido
hospital. Ao analisar os dados obtidos sobre o ano de 2017, o Hospital de Emergência do Agreste registrou 1909
atendimentos de acidentes por animais peçonhentos, destes, 13 internamentos e nenhum óbito. Vale ressaltar que, do total de
atendimentos, 1419 casos corresponderam a picada de escorpião, que totalizou 4 internamentos. Isso significa que
aproximadamente 75% dos atendimentos e 31% dos internamentos são por picada de escorpião. A pesquisa apresenta
apenas os casos que foram atendidos no Hospital de Emergência, que é referência de atendimento ao trauma do agreste
alagoano, portanto, entendemos que podem haver mais casos que não chegaram a ser atendidos no hospital e não passaram
em seus registros, evidenciando assim, a subnotificação. A partir dos números expostos, fica clara a necessidade de
intervenção sobre esses agravos. A vigilância epidemiológica juntamente com as autoridades de saúde pública deve traçar
estratégias para minimizar esses acidentes, a nível de educação da população e também do controle de animais peçonhentos
na região, visando principalmente minimizar os casos de picada de escorpião, pois este demonstrou uma significativa
contribuição no número desses agravos.
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Resumo
O crescimento populacional junto a necessidade de se buscar meios de sobrevivência contribui para que o homem invada,
explore e modifique os habitats naturais das serpentes. Tal aproximação faz com que haja um aumento significativo nos casos
ofídicos. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica acerca da relação existente
entre as ações antrópicas e os acidentes ofídicos no estado de Pernambuco, no período de 2012 a 2015. Para isso, foi
realizada uma busca eletrônica de artigos científicos em diversas bases de dados tais como: SciELO (Scientific Electronic
Library Online), Portal Capes (Portal periódico da Capes), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google Acadêmico, que
continham dados referentes ao tema abordado. O levantamento acerca das ocorrências dos acidentes ofídicos em
Pernambuco foi obtido através do Sistema de Informações e Agravos de Notificação (SINAN), vinculado ao Ministério da
Saúde. Os dados foram analisados em frequência absoluta e relativa. Os resultados indicaram que a maioria dos acidentes
com serpentes acontecem em pessoas do sexo masculino que desenvolvem atividades agrícolas, porém de acordo com a
literatura houve também um grande número de acidentes ofídicos no meio urbano, que se justifica pelo crescimento de ações
de invasão, exploração e modificação de recursos naturais no habitat natural dos répteis em questão. Também foi possível
verificar que os meses de maior ocorrência de acidentes com serpentes se relacionam com questões climáticas, com
prevalência em meses quentes e chuvosos. O gênero Bothrops apareceu em 61,7% dos casos, enquanto os gêneros
Crotalus, Micrurus e Lachesis foram envolvidos em respectivamente, 27,1%, 10,09% e 1% dos casos de ofidismo em
Pernambuco. Assim, concluiu-se que as ações antrópicas estão diretamente relacionadas com o número de casos de
acidentes ofídicos no estado de Pernambuco.
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Resumo
Introdução: Na região Amazônica os acidentes por Arraias em rios de água doce, costumam ocorrer em lugares distantes e
isolados, evoluindo muitas vezes com maior gravidade, devido ao difícil acesso às unidades hospitalares. Os acidentes
ocorrem por animais da família Potamotrygonidae, quando pisados ou quando se sentem ameaçados pelo contato em seu
dorso, levando-o a inocular o veneno através de ferrão. Objetivo: relatar um caso de ictismo por arraia fluvial complicada com
infecção de partes moles. Descrição do caso: E.S.A, masculino, 49 anos. Relata que em 27/03/18 procurou UBS de Cujubim
Grande-RO, com lesão perfurocontusa em dorso-lateral em pé esquerdo, com sangramento discreto, dor lancinante, realizado
limpeza da lesão e profilaxia de tetano. Cerca de 24 horas após o acidente evoluiu com edema quente até 1/3 médio da
perna, dor intensa e hiperemia perilesional com ponto necrótico no local da lesão, quando procurou atendimento médico no
Centro de Medicina Torpical de Rondonia, nesta ocasião foi administrado analgésicos sistêmicos, compressas mornas e
iniciado amoxacilina + clavulanato por 10 dias. Decorrido 15 dias após o acidente procurou novamente o CEMETRON com
queixa de há 3 dias dor e edema no local do acidente e saida de material serossanguinolento, nesta ocasião foi internado
medicado com clindamicina e ciprofloxacina intravenosa e desbriamento de área necrótica perilesional cirurgico da lesão,
permaneceu internado por 14 dias, e apresentou evolução clínica favoravel e recebeu alta hospitalar erm fase final de
cicatrização. Discussão: Os acidentes peçonhentos acantóxicos causados por arraias fluviais, cujo veneno é de carater
necrosante e a dor é o sintoma proeminente com duração de horas ou dias, o eritema e edema são reagionais, podendo em
alguns casos acometer todo o membro atingido. O objetivo do tratamento é: alivio da dor, combate aos efeitos do veneno e
prevenção de infecção secundária. Conclusão: Arraias fluviais estão amplamente distribuidas nas bacias dos rios na
Amazônia, se constituindo um problema de saúde publica subnotificados devido, a grande distância regional. A maior
gravidade destes ocorre pelo dificil acesso aos locais apropriados para o atendimento médico. No caso houve uma demora de
24 horas para o início do atendimento específico, e apesar do uso profilatico de antibióticos evoluiu com infecção secundária,
que necessitou internação para drenagem cirurgica e antibioticoterapia prolongada.
Palavras-chaves: Animal peçonhento, Arraia, Ictismo
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Resumo
Popularmente conhecidos como “Piolhos-de-cobra”, “Gongolos” ou “Embuás”, estes artrópodes alongados e segmentados
pertencem ao filo Arthropoda, subfilo Myriapoda, classe Diplopoda e são encontrados em lugares úmidos e escuros, como no
interior de roupas e sapatos. O contato acidental com o animal é prejudicial aos seres humanos devido à liberação de
substâncias e pigmentos irritantes (benzoquinonas e cianetos). As manifestações clínicas características
são: hiperpigmentação cutânea, dor e parestesia. Os acidentes são raros, acometendo em sua maioria a faixa etária
pediátrica. O objetivo deste relato de caso é a elucidação dos principais diagnósticos diferenciais, enfatizando a importância
do conhecimento da patologia pelos profissionais de saúde no atendimento de crianças e/ou adolescentes com lesões
cutâneas que simulam processos inflamatórios ou mesmo necróticos. Descrevemos um caso onde um escolar previamente
assintomático procurou atendimento médico devido ao início súbito de coloração enegrecida em pododáctilos do pé direito.
Relato de trauma prévio, de leve impacto, durante prática esportiva e de convívio em ambientes naturais com a presença de
animais semelhantes ao gongolo. A descrição do caso clínico configura um importante desafio diagnóstico, principalmente
sem a evidência do contato. Frequentemente, o diagnóstico é estabelecido com a identificação do animal. Nota-se então a
relevância clínica em relação ao diagnóstico correto envolvendo tais lesões , visto que lesões de coloração enegrecida e
aspecto cianótico afligem os pacientes e profissionais de saúde sem conhecimento, demonstrando que a conscientização
sobre a patologia é fundamental para o diagnóstico correto.
Palavras-chaves: contato com Gongolo, hiperpigmentação cutânea, Relato de caso
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Resumo

Introdução: O escorpionismo mostra uma ampla distribuição na Amazônia Brasileira, representando
um problema de saúde pública especialmente para populações rurais. Objetivo: Relatar os aspectos
clínicos e epidemiológicos de quatro envenenamentos por Tityus apiacas no município de Apuí,
Amazonas. Relato dos casos: Os casos envolveram dois adolescentes e dois adultos jovens, sendo
três deles do sexo feminino. Os pacientes trouxeram os animais, popularmente denominados
escorpião marrom ou preto, sendo identificados como T. apiacas. O estudo foi aprovado pelo Comitê
de Ética da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (aprovação nº 872.520/2014).
Os espécimes foram três fêmeas de aproximadamente de 80mm, 55mm e 42mm cada, e um macho
adulto de 85mm. As mãos e os pés foram as partes acometidas do corpo. Dois casos aconteceram
dentro da própria residência, um em área rural e último foi relacionado ao acidente ocupacional. O
tempo médio entre o acidente e o atendimento foi de 2 horas. Os sintomas locais foram dor, calor e
edema. As manifestações sistêmicas foram vômitos ocasionais, diarreia, sudorese discreta, sensação
de choque elétrico pelo corpo, miose, agitação e tremores. Quanto à gravidade, as quatro notificações
foram classificadas como classe II pelo Scorpion Consensus Expert Group, ou moderadas, conforme o
Guia do Ministério da Saúde. Os casos receberam 2 ampolas de soro antiescorpiônico, após présoroterapia com hidrocortisona+prometazina. Dois pacientes receberam analgésicos. Todos os
pacientes receberam alta hospitalar por cura. Conclusão: Estes são os primeiros relatos de
envenenamentos por T. apiacas em humanos, demonstrando que os acidentes por esta espécie
podem evoluir com manifestações sistêmicas, especialmente neurológicas, requerendo soroterapia. O
prognóstico dos pacientes geralmente foi bom, respondendo adequadamente ao tratamento.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Escorpionismo, Tytius apiacás
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Resumo
A serpente Bothrops atrox é a principal causadora dos acidentes por serpentes peçonhentas na Amazônia brasileira. O acidente
botrópico caracteriza-se por manifestações clínicas locais (dor, edema e equimose) e sistêmicas (alterações na coagulação e
sangramentos). O antiveneno botrópico comercial utilizado no tratamento desses acidentes é produzido a partir da imunização de
cavalos com venenos de Bothrops jararaca (50%), B. jararacussu (12,5%), B. neuwiedi (12,5%), B. alternatus (12,5%) e B. moojeni
(12,5%). O veneno de B. atrox não é utilizado para a produção do antiveneno botrópico. No entanto, os venenos de serpentes podem
variar em sua composição e atividades biológicas entre espécies diferentes e dentro de uma mesma espécie de serpente. Desse modo,
o objetivo deste trabalho é avaliar a resposta terapêutica dos distúrbios hemostáticos nos acidentes botrópicos ao uso do antiveneno
comercial. Para isso, foi realizado um estudo de coorte prospectivo na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado,
Manaus, Brasil, no período de janeiro/2016 a dezembro/2017, em pacientes (n=100) com sinais clínicos de envenenamento botrópico,
idade superior a 12 anos e que não tivessem recebido antiveneno em outro hospital. Foram coletados dados clínico-epidemiológicos em
um formulário padronizado. O sangue veneno foi coletado para a determinação do tempo de coagulação (TC), dosagens de fibrinogênio,
α2-antiplasmina, d-dímeros e produtos de degradação de fibrinogênio/fibrina (PDF) na admissão hospitalar e antes do uso do
antiveneno, 12, 24, 48 horas após o uso do antiveneno e na alta hospitalar. A idade média dos pacientes foi 40 anos (14-74 anos) e 88
eram do sexo masculino. O tempo entre o acidente e a assistência hospitalar foi <3 horas (46%). Os acidentes ocorreram principalmente
no pé/dedo do pé (63%) e foram classificados como moderados em 53% dos casos. O tempo médio de internação foi de 6 dias (1-24
dias). Na admissão foram observados incoagulabilidade sanguínea (54%), níveis baixos de fibrinogênio (mediana, 35 mg/dL; IQR, 30
mg/dL) e α2-antiplasmina (mediana, 66%; IQR, 32%) e elevados de d-dímeros (mediana, 128000 ng/mL; IQR, 106544 ng/mL) e PDF
(mediana, 160 µg/mL; IQR, 600 µg/mL). O TC tornou-se coagulável em até 24 horas. Todos os fatores estavam recuperados com 48
horas após o antiveneno ou na alta hospitalar. O envenenamento botrópico resulta em distúrbios hemostáticos que retornam aos níveis
de normalidade após o uso do antiveneno botrópico.
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Resumo
Distúrbios hematológicos são usualmente induzidos pela serpente Bothrops erythromelas. O estudo avaliou a soroterapia
antibotrópica no tratamento dos transtornos da hemostasia humana, em acidentes pela Bothrops erythromelas, através de
análise documental, retrospectiva, transversal e quantitativa. Pacientes foram atendidos no Hospital Regional de Emergência
e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, Campina Grande/Paraíba (HETDLGF). As notificações realizadas pelo Centro de
Assistência e Informação Toxicológica de Campina Grande (CIATOX-CG), de março de 2017 a março de 2018. Os dados
foram obtidos, após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 66937817.8.0000.5187), e distribuídos em planilha
(software Microsoft Office Excel 2013). As variáveis foram classificação do tipo de acidente, tempo decorrido entre acidente
ofídico e atendimento hospitalar, tempo de coagulação (TC) e quantidade necessária de soroterapia antibotrópica. As
serpentes foram identificadas pelo Laboratório de Animais Peçonhentos e Toxinas (LAPTOX-UEPB). Foram 139 pacientes,
sendo 97 casos leves, 38 moderados e 4 graves. Em relação ao período entre envenenamento e atendimento médico, houve
53 notificações entre 1 a 3 horas, 55 entre 3 a 6 horas e 31 superiores a 6 horas. A alteração do TC ocorreu em 129
pacientes, envolvendo 87 casos leves e a totalidade dos quadros moderados e graves. Nos casos leves, 38 apresentaram
restauração da coagulação após 03 ampolas. Os demais pacientes (n=59) necessitaram de um número maior de
administrações, entre 4 a 14 ampolas. Nos casos moderados, o reequilíbrio ocorreu em 21 pacientes após administração de 8
ou mais ampolas. Nos pacientes graves, o retorno da hemostasia existiu após uso de 13 ou mais ampolas, contudo houve um
óbito. Todos os demais 138 pacientes evoluíram para a cura. Os dados analisados mostraram divergências entre as
recomendações e a prática clínica. Na maioria dos casos, a quantidade de ampolas preconizadas pelo Ministério da Saúde
para tratamentos de casos leves (n=3), moderados (n=6), e graves (n=12), não apresentaram os efeitos terapêuticos
desejados no tratamento da incoagulabilidade induzida pela peçonha. Provavelmente, devido a ausência do veneno dessa
serpente no pool utilizado para fabricação do soro antibotrópico. Portanto, é necessária a administração eventual de ampolas
adicionais para o tratamento da incoagulabilidade em envenenamento pela Bothrops erythromelas.
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Resumo

Desde 1983 a SUCEN desenvolveu e vem atuando no Programa de Assessoria aos Municípios (PAM) – Animais Nocivos com
o objetivo de cooperar com os municípios, oferecendo capacitações para a organização do serviço de controle de escorpião.
Várias reformulações e adequações foram sendo implementadas ao longo dos anos, na busca de melhorias para a prevenção
do escorpionismo, porém os dados epidemiológicos mostram que no estado de São Paulo houve crescimento rápido e
importante no número de notificações: de 19% em 1988 para 61% em 2016. Com objetivo de melhorar esse panorama, foi
proposto rever o processo de trabalho do PAM-Escorpião na SUCEN e criar um modelo, a ser testado, com foco na
integralidade de ações conduzidas pelas várias instâncias da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – (SES-SP) com
interface no controle do animal e do agravo. A metodologia utilizada foi a problematizadora, com encontros periódicos de
pesquisadores/técnicos da SUCEN envolvidos com a temática, num intervalo de 8 meses. Neste período, foram rediscutidas
todas as atividades que envolvem o controle do animal no meio urbano, descrevendo diretrizes, procedimentos operacionais
padrão (POP) e material educativo, baseado em evidências científicas e na legislação atualizada. A implantação desta rede
deverá ser composta por três frentes: uma que buscará a sensibilização, colaboração e integração das instituições parceiras,
outra com a participação de especialistas em temáticas específicas e uma última, relacionada ao sistema informatizado de
controle do animal, sob responsabilidade da SUCEN. A rede terá interfaces com as áreas da SES-SP: Vigilância
Epidemiológica, Atenção Básica, Instituto Butantan, Regionais de Saúde, Unidade de Vigilância de Zoonoses, Vigilância
Sanitária e Meio Ambiente. Esse grupo já elaborou os POP: identificação de áreas urbanas com presença de escorpião,
equipamentos de proteção individual para busca ativa, busca ativa em domicílio e áreas externas, busca ativa em áreas
públicas e cemitério, captura segura de escorpião, mapeamento das áreas de risco para o controle de escorpião, intervenção
para o controle de escorpiões, indicadores de monitoramento de infestação e transporte terrestre de escorpião do local da
captura ao laboratório de análise (Instituto Butantan). Foram também desenvolvidos materiais educativos para os técnicos que
atuam diretamente no controle de escorpião e para a população com risco de acidente.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A importância dos acidentes por animais peçonhentos para a saúde pública pode ser
expressa pelos mais de 100 mil acidentes e quase 200 óbitos registrados por ano, decorrentes dos
diferentes tipos de envenenamento. Destes, o escorpionismo vem adquirindo magnitude crescente,
correspondendo entre 2007 e 2016 a 75,9% das notificações realizadas em Pernambuco (PE), e
superando em números absolutos todos os outros tipos de acidente, incluindo os casos de ofidismo.
OBJETIVO: Descrever a tendência da ocorrência dos casos de escorpionismo por faixa etária em
Pernambuco, entre os anos de 2007 e 2016. DESENHO DO ESTUDO: Foi realizado estudo descritivo
ecológico a partir do banco de dados do SINAN do Departamento de Informática do SUS (DATASUS),
retratando uma série histórica com ênfase a distribuição de casos no estado de Pernambuco por faixa
etária. MÉTODOS: Os dados foram expressos de acordo com ano de notificação e faixa etária
acometida em frequências absoluta e relativa, observando a linha de tendência formada no período
analisado para as faixas etárias de: menores de 5 anos, 5 a 19 anos, 20 a 59 anos e acima de 60
anos. RESULTADOS: Observou-se que no período estudado ocorreram 183.901 acidentes por
animais peçonhentos em PE, destes 139.589 (75,9%) foram do tipo escorpiônico. Dentre os acidentes
escorpiônicos a população mais acometida refere-se à população economicamente ativa, com idades
entre 20 a 59 anos com 38.029 (54,46%) das notificações no período. No entanto, ao observar a linha
de tendência entre as faixas etárias estabelecidas observou-se que existe tendência de crescimento
na ocorrência de casos entre menores de 05 anos e maiores de 60 anos. DISCUSSÃO: Os achados
deste estudo sugerem tendência de crescimento de acidentes escorpiônicos para as faixas etárias
consideradas de risco para o agravo que são os menores de 05 anos e idosos, devido a maior
ocorrência de óbitos registrados nestes grupos. CONCLUSÃO: Aponta-se a necessidade de
aprimorar as medidas de prevenção e vigilância para os acidentes por animais peçonhentos, com
ênfase ao escorpionismo, devido a magnitude da ocorrência do agravo e o aumento na exposição da
população da faixa etária de risco para o agravo.
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Resumo
Aptâmeros são acidos nucleicos curtos, selecionados atraves de quimica combinatória, via uma metodologia chamada
SELEX, e podem ser utilizados para o diagnóstico e terapia baseado na sua capacidade de ligar no seu alvo com alta
especificidade e afinidade. Aptâmeros foram incialmente utilizados para uma variedade de aplicações em cancer e virologia, e
o primeiro aptâmero no mercado foi aprovado pela FDA para degeneração macular, atuando como inibidor do VEGF.
Aptâmeros acharam utilidade na area de venenos e toxinas desde 2006, com os primeiros trabalhos entre 2006-08 focados na
conjugação de toxinas nos aptâmeros para formação de farmaceuticos toxicos sem efeitos colaterais, baseados na
capacidade dos aptâmeros de entregar as toxinas especificamente na sua celula alvo. Entre 2012 e 2015, aptâmeros tinham
suas primeiras aplicações na neutralização de toxinas, principalmente de Staphylococus Aureus e outras bacterias.
Finalmente, nos ultimos anos, aptâmeros dispertaram interesse no uso para neutralização de venenos de animais
peçonhentos, como serpentes e aranhas. Nesse trabalho pretendemos apresentar o estado de arte no uso de aptâmeros
contra venenos e toxinas, e apresentar estrategias de seleção de aptâmeros contra venenos para desenvolvimento de
diagnósticos diferenciais contra acidentes por animais peçonhentos, bem como na produção do primeiro soro sintetico que
tem a capacidade de especificamente neutralizar o veneno do animal peçonhento, e permanescer estavel em temperaturas
ambientes, sem nececidade de cadeia de frio, com posibilidade de uso em qualquer parte do Pais, independente de
condições ambientais. Essa posibilidade, ofereçe uma interessante alternativa no soro heterologo atualmente utilizado contra
envenenamentos.
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Resumo

O Vital Brazil Mineiro da Campanha (1865-1950) foi um médico e cientista brasileiro, fundador do
Instituto Vital Brazil, em Niterói/RJ e do Instituto Butantã, em São Paulo, importantes laboratórios e
centros de pesquisa brasileiros. Com sua rapidez e dedicação as suas pesquisas, resultaram numa
das mais importantes descobertas cientificas de todos os tempos: o soro antiofídico. O presente
estudo visaanalisar e enaltecer as contribuições de Vital Brazil Mineiro da Campanha para o
descobrimento do soro antiofídico.Trata-se de umarevisão bibliográfica com caráter analítico,
construído por consulta na plataforma SciELO, na qual as informações foram coletadas e analisadas
no período de maio do ano de 2018. Diante a pesquisa foi encontrado que eledescreveu sobre
aspectos da morfologia e da embriogênese do baço, soroterapia da difteria, da peste bubônica e da
febre amarela. Porém, o seu maior legado foi acerca do ofidismo, criando o soro para o tratamento
dos acidentes ofídicos no Brasil.Das diversas contribuições a sua principal e mais significativa para
todo o mundo foi provar ser necessário o soro específico para tratar acidentes com cada espécie de
cobra, evitando milhões de mortes por envenenamento. Nesse campo, sua contribuição foi inestimável
estudando não só a otimização da produção dos antissoros, mas também vias alternativas de
administração dos mesmos.A pesquisa despertou em Vital Brazil um fascinante interesse mesmo com
as dificuldades que seguramente existiam na incipiente ciência médica praticada no país, bem como
da carência dos conhecimentos, sobretudo em imunologia, no início do século XX. Sendo assim, é
oportuno enaltecer, cada vez mais, os brasileiros de grande contribuição para a saúde e que outros se
espelhem-se.
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Resumo
Diversos casos de infecção por Zika vírus (ZIKV) em 2015 indicaram evidente associação entre a infecção e o nascimento de bebês com
microcefalia. No entanto, a relação entre ZIKV e a resposta imune materna durante a gravidez, e como a infecção leva a microcefalia,
não é bem compreendida. Receptores Toll-Like (TLRs), como TLR3 que reconhece moléculas de dsRNA viral extracelular,
desempenham um papel fundamental na imunidade inata e influenciam o desenvolvimento da imunidade adaptativa. Como o TLR3 já foi
associado à infecção por ZIKA, nosso estudo visa determinar quais polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) em TLR3 podem causar
alterações estruturais e funcionais na proteína. Impactos funcionais e estruturais ocasionados por SNPs não sinônimos foram previstos
através do banco de dados dbNSFP v3.5, onde quinze algoritmos foram utilizados para classificar os polimorfismos em deletérios ou
neutros de acordo com as predições geradas pelos algoritmos. O TLR3 apresentou 361 SNPs não sinônimos, estando 265 SNPs no
domínio endossomal, 11 SNPs no domínio transmembrana e 73 SNPs no domínio citoplasmático. Em TLR3, p.Leu532Pro
(rs774695261) mostrou um alto impacto funcional/estrutural em 15 algoritmos, indicando que todos os algoritmos selecionados sugerem
esta mutação como deletéria. Esta alteração está presente no domínio endossomal, local de reconhecimento do material genético viral
e, portanto, pode implicar em falha na ativação do sistema imunológico mediante infecção pelo ZIKV. Já o SNP TLR3 p.Leu412Phe
(rs3775291), fortemente associado ao aumento da susceptibilidade de um espectro infecções virais no sistema nervoso, foi predito como
deletério por apenas 8 dos algoritmos. Nosso estudo identificou uma variante que pode ser alvo importante na investigação da
correlação entre TLR3 e a infecção causada pelo ZIKV. Análises adicionais em amostras coletadas de pacientes precisam ser realizadas
para validar o impacto desse polimorfismo não sinônimo.
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Resumo
Em dezembro de 2015, após o Governo lançar o Plano Nacional de Enfretamento à Microcefalia, a Fiocruz mobilizou gestores,
especialistas e profissionais da saúde para fortalecer a atenção e o cuidado à saúde das crianças acometidas por má-formação
congênita decorrente do Zika Vírus. Assim, nasce o projeto “Plataforma de Vigilância a longo prazo para Zika e Microcefalia no âmbito
do SUS” que objetiva subsidiar a formulação de políticas públicas, a partir de estudos longitudinais fundamentados em uma Coorte de
dados epidemiológicos extraídos de distintos sistemas de informação do Ministério da Saúde. Para tanto, é necessária a abertura de
dados
para
estabelece
uma
ciência
aberta
e
resolutiva
para
os
problemas
que
acometem
a
população. Esta iniciativa configura como inovadora para SUS, e consiste em compreender as potencialidades e desafios da Ciência
Aberta, no Brasil, como modelo de governança para a abertura de dados governamentais no âmbito do SUS, a partir da experiência da
Fiocruz no enfrentamento à microcefalia congênita relacionada à essa epidemia. Trata-se de pesquisa qualitativa, teórica básica e
aplicada. Estruturalmente é caracterizada como exploratória, descritiva, documental, estudo de caso, pesquisa participante e pesquisaação. A revisão da literatura é orientada por artigos que refletem o cenário da Ciência Aberta e da abertura de dados governamentais da
saúde a fim de identificar suas principais contribuições e desafios para a formulação de políticas públicas. A pesquisa de campo
resultará de entrevistas com pesquisadores e gestores da saúde com o intuito de inferir os principais desafios identificados a partir das
suas experiências práticas. Em suma, há evidências sobre a rápida circulação do zika vírus no Brasil que produziu desafios ao SUS. A
revisão de literatura aponta a abertura da ciência e de dados como estratégia inovadora no âmbito governamental. Todavia, a pesquisa
revela que ainda há poucas e incipientes iniciativas para abertura de dados científicos e governamentais. Os precursores deste
campo são o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e a Fiocruz com diálogos colaborativos e disseminação
do conhecimento a partir de experiências internacionais. Portanto, conclui-se que esse cenário configura uma janela de oportunidade
para uma agenda política pública embrionária. Neste sentido essa pesquisa é a sistematização do processo institucional que norteia
a abertura de dados governamentais no âmbito do SUS.
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Resumo

O diagnóstico clínico exclusivo da dengue pode ser realizado a partir dos critérios definidos pelas
diretrizes da Organização Mundial da Saúde para estabelecer o tratamento precoce. Porém, é
frequente que esse diagnóstico esteja sujeito a erros, principalmente por depender diretamente da
experíência do médico ou da intensidade das manifestações clínicas do paciente. O objetivo deste
estudo foi avaliar a confiabilidade do diagnóstico clínico de dengue numa área endêmica. Foram
analisados retrospectivamente 119.589 pacientes notificados entre 1998 e 2012 em São José do Rio
Preto, São Paulo. As manifestações clínicas gerais (como febre e cefaleia), extravasamento
plásmático, manifestações hemorrágicas, insuficiência orgânica e diagnóstico laboratorial foram
avaliados. A sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo (VPP) e o valor preditivo
negativo (VPN) do diagnóstico clínico foram calculados. Posteriormente, definiu-se o grau de
concordância entre os diagnósticos clínico e laboratorial (ELISA- IgM, reação em cadeia da
polimerase-PCR- e pesquisa da proteína não-estrutural 1-NS1) pelo coeficiente kappa de Cohen. A
PCR foi realizada em 796 (0,07%) pacientes, NS1 em 7.104 (5,9%) e ELISA-IgM em 60.447 (50,5%).
Utilizando o ELISA-IgM como referência, a sensibilidade do diagnóstico clínico baseado nas diferentes
manifestações gerais oscilou entre 27,19% e 96,55%, a especificidade entre 8,94% e 71,19%, o VPP
entre 40,26% e 57,75%, o VPN entre 48,59% e 69,39%, com concordância leve (k=0,01-0,20). As
manifestações hemorrágicas apresentaram também sensibidades extremamente baixas (0,7% a
50,1%). Fixando-se a PCR como referência, essa sensibilidade ainda foi baixa (2,0% a 51,35%),
assim como relação a NS1 (25,0% a 50,0%), com baixo grau de concordância entre todas as
manifestações hemorrágicas e os exames laboratoriais (k=0,01-0,20). Similarmente, tendo ELISA-IgM
ou PCR como padrão, as sensibilidades para extravasamento plasmático e falência de órgão foram
menores que 50% e houve baixa concordância. Para alguns autores, a utilização do diagnóstico
clínico contribui para elevar a sensibilidade do diagnósticos de dengue e diminuir o número de
pacientes graves. Porém, diagnósticos imprecisos de dengue podem sobrecarregar o sistema de
saúde ou ocultar casos de outras doenças com sintomatologia semelhante. Portanto, o diagnóstico
clínico da dengue sem o apoio laboratorial representa um baixo grau de certeza sobre a presença
dessa doença no paciente.
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Resumo
O Aedes Aegypti é o vetor responsável pela transmissão do Zika virus (ZIKV). Descoberto em 1947 na Uganda África, o ZIKV é
responsável até hoje por um arbovírus emergente mundialmente. Chegou ao Brasil entre os anos de 2013 e 2014, e é
responsável pelo alerta sanitário em 2015. O vírus passou por recodificações genômicas comprovadas hoje duas linhagens,
uma africana e outra asiática, sendo a última a responsável pela epidemia no país, tendo essas mutações relação com a
patogenicidade a danos no sistema nervoso central no feto humano. O estudo objetiva mostrar a correlação da microcefalia e

infecção intra-uterina pelo vírus Zika. Refere-se a uma revisão integrativa. Os artigos analisados foram obtido na base de dado
LILACS. Os critérios de incorporação utilizados foram: artigos publicados em inglês e português, entre os anos de 2015 a 2017.
Os descritores são provenientes do DECS, respectivamente: Zika Vírus, Infecção por Zika Vírus, Gestante, Microcefalia,
combinados utilizando o operador booleano AND. As Literaturas duplicadas foram excluídas, juntamente com as que não
possuíram adequação à temática. Por meio dos critérios definidos foram encontradas 24 publicações, após triagem de título
ficaram 6, posteriormente a leitura do resumo e estudo na íntegra, foram selecionados 3 para compor esta revisão. A
microcefalia, representa uma interrupção do desenvolvimento do Sistema Nervo Central fazendo com que a circunferência do
perímetro encefálico fique abaixo dos limites de normalidade para a idade gestacional ou sexo. Na infecção intra-uterina o
vírus penetra a placenta, tendo tropismo pelas células nervosas, desacelerando o crescimento dos neurônios e células
existentes, levando na maioria dos casos a atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e cognitivo. Calcificações cerebrais e
outras malformações identificados no ultrassom, sugerem infecção intra-uterina, juntamente com a presença de ARN viral no
líquido no fluido amniótico, além de presença de RNA viral no tecido cerebral de fetos com má formação presumidamente
atribuídos ao vírus, indicando uma associação positiva entre a infecção materna por Zika e microcefalia, assim o diagnóstico
de microcefalia durante o pré-natal é de suma importância, pois permite o encaminhamento de gestantes para o serviço de
referência.Conclui-se que com a confirmação da correlação entre a microcefalia e o Zika, evidência a recomendação de
prevenção intensificada de infecção por arbovírus, em mulheres na idade reprodutiva.
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A EPIDEMIOLOGIA DO ZIKA VÍRUS EM MINAS GERAIS, 2015-2017.
Autores

Raquel Aparecida Ferreira 1, Maria José Nogueira 1, Daniela Goes Paraíso Lacerda 1,
Danielle Ramos de Miranda Pereira 1, João Nunes 2, Denise Nacif Pimenta 3

Instituição 1 FJP - Fundação João Pinheiro (Alameda das Acácias, 70, bairro São Luís, BH, MG), 2
UY - University of York (Heslington, York YO10 5DD, Reino Unido), 3 IRR - Instituto René
Rachou- (Av Augusto de Lima, 1715, Barro Preto, BH, MG)
Resumo

O Zika é um arbovírus pertencente ao gênero Flavivirus que teve a sua primeira circulação detectada
no Brasil na região Nordeste em 2015. Desde então, o vírus propagou-se rapidamente pelas demais
regiões do país. O presente trabalho objetivou descrever e analisar a epidemiologia dos casos de Zika
no estado de Minas Gerais, entre os anos 2015 a 2017. A epidemiologia do Zika no estado de Minas
Gerais ainda está pouco trabalhada na literatura nacional. Visando suprir essa lacuna, analisou-se o
banco de dados construído a partir das fichas de notificação compulsória da doença fornecidos pela
Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. No ano de 2015 foram confirmados 236 casos da
doença, atingindo oito macrorregiões de saúde. Neste ano a macrorregional que apresentou o maior
número de casos confirmados foi a Nordeste. Em 2016, o número de casos confirmados elevou-se
para 20.495, alcançando todas as 13 macrorregiões. Neste ano as macrorregionais que apresentaram
maior número de casos confirmados foram a Leste, seguida pela Norte e Centro. Em 2017 as
notificações caíram para 1.835, mas os casos continuaram ocorrendo em todas as macrorregionais,
sendo as mais acometidas pela doença a Leste, Centro e Triângulo do Norte. A faixa etária que
apresentou o maior número de casos notificados foi de 30 a 39 anos. Em relação ao sexo, o número
de casos notificados, em todos os anos, foi maior no sexo feminino. Dentre os estados da região
sudeste, Minas Gerais é o segundo em número de casos confirmados da doença, e no ano de 2016
aparece como o terceiro estado com maior número de casos confirmados no Brasil. A descrição da
epidemiologia do Zika no estado poderá sanar lacunas no conhecimento epidemiológico a respeito da
infecção e suas complicações. Pretende-se também contribuir para um melhor conhecimento da
epidemiologia do Zika no território brasileiro.
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Resumo

A erradicação de qualquer doença infecciosa, na conjuntura atual de deslocamento populacional crescente, leva em consideração,
principalmente, o combate da enfermidade no país visitado e e a sua disseminação no local de destino. Nesse contexto, objetivou-se
realizar um trabalho de revisão de literatura com o intuito de analisar a importância da vacinação no controle da reincidência de doenças
há muito sem documentação de casos ou erradicadas em território nacional. Na metodologia foi utilizada a base de dados SciELO,
tendo como descritores os termos “Vacinação” (DeCS) e “Febre Amarela” (DeCS). Na busca de dados foram rastreados 41 artigos,
publicados em português, no período de 2004 a 2018, abordando termas relacionados aos aspectos históricos e a efetividade dos
métodos de imunização passiva já desenvolvidos. No Brasil, a vacinação demonstrou resultados eficazes no controle e erradicação de
doenças preocupantes no século XX, como a cólera e a varíola, respectivamente. Nesse sentido, evidenciou-se não só a eficácia
biológica das formas de imunização passiva direcionadas ao combate de doenças infecciosas, mas, também, a relevância de ações de
imunização, como o Programa Nacional de Imunizações, criado pelo governo brasileiro em 1973. Diante disso, evidencia-se a
importância da vacinação contra doenças que estão retornando no cenário antropológico, como a Febre Amarela, com o intuito de
impedir o ressurgimento da veiculação urbana desse agravo no Brasil. Essa conduta pode minimizar a incidência de casos em zonas
rurais e evitar sua transmissão para outros locais, tendo em vista a vasta gama de vetores da doença presentes em vários países de
clima tropical e subtropical. O descompasso entre a demanda populacional e o número de vacinas contra Febre Amarela disponíveis
para as áreas urbanas e rural do Brasil é um fator preocupante ao combate desse agravo.
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Resumo
A dengue é a doença sistêmica aguda mais prevalente transmitida ao homem, possui elevada morbimortalidade e constitui
um sério problema de saúde pública. É causada pelo Dengue virus (DENV), o qual pertence à família Flaviviridae, gênero
Flavivirus e é transmitida através da picada de fêmeas do mosquito Aedes aegypti. Pode ser causada por um dos quatros
sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4, os quais produzem uma ampla variedade de manifestações clínicas, que
variam de doença febril a formas graves. Diante disso, ações como o combate à larva do vetor, eliminando os possíveis
criadouros, constituem uma das ferramentas mais eficazes no combate à doença. Este estudo teve como objetivo relatar a
experiência de uma ação direcionada aos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) do município de
Parnaíba, Piauí, a qual proporcionou, de forma lúdica, a compreensão sobre a prevenção da dengue. Trata-se de um estudo
descritivo do tipo relato de experiência. A atividade foi realizada pelos acadêmicos do 2º período do curso de medicina da
FAHESP/IESVAP no dia 4 de maio de 2018 e ocorreu com os estudantes assistidos pela APAE do município. Inicialmente foi
realizado um teatro para elucidar os principais aspectos relacionados ao vetor, transmissão, manifestações clínicas e
prevenção da dengue. Em seguida, houve uma discussão sobre a temática baseada em perguntas

direcionadas aos alunos da instituição, os quais participaram ativamente. Isso indica uma boa
percepção e entendimento deles em relação ao assunto discutido, haja vista que os mesmos
destacaram a importância da ação educativa através de depoimentos. Além disso, a partir da
realização do teatro, verificou-se um maior interesse e a participação do público-alvo, o que reflete nos
resultados satisfatórios obtidos com a atividade, a qual contribui para a aprendizagem significativa das
crianças e jovens participantes. Outras atividades também foram desenvolvidas, entre elas a dança,
um lanche e a doação de brinquedos educativos e livros infantis. Assim, foi possível verificar a
importância da abordagem lúdica na discussão de temas relevantes para saúde pública, com foco na
prevenção. Além disso, a atividade também proporcionou interação entre os acadêmicos de medicina
e os alunos da APAE, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais
na formação médica, entre elas a humanização.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A dengue é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e constitui um dos principais problemas de saúde
pública do mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais, devido o clima ser quente e úmido. O quadro clínico é variável e
pode incluir cefaleia, mialgia, artralgia, febre e erupção cutânea característica. OBJETIVO: Analisar a prevalência de dengue no Brasil.
DESENHO DE ESTUDO: Trata-se de um estudo transversal, observacional e descritivo. MÉTODOS: Os dados foram obtidos através do
Boletim Epidemiológico sobre o Monitoramento dos casos de dengue da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde entre
os anos de 2014 a junho/2018. As variáveis relacionadas foram: casos prováveis, casos de dengues graves, casos com sinais de alarme
e óbitos. RESULTADOS: O número de casos prováveis de dengue no período estudado foi de 4.185.054, e a região mais acometida é
diferente a cada ano. A quantidade de pacientes com sinais de alarme foi de 43.608 e com sinais grave da doença, 3.798. O número de
óbitos representou 5% dos casos graves e com sinais de alarme. DISCUSSÃO: Pôde-se observar que dentre os mais de 4 milhões de
casos prováveis de dengue, apenas, aproximadamente, 1% deles apresentaram sinais de alarme, evidenciando que na maioria das
vezes a doença transcorre de forma tranquila, sem grandes intercorrências. Entretanto, observou-se que 3.798 (0,09%) pacientes
tiveram sinais graves da doença, como por exemplo, a complicação hemorrágica, a qual, muitas vezes, representa a causa de
mortalidade. CONCLUSÃO: Diante disso, nota-se a alta prevalência da dengue no território brasileiro, mostrando o quão importante é a
detecção e o tratamento precoce para evitar que evolua para formas complicadas. Assim, verifica-se a necessidade de intervenção dos
órgãos públicos juntamente com a sociedade para diminuir a prevalência da referida doença, uma vez que esta pode ser prevenida com
o controle do vetor.
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Resumo
A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa não contagiosa. É causada por um arbovírus do gênero Flavivirus, família
Flaviviridae e os mosquitos transmissores na América são Haemagogus e Sabethes. A doença cursa por um período curto
(aproximadamente 12 dias) e de gravidade variável. A literatura mostra que 90% dos casos apresentam quadros clínicos
brandos que podem evoluir para a cura e que 10% tem prognóstico drástico, podendo levar a morte. A forma grave pode se
manifestar com quadro clínico de insuficiência renal e hepática, que podem inclusive levar a óbito. A medida mais importante
para prevenir a FA é a vacinação, pois não existe tratamento etiológico específico para a doença. O objetivo do trabalho foi
realizar um levantamento de dados epidemiológicos sobre a febre amarela no Brasil. Os dados foram obtidos do Portal do
Ministério da Saúde (MS) que divulgou dados referentes ao período de 1º julho de 2017 a 30 de janeiro de 2018. De acordo
com os dados publicados pelo MS, nesse período foram notificados 1.080 casos suspeitos, sendo que 432 foram descartados
e 435 permanecem em investigação. No período de monitoramento o Brasil registrou 213 casos de febre amarela, sendo que
81 vieram a óbito, havendo uma significativa diminuição tanto do número de casos confirmados quanto de óbitos, quando
comparados com os dados do ano passado, de julho de 2016 até 30 de janeiro de 2017, onde foram notificados 468 casos
confirmados e 147 óbitos confirmados. Os estados brasileiros mais acometidos pela febre amarela foram: São Paulo com 573
notificações e 43 óbitos; Minas Gerais com 244 notificações e 30 óbitos; Espírito Santo com 64 notificações e nenhum óbito;
Rio de Janeiro com 34 notificações e 7 óbitos. Esses dados demonstram que o Brasil vive um dos maiores surtos de FA de
transmissão silvestre da sua história. Com isso, o Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação da população
durante o período da campanha nos estados do Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Portanto, foi adotado o método de
fracionamento da vacina, recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) devido ao aumento de epizootias e casos
de febre amarela silvestre de forma intensa, com risco de expansão da doença em cidades com elevado índice populacional.
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Resumo
A educação em saúde hoje nos permite trabalhar com diferentes ferramentas de comunicação com a população. O teatro tem
todas as potencialidades para ser encarado como um veículo de conceitos científicos, técnicos, no qual a aprendizagem é
feita de uma forma simples, lúdica e agradável. Ainda, se levado às escolas, possibilita o desenvolvimento pessoal, ampliando
o desenvolvimento do espírito crítico e o exercício da cidadania. O objetivo deste trabalho foi à divulgação e a
problematização dos cuidados que a população precisa ter para evitar que o Aedes se prolifere. Os agentes de combate de
endemias do município de Pinhais, Paraná, Brasil propuseram então um teatro como método eficiente para divulgar as ações
de controle e prevenção do Aedes. O grupo de teatro foi composto pelos 10 agentes de combates de endemias do município.
A primeira etapa foi para pesquisa, discussão e elaboração do texto, onde os ACE´s expressaram suas idéias de como o
tema poderia ser tratado de forma lúdica, pensando nos diálogos, personagens, figurinos e cenário. A segunda etapa foi à
construção do cenário e figurinos. O cenário produzido foi móvel, permitindo assim que fosse levado para qualquer localidade,
inclusive ambiente público. A peça “Todos contra o Aedes” narra à história de três crianças que brincavam próximos a suas
casas que estavam sempre cheias de entulhos de recicladores e moradores locais. Após dias de chuva as crianças retornam
para brincar e uma delas acaba sendo picada pelo Aedes aegypti e adoece. Durante o contexto a presença dos ACE´s e
agentes de saúde orientando a população local não traz resultados e a conscientização da população só vem quando a
criança é internada. No final da peça, a narradora traz o problema ao público, relatando que o descaso e a falta de cuidado
nos ambientes propícios a proliferação do vetor traz uma série de problemas, mostrando que a responsabilidade para o
combate é individual e para o bem do coletivo. Foi evidente que a arte do teatro científico ajudou na conscientização da
população e foi uma ferramenta eficaz para transmissão de conhecimento, pois levou os conteúdos de uma forma mais
contextualizada para os diversos expectadores. Esta modalidade de divulgação lúdica permitiu que alunos e a população em
geral se tornem mais envolvidos com o problema e consequentemente tornam-se mais cautelosos, repercutindo assim a
seriedade deste problema entre amigos e família, podendo repensar assim suas ações diretas ao meio ambiente.
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Resumo
Introdução: A Eco-Bio-Social (EBS) é uma abordagem inovadora que une campos teóricos, metodológico e prático para controlar as
doenças transmitidas por vetores como o Aedes aegypti. Está alicerçada nos princípios do Pensamento Sistêmico,
Transdisciplinaridade, Participação da comunidade, Sustentabilidade, Equidade de gênero e Conhecimento para a Ação, de forma que
as ações integrativas sejam implementadas de forma participativa e efetiva. Objetivo: Analisar o conhecimento sobre os princípios
alicerçantes da abordagem EBS prévio à formação no tema. Metodologia: Estudo qualitativo com base na abordagem EBS. Realizado
em junho de 2018 em quatro bairros da cidade de Fortaleza/CE, como parte do projeto “Ampliação de Ações inovadoras para controlar
doenças transmitidas pelo vetor Aedes aegypti”, financiado pelo International Development Research Centre (IDRC) que está
acontecendo simultaneamente no Brasil, Colômbia e México. Participaram do estudo: 10 Agentes de Combate às Endemias, 01 Agente
de Vigilância em Saúde, 06 Agentes Comunitários de Saúde. A formação em EBS teve duração de 20 horas. Aplicou-se o Teste de
Associação Livre de Palavras (TALP) no momento inicial à formação, para apreender o conhecimento prévio dos participantes frente aos
princípios da abordagem EBS. Utilizou-se painéis e tarjetas para registro. Dispõe-se de parecer do comitê de ética sob n.º 2.248.326.
Resultados: Foram utilizados seis estímulos indutores correspondentes aos princípios EBS para realização do TALP.
Transdisciplinaridade foi associada a várias disciplinas no trabalho, disciplina em transformação e em grupo e ir além do conhecimento.
Pensamento sistêmico foi referido como vários pensamentos, pensamento em grupo, pessoas dentro de um sistema. Sustentabilidade
foi associada à vida sustentável, sustento para a vida, respeito a natureza e organização. Participação social correspondeu a interesses
coletivos, ajuda para resolver problemas de um todo, compreensão da sociedade, trabalho em grupo com a sociedade. Equidade de
Gênero foi associada a respeito com o outro independente do sexo, respeito a todos. Conhecimento para ação foi relacionado a
entender para agir, conhecimento par a as ações dirigidas. Houve um encontro entre o conhecimento prévio e a teoria fundante da
abordagem EBS. Conclusão: Tomando como referência um conhecimento elaborado e compartilhado socialmente sobre os princípios
da abordagem EBS foi evidenciada uma aproximação com sua concepção teórica.
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Resumo
Durante 63 semanas epidemiológicas entre dezembro de 2015 e janeiro de 2017, houve em Manaus mais de 1200 casos
notificados e 500 casos confirmados por RT-PCR de infecção por ZIKV em gestantes, acometendo respectivamente cerca de
3% e 1% das gravidezes que terminaram com recém-nascidos vivos durante o período. A infecção teve consequências graves
nos conceptos das mulheres acometidas em todo o país, mas especialmente no Nordeste brasileiro onde a microcefalia foi
um dos achados mais temidos. Na FMT-HVD, uma equipe multiprofissional acompanhou as mulheres com quadro
exantemático representado cerca de 65% e de 63% das mulheres notificadas e confirmadas no Municipio, respectivamente.
Este estudo descreve a evolução para aborto em pacientes que apresentaram doença exantemática na casuística. A partir da
procura por atendimento na FMT-HVD, hospital de referencia para doenças infecciosas no Estado, foi construída uma coorte
de mulheres auto definidas como gestantes sendo a gestação confirmada em 91% da casuística de um total de 834 mulheres
avaliadas. Neste corte, foi considerado como exposição a confirmação da infecção por ZikV e como desfecho o aborto
definido aqui como a interrupção da gestação na primeira metade. Oito mulheres tiveram interrupção da gestação na primeira
metade da mesma sendo seis delas RT-PCR positivas para ZIKV (incidência de 1,89% em RT-PCR positivas); em duas não
foi possível identificar uma causa para o quadro exantemático (incidência de 0,55% entre as RT-PCR negativas) (0,7< RR:
3,4<17,5 p>0,1). A média de idade deste grupo foi de 31,62 ± 7,66 variando de 18,4 a 44,6. Todos os casos se apresentaram
entre as semanas epidemiológicas 13 e 27 de 2016. A maioria estavam na semana 8 de gestação. Foram testadas para ZIKV,
Dengue e S. de Torch sendo que em duas delas não foi detectada nenhuma infecção, seis positivas somente para ZikV sendo
que uma delas apresentou quadro precedente de malária também no inicio da gestação. Nossos achados evidenciam que
entre uma gestante de alto risco (dado que todas apresentaram quadro exantemático com potencial dano para a gestante e
seu concepto) aborto foi um evento mais de três vezes maior em quem teve ZIKV confirmada. A falta de confirmação
estatística do achado pode se dever ao risco associado à causa do exantema em aquelas em que a infecção não foi
confirmada.
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Resumo

As arboviroses em quase sua totalidade são zoonoses existentes em ambiente silvestre. A Dengue, a
Chikungunya e a Zica, são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e Aedes Albopictus,
são consideradas as mais importantes zoonoses endêmicas no nosso país. O município de Currais
Novos está localizado no interior do estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na região do
Seridó, a qual possui vegetação com árvores de porte médio e baixo, e abundância de cactos e
manchas desnudas, o que torna a região propícia para a proliferação dos mosquitos responsáveis
pelas arboviroses. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde e o setor de vigilância epidemiológica
em 2017, no município de Currais Novos, foram notificados 200 casos de Dengue, 02 casos de
Chikungunya e 08 casos de Zica. Relatar a experiência relacionada à ação de mutirão programada
pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Currais Novos/RN sobre as arboviroses. Trata-se

de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, relacionado a uma ação de mobilização com
caráter informativo sobre as arboviroses, realizada no município de Currais Novos /RN. A ação,
realizada em abril de 2017 contou com a participação de 11 funcionários de uma Unidade Básica de
Saúde localizada na região central do município e de 14 residentes [P1] do Programa de Residência em
Atenção Básica da Escola Multicampi de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte. A ação consistiu em mobilizar e sensibilizar a população do município sobre as arboviroses,
através da distribuição de folhetos informativos e o diálogo direto com a população. Residentes e os
profissionais de saúde da Unidade Básica de Saúde saíram pelas ruas do bairro distribuindo material
informativo, dialogando sobre as doenças causadas pelos mosquitos e explicando maneiras de conter
a proliferação desses vetores. A população mostrou-se receptiva e com grande interesse nas
informações sobre essas doenças. Todo o material foi distribuído e as informações repassadas eram
ouvidas atentamente. Em algumas ruas pequenos aglomerados se formaram para ouvir as
explicações. Ações de educação em saúde são consideradas estratégias eficazes na promoção da
saúde e prevenção de agravos. Empoderar a comunidade em informações sobre as arboviroses pode
ser uma alternativa concreta para minimizar a epidemia causadas por essas doenças.
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Resumo

A Educação em Saúde é um processo de trabalho dirigido para atuar sobre o conhecimento das
pessoas, para que ocorra desenvolvimento de juízo crítico e capacidade de intervenção sobre suas
próprias vidas. Por ano, ocorrem milhares de casos de óbito, tornando as estratégias de educação,
fundamentais para conscientização da população. O processo dinâmico e progressivo de seleção
adaptativa para a sobrevivência das espécies, que ocorre cotidianamente na natureza, envolve
importantes fenômenos que interferem no estado de saúde da população, podendo ser bem
evidenciado na força da reemergência das infecções causadas pelos vírus da dengue, pois as
agressões dos quatro sorotipos destes agentes às populações humanas vêm crescendo em
magnitude e extensão geográfica, desde meados do século XX. Objetivo: relatar a experiência de
estudantes em uma ação de educação em saúde à população de um bairro em Maceió sobre a
dengue e seus riscos. Desenho de estudo: trata-se de um relato de experiencia, do tipo descritivo.
Metodologia: os discentes e docentes de enfermagem em parceria com a defesa civil, bombeiros e
as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, realizaram ações com a finalidade de expressar aos
moradores do bairro do Farol, em Maceió, as medidas preventivas das doenças que possuem o
mosquito como vetor de transmissão. Resultados: em detrimento ao noticiado pela mídia sobre o
entendimento e participação da comunidade no combate à Dengue, ainda há muito a ser trabalhado,
principalmente no tocante de mudanças de hábitos para o bem comum de toda população ocupante
do bairro. Discussão: alguns dos moradores já sabiam as precauções corretas, em virtude do
conhecimento dissipado pela mídia. Entretanto, atitudes simples como esvaziar recipientes, eram
ignoradas, e através dessa mobilização dúvidas puderam ser sanadas e esclarecidas. Conclusão:
tendo em vista os aspectos observados, a prevenção da dengue ainda é um enorme desafio, visto que
a eliminação do seu principal transmissor, o Aedes aegypti depende principalmente da ativa
participação da comunidade na não disseminação e eliminação dos focos de larvas do mosquito
transmissor.
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Resumo
A dengue é uma doença febril aguda, endêmica em mais 100 países e com prevalência em regiões tropicais. Esta virose é
resultado da infecção por um dos quatro sorotipos virais que causam a doença. A doença, em geral, possui caráter benigno, e
muitas vezes assintomática. No entanto, devido a fatores virais e do prórpio hospedeiro,a doença pode evoluir para formas
graves e inclusive formas fatais. Para este trabalho, foram incluídos 403 casos de pacientes atendidos no Hospital
Universitário Oswaldo Cruz em Recife nos anos de 2010 e 2011. A metodologia deste estudo consistiu na vigente
classificação de casos de dengue da OMS e as técnicas laboratoriais consistiram de métodos sorológicos (MAC-ELISA, IgGELISA e captura de NS1 acrescido de dissociação ácida e térmica), isolamento viral e RT-PCR. Os principais sinais e
sintomas encontrados, foram a febre, cefaleia, náuseas/vômitos e mialgias. Dos 403 casos, 78 foram classificados como
dengue sem sinais de alarme (DSSA), 322 como dengue com sinais de alarme (DCSA) e 3 casos como dengue grave (DG),
com 1 óbito. A dor abdominal foi o sinal de alerta reportado em 66% dos casos. Além disto, 21 pacientes apresentaram ascite,
38 pacientes apresentram derrame cavitário e 50 apcientes apresentaram derrame pelural, achados estes que sugerem
quadros de extravasamento plasmático. A análise dos parâmetros hematológicos demonstrou menores contagens de
plaquetas nos pacientes apresentando DCSA/Dengue Grave. A detecção de IgM foi possível em 90% das amostras testadas,
enquanto a detecção de antígeno NS1 apenas em 13,4%. O diagnóstico molecular detectou a presença de DENV-1, DENV-2,
DENV-3 e DENV-4 demostrando a co-circulação dos 4 sorotipos de dengue na região. Adicionalmente, foram detectadas duas
coinfecções pelo DENV-1 e DENV-2 e um caso de DENV-1 e DENV-3.
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Resumo
Arboviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da Dengue, Zika e Febre Chikungunya e
transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A alta ocorrência de casos arboviroses no Brasil e no estado de Pernambuco aumenta
necessidade ações de educação em saúde na atenção primária. O objetivo do presente estudo foi descrever as ações de educação em
saúde realizadas na Atenção Primária em municípios da Região Metropolitana do Recife. Trata-se de um projeto de extensão que
promove palestras educativas em "Sala de Espera" nas Unidades de Saúde nos municípios de Recife e Olinda e em uma escola de
ensino fundamental. As ações são desenvolvidas com auxílio de banner e álbum seriado abordando assuntos como definição do termo
arboviroses, formas de transmissão, ciclo biológico, sinais e sintomas, sinais de alerta, tratamento e prevenção. O projeto conseguiu
sensibilizar 565 pessoas no combate as aborviroses ao longo de sua execução em quatro unidades de Saúde e uma escola de ensino
fundamental. Oportunizou a integralização entre o ensino, assistência e o programa de saúde na escola no âmbito da Atenção Básica. A
Educação em Saúde, é considerada uma estratégia imprescindível para a promoção de saúde e pode ser considerada uma prática
social que preconiza não só a alteração dos hábitos, práticas e atitudes, além da transmissão e da apreensão de conhecimentos, mas,
principalmente, a mudança gradual na forma de pensar, sentir e agir através da seleção e da utilização de métodos pedagógicos
participativos e problematizadores. O projeto de extensão contribuiu para formação dos estudantes na consolidação de um profissional
de saúde comprometido com a comunidade, sobretudo para troca de saberes. A ação educativa é maneira mais sólida de melhoria dos
indicadores de saúde de uma população e é capaz de promover a saúde através do diálogo e escuta qualificada.
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Resumo
Introdução: A dengue é uma doença que se distribui pelas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Causada pelo vírus
Aedes aegypti, cujas condições climáticas associadas à alguns hábitos da população favorecem a presença do vetor e do
vírus. A doença continua sendo um problema de saúde pública, sendo importante que os profissionais revejam as estratégias
utilizadas para prevenção da dengue e se necessário a criação de novos métodos para realização de educação em saúde.
Objetivos: Verificar a importância de práticas educativas em saúde pública, como mecanismo efetivo de prevenção e controle
da dengue. Desenho do estudo: Revisão de literatura do tipo sistemática. Métodos: Foi realizada uma busca pelos artigos no
portal BVS utilizando as bases de dados Lilacs e Medline, através dos descritores educação em saúde, prevenção de
doenças e dengue usando o operador booleano AND. Os artigos incluídos na pesquisa continham o texto completo
disponível, publicados no idioma português nos últimos 5 anos. Resultados: foram identificadas deficiências no que se diz
respeito ao processo de educação em saúde, onde é utilizada a forma de educação tradicional, na qual é caracterizada por
um modelo centrado no emissor, o qual se apresenta como detentor do conhecimento e tem a missão de transmiti-lo para os
demais. Nesse contexto, valorizar o saber do outro e entender o conhecimento como um processo de construção coletiva
torna-se essencial na participação ativa da população e promoção da educação sanitária. Discussão: Analisa-se que os
profissionais de saúde em sua grande maioria devem ter o conhecimento da área que estará lidando, pois, se investigando os
determinantes sociais, pode-se começar a trabalhar estratégias, fazendo com que a população tenha consciência das
ocasionalidades que podem surgir, advindas do processo da não aceitação de novos hábitos para a melhoria do processo de
saúde. Conclusão: O enfermeiro desempenha função importante para a população, pois participa de programas e atividades
de educação em saúde, visando sempre à melhoria do individuo, da família e da população em geral. Sendo ele um educador
e orientador, precisa ser capaz de identificar os níveis de suas ações educativas, e ajudar a satisfazer as necessidades
básicas de cada individuo, cada pessoa deve ser capaz de adotar mudanças de comportamento, práticas e atitudes.
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Resumo

A Febre Amarela (FA), arbovirose febril aguda e de notificação obrigatória é de importância
epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação. No Brasil possui dois ciclos de
transmissão: um silvestre, onde mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes são os principais
vetores e primatas não humanos (PNH) são hospedeiros naturais e, outro, urbano, sendo o Aedes
aegypti o principal vetor. Mortalidade de PNH é sugestiva da circulação do vírus da FA, por isso é um
sinalizador de risco para população. No início de 2017, após a notificação de casos suspeitos de febre
hemorrágica a esclarecer em alguns municípios do estado com a ocorrência de morte de primatas,
observou-se em Uberlândia, a partir de fevereiro, a ocorrência de mortalidade de PNH. O objetivo
deste trabalho foi elencar as ações de vigilância epidemiológica adotadas pelo município, diante das
epizootias em PNH, em Uberlândia-MG, no período de fevereiro de 2017 a maio de 2018. Para isto,
em fevereiro de 2017, ações de vigilância de epizootias em PNH foram estruturadas pelo Centro de
Controle de Zoonoses do município. Todos os PNH encontrados mortos ou doentes foram
investigados e posteriormente notificados. Os animais em boas condições foram recolhidos e
encaminhados ao Laboratório de Referência. Os resultados da investigação foram documentados e
divulgados para os serviços de saúde locais para realização das ações de controle. Neste período

oram notificadas 134 epizootias sendo 18 provenientes da zona rural e 116 da zona urbana do
município. Colheram-se 88 amostras, pois 46 dos PNH notificados estavam em estado de
decomposição. Do total de amostras enviadas ao Laboratório de Referência, duas, provenientes da
zona urbana do município, foram positivas para o vírus amarílico e 25 estão aguardando resultados.
Apesar da detecção de dois PNH infectados com o vírus amarílico em regiões centrais da zona
urbana do município, ainda não foi possível determinar os aspectos epidemiológicos ligados a estas
mortes uma vez que, não se tem registro de casos humanos de FA em Uberlândia. Concluímos que,
apesar de a imunização ser a principal medida de prevenção da doença, espera-se que as ações de
vigilância voltadas à detecção precoce da circulação do vírus amarílico em PNH possam efetivamente
contribuir para uma melhor execução das ações de vigilância e controle da febre amarela no
município.
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Resumo
No Brasil destacam-se três arbovírus patogênicos, entre outros seis, com circulação urbana sustentada: dengue, chikungunya e vírus
Zika. Dengue e vírus Zika são pertencentes ao gênero flavivírus e a chikungunya ao gênero alphavírus, e ambas estão entre as viroses
emergentes mais importantes conhecidas pelo homem, sendo transmitidos por mosquitos e carrapatos. A literatura comprova, em
relatos, a relação entre infecções por esses arbovírus e o acometimento do sistema nervoso central e periférico. Trata-se de um estudo
de revisão sistemática da literatura realizado no período de 2016 a 2017, utilizando-se o banco de dados Scielo. Nas buscas, foram
utilizados os descritores: arbovírus; sistema nervoso central; sistema nervoso periférico. Foram incluídos 3 artigos na revisão após os
seguintes critérios: possuir menos de 10 anos de publicação e que estivessem disponíveis. A reemergência da dengue foi observada
desde meados da década de 1980, enquanto que a emergência do vírus Zika e da chikungunya foi mais recente. Como resultado
destas, houve um aumento no número de casos de encefalite e meningoencefalites em pacientes com dengue no Brasil, além de outras
manifestações neurológicas, como síndrome de Guillain-Barré (SBG), paralisia periférica múltipla, paralisia facial periférica, encefalite e
mielite. Já as complicações ocasionadas pelo vírus Zika foram relacionadas aos casos de microcefalia e SBG. Com relação à
chikungunya, foram encontrados casos atípicos com envolvimento do sistema nervoso, entre eles mieloneuropatias, encefalites, SBG,
paralisias flácidas e neuropatias. A SBG foi a manifestação neurológica mais associada a essas arboviroses e possui como origem mais
provável a autoimunidade, porém, aproximadamente 60% dos casos podem ser atribuídos a quadros infecciosos recentes. Em 2015,
houve um aumento no número de internações por SBG.Diante de tal cenário, destaca-se a importância da notificação e investigação dos
casos suspeitos de manifestações neurológicas relacionadas, possivelmente, aos arbovírus, assim como o manejo clínico oportuno e
disponibilidade de leitos de terapia intensiva a fim de se conduzir melhor tais agravos.
Descritores: Arbovírus; Sistema nervoso central; Sistema nervoso periférico.
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Resumo

A febre amarela é uma arbovirose zoonótica de elevada letalidade que acomete o homem e primatas
não humanos, causada por vírus da família Flaviviridae. No Brasil, a transmissão tem sido associada
principalmente a mosquitos da espécie Haemagogus janthinomys na região amazônica, Centro-Oeste,
parte do Nordeste e Sudeste e a Hg. leucocelaenus nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo.
Outras espécies como Hg. capricornii, Hg. albomaculatus, Hg. spegazzinii, Sabethes soperi, Sa.
cyaneus, Sa. quasicyaneus, Sa. chloropterus, Sa. glaucodaemon, Aedes scapularis, Ae. fulvus, Ae.
serratus, Psorophora albipes e Ps. ferox já foram encontradas naturalmente infectadas e a
competência vetorial experimental já foi demonstrada em Sa. albiprivus, Ae. terrens, e Ae. albopictus.
No estado de São Paulo, a transmissão autóctone retornou em 2000, seguida de novos surtos em
2008 e 2009, quando foi possível obter isolamento viral em Ps. ferox e Hg. leucocelaenus. Em 2016,
epizootias e casos humanos foram confirmados na região Noroeste, estendendo-se no sentido
sudeste para as regiões metropolitanas e faixa litorânea, assumindo proporções epidêmicas
impensadas. Neste sentido, a pesquisa entomológica-viral é estratégica para compreender a dinâmica
da transmissão. O objetivo deste estudo foi relatar o encontro de espécies das Tribos Aedini e
Sabethini naturalmente infectadas com o vírus da febre amarela em municípios paulistas no período
epidêmico 2016-8. Entre outubro/2016 e maio/2018 a Sucen/SES-SP realizou coletas em 201
municípios, com identificação taxonômica totalizando 19980 fêmeas de Aedini e Sabethini. No
IAL/SES-SP, a tentativa de identificação viral se deu por meio de isolamento em cultura de células de
Aedes-c6/36 e rt-qPCR. No total, 22 pools das seguintes espécies foram positivos: Hg. leucocelaenus
(n=13), Hg. janthinomys/capricornii (n=4), Sa. albiprivus (n=2), Sa. identicus (n=1), Ae. scapularis
(n=1) e Ae. albopictus (n=1), provenientes dos municípios de Ribeirão Preto, São Paulo, Guarulhos,
Mairiporã, Jarinú, Igaratá, Jacareí e Caçapava. Isso mostra que Hg. leucocelaenus exerce papel
principal no estado, com participação importante de Hg. janthinomys/capricornii. Para Sa. albiprivus,
Sa. identicus e Ae. albopictus, pools infectados estiveram associados a pelo menos um pool positivo
de Haemagogus. Já a infecção de Ae. scapularis ocorreu isolada, em localidade onde também se
coletou Ae. albopictus e Ae. aegypti, o que sugere nova situação ecoepidemiológica.
Palavras-chaves: Vírus, Febre amarela, Aedini, Sabethini, Culicidae
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Resumo

O surto de infecção pelo vírus Zika (ZIKV) no Brasil ganhou repercussão mundial, principalmente
pelos acometimentos neurológicos nos fetos e recém-nascidos denominados de Síndrome Congênita
do ZIKV pela Organização Mundial de Saúde. O objetivo desse estudo é descrever os tipos de
É

alterações articulares em crianças assintomáticas expostas a infecção in útero do ZIKV. É um estudo
transversal observacional em uma coorte de crianças expostas ao ZIKV in útero acompanhas na FMTHVD, das quais, 34 são elegíveis para este estudo. Os participantes foram submetidos as avaliações
de desenvolvimento neuropsicomotor utilizando Teste de Triagem Denver II (Denver II), função motora
grossa através do instrumento Gross Motor Functional Measure (GMFM-66) e clínica para
identificação de alterações articulares. Informações basais do nascimento da criança foram coletadas
da Caderneta de Saúde da Criança e da infecção materna (detecção por exame RT-PCR e idade
gestacional) em revisão de prontuário. Do total de crianças avaliadas, 15 apresentam algum tipo de
alteração articular (44,1%). Destas, 26,7% foram expostas no primeiro trimestre de gestação, 46,7%
no segundo e 26,7% no terceiro, 10 (66,7%) são do gênero feminino, apresentam média de idade
gestacional ao nascer de 38,9 ± 1,5 semanas, perímetro cefálico ao nascimento de 34,2 ± 1,7
centímetros e média de idade na avaliação de 20,6 ± 3,9 meses. Duas crianças apresentaram atraso
ou atenção em habilidades no domínio “motricidade grosseira” em Denver II e na dimensão “andar,
correr, pular” presente no GMFM-66. Das alterações articulares identificadas, 8 (53,3%) apresentaram
tornozelos valgos, 4 (26,7%) pés invertidos, 3 (20%) marcha equina, 2 (13,3%) genu recurvatum, 1
(6,7%) joelhos valgos e 1 (6,7%) rotação interna da tíbia sobre o fêmur. A partir do período de
epidemia em 2015, casos envolvendo alterações como contraturas congênitas vem sendo descritos
na literatura. Os tipos de alteração articular são diferentes a depender da localização e grau de
comprometimento, podendo acarretar em atrasos funcionais da criança. O mecanismo de contratura
congênita nas crianças com infecção por ZIKV in utero ainda não é completamente explicado, porém
pode haver tanto um comprometimento de nervos periféricos quanto de neurônios centrais. No estudo,
aproximadamente metade da população exposta apresentou alterações morfológicas após o
nascimento. Destes, uma parcela relevante apresenta também alterações fisiológicas no
desenvolvimento motor.
Palavras-chaves: Contratura, Deficiências do Desenvolvimento Infantil, Infecção pelo Zika vírus na gravidez
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Resumo
INTRODUÇÃO: No começo de 2015, um surto de arboviroses foi identificado no Brasil com um incremento dos vírus ZIKA (ZIKV) e
CHIKUNGUNYA (CHIKV), além do DENGUE (DENV). Em setembro, ocorreu aumento do número de crianças nascidas com microcefalia
em áreas afetadas pelo ZIKV e esta foi considerada sinal clínico de exposição à Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZ). Pernambuco
liderou o número de casos no Brasil correspondendo a 451 casos de SCZ notificados entre 2015 e 2018. Sua patogenia em gestantes
ocorre em decorrência do neurotropismo, onde o vírus atravessa a barreira transplacentária, e pode causar alterações em genes que
participam da neurogênese do feto. Compreender mais acerca desta patologia é imprescindível para fornecer dados para futuras
políticas públicas e acolhimento dessas crianças
OBJETIVO: Apresentar um levantamento das alterações neurológicas responsáveis pelo internamento das crianças portadoras da SCZ
em uma emergência neurológica de referência em Pernambuco.
MÉTODOLOGIA: Estudo transversal, retrospectivo, através da análise de prontuários de pacientes admitidos entre os meses de janeiro
a junho de 2018 no setor de emergência pediátrica do Hospital da Restauração, serviço público de referência em neurologia do estado
de Pernambuco. Foram incluídos portadores de microcefalia por SCZ admitidos com manifestações neurológicas.
RESULTADOS: Foram admitidas 45 crianças, com idade entre 0 e 3 anos com hipótese diagnóstica de microcefalia e alguma
manifestação neurológica, sendo 51,1% do sexo masculino, estando 24,4% dos atendimentos em março. Dentre as manifestações
neurológicas teve destaque como motivo de entrada na emergência pediátrica as crises convulsivas, sendo responsável por 77,8% dos
internamentos, destes 48,9% tinham diagnóstico de epilepsia, do total 24,4% eram portadores de hidrocefalia e 20% eram portadores de
derivação ventrículo-peritoneal.
CONCLUSÃO: O estudo apresentou como limitação o uso de dados retrospectivos o que pode contribuir para a subnotificação de
outras desordens presentes. No entanto, por ser um serviço de referência, foi possível observar uma quantidade importante de possíveis
manifestações neurológicas que podem estar associadas à SCZ. Investigações mais específicas são necessárias propiciando maior
conhecimento e vigilância de sinais e sintomas indicativos de evolução neurológica grave nestes pacientes.
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Resumo

Introdução: a recente epidemia de Zika evidenciou um grave problema de saúde pública. A
ocorrência da infecção congênita provocou microcefalia e/ou alterações do sistema nervoso central
em diversos recém natos. No entanto, tais alterações neste período não ocorreram apenas pela
infecção por Zika, mas também pela infecção por STORCH. Objetivos: comparar as alterações
neurorradiológicas encontradas na infecção congênita por Zika e por STORCH. Desenho do estudo:
estudo seccional. Métodos: utilizou-se o teste chi-quadrado para proporções. O nível de significância
foi de 5%. Resultados principais: foram confirmados etiologicamente 178 casos, sendo 42 (23,6%)
com critério laboratorial para Zika, 95 (53,4%) com critério clínico-epidemiológico para Zika e 41
(23,0%) com critério laboratorial para STORCH. Entre os 41 casos de STORCH, incluem-se 17 de
sífilis, 9 de citomegalovírus, 9 de toxoplasmose e 6 de herpes simples. 14 casos foram ao óbito
(letalidade = 8,0%); a letalidade foi 8,1% nos casos de Zika, 22,2% nos de toxoplasmose e 5,9% nos
casos de sífilis. Não houve óbitos entre os casos de citomegalovírus e herpes. 75,2% dos casos de
infecção congênita por Zika apresentaram ventriculomegalia versus 62,5% dos casos por STORCH
(NS). A proporção de casos com calcificações cerebrais foi significativamente maior nos casos de Zika
(85,8%) do que nos casos de STORCH (65,0%) – p < 0,01. 31,0% dos casos de Zika apresentaram
lisencefalia versus 20,0% dos casos de STORCH (NS). Em 41,6% dos casos de Zika identificou-se
atrofia cerebral, enquanto que nos casos de STORCH foi de 27,5% (NS). 16,8% dos casos de
infecção por Zika apresentou disgenesia do corpo caloso versus 10,0% dos casos por STORCH (NS).
20,4% dos casos de Zika apresentou alterações cerebelares, enquanto que nenhum caso (0%) por
STORCH apresentou estas alterações (p < 0,02). Encontrou-se resultado semelhante ao se comparar
os casos confirmados laboratorialmente de Zika com os de STORCH. Discussões: as lesões do
sistema nervoso central foram sempre mais frequentes nos casos de Zika do que nos casos de
STORCH, indicando um possível maior neurotropismo do vírus Zika. Conclusões: a infecção
congênita pelo vírus Zika provoca graves lesões no sistema nervoso central e os pacientes afetados
necessitarão de acompanhamento pelos serviços de saúde por toda a vida. Esta infecção torna mais
grave o problema de saúde pública provocado pelas infecções congênitas em nosso meio.
Palavras-chaves: Infecção/congênito, Neuroimagem, Sistema Nervoso Central/anormalidades, Zika vírus
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Resumo

As consequências da infecção congênita do vírus Zika (ZIKV) no desenvolvimento odontológico da
criança afetada ainda não são bem conhecidas. Sabe-se que o processo de desenvolvimento dos
dentes decíduos ocorre entre a sexta e a décima semana de vida intrauterina, sendo o folículo
dentário originado de células da crista neural, mesmo tecido embrionário de onde se forma o Sistema
Nervoso Central. Desta forma, acredita-se que é possível que essas crianças, por apresentarem

distúrbios neurológicos, venham a apresentar alterações no desenvolvimento dos dentes decíduos. O
objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de alterações odontológicas em crianças com síndrome
congênita do vírus Zika assistidas pelo Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. Trata-se de um estudo observacional transversal. Um único examinador
calibrado avaliou a presença de alterações dentárias de número, forma e tamanho, alterações na
cronologia e sequência de irrupção dentária e alterações no desenvolvimento do esmalte dentário em
26 crianças entre 10 e 22 meses de idade, apresentando microcefalia e sorologia comprovadamente
positiva para o ZIKV. Informações médicas relacionadas à gestação da mãe e ao nascimento da
criança foram coletadas. A média de idade das crianças foi 16,81 (DP=3,05) meses, sendo a maioria
do sexo masculino (61,5%) e com idade gestacional acima de 37 semanas (65,4%). A alteração
relacionada à cronologia de irrupção foi a mais prevalente (92,3%), seguida da alteração de
desenvolvimento do esmalte dentário (61,5%). Apesar do tamanho reduzido da amostra, em virtude
de incluir no estudo apenas crianças que tiveram o diagnóstico para infecção congênita por ZIKV
comprovado por sorologia positiva, os achados apontaram a presença de alterações no
desenvolvimento odontológico, principalmente em relação à cronologia de irrupção e à alteração de
desenvolvimento de esmalte dentário. É possível que a ocorrência de tais alterações nessas crianças
seja em consequência de distúrbios causados pela infecção do ZIKV acontecidos no período da
odontogênese. Além disso, a presença de febre exantemática na gestante infectada, sintoma comum
nesse tipo de infecção, pode, devido à grande sensibilidade dos ameloblastos, causar alterações na
deposição de esmalte dentário, provocando opacidades e/ou hipoplasia na estrutura dentária. Na
amostra estudada, foram observadas alterações odontológicas em crianças com síndrome congênita
do vírus Zika.
Palavras-chaves: Infecções por Arbovírus, Microcefalia, Odontogênese, Zika vírus., Saúde bucal
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Resumo
INTRODUÇÃO:O Zika vírus é um arbovírus transmitido por mosquitos do gênero Aedes.A doença, cuja maioria dos casos é
assintomática, caracteriza-se por quadro viral agudo.Assim, é relevante identificar o conhecimento materno acerca da Zika para
promover discussão sobre o assunto, bem como estimular reflexão sobre a educação popular em saúde.OBJETIVO:Comparar o
conhecimento que as gestantes do Serviço têm em relação à Zika nos meses de março de 2016 e janeiro de 2018.DESENHO DO
ESTUDO:Descritivo exploratório. MÉTODO:Utilizou-se método quantitativo por aplicação de questionário a uma amostra de 100
gestantes nos meses de março de 2016 e janeiro de 2018 após assinatura do TCLE e do termo de assentimento, quando necessário.
RESULTADOS:Observou-se a mudança na escolaridade das gestantes:em 2016, a maioria possuía ensino médio completo, já em
2018,ensino fundamental.Em relação aos meios de obtenção dos conhecimentos sobre zika, em 2016, 84% adquiriu a partir da
mídia,enquanto que em 2018,um quantitativo de 70%.Não houve mudanças quanto a informações através de profissionais de
saúde.Quanto às medidas preventivas,em 2016,72% afirmaram existir, já em 2018, 88%.Em ambas as coletas, a maioria afirmou não
existir vacina para a doença.A respeito de condutas para evitar a infecção, em 2016,80% referiu que sim,enquanto que em 2018,
68%.Em 2016,a prevalência dos meios de transmissão foi de 14% para contato físico e 68% para picada de mosquito, já em 2018,foi de
0% e 94%,respectivamente.DISCUSSÃO:É válido ressaltar que o surto de zika ocorreu principalmente em 2015-2016.Comparando-se
os dados desse período aos de 2018,foi notado que a aquisição de conhecimentos pelo público-alvo diminuiu em relação à mídia e não
se alterou quanto aos profissionais de saúde,sugerindo a falta de continuidade na veiculação das informações sobre o tema bem como
dificuldades na comunicação entre o profissional de saúde e a população.Notou-se também que a precaução do público foi reduzida em
2018,ratificando a necessidade de medidas de conscientização.Verificou-se,ainda,que o conhecimento acerca do meio de transmissão
foi modificado,uma vez que o contato físico não foi considerado uma opção, sendo uma alteração acerca de conhecimentos básicos
sobre o tema.CONCLUSÃO:Embora o número de casos tenha diminuído, a discussão acerca da zika faz-se pertinente,visto que a não
orientação acarreta danos sociais.
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ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS DE DENGUE NOTIFICADOS NO ESTADO DO PIAUÍ A
PARTIR DO ANO DE 2007 EM DIFERENTES BASES DE DADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
(SINAN E DATASUS).
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Resumo

A dengue é uma infecção provocada por flavivírus transmitido através da picada de mosquitos fêmeas
do gênero Aedes, presente em regiões tropicais e subtropicais, sendo endêmica em mais de 100
países, com 40% da população vivendo em área de risco. No Brasil, é uma doença de notificação
compulsória, sendo obrigatória a sua notificação para as autoridades de saúde. Este trabalho teve
como objetivo realizar a comparação entre a quantidade de casos de dengue registrados no SINAN e
no DATASUS como forma de evidenciar possíveis inconsistências no número de casos da doença
notificados no estado do Piauí a partir de 2007. A pesquisa foi realizada através de consultas aos sites
do SINAN e do DATASUS, com intuito de acessar os dados disponíveis sobre a dengue a partir de
2007. Posteriormente, foram comparados os números totais de casos notificados todos os anos em
ambos os sites. Comparando-se o número de casos registrados no DATASUS com os dados do
SINAN, pôde-se notar diferenças de quantidade de casos em todos os anos, desde 2007 até 2012,
onde a menor diferença foi de 10 casos, no ano de 2007, e a maior foi de 376, no ano de 2011. Outra
inconsistência observada foi a ausência de dados disponíveis no DATASUS a partir de 2013, sendo
que no SINAN há dados disponíveis até o ano de 2016, por esse motivo não foi possível realizar a
comparação entre os dados neste intervalo. As inúmeras dificuldades enfrentadas pelos municípios
durante a operacionalização das ações de controle da dengue, bem como a execução de atividades a
partir de critérios próprios, indisponibilidade de pessoas que trabalham nos centros de endemia e
variações na metodologia adotada podem ser apontadas como algumas das causas que tornam os
dados obtidos pelos programas divergentes. A partir dos resultados obtidos, nota-se diferenças nos
dados referentes ao número anual de casos da dengue, um fato preocupante, uma vez que esta é
uma doença de notificação compulsória. Os resultado mostram a necessidade de uma padronização
das atividades e fiscalização das autoridades responsáveis pelas notificações para evitar erros
durante a notificação e/ou processamento dos dados. Tais ações evitariam falhas na descrição
epidemiológica da doença facilitando o diagnóstico da real situação possibilitando melhores ações a
serem estabelecidas durante o controle desta enfermidade.
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Resumo

Os mosquitos são importantes vetores na transmissão de doenças infecciosas no mundo, e estão
envolvidos diretamente na transmissão de agentes patogênicos como por exemplo dengue, Zika,
chikungunya e também, com menor relato/taxa de incidência humana até o momento, o mayaro vírus
(MAYV). Os mosquitos do gênero Haemagogus são considerados vetores primários para mayaro,
porém, estudos têm demonstrado que os mosquitos Aedes aegypti, Aedes albopictus e Culex
quinquefasciatus são espécies capazes de se infectar com MAYV. Devido à competência dos vetores
mencionados acima, e a um conjunto de fatores que vão desde o elevado poder de adaptação dos
mosquitos até as condições sanitárias urbanas do país, a expansão vetorial e transmissão de
arboviroses têm apresentado grande sucesso. O objetivo central desse trabalho foi avaliar a
competência vetorial para MAYV das espécies de mosquitos Ae. aegypti, Ae. albopictus e Cx.
quinquefasciatus. Para verificar a competência vetorial dos mosquitos foram alimentados

artificialmente com uma mistura de sangue e sobrenadante viral de MAYV. Posteriormente os
mosquitos foram processados de forma individual (cabeça+tórax) em diferentes momentos pósinfecção. Nossos resultados mostraram que tanto Ae. aegypti quanto Ae. albopictus são capazes de
se infectar com MAYV e que em contrapartida nenhum mosquito Cx. quinquefasciatus foi observado
infectado com esse vírus. Para verificar se os mosquitos infectados possuíam competência vetorial
para transmitir MAYV, a saliva de mosquitos infectados com MAYV foi coletada e nanoinjetada em
mosquitos Ae. aegypti naives (sem contato previo com vírus). Dos 57 mosquitos nanoinjetados com
saliva de Ae. aegypti, 47 (82,45%) foram infectados com MAYV. Para os 58 mosquitos nanoinjetados
com saliva de Ae. albopictus, 34 (58,62%) foram infectados com MAYV, Isso ressalta que ambos os
mosquitos, além de se infectarem, possuem alta competência vetorial para transmitirem MAYV. Em
contraste, nenhum dos 54 mosquitos nanoinjetados com saliva de Cx. quinquefasciatus foram
infectados, o que já era esperado, uma vez que não obtivemos nenhum mosquito positivo para MAYV
quando avaliado a cabeça+torax. Assim, nossos resultados mostram que os mosquitos Ae. aegypti e
Ae. albopictus são altamente capazes de se infectar e transmistir MAYV e que em contrapartida os
mosquitos Cx. quinquefasciatus foram refratários a esse vírus. Esses dados são importantes no caso
de haver urbanização de MAYV em cidades brasileiras.
Palavras-chaves: Mayaro virus, Competência vetorial, Aedes aegypti, Aedes albopictus, Culex quinquefasciatus
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Resumo
A cidade de Pureza, RN, localiza-se a 66 km de distância da capital do estado, Natal, cuja população é estimada em
9.568 habitantes. Desses, 35,6% residem na zona urbana, cenário de elevados índices de arboviroses como dengue,
chikungunya e zika, transmitidas pelo vetor Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). Esse município sofre influência direta
do abastecimento irregular de água, principalmente em bairros periféricos como Nova Descoberta, onde a
precariedade do abastecimento incita à população armazená-la, proporcionando um ambiente adequado para
propagação do vetor. Diante disso, foi conduzido um trabalho para analisar o conhecimento da população de Nova
Descoberta quanto ao desenvolvimento de A. aegypti e quanto a suas atitudes e medidas para evitar a proliferação
do vetor. Além disso foi promovida uma ação de sensibilização sobre o risco de exposição ao vetor. Os dados foram
coletados mediante aplicação de questionários semiestruturados, contendo 31 questões objetivas, que funcionaram
como guia para uma posterior entrevista domiciliar às 109 famílias investigadas. Os dados foram analisados no
Excel. Dos resultados obtidos, 91,84% dos entrevistados relataram já ter ouvido falar sobre A. aegypti; destes,
71,66% relataram alguma arbovirose transmitida pelo vetor, mas 28,34% não souberam informar onde ele se
desenvolve. Quando questionados sobre as responsabilidades da prevenção das arboviroses, 15,12% relataram que
eram do poder público, 51,84% afirmaram que cabiam à população e 43,2% relataram que é dever de ambos. 98,28%
foi o índice de vítimas das arboviroses causadas por A. aegypti relatado nos questionários. Em relação às medidas
preventivas contra a proliferação do vetor, 76,7% declararam não deixar água parada. Porém, quando seus domicílios
foram analisados, 72,66% apresentaram ambientes propícios para sua proliferação, com larvas e pupas em 27,38%
deles. Apesar de existir conhecimento sobre A. aegypti e suas manifestações, ainda há necessidade de intensificar
intervenções junto à população, no que se refere ao armazenamento de água e percepção do ciclo de vida do
mosquito, pois os moradores sondados não conseguiam entender as larvas e pupas como futuros mosquitos
promotores de arboviroses. Assim, é evidente a necessidade de conscientização dos moradores de Nova Descoberta
quanto ao armazenamento de água de forma adequada e a assimilação dos estágios de vida de A. aegypti, para evitar
futuros surtos de arboviroses no local.
Palavras-chaves: A. aegypti, Arboviroses, Prevenção
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Resumo
A dengue é uma arbovirose transmitida por mosquitos do gênero Aedes, causando doença com intensidade variável em seres
humanos e que se tornou endêmica na região Nordeste do Brasil. Em Alagoas, entre os anos de 2013 a 2016, foi realizado
um grande estudo epidemiológico com pacientes que se apresentavam no Pronto Atendimento de um hospital público de
Maceió com suspeita de dengue aguda, dos quais coletou-se dados de exames complementares e amostras sanguíneas para
execução de teste diagnóstico para infecção por vírus Dengue (DENV). O presente estudo montou uma série temporal de
exames sequenciais de hemograma realizados nos indivíduos com dengue, com a finalidade de analisar a cinética das
alterações diárias dos parâmetros desse exame no acompanhamento dos pacientes durante a fase aguda da doença. Dos
pacientes que foram confirmados com a infecção por DENV por meio da detecção do genoma viral, foram selecionados 28
indivíduos para construção da série temporal para análise pareada dia a dia dos seguintes parâmetros: contagem total de
plaquetas, de leucócitos, e de linfócitos e a contagem diferencial de neutrófilos. Somente pacientes com mais de um
hemograma realizados em diferentes dias de doença foram incluídos na análise, sendo os parâmetros de cada paciente
analisados pelo teste t pareado de Wilcoxon. Os exames, realizados desde o primeiro dia de doença até o décimo, foram
agrupados conforme o respectivo dia de doença para análise, e os grupos que tiveram maior número foram aqueles cujos
exames foram realizados do quarto ao sétimo dia de doença. Nas comparações entre 4º e 5º dia, 5º e 6º dia, e 6º e 7º dias de
doença, foram significativamente diferentes (p<0,05) somente as comparações realizadas entre o 5º e o 6º dia de doença
para todos os parâmetros analisados. A maioria dos casos (70%) foram classificados como dengue sem complicações, 20%
com complicações e 10% como dengue grave. As alterações de cada parâmetro observadas no sexto dia de doença mostram
retorno ao estado basal destes analitos e sugerem que a recuperação do paciente e o retorno da homeostasia das células
sanguíneas ocorre principalmente por volta do sexto dia de doença, independentemente da gravidade da doença.
Agência de fomento: Ministério da Saúde/CNPq/SESAU-AL/FAPEAL
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Resumo
A dengue é uma arbovirose transmitida pelo mosquito hematófago Aedes aegypti, em circulação no Brasil desde o século XX. Através
de estudos foi possível descobrir os hábitos do mosquito, sendo esses: urbano, doméstico e diurno. Apesar de a circulação do vírus já
estar estabelecida no Brasil há alguns anos, ainda temos surtos esporádicos no país. Diante disso, o trabalho busca analisar o
conhecimento prévio, em relação à prevenção da proliferação do mosquito, de moradores de um bairro com alto índice de casas com
foco positivo, em uma cidade na região norte do estado do Ceará. Trata-se de um estudo transversal, observacional e individuado,
realizado através da aplicação de um questionário. A amostra consistiu em 13 pessoas, frequentadoras do posto de saúde do bairro, de
idades variadas, sendo a mais nova com 33 e a mais velha com 98, participantes de uma roda de conversa sobre o tema. A partir dos
dados coletados, observou-se que a maioria das pessoas eram do sexo feminino (76,9%). Todos responderam que sabiam como
prevenir a dengue e mais da metade (53,8%) das pessoas disseram que as informações sobre prevenção foram adquiridas através dos
agentes de saúde e dos agentes de endemias do bairro onde moram. Apenas 7,7% dos participantes responderam que não realizam
ações de prevenção em seus domicílios. Ao serem questionados sobre a forma mais simples de se prevenir a dengue, todos os
participantes citaram ações relacionadas com a diminuição de locais de reservatórios e acúmulo de água parada. Em relação à
transmissão da dengue, 76,9% respondeu que o mosquito transmissor é o Aedes aegypti e os demais não souberam responder. Ao
serem perguntados se a dengue, a Zika e a Chikungunya são transmitidas pelo mesmo agente, a maioria (69,2%) respondeu
afirmativamente. Após a análise dos dados coletados, foi possível perceber que a população do bairro em que foi aplicado o
questionário tem as noções básicas em relação ao mosquito Aedes aegypti e à prevenção acerca de sua proliferação. Além disso, ficou
evidenciado a importância dos profissionais da estratégia de saúde da família, em relação a disseminação das informações a esse
respeito. Mesmo que a análise dos questionários tenha mostrado um bom conhecimento da população em relação ao mosquito
transmissor da dengue e à necessidade de prevenir sua proliferação, o aumento da quantidade de focos positivos evidencia que a
continuidade de ações de conscientização é fundamental.
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Resumo
A dengue é uma doença aguda causada por um arbovírus do gênero Flavivírus. Pode manifestar-se como clássica ou febre
hemorrágica. Possui quatro sorotipos conhecidos e é transmitida, principalmente, pela picada do mosquito Aedes aegypti. A
dengue clássica possui como sintomas febre alta, cefaleia, mialgia, dor retro-orbital, exantema e outros. Já a febre
hemorrágica, além disso, pode evoluir rapidamente para manifestações graves. A dengue é importante no Brasil, em razão do
seu caráter sazonal, sendo mais comum em períodos quentes e úmidos. O objetivo desse estudo é analisar os casos
confirmados de dengue quanto à faixa etária, sexo, classificação do caso e desfecho no ano de 2017. Estudo longitudinal do
tipo retrospectivo. Os dados foram obtidos a partir dos boletins da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará, dos dias
08/12/2017 e 30/12/2016. As variáveis analisadas foram idade e sexo. As características epidemiológicas foram casos
notificados de dengue, confirmados e óbito. No Ceará, em 2017, foram notificados 79.770 casos de dengue no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (Sinan), com 30,7% (24.510) confirmados e distribuídos em todas as faixas etárias,
com 63,4% (15.559) dos casos nas idades entre 15 e 49 anos, e o sexo feminino correspondendo a 56,0% (13.749). A faixa
etária com mais casos confirmados foi 20-29 anos, em ambos os sexos. Houve 90 casos de dengue com sinal de alarme e 27
casos de dengue grave, com 21 deles evoluindo para óbito. Dos óbitos, 11 ocorreram em mulheres, sendo a média de idade
de 65 anos. Em 2016 foram notificados 98.025 casos de dengue no Ceará, sendo 37.769 (38,5%) confirmados, notando uma
redução de 35,1% dos casos confirmados de 2016 para 2017. A maioria dos casos confirmados ocorreu em adultos de 20 a
29 anos e o sexo feminino foi predominante na maioria das faixas etárias, o que também ocorreu no ano seguinte. Em 2017,
houve redução de 52,8% dos casos de dengue com sinais de alarme (191 em 2016) e de 40% dos casos de dengue grave
(45 em 2016). Ocorreram 30 óbitos por dengue, em 2016, 13 mulheres e 17 homens, com 27 em adultos e 3 em crianças, 9
óbitos a mais do que em 2017. Em 2017, diferentemente, a maioria dos óbitos foram do sexo feminino. Assim, houve redução
de casos confirmados e de óbitos, de 2016 para 2017, ressaltando o dever de continuar e aprimorar a vigilância
epidemiológica e medidas de controle. Nota-se, porém, a prevalência do sexo feminino, o que demanda novos estudos para
explicação da situação.
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Resumo

Análise dos indicadores entomológicos após LANÇAMENTO de Incentivo financeiro
como estratégia de enfrentamento as arboviroses urbanas transmitidas pelo aedes
aegypti nos municípios do estado do Ceará, 2017 e 2018.
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As infecção por arbovírus podem variar desde a doença febril leve e indiferenciada a síndromes febris
neurológicas, articulares e hemorrágicas. Com freqüência, os quadros graves são conhecidos
somente após circulação viral em extensas epidemias, muitas vezes mostrando impacto imprevisível
na morbidade e mortalidade. Índices alarmantes de arboviroses se concentram nas mesmas regiões
onde a dengue incide há 30 anos. Atribui-se a isso o possível fracasso das estratégias vigentes de
enfrentamento das arboviroses adotados por diferentes esferas governamentais além do fato de que
as origens do problema não estão meramente na dispersão do vetor, mas se articulam aos
determinantes sociais de saúde. A Secretaria da Saúde estado do Ceará instituiu, dentre outras
ações, um incentivo financeiro aos municípios que apresentassem os melhores indicadores de

vigilância e controle das arboviroses. Objetivo: Comparar os dois indicadores entomológicos antes e
depois da instituição de incentivo financeiro para o enfrentamento as arboviroses. Método: Foram
estabelecidos 06 (seis) critérios para que os municípios se habilitassem ao recebimento de um
incentivo financeiro para enfrentamento s arboviroses. No presente trabalho, foram analisados dois
critérios: Cobertura de visitas domiciliares acima de 80% e redução dos índices de infestação predial.
O período avaliado foi de junho de 2017 a abril de 2018. Resultados/Discussões: No ciclos avaliados
foi possível observar melhora nos dois indicadores analisados. A meta de cobertura de visitas foi
atingida em 90,76% dos municípios e o percentual de municípios com índices altos (acima de 3,9%)
reduziu em 62%. Conclusões: A estratégia integrada saúde e educação fortalece a interface dos
serviços proporcionando uma expansão das atividades de promoção e vigilância das arboviroses, e a
proposta de aporte financeiro atrelado a indicadores entomológicos contribui para o enfrentamento
dessas doenças.
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Resumo

Introdução: A microcefalia é uma condição neurológica em que o perímetro cefálico é menor do que
dois ou mais desvios-padrão do que a referência para o sexo, a idade ou tempo de gestação. Mais
recentemente, foi comprovada a implicação da infecção pelo vírus Zika na causalidade da
microcefalia. Objetivo: descrever as características clínicas e epidemiológicas dos casos de
microcefalia em nascidos vivos no estado de Sergipe, Brasil, e calcular as prevalências em seus
municípios em 2015 e 2016 Desenho do estudo e Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, cujo
os dados foram obtidos do Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos e do NEST Resultados: O
estado de Sergipe apresentava registro de menos de 2 casos por ano no SINASC, porém, desde a
implantação da notificação compulsória dos casos de microcefalia, até Semana Epidemiológica (SE)
16/2017, foram notificados 272 casos de microcefalia no estado de Sergipe, sendo 270 casos no
acumulado 2015-2016 e 02 casos em 2017. Foram notificados, ainda, 14 óbitos, e destes, sete foram
confirmados, dois descartados e cinco estão em investigação. Em relação ao informe anterior, não
houve registro de novos casos. Os casos notificados estão distribuídos em 56 municípios sergipanos,
sendo que, até 2016, 58 casos se encontram em processo de investigação, 128 foram confirmados e
84 foram descartados. A região de Aracaju aparece com maior número de casos notificados (98),
seguida pelas Regiões de N. S. do Socorro (43), Estância (37) e Itabaiana (29). Em 2017, até a
Semana Epidemiológica nº 16, foram notificados 02 casos, os quais foram descartados e classificados
como PIG (Pequeno para Idade Gestacional). Discussão: Situação inédita no mundo, sem muitos
registros na literatura médica, o Vírus Zika é uma causa em potencial para o nascimento de crianças
com microcefalia. Investigações sobre o tema estão em andamento para esclarecer questões como a
transmissão desse agente, a sua atuação no organismo humano, a infecção do feto e qual seria o
período de maior vulnerabilidade para a gestante. Conclusão: Espera-se que os dados gerados
possam servir como base para intervenções e futuras pesquisas, visando melhorar o atendimento e
controle da epidemia associada ao Vírus.
Microcefalia; Sergipe; Zika
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Resumo
No Brasil, o estudo das arboviroses têm causado grande repercussão, principalmente as causadas pelo vírus da zika (ZIKV) e o da
Chikungunya (CHIKV). Os sintomas mais comuns do CHIKV são febre, artralgia, mialgia e rash. A vitamina D (VitD) desempenha um
papel efetivo na resposta imune, com função anti-inflamatória, como a redução de citocinas e da produção de imunoglobulinas. Pelo seu
papel na resposta imune, níveis insuficientes de VitD podem estar associados a ocorrência de infecções virais. Este trabalho teve como
objetivo analisar a influência dos níveis séricos de VitD em pacientes infectados por CHIKV. Amostras de sangue total de 92 adultos com
sintomatologia para CHIKV foram coletadas no período de março a julho de 2016 em cidades da Paraíba. Os testes sorológicos para
dosagem de IgM foram realizados através do teste de ELISA e para a dosagem da VitD foi feito por quimioluminêscencia. A análise
estatística foi feita utilizando o programa GraphPad Prism e valores p<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. Após a
dosagem de VitD, os níveis foram classificados em deficientes (<20mg/dL), insuficientes (>20 e <30mg/dL) e suficiente (>30mg/dL).
Dentre os pacientes avaliados, 88% foram positivos para CHIKV. Em relação aos níveis de VitD, um total de 58% apresentou níveis
suficientes, enquanto 33,33% foram insuficientes e 3,7% foram deficientes. Dentre os sintomas da Chikungunya, apenas rash cutânea
apresentou significância estatística (p=0,024), cefaleia e paralisia dos membros apresentaram valores próximos da significância
(p=0,058 e p=0,073), respectivamente. Conclui-se que não houve correlação entre os níveis de VitD com a infecção por CHIKV, com
isso a população estudada apresentou níveis séricos medianos da vitamina. No entanto, futuros estudos moleculares devem ser
realizados para avaliação do papel imunomodulador da VitD e sua influência na fisiopatologia das arboviroses.
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Resumo
Arboviroses (AV) são doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, Zika vírus, febres chikungunya
e amarela. São afecções multifacetadas, com sérios agravos à saúde da população. Assim, analisar o comportamento das AV, no Ceará,
é de extrema relevância para contribuir com um diagnóstico situacional da doença e com a implantação de práticas resolutivas.
Outrossim, este projeto se torna importante para ampliar discussões acerca do tema. Trata-se de um estudo transversal, a partir de uma
análise epidemiológica descritiva baseada em boletins informativos divulgados pela Secretaria de Saúde do Ceará nos anos de 2016,
2017 e 2018 além de documentos complementares. Observou-se uma elevação do total de casos de Zika, Dengue e Chikungunya, no
decorrer do período de 2014 a 2017. Verificou-se, que houve, no mesmo período, aumento constante no Levantamento Rápido de Índice
para Aedes aegypti, o que aponta para um maior potencial de transmissibilidade de AV e para baixa efetividade de campanhas de
controle do vetor. Os achados mostram, ainda, que a incidência de AV é superior a detecção, significando um problema urgente de
saúde, visto que tal indicativo aponta para uma menor eficácia das atividades diagnósticas e para um possível menor engajamento da
população em campanhas conscientizadoras. Observou-se que os casos notificados de zika concentram-se nas faixas etárias de 20 a
39 anos, correspondendo a 54,0%, dando destaque para o sexo feminino que representa 62,5% do total de casos notificados, o que se
caracteriza como preocupante, já que aponta para um maior potencial de casos futuros de microcefalia em recém-nascidos. Entretanto,
foi possível observar uma evolução significativa nos números de casos notificados e confirmados além do número de óbitos de
arboviroses, quando comparados os mesmos períodos de 2017 e 2018, o que suscita para uma maior efetividade das ações e
campanhas no último ano. Nesse sentido, a análise sobre as arboviroses no Ceará revela a importância da implantação de medidas
mais eficazes e corretas na promoção e prevenção de saúde, com maiores investimentos em estratégias de saúde e de controle do
vetor das doenças, como também da disponibilidade de terapias para a população, além da busca pelo engajamento da sociedade a
tais práticas.
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ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DO VÍRUS ZIKA EM ARAGUAÍNA-TO NO PERÍODO DE 2015 A 2017
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Resumo
O vírus Zika (ZIKV) é um vírus RNA de cadeia simples, pertencente à família Flaviviridae, do gênero Flavivirus, identificado pela primeira
vez na floresta Zika, em Uganda. Transmitido pela picada do mosquito do gênero Aedes, o ZIKV possui um período de incubação que
varia entre 3 a 12 dias, com manifestações clínicas caracterizadas por febre baixa, mialgia, cefaleia, exantema, conjuntivite não
purulenta e artralgias envolvendo pequenas articulações de mãos e pés, com duração média dos sintomas de 3 a 5 dias. Ademais, há
forte associação entre a infecção pelos vírus Zika durante a gravidez com a ocorrência de microcefalia em recém-nascidos. O presente
estudo tem como objetivo analisar os casos notificados de infecção pelo ZIKV no munícipio de Araguaína-TO, no período de 2015 a
2017. Realizou-se levantamento bibliográfico; uso de dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína; e
produção de gráficos e tabelas com os dados coletados. No ano de 2015 foram notificados 8 casos de infecção pelo ZIKV, enquanto em
2016 foram notificados 309 casos, sendo 87 casos do sexo masculino e 222 casos do sexo feminino. Já em 2017 ocorreu uma redução,
com notificação de 159 casos, com 51 casos do sexo masculino e 108 casos do sexo feminino. Ao se avaliar a frequência de casos por
idade, entre 2015 e 2017, a faixa etária prevalente foi entre os 18 e 45 anos com 44% do total de notificações. O ZIKV foi acrescentado
a lista de doenças de notificação compulsória apenas em fevereiro de 2016 e, portanto, o baixo número de casos notificados em anos
anteriores deve-se, provavelmente, a subnotificação. Evidencia-se a alta prevalência da infecção pelo ZIKV na população, com um maior
percentual no sexo feminino e, apesar da característica benigna da doença, torna-se importante a análise dos dados epidemiológicos e
o controle do vetor para se evitar possíveis complicações, especialmente ao feto durante a gravidez.
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Resumo
A relação da Microcefalia com o vírus Zika foi confirmada através da análise do líquido amniótico com a detecção do RNA do
vírus por meio da técnica RT-PCR. As consequências neurológicas da Microcefalia são diversas como: calcificação cerebral,
atrofia cerebral, disgenesia do corpo caloso, ventriculomegalia e lisencefalia. Assim, esse trabalho objetivou analisar
retrospectivamente a incidência de casos de Zika e de Microcefalia no estado de Sergipe no período de 2016 a maio de 2018.
Trata-se de estudo epidemiológico analítico-descritivo, de caráter retrospectivo, acerca dos casos de Zika e Microcefalia
ocorridos no estado de Sergipe no período de 2016 a 2018. Os dados foram obtidos a partir de boletim epidemiológico do
Ministério da Saúde e de informe epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. De 2016 a maio de 2018,
ocorreram 235.005 casos suspeitos de Zika no Brasil dos quais 139.540 casos foram confirmados, com a maior ocorrência de
casos em 2016 e a menor, em 2018. Em Sergipe, durante esse mesmo período, ocorreram 244 casos suspeitos de Zika e 41
casos confirmados, seguindo o mesmo padrão de ocorrência de casos nacionais, em que ocorreram o maior número de casos
em 2016, decrescendo nos anos subsequentes. Em 2016, o município de Itabaiana registrou o maior número de casos
suspeitos (97 casos), com confirmação em 11 casos, e Aracaju, proporcionalmente, o maior número de casos confirmados (14
casos) e 32 casos suspeitos. Em 2017, apenas a cidade de Nossa Senhora do Socorro apresentou aumento de número de
casos suspeitos (de 2 para 4) e confirmados (de 0 para 3) em relação ao ano 2016. Em 2018, todas as regiões apresentaram
redução de tanto de casos suspeitos quanto confirmados. Observa-se, portanto, que o número de casos de Microcefalia em
Sergipe acompanha o número de casos de Zika, sendo 2016 o ano com maior quantidade de casos (93), 2017 em segundo
com 4 e 2018 em terceiro com 2 casos. Nesse sentido, é possível constatar uma tendência de redução do número de casos
notificados no Estado de Sergipe onde ações do governo para barrar o vetor e campanhas voltadas principalmente para a
correlação do Zika e dos casos de Microcefalia devem ter influenciado as referidas taxas. Desse modo, apesar da diminuição
dos casos de Microcefalia, é necessário o controle dos novos casos de Zika que dependem, primordialmente, do controle do
vetor Aedes aegypti e da conscientização das gestantes de como se proteger da picada desse mosquito.
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Resumo
Identificada pela primeira vez no Brasil em 2015, a doença do Zika vírus é uma arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti ou
verticalmente. O Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de Microcefalia Relacionada à infecção pelo Zika, criado
pelo Ministério da Saúde, define microcefalia como uma manifestação neonatal relacionado ao Zika. Entre outras arboviroses,
a dengue, que compartilha do mesmo vetor e possui similaridade de sintomas com a zika, pode causar um confundimento na
população sobre suas repercussões na gravidez. Esse estudo visa investigar o conhecimento da população de Sobral-CE
acerca da microcefalia, correlacionando-a como consequência da zika ou da dengue. Trata-se de um estudo observacional,
transversal, descritivo e quantitativo, envolvendo 184 pessoas. A coleta de dados foi realizada por meio de 2 questionários
para voluntários maiores de 18 anos, um direcionado para conhecimentos gerais sobre dengue e outro sobre zika. A
pesquisa foi realizada em praça pública da cidade de Sobral-CE. Foram analisadas variáveis como idade, sexo e
conhecimentos sobre arboviroses, correlacionando como possíveis causas de microcefalia. Dos 184 entrevistados, 100
participaram do questionário referente à dengue e 84 ao Zika. 94 (51%) eram homens e 90 (49%) eram mulheres. No que se
refere à idade, 98 (53,3%) possuíam de 18 a 30 anos, 74 (40,2%) de 31 a 60 anos e 12 (6,5%) mais de 60 anos. 142 (77,2%)
consideravam que sabiam o que era a microcefalia. Dentre os interrogados quanto à dengue, 54% afirmaram não haver
relação entre essa condição e dengue. Em contrapartida, no grupo avaliado sobre o Zika, 72 (85,7%) acreditavam que o este
poderia levar à microcefalia. Nesse contexto, os resultados demonstram que uma relevante parcela da população detém
conhecimento sobre microcefalia. Ademais, no questionário de dengue, quase metade dos avaliados associam essa doença
como causa da microcefalia, enquanto no de Zika, essa porcentagem abrange quase o total dos entrevistados. Visto isso, é
evidente que o conhecimento da população, quanto à definição de microcefalia e sua relação com o Zika, advém do surto nos
últimos anos, entretanto, devido à similaridade entre ambas arboviroses, muitos associam erroneamente essa má formação
como consequência à dengue. Deve-se, portanto, intensificar a disseminação das informações acerca de ambas as doenças,
relacionando adequadamente as suas consequências e os riscos gerados.
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BRASIL

Autores

Erika Regina Manuli 1, Fernanda Cristina Alcântara 6, Geovana Maria Pereira 2, Claudia Di
Lorenzo Oliveira 6, Clareci Cardoso 6, Carolina Dos Santos Lazar 7, Emílio Brignoli 3,
Glaucia Paranhos-Baccalà 3,2, Ester Cerdeira Sabino 5,2

Instituição 1 LIM-46-HC-FMUSP - Laboratório de Investigação Médica do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Av. Dr. Eneas Carvalho de Aguiar,
470- Prédio 2- 1 andar- Cerqueira César- São Paulo- SP), 2 IMT-USP - Instituto de
Medicina Tropical da Universidade de São Paulo (Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 470 Jardim America, São Paulo - SP), 3 bMx - bioMérieux S.A (Avenida Ibirapuera, 2120 - 9º
andar - Indianópolis - Sao Paulo SP - 04028), 4 UFSJ - Universidade Federal de São João
del-Rei (R. Sebastião Gonçalves Coelho, 400 - Chanadour, Divinópolis - MG), 5 FMUSP Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Av. Dr. Arnaldo, 455 - Cerqueira
César, São Paulo - SP), 6 UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei (R. Sebastião
Gonçalves Coelho, 400 - Chanadour, Divinópolis - MG), 7 HCFMUSP - Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (Av. Dr. Enéas de
Carvalho Aguiar, 255 - Cerqueira César)
Resumo

Para a identificação e validação de biomarcadores preditivos dos desfechos desfavoráveis como:
dengue grave, doença articular inflamatória crônica pós-chikungunya e doença neurológica derivada
de infecção congênita por ZIKV, projeto ARBOBIOS, iniciamos a constituição de coortes prospectivas
longitudinais de pacientes com suspeita de doença aguda causada por arbovírus (DAA) e dengue com
sinais de alarme. Esse projeto visa caracterizar todas as amostras coletadas utilizando para isso os
marcadores proteicos e imunológicos com o intuito de confirmar a infecção aguda e identificar o
arbovírus envolvido, categorizar os pacientes de acordo com a gravidade da doença. Todos os

pacientes foram entrevistados e clinicamente avaliados conforme um formulário de registro de caso
(FRC) contendo as seguintes informações: sexo, idade, raça, febre, local de residência, antecedentes
obstétricos e data da última menstruação (mulheres), história pregressa de DAA confirmada, história
vacinal, antecedentes patológicos, medicamentos de uso regular, data do início dos sintomas, sinais
de melhora ou piora, presença de sinais de alerta. Foram colhidos espécimes clínicos nesta ocasião.
Inicialmente todas as amostras foram avaliadas por testes rápidos Dengue NS1 e Dengue IgM/IgG.
Pacientes com dengue positiva foram informados imediatamente. Pacientes negativos para os testes
rápidos foram avaliados por PCR para obtenção do diagnóstico de chikungunya (CHIKV) e zika (ZIKV)
em caso de gestantes. As amostras foram testadas por testes rápidos Dengue IgM/IgG e NS1, ELISA
Dengue IgM e NS1 e PCR DENV e CHICK. Foram incluídos 112 pacientes e 108 com suspeita de
DAA durante o período de maio e junho de 2018. Desses 108 pacientes com suspeita de DAA, a
média de idade foi de 31,39 e 50% eram do sexo masculino. 33 dos 108 pacientes com suspeita de
DAA foram positivos para os testes rápidos Dengue NS1 (n=13) e Dengue IgM (n=13) sendo que 4
confirmados em ambos os testes Dengue e 3 positivos para PCR DENV. Desses 33 pacientes
confirmados por teste rápidos ou PCR DENV, 9 apresentaram DENV sinais de alarme e foram
positivos nos exames clínicos e laboratoriais. O primeiro semestre de 2018 apresentou uma baixa
incidência de casos com arboviroses no Brasil. Iniciamos nosso projeto buscando casos de DENV e
DENV com sinais de alarme em Minas Gerais. Para que o projeto ARBOBIOS evolua rapidamente,
estamos ampliando nossas coortes e buscando colaborações em estados do Brasil com alto índices
epidêmicos.
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Resumo

A dengue (DENV) está entre as infecções virais mais importantes no mundo hoje. Portanto, ainda não
foram descritos biomarcadores cuja correlação com o desenvolvimento de dengue grave que permita
sua utilização como recurso para identificar precocemente os pacientes com dengue com sinais de
alarme com maior risco para evoluírem em dengue grave. A infecção aguda por chikungunya (CHIKV)
é caracterizada por sintomas bastante semelhantes à dengue, mais frequentemente associado à
artralgia. A infecção por zika vírus (ZIKV) foi associada à síndrome de Guillain-Barré, bem como a

defeitos neurológicos congênitos graves. O objetivo do projeto ARBOBIOS é de Identificar e validar
biomarcadores prognósticos para as infecções por DENV, CHIKV e ZIKV, que permitam a
estratificação precoce do risco de desenvolvimento das formas evolutivas das doenças que
representam maior morbi-mortalidade. Se trata de um estudo longitudinal prospectivo no período de
janeiro de 2018 a janeiro de 2020, seguindo as normas éticas brasileiras.. As coletas das amostras
clínicas devidamente identificadas e diagnosticadas serão utilizadas para a detecção de uma gama
de genes ativados (transcriptoma) e de micro-RNA (miRNA) produzido durante a resposta imune do
hospedeiro aos respectivos patógenos para identificar biomarcadores específicos para estratificar a
progressão da doença. Devida a baixa epidemia de arboviroses durante o primeiro semestre de 2018
no Brasil, concentramos nossos esforços para identificar cidades brasileiras apresentando índices
epidêmicos. Os resultados implementados são: -Acompanhamento do recrutamento de voluntários de
acordo com os princípios fundamentais de boas práticas clínicas e de pesquisa, em estreita
colaboração com os centros envolvidos; -Desenvolvimento e compartilhamento de orientação com
centros clínicos para a coleta de amostras; -Garantir o transporte e armazenamento das amostras em
condições adequadas conforme sua estabilidade; -Assegurar o cumprimento das normas éticas com
os participantes do projeto. A identificação e validação de biomarcadores preditivos desses desfechos
desfavoráveis permitirão a avaliação mais acurada do risco nas diversas populações, possibilitando
melhor assistência médica e direcionamento mais racional dos recursos, reduzindo o grande impacto
que as doenças causadas por DENV, CHIKV e ZIKV provocam no sistema de saúde brasileiro.
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Resumo
A comunidade Indígena Pataxó de Aldeia Velha, foco do presente resumo, é considerada uma aldeia relativamente nova. Esta foi criada
em 2007, situa-se a 06 km de Porto Seguro-BA, ocupando uma área de 2010 hectares em plena Mata Atlântica. O perfil epidemiológico
dos povos indígenas é muito pouco conhecido, o que decorre das pequenas investigações, da ausência de inquéritos e censos, assim
como da precariedade dos sistemas de informações sobre morbidade e mortalidade. As discussões que envolvem a saúde e doença
dos povos indígenas deve levar em consideração a dinâmica social, linguística, além da dinâmica demográfica e epidemiológica dos
diferentes povos das diferentes regiões do Brasil. Porém, ainda em muitas comunidades indígenas, como reflexo de todo território
nacional a precariedade do saneamento básico vem provocando recorrentes viroses. Entre as viroses mais comuns em tribos indígenas
podem-se destacar a Herpes genital, Hepatites, Catapora e Dengue. Os indígenas pertencentes ao povo Pataxó de Aldeia Velha têm
como uma das principais fontes de renda o turismo ecológico nessa área que é de preservação permanente da aldeia. A população
indígena, devido ao contato constante com turistas e com a proximidade da aldeia com a cidade turística de Arraial D'Ajuda, sente o
reflexo do intenso fluxo turístico e das consequências do ponto de vista de saúde pública que o turismo acarreta. Deste modo, fica
evidenciado, a partir da territorialização realizada na aldeia indígena de Aldeia Velha, a partir de relatos dos próprios indígenas e relato
de profissionais de saúde indígenas e não indígenas que as doenças virais, tendo como destaque a Dengue, vem se tornando um
problema de saúde pública e um desafio para o estilo de vida indígena local, caracterizado pela proximidade com a Mata Atlântica e com
um território não indígena. As arboviroses, doenças causadas por esses arbovírus, dentre eles, causadas pelo mosquito Aedes Egypti,
podem ocorrer de forma esporádica, endêmica ou epidêmica, podendo estar associada a alterações ambientais, agravado por
determinantes sociais, principalmente com relação ao saneamento básico inadequado encontrado na comunidade indígena supracitada.
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Resumo

As arboviroses são infecções causadas por arbovírus, transmitidas através da picada de vetores
artrópodes hematófagos. No Brasil, as principais arboviroses são a dengue, a chikungunya e a zika,
sendo estas disseminadas pelos mesmos vetores- Aedes aegypti e Aedes albopictus. Estas são um
problema de saúde pública preocupante, posto que os transmissores possuem uma grande
capacidade de adaptação a novos ambientes e hospedeiros, podendo causar viremias intensas, e
mais recentemente, tem-se associado às infecções causadas por esses arbovírus ao
comprometimento do sistema nervoso central e periférico, como a síndrome de Guillain-Barré (SGB) e
a Microcefalia. Objetivou-se compreender o impacto na saúde pública diante da emergência das
arboviroses e suas complicações, visto que se notou o aumento do número de casos de
comprometimento do sistema nervoso. Esse resumo trata-se de uma revisão sistemática de análise
crítica da literatura, em que foram lidos previamente artigos da base de dados eletrônicas: Scielo,
Google Acadêmico, PubMed. Utilizou-se como critério de inclusão artigos disponíveis em português e
publicados desde 2015. Diante da literatura lida, é intensificado a relação entre as arboviroses e os
déficits neurológicos, pois a epidemiologia identificou um surto de SGB e outras manifestações
neurológicas, posteriormente à introdução e rápida propagação da Zika, dengue e chikungunya no
Brasil, implicando sobre os serviços de saúde, principalmente frente a ausência de vacinas e medidas
efetivas de prevenção e controle. Frente a esse panorama, é visível o impacto na saúde brasileira,
levando a sinalizar estado de emergência na saúde pública pelo Ministério da Saúde e pela
Organização Mundial de Saúde após a disseminação das arboviroses no país. Situação essa que
levou o governo a direcionar recursos e a desenvolver projetos para enfrentar essa epidemia, que
tomou proporções extremas. Desse modo, denota-se a necessidade de políticas intervencionistas de
grande espectro, que envolvam áreas além da saúde, como a educação preventiva. Há a necessidade
também de priorizar o investimento nas vigilâncias epidemiológica, virológica, vetorial e de epizootias
para que sejam desenvolvidas resoluções preventivas. Além do mais, o diagnóstico clínico precoce
das arboviroses é essencial, necessitando desenvolver exames diagnósticos ágeis e sensíveis,
principalmente diante da infecção de gestantes.
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Resumo
As arboviroses são doenças causadas por arbovírus, incluindo o vírus da Dengue, Febre Chikungunya e Zika Vírus. Essas
doenças possuem similaridades como a questão de serem transmitidas por meio da picada do mosquito fêmea do gênero
Aedes Aegypti e quadro sintomatológico semelhante de caráter febril agudo. De forma geral, as arboviroses são consideradas
um desafio para a saúde pública devido à complexidade do controle ambiental do vetor e a crescente incidência e letalidade
dos casos registrados no Brasil nos últimos anos. Pernambuco tem apresentado números elevados de casos e mais
recentemente o surgimento de outras problemáticas envolvendo os arbovírus, como a Síndrome Congênita do Zika Vírus.
Este estudo tem por objetivo descrever e analisar as informações epidemiológicas sobre arboviroses a partir de dados obtidos
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) versão Net e Online, na I Região de Saúde. Em 2017 foram
notificados 7086 casos de dengue, com 3088 (43,6%) confirmados. A taxa de incidência por 100.000 habitantes foi baixa (0100) em 90% municípios observados, sendo verificada a incidência média (100 - 300) e alta (300-303,0) em apenas dois
municípios. A maior proporção de casos foi de dengue clássica (99,1%). Segundo o critério de classificação, 83,2% dos casos
foram encerrados pelo clínico-epidemiológico, 9,8%ignorados/branco e apenas 7,0% por critério laboratorial. Com relação à
chikungunya, foram notificados em 2017, 2229casos, com 1263 (56,7%) confirmados. A taxa de incidência por 100.000

habitantes foi baixa (0-100) em todos os municípios observados. Quanto à classificação, 56,7% dos casos foram confirmados,
43,3% descartados, 1,16% inconclusivos e 24,3% ignorado/branco. As maiores proporções de casos foram confirmadas pelo
critério clínico epidemiológico (62,4%), 27,2% ignorado/branco e apenas 13,3% por critério laboratorial. É importante destacar
na análise alguns entraves observados como variáveis ignoradas ou em branco presente nas fichas de notificação. Esse fato
pode representar uma subnotificação dos casos e limitação na avaliação da realidade apresentada pelos municípios da I
Região de Saúde. Assim, é importante o fortalecimento e sensibilização das ações de vigilância em saúde no processo de
notificação, inserção e atualização dos dados no SINAN, assim como o monitoramento e propostas de medidas de prevenção
e controle.
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Introdução: Atualmente, sabemos que as condições favoráveis do tempo favorecem a proliferação de
vetores artrópodes, tornando a população sujeita a patologias causadas pelo contato com esses
transmissores, responsáveis pelo carreamento dessas doenças, que recebem o nome de arboviroses.
Devido o clima tropical do Brasil, propício para o desenvolvimento dessas enfermidades, esse se torna
um problema recorrente na saúde pública. Por ser algo periódico, se faz necessário que haja uma
intervenção na saúde, não quando os casos começam a ser notificados, mas, no período em que as
arboviroses são menos recorrentes no país. Objetivo: Evidenciar a importância de realizar uma
intervenção na saúde, no período em que as arboviroses são menos recorrentes. Desenho do
Estudo: Foi realizado um estudo observacional misto, sobre os períodos de reincidência das
arboviroses e o crescente número de notificações de casos. Métodos: No presente trabalho, foi
realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica narrativa, buscando artigos relevantes em bancos de
dados acadêmicos como Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando descritores como:
arboviroses, arbovírus e saúde pública. Foram utilizados doze artigos no trabalho, entre os anos de
2017 e 2013, nos idiomas inglês e português. Em seguida, foi realizada a leitura e reflexão sobre os
artigos obtidos, finalizando com a produção do presente trabalho. Resultados: Uma intervenção
prévia na saúde, antes do período de reincidência de arboviroses, focando na localização e
tratamento dos possíveis locais de foco, é um objetivo a ser almejado, pois, conseguiria minimizar o
número de casos, necessitando apenas de manutenção usual. Discussão: É mais viável
economicamente, que os recursos públicos destinados à saúde, sejam direcionados a prevenção da
população no período adverso a proliferação das arboviroses. Afim de que, no período de
reincidência, a população não seja tão afligida. Conclusão: Concluindo, a prevenção é a melhor ação
a ser tomada sobre as arboviroses. Espero que o presente trabalho sirva para estimular os
pesquisadores e as autoridades a adotarem novas estratégias com relação à saúde.
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Resumo
Os arbovírus têm sido motivo de grande preocupação em saúde pública, e tem se tornado um grande desafio para atenção primária em
todo o mundo. Esse conjunto é composto por centenas de vírus que compartilham a característica de serem transmitidos por artrópodes.
Os vírus mais importantes para a saúde humana são os transmitidos por culicídeos, principalmente dos gêneros Culex e Aedes. O
objetivo desse trabalho foi realizar uma revisão literária sobre o desafio das Arboviroses na atenção primaria e suas implicações na
saúde pública. A pesquisa foi realizada mediante a seleção de 12 artigos publicados em revistas Brasileiras e internacionais entre os
anos de 2010 a 2018, através de vários motores de busca, tais como o SciELO, PUBMED, LILACS e o Portal do Ministério da Saúde,
através da combinação dos seguintes descritores: “Arboviroses” e Atenção Primaria”, “Atenção em Saúde” e “Aedes aegypti”. As
manifestações clínicas da infecção por arbovírus podem variar desde a doença febril leve e indiferenciada a síndromes febris
neurológicas, articulares e hemorrágicas. No contexto epidemiológico brasileiro, os arbovírus de maior circulação são DENV, CHIKV e
ZIKV, embora existam outros com potencial de disseminação no País. O impacto da cocirculação viral ainda é pouco conhecido, a qual
teoricamente resultaria em viremias mais intensas ou outras alterações imunológicas que poderiam ser o gatilho para doenças
autoimunes, como a síndrome de Guillain-Barré. O impacto na morbidade e mortalidade se intensifica à medida que extensas epidemias
pressupõem grande número de indivíduos acometidos, casos graves e implicações sobre os serviços de saúde, principalmente diante da
ausência de tratamento, vacinas e medidas efetivas de prevenção e controle. As arboviroses são um crescente problema de saúde
pública no mundo, principalmente pelo potencial de dispersão, pela capacidade de adaptação a novos ambientes e hospedeiros, pela
possibilidade de causar epidemias extensas, pela susceptibilidade universal e pela ocorrência de grande número de casos graves, com
acometimento neurológico, articular e hemorrágico. A introdução de qualquer arbovírus em área indene ou com a presença do vetor
nunca deve ser negligenciada. Dessa maneira, o enfrentamento de arboviroses exige políticas bem como intervenções de amplo
espectro, envolvendo vários setores da sociedade, não somente a área da saúde.
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Resumo
O Chikungunya vírus (CHIKV) é um RNA vírus da família Togaviridae e do gênero Alphavirus, descrito pela primeira vez em
1950, na África, e em 2014, no Brasil. A Febre Chikungunya é a doença causada pelo CHIKV, sendo este transmitido pelos
mosquitos Aedes Aegypti e Aedes albopictus. A picada do mosquito produz manifestações da doença em 95% dos casos,
com período de incubação ocorrendo durante 2-4 dias. Sintomas clínicos começam subitamente com febre aguda e abrupta,
poliartrite intensa, cefaleia, mialgia e rash cutâneo. Ocorre associação da enfermidade febril com artralgia/artrite em 87% dos
casos, dor nas costas em 67% e cefaleia em 62% dos casos. Este trabalho objetiva relatar o caso de uma paciente
previamente hígida acometida pela Chikungunya enfatizando suas complicações articulares crônicas com instalação e
desenvolvimento da artrite reumatóide (AR). MELB, sexo feminino, 38 anos, previamente hígida, apresentou Chikungunya em
outubro de 2016, que teve início com quadro de febre, poliartrite de pequenas e médias articulações, rash cutâneo e astenia
que duraram aproximadamente 15 dias. Inicialmente fez uso de analgésicos prescritos em USF, sem sucesso. Buscou
atendimento na urgência inúmeras vezes, fazendo uso de corticóide intramuscular (duoflam), com melhora parcial por 4-5
dias, e retorno dos sintomas posteriormente. Em maio de 2018, procurou atendimento no setor de reumatologia do Hospital
Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), onde foram prescritos hidroxicloroquina, metotrexato, ácido fólico e prednisona,
evoluindo com melhora do quadro desde então. Acredita-se que a infecção pelo CHIKV possa contribuir para o
desenvolvimento de uma doença inflamatória reumática ou até mesmo colaborar para o diagnóstico precoce de AR e artrite
psoriática em pacientes suscetíveis. Com a paciente, ocorreu a cronicidade do quadro reumatológico com instalação e
desenvolvimento da AR, com caracteristicas marcantes como rigidez articular matinal durando pelo menos 1 hora, artrite de
punhos e de articulações das mãos: interfalangeanas proximais e metacarpofalangeanas; presença de nódulos reumatoides e
de Fator Reumatoide à sorologia, além de alterações radiográficas: erosões articulares ou descalcificações localizadas em
radiografias de mãos e punhos. A Chikungunya é uma doença de alta morbidade que pode cronificar como AR, levando a
prejuízos não só à saúde, como econômicos e sociais. Assim, faz-se necessário aprofundar os estudos a fim de otimizar o
cuidado ao paciente.
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Resumo

A chikungunya é uma doença febril aguda associada a dor intensa e frequente poliartralgia debilitante.
É causada pelo vírus da Chikungunya (CHIKV), um alfavírus pertencente à família Togaviridae,
transmitido por meio da picada da fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti e Aedes albopictus.
Tem se tornado um importante problema de saúde pública nos países onde ocorrem as epidemias,
visto que metade dos casos evolui com artrite crônica, persistente e incapacitante. A prevalência de
manifestações articulares crônicas após a infecção por CHIKV varia de 14,4 a 87,2%. O presente
estudo objetivou caracterizar o comprometimento articular como consequência da febre chikungunay.
A metodologia abordada teve como substrato a análise bibliográfica de artigos pesquisados nas bases
de dados Scielo, LILACS, MEDLINE e PUBMED. Dos arquivos encontrados e após a utilização de
filtros como: idiomas português e inglês, textos completos e disponíveis na íntegra, pesquisa em
humanos e apenas no Brasil, e conteúdo referente ao ano de 2008 a 2018, restaram apenas 8 artigos
correspondentes à temática em questão. Na chikungunay, os sintomas mais comuns são febre de
início súbito e artralgia e/ou artrite (praticamente em 100% dos casos), comumente de padrão
simétrico e poliarticular. As queixas articulares acometem sobretudo mãos, punhos, tornozelos e pés,
na maioria das vezes são de caráter incapacitante. A febre chikungunya apresenta alta incidência de
recorrência e cronicidade do acometimento articular com persistência dos sintomas inflamatórios. A
doença, na fase crônica, apresenta aspectos muito semelhantes aos da artrite reumatoide, uma vez
que os pacientes cursam com poliartrite crônica bilateral e simétrica com padrão migratório, e a
prevalência da positividade do fator reumatoide varia de 25% a 43%. Os mecanismos fisiopatológicos
da dor musculoesquelética e da artrite crônica após infecção pelo vírus da chikungunya são
parcialmente conhecidos. Acredita-se que esses sintomas sejam decorrentes do escape precoce do
vírus da chikungunya do interior dos monócitos e consequente relocação nos macrófagos sinoviais.
Após as manifestações iniciais, a taxa de recorrência da artrite diminui ao longo do tempo, sendo de
88% a 100% nas primeiras seis semanas, chegando a 12% até cinco anos. Alguns autores defendem
a necessidade do acompanhamento reumatológico dos pacientes com artralgia crônica, identificando
casos que podem se manifestar a longo prazo como artrite reumatoide secundária.
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Resumo

Introdução: A Febre do Chikungunya é uma enfermidade febril aguda emergente no continente
americano, causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), acarretando alta morbidade nas áreas de
transmissão. Objetivo: Este estudo objetiva descrever os aspectos clínicos e epidemiológicos da
introdução do Vírus Chikungunya (CHIKV) em Sergipe. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo
ecológico. Métodos: Foram utilizados dados secundários do Sistema Nacional de Agravos de
Notificação (SINAN) e do Laboratório Central de Sergipe (LACEN/SE), entre 2015-2017. Estudou-se
variáveis sociodemográficas e clínicas dos casos confirmados de Chikungunya residentes no estado
de Sergipe. Os dados foram tabulados pelo TABWIN e exportados para o Excel® 2016, para análise
estatística utilizou-se o OpenEpi e teste qui-quadrado (p<0,05). Resultados: Demonstrou-se rápida
expansão da enfermidade no território sergipano, atingindo nos 3 anos 82,7% dos municípios, com
maior acometimento das microrregiões de saúde Grande Aracaju e Agreste Central. Dos 8806 casos
confirmados verificou-se predominância em mulheres (60,79%), indivíduos de 20 a 59 anos (63,04%),
pardos (27,46%), residentes em zona urbana (51,95%). Febre (83,8%), mialgia (77,9%) e artralgia
(63,1%) estão entre os sintomas com maior frequência. Discussão: Uma característica importante
que tem sido observada nas arboviroses emergentes é a sua enorme capacidade de rápida
disseminação no território, quando encontra condições socioambientais e de susceptibilidade ideais.
Encontrando um território propício a sua transmissão, com presença abundante de seu principal vetor,
o CHIKV espalhou-se rapidamente no território sergipano, assim como aconteceu no Brasil.
Conclusão: O CHIKV apresenta grande potencial de disseminação no território e sua sintomatologia
pode ser confundida com outros quadros infecciosos. Faz-se necessário o aprofundamento do
conhecimento sobre os diversos aspectos envolvidos no controle, diagnóstico e manejo clínico.
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Resumo
Arboviroses são as doenças causadas pelos chamados arbovírus, que incluem o vírus da dengue, Zika vírus, febre
chikungunya e febre amarela. A classificação "arbovírus" engloba todos aqueles transmitidos por artrópodes, ou seja, insetos
e aracnídeos (como aranhas e carrapatos). Atualmente as três arboviroses de maior importância para a saúde publica são a
dengue (DEN), Chikungunya (CHIK) e Zika vírus (ZIKA), sendo estas capazes de serem transmitidas pelos mesmos insetos
vetores, o Aedes aegypti e Aedes Albopictus. Nesse sentido, torna-se relevante o estudo sobre os aspectos clínicos e
medidas preventivas relacionadas às principais arboviroses. Assim o trabalho teve como objetivo enfatizar a importância da
adoção de medidas de prevenção. Foi realizado um estudo de revisão de literatura utilizando artigos publicados em bases de
dados científicos. No Brasil, têm sido notificado diversas epidemias, principalmente de DEN, há vários anos, e mais
recentemente de CHIK e ZIKA, e as mesmas demonstram a presença desses vetores em diferentes regiões do País,
mostrando o seu grande potencial de adaptação e dispersão. Isto ocorre principalmente pelas condições climáticas, que
favorecem a proliferação desses vetores, e a infraestrutura dos serviços básicos de saúde oferecidos no Brasil. Levando em
consideração que ainda não se tem vacina disponível e medicamentos eficazes contra estas arboviroses, as recomendações
preconizadas pelo Ministério Saúde se restringem, principalmente, a ações de combate aos vetores intradomiciliares,

eliminando os possíveis criadouros. Roupas que minimizem a exposição da pele durante o dia, quando os mosquitos são
mais ativos, proporcionam alguma proteção às picadas e devem ser adotadas, principalmente durante os surtos. Os
repelentes e inseticidas devem ser usados, seguindo as instruções do fabricante. Mosquiteiros proporcionam boa proteção,
especialmente para aqueles que dormem durante o dia (Bebês, pessoas acamadas e trabalhadores noturnos).Programas de
prevenção e controle de arboviroses no Brasil tem se mostrado ineficazes no combate a estas enfermidades, isto porque o
uso indiscriminado de medicamentos e inseticidas vêm desenvolvendo resistência por parte dos agentes etiológicos e insetos
vetores, respectivamente. Neste sentindo, faz-se necessário buscar novas estratégias que surjam como alternativas á
prevenção e controle destas arboviroses, principalmente no que tange o combate aos insetos vetores.
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Resumo
A Febre da Chikungunya é uma arbovirose causada pelo Chikungunya virus (CHIKV), que pertence à família Togaviridae e gênero
Alphavirus. É transmitida através da picada de fêmeas do mosquito do gênero Aedes, destacando-se o Aedes aegypti. O CHIKV foi
introduzido no Brasil em 2014, espalhando-se para diversas regiões do país, dentre elas o Piauí, onde nos últimos anos 1.784 casos
foram confirmados. É considerada um grave problema de saúde pública e gera muitos impactos econômicos e sociais. O presente
estudo teve como objetivo analisar os principais aspectos epidemiológicos da Febre de Chikungunya na planície litorânea durante o
período de 2015 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, onde os dados foram obtidos através do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) fornecidos pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (SESAPI) e
correspondem aos casos confirmados de Febre Chikungunya na planície litorânea do estado do Piauí. No período entre 2015 e 2017
foram notificados 1.928 casos de Chikungunya na planície litorânea, sendo que 52 foram confirmados em 2015, 186 em 2016 e 1.546
em 2017 com uma taxa de incidência de 0,18, 0,67, e 5,6 a cada 1.000 habitantes, respectivamente. Os dados apontam uma maior
prevalência no sexo feminino (60,7%) quando comparado ao sexo masculino (39,3%) e um maior número de casos confirmados no
município de Parnaíba durante o período analisado. A planície litorânea do Piauí é acometida, principalmente, pelo clima tropical, o qual
favorece a proliferação e disseminação do vetor. Além disso, é notável o aumento do número de casos de Chikungunya, o qual se
encontra em expansão por todo o país desde a sua introdução, o que possivelmente pode ser justificado pela ausência de anticorpos
contra o vírus na população. Outrossim, por não ser conhecida, estima-se que a causa da predominância do acometimento da
população feminina seja pela sua maior procura ao serviço de saúde do que a população masculina. Durante este período notou-se um
crescente aumento dos casos confirmados nesta região, mostrando um padrão endêmico e refletindo o que ocorreu nos outros estados
brasileiros. Fatores como a co-circulação de diferentes arbovírus e sintomas símiles podem dificultar o diagnóstico, além disso, a
infecção pode evoluir e levar ao desenvolvimento de formas graves e incapacitante. Diante disso, ações de educação em saúde que
auxiliem no estabelecimento de medidas preventivas e controle são essenciais.
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Resumo

O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus pertencente à família Flaviviridae, sendo transmitido por mosquitos
do gênero Aedes, especialmente pela espécie Aedes aegypti. Sua descoberta se deu em 1947, em
Uganda. Desde então, casos esporádicos foram relatados e confinados às regiões da África e da Ásia
até que, no início século XXI o vírus emergiu em diferentes lugares do globo, causando três grandes
surtos consecutivos na Ilha de Yap (2007), na Polinésia Francesa (2013) e no Brasil (2015), de onde
se espalhou para outros países do continente americano.O ZIKV é um vírus de RNA que codifica uma

poliproteína precursora, a qual é posteriormente processada em três proteínas estruturais: proteína do
capsídeo (C), proteína precursora de membrana (prM), proteína do envelope (E) e 7 proteínas não
estruturais (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B, NS5). Este trabalho teve como objetivo realizar
uma revisão de literatura a partir da bibliografia disponível a respeito deste vírus. Revisou-se a
produção científica em banco de dados (Scienc Direct, SciELO, PubMed, Medline, Periódicos Capes)
a partir de 2007, quando se teve o primeiro surto da infecção pelo ZIKV, na Ilha de Yap. São
apresentados aspectos referentes à descoberta e histórico do ZIKV, a situação epidemiológica da
infecção por este vírus até o segundo semestre de 2017, as possíveis formas de transmissão,
estrutura e patogenia, os mecanismos da resposta imune contra o ZIKV, a sintomatologia e as
complicações decorrentes da infecção. Por fim, aponta-se os principais métodos diagnóstico e
alternativas terapêuticas. A atual situação epidemiológica da infecção pelo ZIKV no Brasil revela uma
diminuição significativa de casos quando comparada aos primeiros anos que se seguiram à entrada
do vírus no território brasileiro. Não se sabe ao certo que fatores têm contribuído para esse cenário,
mas é provável que estejam relacionados ao desenvolvimento de memória imunológica conferida por
infecções prévias por outros flavivírus antigenicamente relacionados ou à imunização de grupo. Nesse
contexto, o papel de infecções prévias por outros flavivírus é controverso uma vez que poderia
contribuir para a imunização ao ZIKV, mas por outro lado poderia levar ao agravamento da infecção
em consequência do fenômeno de aprimoramento da doença dependente de anticorpo (ADE).
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Resumo

O Zika Vírus caracteriza-se como uma arbovirose propagada pelo vetor amplamente distribuído no
pais, o Aedes aegypti. A febre causada pelo vírus tornou-se emergência de saúde pública no final de
2015, sendo suas consequências repercutindo até hoje na vida de alguns indivíduos. A Atenção
Primária apresenta papel essencial, especificamente a ação do enfermeiro na prestação de cuidados,
tendo em vista a ausência de tratamentos específicos para o Zika. A Classificação Internacional das
Práticas de Enfermagem em Saúde Coletiva (CIPESC) apresenta como instrumento essencial nesse
processo no âmbito do SUS. Esta pesquisa objetivou realizar levantamento dos diagnósticos e
intervenções de enfermagem presentes no CIPESC a partir da sua utilização perante o contexto da
promoção de saúde em pacientes infectados pelo Zika e Microcefalia. Para tanto, foi realizado uma
análise do CIPESC. Tendo em vista que a prestação de cuidados na Atenção Primária é constituída
com ênfase seguindo os princípios do SUS, ancoradas na sociedade, grupos sociais, vida e trabalho,
o CIPESC apresenta 22 diagnósticos alocados nas necessidades: eliminação, motilidade, percepção,
crescimento e desenvolvimento, segurança, aprendizagem, sendo 7 deles caracterizados como
diagnósticos destrutivos referentes ao Zika e microcefalia. Enquanto que 70 intervenções foram
encontradas, na qual 60 sendo atribuição do enfermeiro e 10 referentes à realização pelo usuário. O
CIPESC apresenta intervenções e diagnósticos viáveis para sua realização na perspectiva da
promoção de saúde na Atenção Primária em se tratando do cuidado para pacientes com zika e
microcefalia, no entanto quando analisado baseado na vertente da prevenção em saúde, o CIPESC
se mostra carente. Mas apresenta grande potencialidade, proporcionando melhorias na atenção à
saúde da população e autonomia do profissional.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Em 2015, um surto de arboviroses (Dengue, Chikungunya e o Zika) foi identificado no Brasil, sendo Pernambuco o
estado mais afetado, tornando-se um potencial desafio para a Saúde Pública. A infecção por ZIKV em ratos se mostrou neurotrópica e,
durante a epidemia de dengue, em 1997, segundo estudo realizado neste serviço, identificou-se a epilepsia, tremores, amnésia,
paralisias e síndrome de Guillain-Barré (SGB) associados a dengue. Assim, estudos que esclareçam a respeito das arboviroses são
imprescindíveis para o raciocínio clínico apropriado sobre estas patologias.
OBJETIVO: Apresentar um levantamento dos atendimentos de crianças com sintomas neurológicos e passado de arboviroses em um
serviço de referência do estado de Pernambuco.
MÉTODOLOGIA: Estudo transversal, retrospectivo, através da análise de prontuários de pacientes admitidos de janeiro a dezembro de
2016 no setor de emergência pediátrica do Hospital da Restauração, serviço público de referência em neuropediatria do estado de
Pernambuco. Foram incluídos prontuários que apresentaram relato de história atual ou pregressa de arboviroses e que continham
registros de manifestações neurológicas nunca antes observadas nestes indivíduos ou familiares.
RESULTADOS: Foram admitidas 80 crianças, com idade de 0 a 13 anos com hipótese diagnóstica de arboviroses e alguma
manifestação neurológica, sendo 59% do sexo masculino, em faixa etária escolar, estando 30% dos atendimentos em fevereiro com
redução progressiva nos meses seguintes. As manifestações neurológicas mais relatadas foram dificuldade de deambular, fraqueza em
membros inferiores e sonolência. Do total de paciente incluídos, apenas 25% realizaram sorologia para arboviroses. A crise convulsiva
(42,5%), desorientação (16%), tiveram destaque entre os diagnósticos neurológicos para a população pediátrica. Apenas 1% dos casos
apresentou Síndrome de Guillain-Barré.
CONCLUSÃO: O estudo apresentou como limitação o uso apenas do diagnóstico clínico, por dificuldade de disponibilidade de testes
diagnósticos específicos no estado, o que contribui para a subnotificação e desconhecimento da real incidência destas doenças. No
entanto, por ser um serviço de referência, foi possível observar uma quantidade importante de possíveis manifestações neurológicas
que podem estar associadas as arboviroses. Investigações mais específicas são necessárias propiciando conhecimento e maior
vigilância de sinais e sintomas indicativos de evolução atípica desta infecção.
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Resumo

INTRODUÇÃO: As arboviroses transmitidas pelo Aedes Agypti, se desenvolve geralmente em países
tropicais. O enfrentamento dessa endemia nos municípios brasileiros aponta para a necessidade de
investimento na vigilância em saúde no âmbito do SUS. Considerando as doenças transmitidas pelo
Aedes Aegypti ser um grande problema de saúde pública e uma endêmia existente na comunidade
estudada, impulsionou a busca de alternativas para práticas de prevenção contra este vetor
transmissor das arboviroses conscientizando o público alvo sobre os riscos da proliferação do vetor.
Tendo em vista, nos propusemos verificar as atitudes e práticas das famílias cadastradas na

Estratégia de Saúde da Família Walter Ayres acerca da prevenção do Aedes Aegypti no combate as
arboviroses. MATERIAIS E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada na ESF Walter Ayres no bairro Noé
Trajano município de Patos-PB, foi composta pelas famílias cadastradas na unidade, totalizando em
254 participantes. No processamento dos dados foi utilizado o pacote estatístico para ciências sociais
(Statistical Package for the Social Sciences - SPSS), versão 17 como a aplicação do teste de QuiQuadrado (X2) e teste de t de studant, observando o. O projeto desta pesquisa foi submetido a
Plataforma Brasil tendo como instituição proponente Faculdades Integradas de Patos-FIP, mediante
submissão na plataforma brasil onde obteve parecer n° 54911116.6.0000.5181. RESULTADOS: A
maioria dos entrevistados relataram que se transmite as arboviroses por meio da picada (77,3%), que
possui algum recipiente com água (76,5%), sabem que o mosquito se reproduz em agua parada
(91,4%). Não acumular agua em recipiente foi o método para evitar a proliferação do Aedes Aegypti
mais relatado (76,1%). DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: Com os resultados do presente estudo,
verificamos que a mobilização da comunidade deve acontecer de forma coletiva, que as ações
individuais devem interferir nos domicílios, mas necessitam extrapolar este espaço, a fim de estimular
ações nos territórios, bairros e cidades, e que as equipes de profissionais da saúde que atuam nestes
locais envolvam, os indivíduos para que se sensibilizem, e percebam que são co-responsáveis pelo
seu adoecimento.
Palavras-chaves: Arboviroses, Comunidade, Prevenção

ATIVIDADE ANTIVIRAL DA PRÓPOLIS VERMELHA DE ALAGOAS CONTRA O VÍRUS ZIKA IN
VITRO

Autores

Fabio Emanuel França dos Santos 1, Stephannie Janaina Maia Souza 1, Elane Conceição
Santos 1, Thiago Pina Goes Araújo 1, Grazielle Lobo Coelho 1, Maria Júlia Tenório Costa
Cinésio Oliveira , Andrey Brendow Ferreira Lima , Jamile Taniele-Silva 1, Letícia Anderson
2,1, Ticiano Gomes Nascimento 3, Ênio José Bassi 1

Instituição 1 LAPEVI/ICBS/UFAL - Laboratório de Pesquisas em Virologia e Imunologia, Instituto de
Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Alagoas (Maceió/AL, Brasil.), 2
CESMAC - Centro Universitário CESMAC (Maceió/AL, Brasil.), 3 ESENFAR/UFAL - Escola
de Enfermagem e Farmácia/ESENFAR - Universidade Federal de Alagoas (Maceió/AL,
Brasil.)
Resumo

O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus causador de uma doença febril de caráter agudo que tem sido
associada a microcefalia e à síndrome de Guillain-Barré, sendo assim um grave problema de saúde
pública. Atualmente ainda não existem medicamentos específicos para o tratamento desta infecção,
assim, torna-se de extrema importância a descoberta de novos compostos que possam apresentar
atividade biológica contra esse vírus. A própolis vermelha é um composto natural alvo de muitos
estudos farmacológicos apresentando atividades antibacteriana, anti-inflamatória e antiviral. Assim, o
objetivo deste estudo consistiu em avaliar a ação antiviral do extrato bruto (EB) e frações hexânica
(FH) e acetato de etila (FAE) da própolis vermelha de Alagoas contra o ZIKV in vitro. Inicialmente, a
citotoxicidade da própolis vermelha e frações foi avaliada in vitro por meio do ensaio de MTT com
diferentes concentrações dos compostos no cultivo de células Vero E6 para determinação da
concentração máxima não tóxica para estas células (CMNT). Para avaliação da atividade antiviral
inicialmente foi realizada a adsorção do ZIKV em células Vero E6 por 1h seguido da remoção do
sobrenadante e incubação por 72h na presença de diferentes concentrações do EB, FH e FAE da
própolis vermelha. Após este período, foi realizado o ensaio colorimétrico de MTT para determinação
da percentagem de inibição da replicação viral utilizando-se a fórmula: (absorbância da amostra com
composto – absorbância do controle viral) / (absorbância do controle celular – controle viral) x 100%.
A CMNT obtida foi de 100 µg/mL para o EB e 10 µg/mL para ambas as frações FH e FAE. Assim,
foram testadas concentrações de 100 à 3,125 µg/ml do EB e de 10 à 0,3125 µg/ml para as frações
FH e FAE para avaliar a atividade antiviral destes compostos no ensaio de pós-tratamento. Neste
ensaio, os compostos apresentaram atividade antiviral contra ZIKV in vitro, alcançando os valores de
100% de inibição da replicação viral para o EB, 80% para FH e 55% para FAE nas maiores
concentrações testadas. Este estudo demonstrou que a própolis vermelha de Alagoas possui uma
promissora atividade antiviral contra o ZIKV in vitro. Assim, estudos futuros para elucidação do
mecanismo de ação e detecção e isolamento de moléculas biologicamente ativas presentes deverão
ser realizados, contribuindo para o desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento desta
arbovirose.
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Resumo

Nos últimos anos, as arboviroses têm representado um grande desafio à saúde pública devido à alta
incidência, sendo a dengue a mais importante que afeta o ser humano. Ela ocorre principalmente nos
países tropicais e subtropicais, pois as condições como alta umidade e temperatura favorecem o
desenvolvimento e a proliferação do mosquito. É transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti;
sendo os principais sintomas, dores nas articulações, manchas sobre a pele, cefaléia e febre; com o
tratamento apenas sintomático e hidratação. Com isso, o objetivo do presente trabalho é descrever
um relato de experiência em uma atividade de educação em saúde, com foco na prevenção da
dengue, desenvolvida em Aroeiras na Escola Municipal de Ensino Fundamental Chã da Barra. Os
temas abordados na ação foram a forma de prevenção, os sinais, sintomas e o tratamento da
dengue, com um público-alvo composto de escolares na faixa etária de 8 a 15 anos, pais e
funcionários da escola. Como a ação era composta por crianças, jovens e adultos foi usado uma
linguagem informal para melhor compreensão do tema. As atividades envolveram conversas,
palestras e cartazes, ciclo de vida do vetor, conscientização sobre os principais focos domésticos de
criatórios do mosquito Aedes e a importância de evita-los. Observou-se que ainda há déficit de
conhecimento sobre a dengue e os participantes demonstraram interesse nas ações e em como seu
papel é primordial no combate ao transmissor da dengue. Portanto, podemos concluir que palestras e
ações em educação em saúde devem ser mais frequentes nas escolas, pois é um ambiente favorável
para o ensino de medidas de combate, como evitar o acúmulo de água em caixas, vasilhas de
plantas, dentre outros. A experiência proporcionou aos profissionais uma visão mais ampliada da
necessidade de continuar com a educação em saúde na comunidade e em escolas, pois prática de
prevenção é um instrumento viável para proporcionar conhecimento a sociedade e redução e controle
da doença.
Palavras-chaves: Educação em saúde, Dengue, Arbovirose, Prevenção

ATIVIDADE LARVICIDA E ANÁLISE DA TOXICIDADE AMBIENTAL DO EXTRATO
HIDROALCOÓLICO DE RAIZ DE Tephrosia toxicaria Pers NO CONTROLE DO Aedes aegypti

Autores

Leidiane Barboza da Silva 1,2, Melissa Farias Alves da Silva 1,2, Giulian César da Silva Sá
1,2, Cássio Lázaro Silva Inácio 2, Virginia Penéllope Macedo e Silva 2, Thiago Farias
Nóbrega 2, Francisco José Carvalho Moreira 1,2, Maria de Fátima Freire de Melo Ximenes
2, Guilherme Fulgencio de Medeiros 2, Adriana Ferreira Uchôa 1,2

Instituição 1 IMT-RN - Instituto de Medicina Tropical do Rio Grande do Norte ( NATAL-RN), 2 UFRN Universidade federal do Rio Grande do Norte ( NATAL-RN)
Resumo
Tephrosia toxicaria Pers pertence à família das Fabaceae, é uma planta tropical, popularmente conhecida como “timbó” e
comumente utilizada como defensivo agrícola natural, atrai interesse por possuir moléculas de defesa com potencial para
aplicação biotecnológica. O Aedes aegypti é um dos insetos vetores de arboviroses mais importantes da atualidade, por ser
capaz de transmitir os vírus da dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Esse está amplamente distribuído nos ambientes
urbanos e rurais, e seu controle tem como principal dificuldade o número de criadouros e o aumento da resistência do
mosquitos a inseticidas sintéticos, que além desse problema, agridem outros organismos não alvo, causando desequilíbrio
ambiental. Justificando dessa forma, a procura por larvicidas atóxicos. Assim, os principais objetivos desse estudo são avaliar
a toxicidade larvicida do extrato hidroalcoólico de raiz de T. toxicaria contra as larvas do 4º ínstar de Aedes aegypti e analisar

sua toxicidade ambiental. Para tanto, 20 gramas de farinha das raízes T. toxicaria foram submetidas a extração com 80 mL de
álcool etílico 80% (1:4) por 24 h em repouso a temperatura ambiente. Em seguida, a solução foi filtrada e os extratos
hidroalcoólicos (EHA) foram acondicionados em recipientes de vidro de cor âmbar. Posteriormente os extratos foram avaliados
quanto a sua concentração de proteína e teor de carboidratos. A atividade larvicida foi avaliada nas concentrações de 25%,
12,5%, 6,25%, 3,12%, 1,56%, (v/v), na qual a mortalidade larval foi verificada após 24 horas. A ecotoxicidade foi avaliada através
do bioensaio com os microcrustáceos Ceriodaphnia dubia e Moina micrura, utilizando as concentrações 10%, 5%, 3,75%, 2,5%
e 1,25% analisando a sobrevivência após 24 e 48 horas. O EHA apresentou 0,251 mg/mL de proteínas e 0,074 mg/mL de
carboidratos. A concentração de 3,49% foi letal (LC50) ao desenvolvimento de A. aegypti, após 24 h de exposição. Os ensaios
de avaliação da ecotoxicidade mostraram que EHA de T. toxicaria foram seguros para M. micrura e C. dubia até as
concentrações de 5% e 2,5% respectivamente, garantido 100% de sobrevivência. Concluímos que o EHA de T. toxicaria possui
um ótimo potencial larvicida e baixa toxicidade ambiental, podendo ser um bom candidato para o desenvolvimento de fórmulas
bioinseticidas como alternativas aos larvicida sintéticos.
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ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DA DENGUE E ENGAJAMENTO COM A COMUNIDADE EM
CIDADE DE MÉDIO PORTE.
Autores Bruna Paula de Carvalho 1, Dagmar de Paula Queluz 1
Instituição 1 FOP UNICAMP - Faculdade de Odontologia de Piracicaba (Avenida Limeira, 901, CEP:
13414-903,Piracicaba, SP, Brasil)
Resumo

RESUMO: A dengue é uma doença febril aguda causada por um vírus, sendo um dos principais
problemas de saúde pública no mundo. É transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se
desenvolve em áreas tropicais e subtropicais. Segundo o último boletim epidemiológico do Ministério
da Saúde, divulgado em janeiro de 2018, foram registrados menos casos prováveis de dengue em
2017, 252.054 casos contra 1.483.623 em 2016. O objetivo deste estudo foi relatar as atividades de
prevenção da dengue “Projeto Aedes aegypti do Bem em Piracicaba” e engajamento com a
comunidade. Foi realizado um estudo retrospectivo, transversal, analisando-se os dados obtidos do
Projeto Aedes aegypti do Bem referente ao período de 04/2015 12/2016. As liberações em
Piracicaba começaram em abril de 2015. O primeiro bairro foi escolhido pelo grande número de
pessoas que contraíram dengue entre julho de 2014 e julho 2015. Segundo dados da Secretaria de
Saúde de Piracicaba, nesse período foram confirmados 133 casos de dengue na região. Ainda de
acordo com a Secretaria, após o emprego do Aedes do Bem™ no bairro, foram confirmadas apenas
12 ocorrências da doença ao longo do ano-dengue 2015-2016, uma redução de 91% na quantidade
de casos de dengue. Resultados preliminares mostraram uma diminuição de 82% na quantidade de
larvas selvagens de Aedes aegypti na área tratada em relação a uma área sem liberação escolhida
como controle. Em junho de 2016, foi anunciada a expansão do projeto para a região central da
cidade, beneficiando 60 mil moradores de 11 bairros. A taxa de apoio dos moradores do bairro ao
projeto foi de 96%, devido as atividades de prevenção e conscientização com a comunidade através
de palestras nos bairros, centro comunitários e nas escolas. A informação correta deve chegar a todos
para obter colaboração e participação destes, esclarecendo a importância de cada um para obter
sucesso do Projeto. Citando alguns: eliminando os criadouros: não deixando água parada, fechando a
caixa d’água, recolhendo o lixo e conversando com os agentes de saúde sobre as formas mais
eficazes de combater o mosquito. Estes dados são resultado do trabalho desenvolvido em Piracicaba
do Projeto. O sucesso do Projeto Aedes aegypti do Bem em Piracicaba,deve em grande parte ao
engajamento da comunidade. A aprovação do público para controle de vetores tem crescido de modo
consistente, à medida que moradores da área continuam percebendo os benefícios dessa solução.
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Resumo
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica, caracterizada pela elevação sustentada dos níveis da pressão
arterial. A Organização Mundial da Saúde aponta que as doenças cardiovasculares são responsáveis por 16,7 milhões de mortes
a cada ano e a expectativa é que em 2020 serão as principais causas de óbito na população. O termo diabetes mellitus (DM)
descreve uma desordem metabólica de múltipla etiologia, caracterizada por hiperglicemia crônica decorrente de defeitos na
secreção e/ou ação da insulina, além disso, grandes concentrações plasmáticas de glicose levam ao desenvolvimento de
degenerações crônicas associadas à falência de diversos órgãos. Estima-se que a população mundial com diabetes, nos dias
atuais, é de 382 milhões de pessoas, 46% delas sem diagnóstico prévio, e que deverá atingir 471 milhões em 2035. A palavra
Chikungunya significa “aquele que se contorce”, em língua makonde, dialeto falado em ilhas da Tanzânia, caracterizando a postura
de seus pacientes pelas fortes dores poliarticulares que apresentam. Há evidências recentes que sugerem que a ocorrência de
uma epidemia de Chikungunya pode alterar a curva de mortalidade por essas doenças crônicas, principalmente na população
idosa, interferindo no curso clínico dessas patologias. O objetivo deste estudo foi investigar o aumento de óbitos por DM e HAS no
Ceará durante a epidemia de chikungunya ocorrida em 2017. No Brasil, em 2017, foram registrados 131.749 casos prováveis de
chikungunya e uma taxa de incidência de 63,9 casos/100 mil habitantes. No mesmo período, o Estado do Ceará registrou 103.007
casos da doença com taxa de incidência de 1.149,2 /100 mil habitantes. Ao analisar o banco de dados de mortalidade, por meio do
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) evidenciou-se que houve um incremento, em relação à média do número de óbitos
dos últimos 10 anos, de 35,2% de óbitos por DM e de 27,2% por HAS durante os meses em que a epidemia de chikungunya
estava em seu limiar superior. As internações e os óbitos por doenças crônicas não transmissíveis, em geral possuem alterações
epidemiológicas discretas ao longo dos anos. Quando ocorre uma alteração brusca, como a identificada nos resultados
apresentados, suspeita-se que haja algum fator "disparador" introduzido na população. Acreditamos que a ocorrência da epidemia
de chikungunya pode ter sido responsável por parte importante desse excesso de óbitos documentados por diabetes e
hipertensão, ocorridos no Ceará, em 2017.
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Resumo

INTRODUÇÃO: Na Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, foi definida a Lista Nacional de
Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de Saúde Pública em todo o território
nacional. Nos termos do anexo e de outras providências, dentre as doenças listadas, encontramos a
dengue. A dengue é uma doença febril viral aguda, de rápida disseminação e de notificação
compulsória, podendo causar desde infecções assintomáticas a óbitos. Estudo sobre a prevalência da
dengue no mundo tem estimado que 3,9 bilhões de pessoas, em 128 países. Sendo assim,
justificamos a necessidade da notificação de forma efetiva para fazer um levantamento que auxilie no
combate dessa arbovirose. OBJETIVO: Comparar os dados epidemiológicos de dengue, notificados
pelo Hospital João Murilo de Oliveira, pontuando a incidências dos casos. DESENHO DE ESTUDO:
Trata-se de um estudo quantitativo descritivo-exploratório das notificações de dengue.
METODOLOGIA: Avaliação dos dados coletados através, da análise do banco de dados do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Hospital Tricentenário João Murilo de Oliveira.
RESULTADO: Durante o primeiro semestre de 2017 foram notificados 30 casos de dengue no
Hospital João Murilo de Oliveira, onde 37% dos casos foram do sexo masculino e 63% casos do sexo
feminino, sendo as crianças e os adolescentes na faixa etária dos 5-14 anos, o grupo mais atingido.
Em 2018 durante o primeiro semestre foram notificados 716 sendo 47% do sexo masculino e 53% do
sexo feminino, por sua vez a faixa etária mais atingida foi a de jovem-adulto de 15-34 com 252 casos
Ã

Ã

equivalente a 35,2% dos casos. DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: Foi possível avaliar um aumento
exacerbado de 2386,67% nos casos notificados no primeiro semestre de 2018 em comparação ou
primeiro semestre de 2017. Podemos atribuir esses fatos a diversos fatores, como subnotificação da
doença, a ineficiência no diagnóstico das arboviroses, a recusa do paciente em buscar uma unidade
de saúde. Porém, pontua-se também a sensibilidade da Vigilância Epidemiológica Hospitalar em
identificar os casos, buscando exercitar eficácia do sistema de vigilância da dengue em cumprir suas
etapas. Mediante o exposto conclui-se que, para a coleta das informações do verdadeiro cenário se
faz necessário a realização das notificações de forma efetiva uma vez que com dados apresentados é
possível traçar planos para redução e controle da dengue.
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Resumo

Introdução: A febre chikungunya é uma doença causada pelo vírus chikungunya (CHIKV),
pertencente ao gênero Alphavirus e à família Togaviridae. A transmissão ocorre através da picada dos
mosquitos Aedes. Os sintomas característicos da doença incluem febre alta, exantema e artralgia.
Objetivos: Descrever os aspectos clínicos dos casos de febre chikungunya em indivíduos acima de
60 anos, atendidos no Serviço de Atendimento Médico Unificado (SOAMU) do Instituto Evandro
Chagas (IEC), no período: de setembro/ 2016 -03/2017. Desenho do estudo: Estudo de análise
descritiva e retrospectiva. Método: O estudo foi realizado no SOAMU/IEC, com a participação do
Serviço de Epidemiologia (SEVEP). Foram analisados todos os casos notificados e confirmados para
febre de Chikungunya, presentes banco Sinan Dengue/Chikungunya online. Resultados principais:
Foram notificados 299 casos suspeitos de Chikungunya, destes, 144 foram confirmados. Treze dos
casos confirmados eram maiores que 60 anos, 53,9% do sexo masculino, com média de idade de 72
anos. Do total, 100% apresentava febre, 84,6% artralgia e 53,8% queixava de mialgia e cefaleia. Três
desses pacientes tinham comorbidades (p. ex. Diabetes mellitus, HAS, Doenças hematológicas, entre
outras) todos queixavam-se de febre, mialgia, cefaleia e artralgia. É importante ressaltar que os três
idosos com comorbidades apresentavam importante edema de membros inferiores e importante
linfadenomegalia. Discussão: Nesta série de casos, o exantema foi clinicamente pouco observado. É
necessário atenção redobrada na investigação de síndrome febril nesta população, por ser
considerada de risco para formas graves e formas atípicas da doença. A investigação oportuna da
febre de Chikungunya nesses indivíduos, é fundamental para redução da morbimortalidade.
Conclusão: Os profissionais de saúde que lidam com assistência devem estar alertas para as
arboviroses nesta faixa etária, em razão da senescência imunológica contribuir para apresentação das
formas graves, atípicas, e não raro, com êxito letal nesses indivíduos.
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Resumo
O Aedes aegypti está amplamente disseminado no estado do Ceará. Sua presença foi registrada na área em 1851, associado a uma epidemia de
febre amarela urbana. Atualmente, transmite os vírus da dengue, chikungunya e zika, sendo responsável por diversas epidemias causadas por
esses vírus e prejuízos imensuráveis. O objetivo do estudo foi descrever a representatividade da incidência das arboviroses na 21ª Coordenadoria
Regional de Saúde (CRES) em relação ao número de casos do estado. Assim, foi desenvolvido um estudo documental com Informes
epidemiológicos disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde. Foram analisados os Informes referentes ao ano de 2017 (até a 32ª semana
epidemiológica), cujos dados permitiram avaliar a proporção de casos ocorridos na 21ª CRES. Essa CRES representa importante área
sócioambiental, localiza-se no interior do estado e é composta pelos municípios de Barbalha, Caririaçu, Granjeiro, Jardim, Juazeiro do Norte e
Missão Velha. Em relação aos casos estaduais, a referida CRES contribui com 1,08% dos casos de dengue; 0,15% dos de chikungunya e 0,52%
dos de zika. Dos casos notificados, foram confirmados 27,70% dos casos de dengue, 64,59% dos casos de chikungunya e 36,02% dos casos de
zika na 21ª CRES. A proporção de casos confirmados, respectivamente, foi de 17,60%; 16,93% e 43,75%. Dentre os municípios da 21ª CRES,
Missão Velha apresentou a maior taxa de confirmação de casos de dengue (51,57%). Nenhum dos municípios, até a SE 32, esteve entre aqueles
com maior incidência de dengue. Esses municípios não apresentaram óbitos por dengue e chikungunya, mas representaram 3,84% dos casos de
óbitos causados por zika no Ceará. A incidência das arboviroses no estado do Ceará foi de 2.129,4/100 mil hab. O município de Granjeiro
apresentou a maior taxa de incidência da CRES, com 1.412,9/100 mil hab. Considerando toda a CRES, a representatividade em relação ao estado é
pequena, mas há um município de pequeno porte com elevada taxa de incidência, próxima à taxa de todo o estado. Os dados contidos podem ter
grande influência das subnotificações, visto que, durante o período houve greves dos servidores da saúde de alguns dos municípios, bem como
pode ainda ter influência de insumos para realização do diagnóstico laboratorial. Todavia, pode-se, ainda, visualizar tais dados como resultados da
efetividade da prevenção de arboviroses efetuadas nos municípios. Estudos futuros devem ser realizados para explicar o fenômeno.
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Resumo
Introdução: O diagnóstico laboratorial de infecção pelo ZIKV era limitado à saúde pública ou à pesquisa, no entanto, ainda
incipiente para bases populacionais. Apesar de existirem atualmente testes diagnósticos para ZIKV eles podem reagir de
forma cruzada, sorologicamente, com outros flavivírus, como dengue, febre do Oeste do Nilo e febre amarela gerando
imprecisão no diagnóstico. Objetivos: Avaliar a acurácia dos testes sorológicos para diagnóstico de Zika disponíveis na
literatura. Métodos: Considerou-se as seguintes bases de dados: EMBASE, Cochrane, PubMed e BVS. Foram incluídos
revisões sistemáticas, ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais de acurácia dos diagnósticos sorológicos IgG
e IgM utilizados em pacientes com suspeita de diagnóstico do vírus Zika. No total de 65 estudos elegíveis, 03 estudos foram
incluídos na análise. Na avaliação de qualidade de evidências aplicou-se a classificação de QUADAS II. Resultados: No
artigo 1 a sensibilidade do IgM e IgG comparado com RT-PCR em até três foi de 30,3%, de zero a quatro dias, 26% e de
cinco a dez dias, 50%. Com isso, mostra que com o aumentar dos dias a sensibilidade também aumenta. O artigo 2, compara
sensibilidade e especificidade de 5 ensaios sorológicos para vírus Zika, à sensibilidade em comparação com o MAC-ELISA
com confirmação PRNT, o ELISA IgM apresentou apenas 37%, em contrapartida quando combinado com o ELISA IgG tem se
uma sensibilidade de melhorada de 83%. Entretanto quando comparado ao RT-PCR têm se sensibilidade de 10% em
contrapartida de 100% de especificidade. O terceiro artigo ao avaliar o desempenho diagnóstico de um novo ELISA anti-ZIKV
baseado em proteína recombinante não estrutural 1 (NS1), a especificidade geral ascendeu a 99,8% para as classes de Ig e
quando combinado IgM e IgG 99,6% e a sensibilidade combinada (IgM e / ou IgG) atingiu 17/17 (100%) entre os casos
confirmados por RT-PCR. Discussão: Os 3 estudos referem-se a avaliação e acurácia de testes para IgM e IgG, tendo como
comparador o método de biologia molecular RT- PCR e o PRNT como padrão ouro. Observou-se nos 3 estudos que
realizaram o diagnóstico por IgM e IgG combinado obtiveram valores maiores de sensibilidade e especificidade em
comparação ao teste IgM e IgG quando não combinado. Conclusão: Diante do exposto, sugerimos a necessidade de outros
estudos de acurácia e cruzamento com outros flavivírus para se ter diagnóstico seguro, rápido e de manuseio fácil com baixa
reatividade cruzada.
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Resumo
Introdução: O artrópode Aedes aegypti é vetor de diversas doenças virais de importância médica, incluindo dengue, zika e
chikungunya. Estas doenças foram responsáveis por uma tríplice epidemia em 2016. As diretrizes nacionais para controle das
doenças transmitidas pelo Aedes incluem medidas adotadas para controle do vetor. Paralelamente, a população busca
alternativas para proteção quando as estratégias oficiais não parecem diminuir o risco de contrair a doença. Entre as
alternativas, armadilhas estão disponíveis no comércio ou anunciadas através das mídias sociais que prometem controlar os
vetores e reduzir o risco de contrair uma arbovirose. Objetivo: avaliar a eficácia da armadilha PET para a redução de
densidade intradomiciliar de Aedes aegypti. Metodologia: A armadilha PET, que ganhou muita divulgação nas páginas da
internet, consistiu em uma garrafa descartável de 2 l, com a parte cônica superior invertida para dentro do recipiente, pintada
com esmalte sintético preto e areia e com organza de nylon fixada à tampa da garrafa. As armadilhas continham água e
superfície rugosa e escura como atrativo para oviposição. Antes de sua instalação, foi realizado um levantamento
entomológico com ovitrampas para verificar os níveis de infestação. Durante dois períodos totalizando 13 semanas,
ovitrampas instaladas nas mesmas casas que armadilhas PET (em grupos de 4 e de 8 em uma área com alta densidade
vetorial de Aedes aegypti) foram empregadas como sentinelas para avaliar a redução intradomiciliar do vetor. O grupo
controle constitui-se de casas sem armadilhas PET. Os dados foram analisados pelo programa R. Resultados e Discussão:
Esse estudo é o primeiro a avaliar a eficácia das armadilhas PET em campo, apesar de sua divulgação nas redes sociais. Os
índices de ovos nas ovitrampas na área controle e na área teste não apresentaram diferença estatística durante os dois
períodos avaliados, indicando a ineficácia da armadilha no controle vetorial intradomiciliar no período estudado. Conclusão:
Em conclusão, é essencial a avaliação de armadilhas disponíveis no mercado ou de fácil confecção para evitar sua adoção,
que leva a uma falsa impressão de segurança quanto não são eficazes no controle vetorial.
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Resumo
O controle vetorial ainda é a principal estratégia de intervenção para reduzir a disseminação dos principais arbovírus urbanos
transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. No entanto, a eliminação mecânica de mosquitos tornou-se muito desafiadora no ambiente
urbano moderno, onde a crescente ocorrência de resistência a inseticidas tornou o uso de tais compostos químicos cada vez menos
eficazes. Neste contexto, o desenvolvimento de novas estratégias de controle são extremamente necessárias. Recentemente, o
microbioma do intestino do mosquito provou ser um ótimo recurso para bactérias antivirais e entomopatogênicas. O objetivo deste
trabalho foi analisar a atividade larvicida de bactérias cultiváveis isoladas da microbiota intestinal de mosquitos Aedes aegypti coletados
em Botucatu / SP. Avaliou-se a ação larvicida de 28 bactérias isoladas sobre larvas do segundo estágio de Aedes aegypti (Rockefeller),
em condições de laboratório. Dez larvas, em triplicata, foram colocadas em placas de seis poços, contendo 2.1x109 UFC/ 5 ml de PBS.
As larvas tratadas e o controle (PBS) foram mantidos à temperatura de 28 ± 5°C, umidade relativa de 80 ± 5% e fotoperíodo de 12
horas. Os resultados foram registrados diariamente após a inoculação por cinco dias. Nossas análises revelaram que seis isolados dos
gêneros Bacillus, Brachybacterium, Micrococcus, Pantoea, Pseudomonas e Stenotrophomonas, apresentaram atividade inseticida sobre
as larvas de Aedes aegypti, com mortalidade média em torno de 90 ± 10%, com aumento notável da atividade larvicida gradualmente à
partir do segundo dia de incubação. No momento, estamos testando a eficácia dessas bactérias em diferentes concentrações, bem
como outras bactérias intestinais de nossa biblioteca para posteriores ensaios de formação biofilme. Nossos dados relevam novas
bactérias com atividade biolarvicida em Aedes aegypti e ressaltam o potencial da microbiota intestinal como fonte de bactérias para o
controle vetorial.
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Resumo
A partir do surto de Febre Amarela (FA) em 2016/17, o Ministério da Saúde (MS) adotou como estratégia de prevenção a
vacinação gradativa da população, iniciando em SP, RJ, BA e estados da região Sul. A partir de 2019, planejou-se ampliar a
estratégia para mais sete estados da região Nordeste: Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e
Sergipe, onde se estima 31 milhões de não vacinados, demandando capacidade instalada das Centrais de Rede de Frio
(CRF) estaduais. Neste estudo, objetivou-se avaliar a capacidade instalada dessas CRF, que incluirão em suas rotinas a
vacina de FA. Realizou-se um estudo descritivo da capacidade instalada dessas CRF, com foco: (i) disponibilidade de volume
útil de armazenamento, para incrementação do número de doses em relação ao plano atual; (ii) capacidade de
contingenciamento; e, (ii) potencial fluxo de carga dessas CRF. Os dados analisados foram autodeclarados pelos estados ao
Programa Nacional de Imunizações. Verificou-se que, AL, CE, PB, PE, PI e SE possuem câmaras de infraestrutura em
adequado funcionamento, incluindo, sistema de alarme para notificação de alteração de temperatura de trabalho. Em relação
ao volume útil disponível em equipamento confiável, observou-se que PE e SE possuem infraestrutura com câmara fria para
conservação, negativa e positiva respectivamente, com capacidade imediata de incorporação de novas doses de vacina, AL
dispõe de volume adicional em câmara refrigerada. Quanto à confiabilidade dos equipamentos, referida nos programas de
manutenção, AL, PB, PE, RN e SE possuíam programa de manutenção preventiva e corretiva, enquanto os demais
apresentavam maior grau de risco associado. Todas as CRF dispunham de recursos para o contingenciamento ao suprimento
de energia elétrica. Contudo, PB e RN estavam subdimensionadas, com atendimento parcial dos seus equipamentos de
conservação. Todas as CRF apresentavam condições para realização do fluxo de carga unidirecional, exclusivo e restrito,
mas RN ainda deve incorporar climatização de ambiente específico. Em suma, observou-se que as CRF analisadas possuem
potencial para realização da logística das vacinas FA. Contudo, todas demandam ajustes para alcance do padrão ótimo da
cadeia de frio. Este estudo corrobora com a elaboração do Plano de Ação para Implantação da vacina de FA e ratifica a
importância dos investimentos contínuos do MS para implementação da Rede de Frio, antevendo potenciais variações do
perfil epidemiológico do Brasil.
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Resumo
O desenvolvimento de substâncias que inibem especificamente atividades virais sem causar danos celulares significativos é um grande
desafio. Após a epidemia ocorrida em 2015 pelo vírus Zika, o estudo e combate deste agente tem se destacado nas comunidades
científicas nacionais e internacionais. O vírus Zika é da família Flaviviridae, possui genoma de RNA fita simples e é classificado como
arbovirose por ser transmitido por mosquitos do gênero Aedes. A maioria dos casos são assintomáticos, mas pode gerar consequências

neurológicas graves em fetos (microcefalia) e a síndrome de Guillain-Barré. O vírus pode ser cultivado em vários tipos de células, sendo
a Vero (células epiteliais do rim de um macaco verde Africano adulto) a mais comum. Os oxadiazóis possuem atividades biológicas
registradas na literatura com destaque para antiasmática, antidiabética, anti-inflamatória, anticâncer, antioxidante e antimicrobiana. A
atividade antiviral também é relatada na literatura, no entanto não há citação para atividade anti-Zika. O objetivo deste trabalho consiste
na avaliação citotóxica de derivados oxadiazólicos em células Vero, determinando as concentrações CC20 e CC50 das substâncias e a
sua atividade contra o vírus Zika. Os compostos foram sintetizados no Laboratório de Síntese de Composto Bioativos – LSCB e
enviados para a análise citotóxica e anti-Zika vírus no Instituto Aggeu Magalhães – Fiocruz PE. As estruturas químicas confirmadas por
espectroscopia de RMN 1H e 13C, e infravermelho. Para o teste citotóxico, os compostos foram diluídos em concentrações entre 80012,5 µM em meio de cultura DMEM e incubados com células Vero por 5 dias. Utilizando MTT como indicador, após a leitura no
espectrofotômetro, o CC20 e CC50 foram calculados com o auxílio do programa GraphPad Prisma. Na avaliação pós-infecção, o vírus
Zika foi inoculado nas células com MOI 0.1 e após 2 h de incubação, os compostos foram inseridos nas concentrações do CC20. Após 5
dias de incubação os sobrenadantes dos poços foram coletados. A verificação da carga viral foi realizada por titulação das amostras. As
substâncias apresentaram citotoxicidade entre 447,6-74,1 µM, sendo estes resultados satisfatórios em relação ao CC20 e CC50. A partir
destes resultados citotóxicos a inibição do crescimento viral foi avaliada. A atividade biológica anti-Zika vírus está em andamento e
esperamos um potencial antiviral destas novas moléculas.
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Resumo

Estudos com descrições clínicas de crianças portadoras de microcefalia associadas a Síndrome
Congênita do Zika Vírus (SCZV), apresentam a disfagia como sintoma relatado em um grande
percentual desde os primeiros meses de vida. Objetivos: Descrever uma série de casos de crianças
com SCZV avaliadas para disfagia através de propedêutica armada com videofluroscopia (VFD) e
videoendoscopia da deglutição (VED). Desenho do estudo: Descritivo, retrospectivo, transversal.
Métodos: Realizada análise descritiva dos resultados dos exames de VFD e VED da deglutição
realizados em crianças portadoras de SCZV. Resultados: Foram incluídos os resultados de 42 VFD
(7 excluídos) e 60 de VED (4 excluídos), realizadas em 2017 e 2018. A média de idade das crianças
na avaliação por VED foi de 26,3 meses ± 3,8 (15-32). Disfagia era queixa referida pelo responsável
em 49 (81,7%) dos casos, 23 (38,3%) tinham antecedente de pneumonia, 5 (8,3%) já haviam usado
sonda nasoenteral e gastrostomia estava presente em 4 (6,7%) dos pacientes avaliados por VED.
Segundo a escala de Rosenbek, 27 (48,2%) apresentaram exame de VED normais, 23 (41%)
apresentaram penetração laríngea e 8 (10,8%) aspiração laríngea, sendo um deles silente. Na VFD,
segundo a classificação de O´Neil, encontramos a seguinte distribuição: 6 (17,1%) sem disfagia, 6
(17,1%) discreta, 9 (25,8%) discreta/moderada, 7 (20%) moderada e 7 (20%) moderada/severa.
Nenhum caso apresentou disfagia severa a VFD. Discussão: Alguns estudos já descreveram a
presença de disfagia em crianças com SCZV. Um estudo relatou alterações na deglutição em criança
com idade entre 5-12 meses de idade com SCZV, com perímetro cefálico dentro da normalidade, a
partir de propedêutica clínica não instrumental, e constatou a presença de disfagia em 10/13 (77%)
dos pacientes. Outro, descrevendo a presença de alterações ortopédicas em crianças com SCZV em
sua maioria associado a microcefalia, verificou a presença de disfagia em 86% dos casos. O principal
estudo publicado até o momento, pela utilização de propedêutica clínica e instrumental através de
VFD e VED neste grupo de pacientes, descreveu a presença de diferentes graus de disfagia em todos
os nove pacientes incluídos na pesquisa com faixa etária entre 2 e 7 meses de idade. Conclusão:
Disfagia tem alta prevalência em crianças com SCZV e a avaliação e conduta multidisciplinar pode
ajudar no diagnóstico e manejo desses casos.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa não-contagiosa cujo agente etiológico é um arbovírus
pertencente ao gênero Flavivirus, família Flaviviridae. Há dois ciclos conhecidos de transmissão do vírus da FA : um urbano,
no qual o Aedes aegypti é o principal vetor e um silvestre onde diversas espécies de mosquitos atuam como vetores,
principalmente Haemagogus spp. e Sabethes spp. No ciclo silvestre o homem é um hospedeiro acidental, o principal
hospedeiro é o primata não humano (PNH). No Estado do Rio de Janeiro (ERJ) o 1º caso positivo de PNH foi registrado em
março de 2017. Este estudo buscou analisar a distribuição espacial dos casos de Febre Amarela em PNH no ERJ no período
de 2017 a 2018. METODOLOGIA: Estudo descritivo dos dados do monitoramento dos PNH durante o período de
sazonalidade da doença. Foram georreferenciados todos os casos de febre amarela em primatas não humanos notificados ao
SINAN e com confirmação laboratorial. Para a avaliação da distribuição espacial foi realizada a análise da densidade de
Kernel, sendo utilizado o software QGIS. Foram construídos mapas de Kernel para os casos no primeiro (07/2016 a 06/2017)
e segundo (07/2017 a 06/2018) ciclos. RESULTADOS: Foram georreferenciados 90% (n=54) dos casos de febre amarela em
primatas não humanos. No período em análise houve registro de casos em todas as regiões do estado, exceto na região
Noroeste Fluminense. Todos os casos ocorreram em áreas de matas, em grande parte adjacente a áreas urbanas. No
primeiro ciclo, as epizootias ocorreram nas regiões: Serrana, Metropolitana II e no Norte Fluminense. O mapa de Kernel
indicou uma localidade com maior densidade de casos na região Serrana. No segundo Ciclo, o mapa revelou uma expansão
dos casos detectados para as demais regiões, com áreas quentes em municípios das regiões: Médio Paraíba, Baía da Ilha
Grande e Centro Sul. Conclusão: A caracterização da dinâmica espacial das epizootias contribuiu para o conhecimento de
áreas de maior risco de febre amarela em humanos e demonstrou uma expansão espacial em diversas regiões do ERJ da
positividade entre os PNH, evidenciando a circulação viral nas áreas de mata do estado.
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Resumo

O monitoramento da susceptibilidade a inseticidas em diferentes áreas do país é uma estratégia
importante para ampliar o conhecimento sobre os mecanismos de resistência e para o controle dos
níveis de infestação vetorial em âmbito local. O presente estudo objetivou verificar a eficácia contra
insetos Aedes aegypti do pyriproxyfen 0,5 G, um regulador de crescimento, análogo do hormônio
juvenil, que vem sendo utilizado no programa de combate ao Aedes desde 2014 no município de
Mossoró-RN. O inseticida, fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde, foi diluído na dosagem
utilizada nas atividades de campo (0,01mg de ingrediente ativo/L) e a solução final foi estocada em
recipientes de polietileno com capacidade para 20L, armazenados em diferentes condições: ambiente
interno, externo e sombreado e externo e sob incidência direta dos raios solares uma parte do dia.
Nos dias 0 (controle positivo), 30, 60 e 90 amostras foram recolhidas e utilizadas em ensaios
larvicidas com 20 larvas L3, monitoradas por 30 dias. Controle negativo foi realizado com água. A
análise dos dados foi realizada utilizando a ANOVA e teste t com nível de confiança de 95%. Não foi
observado interação entre as variáveis e as condições de estocagem não interferiram na eficácia do
produto (p=0,25). Esse é resultado é interessante, pois o clima do município é caracterizado como

semiárido, com temperatura média anual de 28 °C. O pyriproxyfen recém preparado e armazenado
por 30 dias causaram elevada mortalidade dos imaturos (69,3% ±10,6 e 80% ±18,57
respectivamente). Todavia a mortalidade foi reduzida com 60 (60,3% ±6,45) (p =0,03) e 90 dias
(59,43% ±9,16) (p=0,03). Quanto aos adultos, não foi verificado emergência no tratamento com o
pyriproxyfen recém preparado e poucos adultos viáveis no tratamento com 30 dias (5,5% ±13,1).
Entretanto houve elevação na emergência com o produto armazenamento com 60 (11,6% ±6,6)
(p=0,02), alcançando 20% ± 6,6 (p=0,0004) de emergência no tempo final. A redução da eficácia do
pyriproxyfen observada nos produtos armazenados acima de 30 dias é preocupante, uma vez que o
ciclo de visita e tratamento realizado no município são superior a 60 dias. Os dados indicam a
necessidade de estudos adicionais para verificar o efeito da elevação na concentração ou sua
substituição por produto de maior eficácia no combate ao Aedes no município de Mossoró.
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Resumo
Os vírus Mayaro e Chikungunya pertencem à mesma família (Togaviridae), gênero (Alphavirus) e apresentam sintomatologia
semelhante (febre e dores nas articulações). Além disso, supostamente a infecção de um pode se sobrepor a infecção do
outro através do mecanismo da exacerbação da infecção viral, o qual se utiliza de anticorpos preexistentes de infecção
anterior de vírus semelhante, como observado com o Dengue. O objetivo deste estudo foi verificar a exacerbação do vírus
Mayaro diante de imunoglobulinas G preexistentes de infecção anterior pelo vírus Chikungunya em hamsters (Mesocricetus
auratus). Para tanto, foram utilizados três grupos experimentais, composto por 21 animais cada, os quais são: (I) controle
MAYV, inoculação via intraperitoneal com 0,02mL de soro controle negativo para Alphavirus e, logo em seguida, via
subcutânea com 0,2mL de sobrenadante de células Vero infectadas com MAYV (1x105 PFU); (II) ADECHIKV/MAYV,
inoculados via intraperitoneal com 0,02mL de soro humano IgG positivo para MAYV e, logo em seguida, inoculado via
subcutânea com 0,2mL de sobrenadante de células Vero infectadas com o MAYV(1x105 PFU); (III) controle negativo,
inoculado via intraperitoneal com 0,2mL de tampão fosfato-salino estéril. Dois animais de cada grupo foram avaliados
clinicamente e eutanasiados nas 12, 24 horas, no 2º, 4º, 6º, 8º, 10º, 12º e 14º dias pós-inoculação, com coleta de sangue,
soro, urina, cérebro, coração, pulmão, fígado, rins, baço e articulações. O soro foi avaliado através dos testes bioquímicos de
creatinina, fosfatase alcalina, gama GT, glicose, ureia, TGO e TGP. No 4º dpi observam-se as maiores alterações, sendo mais
acentuada a fosfatase alcalina e gama GT evidenciando alterações nos ossos e, principalmente, no fígado com aumento
exacerbado em relação ao controle positivo. Esta alteração sugere a exacerbação da doença em torno da função hepática do
animal observado no 4º dia de infecção, pois a fosfatase alcalina alterada pode estar relacionada a doenças ósseas e
hepáticas, e gama GT, a doenças hepáticas. As sintomatologias exacerbadas da infecção do vírus Mayaro pela imunidade
preexistente a Chikungunya estão relacionadas à alteração na função hepática causada por esses vírus.
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Resumo

A América Latina e o Caribe enfrentam atualmente uma epidemia de infecção pelo Zika Vírus (ZIKV) com relatos de sequelas
neurológicas severas. A necessidade de medidas profiláticas efetivas, bem como ferramentas diagnósticas para deter a disseminação
da doença, são prioridades de saúde pública. O diagnóstico da infecção por ZIKV é dependente da correta identificação dos sintomas
clínicos e da detecção viral por meio de técnicas moleculares. Contudo, o diagnóstico sorológico para diferenciar a infecção por ZIKV da
infecção por outros Flavivirus permanece como meta inatingida, essencialmente devido à presença de anticorpos de reação cruzada.
Nossa hipótese é de que antígenos diagnósticos devem exibir a estrutura nativa de epítopos virais únicos de ZIKV, a fim de possibilitar o
seu reconhecimento por anticorpos específicos. Dessa forma, ferramentas computacionais foram utilizadas para identificar sequências
curtas de aminoácidos com potencial de serem alvos de células B dentro da sequência proteica do envelope (E) de ZIKV. Esta proteína
é o principal alvo de resposta humoral durante a infecção natural por Flavivirus e é considerada a melhor candidata para abordagens de
vacinação e diagnóstico. Uma sequência de 9 resíduos foi identificada e transplantada computacionalmente para uma proteína
carreadora chamada Top7. Esta sofreu múltiplas mutações para garantir que o epítopo fosse exibido em sua conformação nativa,
mantendo a estabilidade e solubilidade da proteína carreadora. A avaliação da imunoreatividade do epítopo de ZIKV carreado pela Top7
foi realizada através de ensaios de ELISA, nos quais a proteína foi adequadamente reconhecida por anticorpos IgG específicos no soro
de indivíduos infectados com ZIKV. Análises adicionais comparando amostras de soros de indivíduos ZIKV+ DENV- (n=6) e ZIKVDENV+ (n=14) demonstraram que a proteína recombinante desenvolvida exibe 75% de sensibilidade e 50% de especificidade. Análises
computacionais revelaram ainda que, embora a sequência enxertada não possua identidade com quaisquer outras sequências da
proteína E do vírus Dengue (DENV), esta sequência exibe mais de 70% de identidade com NS2b e NS3 de DENV. Embora o emprego
desta proteína como ferramenta diagnóstica não seja suficiente para diferenciar infecções por ZIKV e DENV, nossos resultados mostram
o desenvolvimento de uma plataforma para desenhar antígenos com funções biológicas melhoradas passíveis de uso como vacinas ou
ferramentas diagnósticas.
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Resumo
Introdução: A dengue é uma arbovirose causada por quatros sorotipos antigenicamente distintos, pertencente à família Flaviviridae,
gênero Flavivirus. Estima-se que por ano ocorram cerca de 50 a 100 milhões de novos casos de infecções por dengue em todo o
mundo. A infecção pelo DENV pode provocar uma variedade de síndromes clínicas variando desde a Dengue Clássica, até Febre
Hemorrágica da Dengue e Síndrome do Choque da Dengue, podendo levar o paciente à morte. Porém, em 2013, foi anunciado um
suposto quinto sorotipo do vírus, detectado na Malásia em 2007, após análise de DNA, apresentando sintomas intensos. Entretanto,
esse suposto quinto sorotipo ainda não foi confirmado. Objetivos: Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a incidência
de dengue no estado da Paraíba/Brasil no período de 2008 a 2012, relatando a classificação dos casos. Desenho do estudo: Relatar
as incidências de casos registrados de Dengue no Estado da Paraíba no período de 2009 a 2012, através de uma busca no banco de
dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Métodos: Foi realizado um estudo transversal
descritivo baseado na análise de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Resultados: Com base nos dados de casos de Dengue, foram registrados 19.782
casos no período do estudo. Sem considerar o sexo, o ano de 2011 apresentou o maior número de casos (8.120; 41%). Nesse mesmo
ano, quanto a classificação, houve maiores incidências de casos de Febre Hemorrágica da Dengue (88; 0,44%) e Síndrome do Choque
da Dengue (12; 0,06%) em comparação aos outros anos do período do estudo. Porém, o ano de 2009, apresentou maior incidência de
casos de dengue com complicações (15; 0,075%). Discussões: A pesquisa foi satisfatória, pois percebeu-se que houve um importante
aumento do número de casos de dengue na Paraíba, onde os anos de 2011 e 2012 apresentaram as maiores taxas de incidência. Isso
traz preocupações, pois trata-se de uma doença com grande taxa de morbidade e mortalidade em todo o país. Conclusões: Embora
existam diretrizes de vigilância epidemiológica para essa doença, ainda persiste o desafio de se preconizar medidas de conscientização
na população no combate ao mosquito vetor e com possível diminuição expressiva de casos no estado.

Palavras-chaves: Dengue, Incidência, Saúde Pública

AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE CARDIOPATIAS EM CRIANÇAS COM INFECÇÃO
CONGÊNITA PELO ZIKA – UMA ANÁLISE PRELIMINAR.
Autores

José Alfredo de Sousa Moreira 1,2, Monique Barreto Santana 1, Andrea Lorenzo 1,
Cristiane da Cruz Lamas 1,2

Instituição 1 INC - Instituto Nacional de Cardiologia (R. das Laranjeiras, 374 - Laranjeiras, Rio de
Janeiro - RJ, 22240-006), 2 INI/FIOCRUZ - Instituto Nacional de Infectologia Evandro

Chagas, Fundacao Oswaldo Cruz (Av. Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro, CEP:
21040-360 )
Resumo
Introdução : A infecção por Zika vírus (ZIKV) durante o período gestacional está associada a uma síndrome congênita, que
cursa com malformações do sistema nervoso central, notadamente a microcefalia. A relação entre ZIKV e o acometimento
cardíaco não está bem esclarecida. Assim, nos propusémos a avaliar a prevalência de cardiopatias em crianças com infecção
congênita pelo ZIKV. Método: Estudo observacional conduzido numa unidade de referência para doenças cardíacas iniciado
em março de 2018. Todos os lactentes com critérios clínicos-epidemiológicos com provável síndrome congênita relacionada
ao ZIKV (microcefalia e história materna de rash na gestação, durante o período da epidemia por ZIKV) eram convidados a
participar. Excluímos lactentes com microcefalia explicada por outras etiologias infecciosas e aqueles cujas mães se
recusassem a participar. Avaliação cardiovascular foi realizada através do exame físico, ecocardiografia transtorácica
(bidimensional) e eletrocardiograma de 12 derivações (ECG). Doença cardíaca congênita foi definida como alteração
persistente da estrutura cardíaca. Além da avaliação cardiovascular dos lactentes, aplicamos um questionário sócio
demográfico as mães dos lactentes. Resultados: Vinte e uma crianças com a idade média de 19.7 meses foram recrutadas.
A infecção por ZIKV foi confirmada laboratorialmente em 3 (14.2%) lactentes. Histórico de rash no primeiro e segundo
trimestre gestacional foi relatado em 71% e 29%, respectivamente. A idade gestacional média ao nascimento foi de 39 (34-42)
semanas; 81% teve o parto por cesariana; e o perímetro cefálico médio ao nascimento foi de 31.6 (34-42) cm. As sorologias
para HIV, sífilis, e rubéola foram negativas no pré-natal em todas as mães entrevistadas. A idade média das mães foi de 24.4
(20-31) anos; todas residentes em área urbana, e 38% relatou uso de algum tipo de proteção contra a picada do mosquito
durante a gestação. O exame ecocardiográfico foi realizado em 16 (76%) lactentes, e destes, dois (12.5%) apresentaram
alterações cardíacas (1 com drenagem anômala total das veias pulmonares e persistência do canal arterial, e outro com
insuficiência tricúspide). O ECG foi normal em todos avaliados. Conclusão: A prevalência de cardiopatia em lactentes com a
síndrome da ZIKV congênita foi mais elevada do que o esperado para a população geral. Se estes achados se confirmarem
em outros estudos, o rastreio cardiovascular de lactentes infetados com ZIKV poderá ser recomendado.
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Resumo
Introdução. A dengue se apresenta como uma arbovirose de destaque mundial, onde o agente dessa patologia é o vírus da
dengue (DENV), que compreende quatros sorotipos. Em alguns casos pode-se evoluir para a forma grave da doença,
caracterizada por Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), onde são observadas alterações na coagulação sanguínea queda de
pressão arterial, além da Síndrome do Choque da Dengue (SDC), que ocasiona complicações neurológicas e
cardiorrespiratórias, além de uma intensa queda ou ausência de pressão arterial. Objetivo. O presente estudo propõe avaliar
o perfil da resposta imunológica nas formas graves da dengue. Desenho do Estudo. Foi realizado um estudo baseado em
revisão de literatura. Metódos. Foi elaborada uma pesquisa de literatura envolvendo estudos publicados nos últimos quatro
anos, 2013 a 2017 indexados nas bases de dados SciELO, Lilacs, PUBMED e portal de periódicos da CAPES. Resultados.
Os anticorpos e células T de memória são essenciais na resposta imune do organismo contra o vírus DENV e no
desenvolvimento das formas graves de FHD e da SCD. Pesquisas mostram que os anticorpos do tipo IgG preexistentes não
conseguem neutralizar uma segunda infecção de sorotipo diferente, facilitando a penetração do vírus em macrófagos.
Também foi observado em pacientes com FHD e SCD elevados níveis de citocinas TNF alfa, IL-4, IL- 6 e IL-8, produzidas por
células T CD4+, endotélio e mastócitos, com a IL-6 apresentando um aumento significativo no plasma de pacientes
acometidos por FHD e SCD. Discussão. Há relatos de estudos demonstrando que 81% dos pacientes que apresentaram
títulos elevados de anticorpos, tiveram uma evolução da doença, e que, 90% dos casos evoluíram para FHD. No entanto,
para alguns pesquisadores, a imunopatogenia da FHD/SCD, estaria relacionada a um conjunto de respostas que diminuiriam
a ação contra o vírus da dengue, causando ao mesmo tempo, um aumento exacerbado de citocinas que afetam diversas
células do hospedeiro. Conclusão. Portanto, é fundamental a compreensão do mecanismo dessa patologia para coibir a
evolução do paciente para formas mais graves.
Palavras-chaves: Dengue Grave, Sistema Imune, Vírus da Dengue
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Resumo
O Aedes (Stegomyia) aegypti é uma das espécies de maior risco para saúde pública por ser o principal vetor dos vírus da
Zika, Dengue, Chikungunya e Febre Amarela, ser antropofílico e bem adaptado ao ambiente urbano. No Brasil, o
monitoramento do Ae. aegypti é realizado pela busca das larvas dos mosquitos. No entanto, esse método apresenta falhas
em avaliar o risco de transmissão de arboviroses por não quantificar larvas e por sua imprecisão devido a dependência do
esforço humano na identificação dos criadouros. Como alternativa, métodos simples que se baseiam na detecção de ovos de
mosquitos em ovitrampas tem apresentado uma alta sensibilidade no monitoramento do Ae. aegypti. O objetivo deste estudo
é avaliar diferentes estratégias na utilização de ovitrampas para detecção e identificação do Aedes aegypti a fim de otimizar o
seu uso. O estudo foi realizado em um condomínio residencial, localizado em Piatã, área nobre de Salvador. Vinte casas
foram selecionadas para instalação de quatro ovitrampas por casa: duas contendo infusão de 30% de feno e duas contendo
água de torneira, sendo uma de cada solução colocada no intradomicílio e as outras no peridomicílio. Após 7 dias, as
armadilhas eram removidas para contagem dos ovos nas palhetas e coleta e identificação das larvas presentes na água. Esse
procedimento foi repetido uma segunda vez nas 20 casas. Ao total foram detectados 3.868 ovos e 3.420 larvas. A média do
número de ovos por ovitrampa foi maior nas armadilhas que continham infusão (34,4 ±50,45) do que naquelas que continham
água (18,9±32) (P<0,01). O mesmo foi observado para a média do número de larvas por ovitrampa (36,7±83,5 vs 6,6±19,6;
P<0,001). A quantidade média de ovos nas armadilhas instaladas no peridomicílio (38,6±51,9) foi maior que a média
observada nas armadilhas instaladas no intradomicílio (12,7±25,6) (P<0,0001). Porém, o mesmo não foi observado para a
média de larvas (24,8±69,9 vs. 19,2 ±53,2; P=0,09). Das 3.420 larvas coletadas, 1.390 (41%) foram do gênero Aedes e 2.030
(59%) foram do gênero Culex, sendo estas detectadas quase que exclusivamente nas armadilhas com feno (86%). Entre as
1.390 larvas de Aedes, 409 (29%) foram identificadas, sendo 317 (23%) da espécie Ae. aegypti e 92 (6%) da espécie Ae.
albopictus. Por fim, pode-se concluir que a instalação das ovitrampas no peridomicílio utilizando a solução de infusão de feno
otimizam a performance das ovitrampas na detecção de ovos de Aedes aegypti e na detecção de larvas de Culex sp.
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Resumo

AVALIAÇÃO DE RESISTÊNCIA A INSETICIDAS QUÍMICOS EM POPULAÇÕES DE CULEX
QUINQUEFASCIATUS DO RECIFE.
Thierry Wesley de Albuquerque Aguiar; Constância Flavia Junqueira Ayres; Marcelo Henrique Paiva;
Mônica Maria Crespo Costa; Ana Paula de Araújo
Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae) é um mosquito tropical urbano, vulgarmente conhecido
como “muriçoca” na região nordeste do Brasil. Este mosquito está associado à transmissão de uma
série de arboviroses de importância médica, bem como é considerado como o único vetor no Brasil da
Wuchereria bancrofti, verme responsável pela filariose linfática humana. Recentemente, amostras
naturais deste mosquito de Recife foram detectadas como positivas para o vírus Zika. Apesar do
biolarvicida à base de Lysinibacillus sphaericus ser empregado para o controle destes mosquitos, a
prática de uso de inseticidas químicos é estratégia comum a programas de controle durante períodos
epidêmicos. O objetivo deste presente trabalho é de avaliar o perfil de susceptibilidade de mosquitos
C. quinquefasciatus oriundos da Região Metropolitana de Recife (RMR) aos inseticidas químicos das
classes dos organofosforados. Mosquitos Cx. quinquefasciatus foram obtidos através de armadilhas
de oviposição BR-OVT, instaladas em diferentes ambientes localizados na região supracitada. As
jangadas de ovos obtidas foram transportadas para o insetário do Departamento de Entomologia, do
Instituto Aggeu Magalhães (IAM), para formar as colônias de campo. Inicialmente, ovos de C.

quinquefasciatus foram coletados em diferentes pontos da cidade de Recife, mantidos em condições
padronizadas de criação, para a obtenção das gerações filiais destinadas aos ensaios biológicos. Os
testes de susceptibilidade ao inseticida temephos foram realizados inicialmente com a colônia de
laboratório obtendo uma letalidade média de 95% na concentração de 0,004 em uma amostra de 1080
larvas, já na colônia de campo, numa amostragem de 420 larvas, foi obtida a concentração de 0,009
com razão de resistência 2,25. Esses resultados apontaram alta susceptibilidade do Cx.
quinquefasciatus da região metropolitana do recife ao composto, apresentando-se dessa forma,
possivelmente, pela interrupção do uso do inseticida em 2011 diminuindo a seleção de larvas
resistentes na natureza. Palavras-Chave: Culex quinquefasciatus. Organofosforados. Resistência.
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Resumo

A infecção pelo vírus Chikungunya (CHIKV) é um grave problema de saúde pública, especialmente
em países tropicais e subtropicais. Nos últimos quatro anos, o Brasil está vivenciando uma tríplice
epidemia, causada pelos vírus dengue, chikungunya e zika, além de um dos mais importantes surtos
de febre amarela dos últimos 76 anos. Esses eventos mudaram a forma como os profissionais da
saúde fazem o diagnóstico e tratam dos pacientes infectados. O diagnóstico clínico dessas infecções
é difícil, uma vez que os sinais e sintomas são muito semelhantes. Para cada uma dessas doenças,
existem diversos testes imunoenzimáticos que podem ser utilizados no diagnóstico. Esses testes,
embora eficientes, requerem estrutura de laboratório e pessoal treinado. Na atual situação
epidemiológica, o uso de testes no formato point-of-care (POC) aumenta consideravelmente a
agilidade e a rapidez do diagnóstico. Os testes POC não necessitam de estrutura laboratorial e podem
ser realizados em campo, em locais de difícil acesso e sem refrigeração. Além disso, os resultados
podem ser entregues em até 20 minutos. O objetivo do estudo foi avaliar um teste rápido
imunocromatográfico na plataforma Dual Path Platform® (DPP CHIKV IgM / IgG), usado para
pesquisar, simultaneamente, anticorpos IgM e IgG para CHIKV. Foram utilizadas 60 amostras IgM
positivas e 53 IgG positivas para CHIKV e 50 amostras negativas. As amostras positivas foram obtidas
durante a epidemia de chikungunya na Bahia e as amostras negativas foram obtidas em um banco de
sangue do Rio de Janeiro em 2010. Além disso, foram testadas nove amostras IgM e IgG positivas
para dengue e nove amostras IgM e IgG positivas para Zika. Todas as amostras positivas para CHIKV
foram testadas para anticorpos IgM e IgG para CHIKV, usando um EIA comercial, de acordo com as
instruções do fabricante. Sessenta das 60 (100%) amostras positivas para IgM, foram positivas no
DPP® CHIKV. Cinquenta e três das 53 (100%) amostras IgG positivas também foram positivas. Entre
as amostras negativas, 49 de 50 (98%) foram negativas. Nenhuma das amostras IgM e IgG positivas
para dengue e Zika foi reagente no DPP® CHIKV. Nossos achados mostram que o teste rápido DPP®
CHIKV IgM / IgG tem excelente potencial para uso no diagnóstico da infecção pelo vírus Chikungunya.
Se a epidemia de chikungunya no Brasil continuar a aumentar, os laboratórios de vigilância e
diagnóstico, em todo o país, devem ter um teste de diagnóstico rápido de qualidade para uma pronta
resposta.
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Resumo
A dengue é considerada a arbovirose mais importante entre as doenças transmitidas por artrópodes no mundo. Anualmente
os casos de dengue variam entre 50 a 100 milhões de pessoas. A dengue encontra-se em alta nos países tropicais e
subtropicais, que possuem as condições ambientais mais favoráveis ao seu desenvolvimento, como temperaturas médias
elevadas e altos níveis de precipitação. No município de Arapiraca, a dengue destaca-se em primeiro lugar como doenças de
notificação compulsória. Nesse aspecto, o presente estudo buscou descrever o perfil epidemiológico dos casos de dengue
diagnosticados no município de Arapiraca, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017, utilizando as seguintes
variáveis: sexo, idade, classificação final do caso, critério de classificação, distribuição temporal e geográfica. A base de
dados de dengue foi obtida do Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN/Arapiraca, fornecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde. Os dados foram analisados a partir da estatística descritiva, no programa Excel. Durante o período de
2015 a 2017 obteve-se um total de 10.814 casos de dengue. Em 2015, foi o ano com maior incidência, com 6.983 casos,
correspondendo a 65%. Destacou-se também por apresentar 3 casos de dengue com complicação, 9 com sinais de alarme e
4 casos de dengue grave. Entre 2015 a 2017, o local mais notificado foi o bairro Primavera, com 748 casos. Em relação à
classificação final, predominaram os casos de dengue clássica. Quanto a sazonalidade houve uma frequência significativa
nos meses de maio e junho de 2015, elevando-se ainda mais, durante os meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro
de 2016. A faixa etária mais atingida foi dos 20 aos 34 anos e a menos acometida os maiores de 80 anos. Com
predominância o sexo feminino, com 53% dos casos. Analisando o período do estudo, conclui-se que 2015 se caracterizou
como um ano diferenciado, considerado uma das maiores epidemias de dengue, no município. Percebe-se, assim, a
necessidade de programas de combate ao vetor mais efetivos.
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Resumo
A dengue é uma arbovirose causada pelo vírus da dengue (DENV), transmitida por mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus que
acomete principalmente regiões tropicais e subtropicais do mundo. Pela classificação da Organização Mundial de Saúde, a dengue está
dividida em: dengue sem sinais de alerta, dengue com sinais de alerta e dengue grave. Nesta última, pode haver grave envolvimento de
órgãos, como por exemplo, o sistema nervoso central. Nas últimas epidemias, notou-se um número crescente de relatos envolvendo
manifestações neurológicas, porém, pouco se conhece sobre a neuropatogênese da doença. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi
analisar o tecido cerebral de casos fatais de dengue ocorridos por DENV-3 (sorotipo bastante associado a manifestações clínicas mais
graves), do ponto de vista histopatológico pela coloração de Hematoxilina e Eosina; bem como caracterizar as populações de células da
neuroglia (microglia e astrócitos), investigar se houve replicação viral, e avaliar a resposta imune celular, utilizando técnicas de
imunohistoquímica (IHC) e hibridização in situ. Como resultados, foram observadas alterações histopatológicas no tecido cerebral de
casos fatais de dengue, como espessamento da pia máter, edema, hemorragia, infiltrado mononuclear e neurônios degenerados. As
células da microglia e astrócitos apresentaram alteração em número e em morfologia em relação ao controle, sugerindo um processo de
ativação dessas células. Além disso, a replicação viral foi evidenciada em neurônios, microglia, células endoteliais e macrófagos da
substância branca, pela detecção da proteína NS3. Além da IHC, foi também realizada a detecção do RNA viral em neurônios, células
da microglia e células endoteliais do córtex cerebral, neurônios de Purkinje por hibridização in situ. Nos infiltrados inflamatórios foi
detectada a presença de células TCD8+, que pode ser associada aos danos observados no tecido cerebral. Ao avaliar a resposta imune
celular, foi detectada a produção de citocinas pró-inflamatórias: TNF-α e IFN-γ, em células endoteliais e microglia, respectivamente.
Nestes mesmos tipos celulares, também foi detectada a produção da quimiocina RANTES/CCL5. De uma maneira geral, estes achados

irão contribuir para o melhor entendimento sobre neuropatogênese da doença em casos fatais raros, contribuindo para descobertas de
métodos terapêuticos e profiláticos contra a doença.
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Resumo
O envolvimento dos pulmões no curso da infecção pelos vírus dengue (DENV) vem sendo relatado na literatura e as principais
alterações teciduais incluem a presença de infiltrado inflamatório mononuclear, espessamento de septo alveolar e congestão
alveolar difusa. O estabelecimento de modelos animais para estudos de infecções pelos DENV tem sido um desafio, uma vez que os
vírus epidêmicos circulantes não infectam naturalmente espécies não-humanas. Tais estudos são de grande relevância para as
diversas áreas de pesquisa em dengue, incluindo imunopatogênese, desenvolvimento de fármacos e vacinas. Diante deste cenário,
o objetivo principal deste estudo é verificar possíveis alterações morfológicas, bem como a presença de antígenos e RNA viral em
amostras de pulmão de camundongos BALB/c infectados experimentalmente com uma cepa de DENV-3 epidêmica e não
neuroadaptada. Camundongos BALB/c machos, de 2 meses de idade, foram inoculados com DENV-3 pela via intravenosa. Após 72
horas de infecção, os animais foram eutanasiados e os pulmões foram coletados. Parte das amostras foi processada por técnicas
padrão para análises por microscopia de luz e eletrônica de transmissão e outra parte foi processada objetivando análises por PCR
em tempo real. Análises morfológicas de pulmões provenientes de camundongos não infectados mostraram áreas teciduais
preservadas. Em camundongos infectados com o DENV-3, as análises revelaram espessamento de septo interalveolar com
presença de infiltrado inflamatório, focos de atelectasia alveolar e hiperventilação, focos de hemorragia no septo interalveolar e em
bronquíolos, congestão capilar periférica, acúmulo de líquido no capilar sanguíneo, sinais de necrose de células intersticiais e
presença de plaquetas e células inflamatórias mononucleadas circulando nos capilares e/ou aderidas ao endotélio. Além disso, foi
observada a ativação de células endoteliais, plaquetas, célula inflamatória mononucleada e de célula inflamatória polimorfonucleada
do tipo neutrófilo, evidenciada pela emissão de prolongamento da membrana citoplasmática. Partículas semelhantes aos DENV
foram vistas no citoplasma de células endoteliais. O genoma viral foi recuperado de 3 em 12 amostras de pulmão. Esses resultados
demonstram que o camundongo BALB/c representa um modelo adequado para estudo das alterações histopatológicas induzidas
pela infecção pelos DENV em pulmão, com alterações teciduais semelhantes às observadas em casos humanos de DEN.
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Resumo

Desde 2016 houve uma expansão sem precedentes da circulação do vírus da febre amarela na região
Sudeste do Brasil atingindo número de casos e regiões que não eram atingidos desde a década de
1930. O estudo visa descrever as características epidemiológicas da febre amarela silvestre (FAS) em
humanos no estado de São Paulo (ESP) de janeiro de 2017 até 15 de maio de 2018. É um estudo
descritivo, com utilização de informações de diversas fontes públicas e privadas. Os casos foram
confirmados considerando aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais (biologia molecular,
imuno-histoquímica e/ou sorologia). No período analisado, foram reportados 1495 casos suspeitos à

Divisão de Zoonoses (DVZOO) do Centro de Vigilância Epidemiológica “Professor Alexandre Vranjac”
(CVE) da Secretaria de Estado da Saúde (SES) do ESP: 583 casos foram confirmados, 89,4%
autóctones. Houve predomínio do sexo masculino (81,6%), a idade variou de 1 a 90 anos, com
mediana de 43 anos. Os casos iniciaram em áreas com recomendação de vacina contra febre
amarela (VFA), com expansão posterior para áreas sem recomendação, traçando um deslocamento
norte-sul e oeste-leste, chegando até o litoral. Como consequência, praticamente todo o ESP é
considerado área de recomendação de VFA atualmente. Dos 521 casos confirmados autóctones, 193
evoluíram a óbito (letalidade 37,0%). Nos 472 casos em que o dado estava disponível, a TGO variou
de 5,94 a >14.000, com mediana de 2394. A bilirrubina total variou de 0,01 a 16,36, com mediana de
2,33. Quanto ao antecedente de VFA, 92 (17,6%) dos casos eram vacinados, dos quais 8 (1,5 % dos
vacinados) deveriam estar imunizados quando apresentaram a doença. A maior proporção de casos
(97,2 %) ocorreu em áreas onde não havia recomendação de vacina até 2017, com coberturas
vacinais inferiores a 5%. A biologia molecular (PCR) conseguiu detectar material genético do vírus
desde o dia do início dos sintomas (IS) até 48 dias após, sendo o exame confirmatório em 84,6% dos
casos. A diferenciação entre febre amarela (doença) e evento adverso pós VFA é bastante complexa
quando, na mesma região, estão ocorrendo casos da doença e intensificação da vacinação. Diante
desse cenário, o estabelecimento de um conjunto de critérios (ter frequentado locais com circulação
viral conhecida, RT-PCR em tempo real não detectada para vírus vacinal em nenhuma amostra,
quadro clínico compatível, resultados de imuno-histoquímica) foi imprescindível para permitir a
conclusão dos casos.
Palavras-chaves: circulação viral, epidemiologia, São Paulo, vírus da febre amarela

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS E LABORATORIAIS DOS CASOS DE DENGUE DE
PACIENTES ATENDIDOS NA I GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO DE
PERNAMBUCO

Autores

Severino Jefferson Ribeiro da Silva 1, Amanda Karla Alves Gomes e Silva 2, Pollyana
Rodrigues Diniz 2, Maria Eduarda da Silva Dias 2, Emily Nara Alves dos Reis 2, Jacilane
Bezerra da Silva 3, Diego Guerra de Albuquerque Cabral 3, Jurandy Júnior Ferraz de
Magalhães 1,2,3

Instituição 1 FIOCRUZ - Instituto Aggeu Magalhães - Fiocruz Pernambuco (Avenida Professor Moraes
Rego, s/n Cidade Universitária - Recife - PE, CEP: 50.670-420), 2 UPE - Universidade de
Pernambuco- Campus Serra Talhada (Avenida Afonso Magalhães, s/n, Bairro Nossa
Senhora da Conceição - Serra Talhada-PE), 3 LACEN/PE - Laboratório Central de Saúde
Pública Dr. Milton Bezerra Sobral (Rua João Fernandes Vieira, S/N Boa Vista Recife - PE,
CEP: 50.050-215)
Resumo

A dengue é a arbovirose mais importante em todo o mundo. A incidência da dengue tem sido
frequentemente alta no estado de Pernambuco, e o número de casos no país representa
aproximadamente cerca de 60% dos casos notificados de dengue em todo o mundo. A dengue é uma
doença transmitida por mosquitos do gênero Aedes, podendo ser causada por qualquer um dos
quatro sorotipos do vírus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4) pertencentes ao gênero Flavivirus e
à família Flaviviridae. Nesse contexto, compreender a dinâmica da epidemiologia da dengue é
importante para entender como a doença se comporta quando afeta a população e como está a sua
evolução. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo descrever as características
epidemiológicas e laboratoriais dos casos de dengue em indivíduos atendidos nos municípios que
compõe a I Gerência Regional de Saúde do Estado de Pernambuco. Trata-se de um estudo
transversal descritivo, onde foi utilizada a base de dados do Gerenciador de Ambiente laboratorial
(GAL) usado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral (LACEN/PE). Como
critério elegível, considerou o resultado do diagnóstico de todos os indivíduos residentes em algum
dos municípios que compõe a I Gerência Regional de Saúde do Estado de Pernambuco. Foram
excluídos do estudo, os casos que apresentaram o resultado do diagnóstico como indeterminado ou
inconclusivo. Entre os anos de 2016 e 2017, foram reportados 6.566 casos suspeitos de dengue,
sendo confirmados 17,14% (n=1.126). Dos casos confirmados laboratorialmente, 97,51% (n=1.098)
dos casos foram confirmados através do método sorológico IgM, 1,24% (n=14) através de Imunohistoquímica e 0,97% (n=11) através da RT-qPCR. Quanto ao sexo, 65,36% (n=736) dos casos
confirmados eram do sexo feminino e 34,63% (n=390) do sexo masculino. Houve maior número de
casos confirmados na faixa etária de >20 anos, com respectivamente, 28,77% (n=324), seguida da
faixa etária de 20 a 34 anos, com 24,24% (n=273). No último ano, observou-se uma redução do

número de casos de dengue reportados/confirmados no estado de Pernambuco. Em primeira análise,
este cenário pode ter sido reflexo da introdução de medidas de combate ao vetor, bem como a
implementação de melhorias no serviço de saúde e investimento na capacitação dos profissionais de
saúde. Esses fatores associados à escassez de chuvas em determinadas áreas desfavorecem a
proliferação do mosquito.
Palavras-chaves: arbovirose, dengue, diagnóstico, epidemiologia, saúde pública
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Resumo
O Zika vírus (ZIKV) é um arbovírus que se tornou um dos principais problemas da saúde pública no Brasil e no mundo nos últimos anos
principalmente devido a sua íntima relação com a gênese da microcefalia em neonatos. Em 2015, o estado de Pernambuco foi
considerado o epicentro da última epidemia de ZIKV no Brasil. Em junho de 2016, já tinham sido reportados mais de 4.000 casos de
crianças que nasceram com microcefalia e o estado de Pernambuco por sua vez reportou um elevado número de casos de recémnascidos com a síndrome congênita. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo descrever as características epidemiológicas e
laboratoriais dos casos de infecção pelo vírus Zika em neonatos atendidos no Estado de Pernambuco, no período de 2016 a 2017.
Trata-se de um estudo transversal descritivo, onde foi utilizada a base de dados do Gerenciador de Ambiente laboratorial (GAL) e do
Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral (LACEN/PE). Como critério elegível, considerou o resultado do
diagnóstico de todos os neonatos com até no máximo um ano de vida que foram atendidos nos serviços de saúde do estado de
Pernambuco. Foram excluídos do estudo, os casos que apresentaram o resultado do diagnóstico como indeterminado ou inconclusivo.
Entre os anos de 2016 e 2017, foram notificados 471 casos reportados em neonatos suspeitos de zika, sendo confirmados
laboratorialmente apenas 37 (7,85%). Quanto ao método de diagnóstico, dos casos confirmados pelo critério laboratorial, 2,70% (n=1)
foi confirmado através da técnica padrão-ouro de identificação direta atualmente utilizada para o diagnóstico do ZIKV (RT-qPCR),
enquanto 97,29% (n=36) foram confirmados através do método sorológico. Dos casos confirmados através do método sorológico,
23,52% (n=34) foram confirmados através de IgM e 76,47% (n=26) através de IgG. Quanto ao sexo, 70,27% (n=26) dos casos eram do
sexo feminino e 29,72% (n=11) do sexo masculino. Nos últimos anos foi observada uma redução no número de casos reportados de
microcefalia em neonatos, bem como no número de casos de infecções pelo vírus em todo o Brasil. Atualmente, não existe terapia
antiviral, nem vacina para combater a infecção causada pelo ZIKV. O combate ao vetor e a vigilância do vírus nos mosquitos são as
principais estratégias de combate à doença. Apesar da redução no número de casos da arbovirose, o Ministério da Saúde recomenda
que medidas de combate ao vetor devam ser mantidas para prevenir possíveis surtos da doença.
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Resumo
O vírus Zika (ZIKV) é um arbovírus que se tornou um dos principais problemas da saúde pública no Brasil nos últimos anos. De modo
geral, a infecção pelo ZIKV é autolimitada e apresenta baixa mortalidade, mas a principal preocupação decorrente da infecção pelo ZIKV
é devido a sua íntima relação com a gênese da microcefalia em neonatos, além da sua associação com o estabelecimento de
manifestações neurológicas, como a síndrome de Guillain-Barré. O estado de Pernambuco foi considerado o epicentro da última
epidemia de ZIKV no Brasil. Nesse contexto, entender e compreender a dinâmica da epidemiologia do ZIKV é de fundamental
importância para o estabelecimento de medidas de controle. Objetivou-se descrever as características epidemiológicas e laboratoriais
dos casos de infecção pelo vírus Zika de indivíduos atendidos nos municípios que compõe a I Gerência Regional de Saúde do Estado
de Pernambuco. Trata-se de um estudo transversal descritivo, onde foi utilizada a base de dados do Gerenciador de Ambiente
laboratorial (GAL), usado pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (LACEN-PE). Como critério elegível, considerou o
resultado do diagnóstico de todos os indivíduos que foram atendidos em algum dos municípios que compõe a I Gerência Regional de
Saúde do Estado de Pernambuco. Foram excluídos do estudo, os casos que apresentaram o resultado do diagnóstico como
indeterminado ou inconclusivo. Entre os anos de 2016 e 2017, foram notificados 1.306 casos suspeitos de zika, sendo confirmados
laboratorialmente apenas 87 (6,66%). Quanto ao método de diagnóstico, dos casos confirmados pelo critério laboratorial, 35,63% (n=31)
foram confirmados através da técnica padrão-ouro para identificação direta atualmente utilizada para o diagnóstico do ZIKV (RT-qPCR),
enquanto 64,36% (n=56) foram confirmados através do método sorológico. Quanto ao sexo, 89,65% (n=78) dos casos eram do sexo
feminino e 10,34% (n=9) dos casos eram do sexo masculino. Houve maior número de casos confirmados na faixa etária de 20 a 34
anos, com respectivamente, 43,67% (n=38), seguida da faixa etária com indivíduos <20 de idade, com 40,22% (n=35). Nos últimos dois
anos, após a implementação de medidas de combate ao vetor, bem como na capacitação dos profissionais da rede de saúde, observouse uma redução no número de casos reportados de ZIKV no estado de Pernambuco. Entretanto, é importante que os órgãos de saúde
pública mantenham a atenção acentuada para essa arbovirose.
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Resumo
Dengue e Zika são importantes arboviroses presentes em áreas tropicais e subtropicais cujo principal vetor é o Aedes aegypti
e potencial vetor ou vetor secundário o Aedes albopictus. Existem vários fatores que podem influenciar na dinâmica
epidemiológica dessas doenças como o status imunológico do hospedeiro, o sorotipo, genótipo ou linhagem do vírus
circulante, densidade vetorial, competência vetorial, além de fatores ambientais. A competência vetorial é uma característica
intrínseca do vetor ao permitir a entrada do patógeno, sua multiplicação e transmissão, essa característica é objeto de vários
estudos de interação vetor/vírus que são essenciais para melhor compreender a dinâmica das arboviroses. Realizou-se um
estudo a partir de infecções experimentais seguido de teste de positividade por biologia molecular. Infecções com diferentes
sorotipos de Dengue vírus em diferentes populações de Aedes aegypti foram realizadas. Mosquitos da espécie Aedes aegypti
foram coinfectados com Dengue virus e Zika virus e o resultado desta infecção foi mensurado por biologia molecular. A
competência vetorial, transmissão vertical e a influência do Zika virus em estágios imaturos do vetor foram testadas. A
susceptibilidade do Aedes albopictus ao Zika virus também foi testada a partir de infecção experimental. Foram encontradas
variações na susceptibilidade de populações de Aedes aegypti frente aos diferentes sorotipos de Dengue virus. O Aedes
aegypti parece ser mais susceptível e apresentar maior competência vetorial para o Zika virus comparado ao Dengue virus
em mosquitos coinfectados. A transmissão vertical do Zika virus pode ocorrer em altas taxas de infecção filial e o Zika virus
pode atrasar a eclosão e o desenvolvimento larval. Por fim, o Aedes albopictus da costa leste dos Estados Unidos é
susceptível ao Zika virus. A análise da competência vetorial e outros aspectos da interação vírus/vetor nos permitiu evidenciar
algumas questões ainda pouco elucidadas como a variação da competência vetorial, ocorrência e taxas de transmissão
vertical além da susceptibilidade do vetor coinfectado.
Palavras-chaves: Aedes aegypti, Aedes albopictus, zika virus, dengue virus, arbovirus

Caracterização da resposta imune do vetor Aedes aegypti à infecção por Mayaro vírus.
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Resumo

O Mayaro vírus (MAYV) é um arbovírus do gênero Alfavirus, família Togaviridae, e o agente etiológico
da febre do Mayaro, uma doença febril aguda, clinicamente semelhante à Dengue e Chikungunya. O
MAYV é um vírus emergente e possui um ciclo principalmente enzoótico com participação de primatas
não-humanos e de mosquitos da espécie Haemagogus janthinomys. Apesar de ser uma arbovirose
silvestre, muitos casos e surtos em áreas periurbanas já foram relatados para esta doença,
aumentando a preocupação e vigilância epidemiológica, uma vez que o principal vetor urbano, o
Aedes aegypti, possui capacidade para transmissão deste vírus. A urbanização do MAYV poderia
trazer um sério problema de saúde pública. Uma das possíveis estratégias para o controle da
transmissão do MAYV seria o uso de mosquitos Ae. aegypti transfectados com a bactéria
Wolbachia (linhagem wMel), como vem sendo utilizado para dengue, Zika e chikungunya
(www.worldmosquito.org). O objetivo principal deste estudo foi caracterizar a participação de
diferentes vias de resposta imune do Ae. aegyptiem resposta à infecção pelo MAYV. Foram utilizadas
2 linhagens de Ae. aegypti - selvagem (mosquitos de campo coletados no Rio de Janeiro) e wMel
(linhagem de mosquitos transfectados com a cepa wMel da bactéria Wolbachia). Ambas as linhagens
receberam três tratamentos diferentes: sacarose 10%, sangue sem MAYV e sangue com MAYV.
Amostras dos mosquitos foram coletadas a 2, 4 e 7 dias após a infecção, seguindo-se pela extração
do RNA total e síntese do cDNA. Em seguida, foram analisados, via qPCR, o perfil de expressão de
genes da via Toll (Cactus e Rel1), Imd (Caspar e Rel2), JAK/STAT (Dome e SOCS) e da via do RNA
de interferência (Ago2). Os resultados alcançados com este estudo poderão esclarecer a relação
entre o Ae. aegypti, o MAYV e a Wolbachia (wMel), quais os mecanismos imunológicos utilizados pelo
Ae. aegypti, assim como os mecanismos pelos quais a wMel impede a replicação viral, visando melhor
compreender a suscetibilidade deste vetor em transmitir o MAYV.
Palavras-chaves: Aedes aegypti, interações patógeno-vetor, sistema imune, Mayaro vírus
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Resumo

Introdução: A infecção pelo vírus Zika (ZIKV) está associada ao desenvolvimento de complicações
neurológicas graves, como a síndrome de Guillain-Barré e a síndrome da Zika congênita. Os
mecanismos imunopatogênicos que contribuem para o desenvolvimento de tais manifestações são
parcialmente compreendidos. Anticorpos antidengue (anti-DENV) reagem de forma cruzada com o
ZIKV e favorecem a formação de imunocomplexos (IC) que facilitam a entrada do ZIKV nas células e
aumentam a infectividade viral por meio de um mecanismo conhecido por Antibody dependent
enhancement (ADE). Objetivo: Caracterizar ICs com capacidade de neutralizar ou mediar ADE na
infecção por ZIKV, in vitro. Metodologia: Os ensaios foram realizados em um painel sorológico bemcaracterizado, com os seguintes perfis imunes: (i) soros imunes ao DENV com alta capacidade de
mediar ADE do ZIKV (n=20); (ii) soros imunes ao ZIKV com elevados títulos de anticorpos
neutralizantes (n=20); (iii) soros não-imunes a Flavivírus (grupo controle; n=10). Os ICs, em sua forma
associada (aIC) e dissociada (dIC), após tratamento com pH ácido, foram caracterizados quanto à
presença de anticorpos anti-proteína do envelope (E) do ZIKV por meio de ensaio enzimático (ELISA).
Os títulos de anticorpos foram estimados por regressão não-linear, transformados para a escala
logarítmica (log10) e comparados utilizando teste não-paramétrico (Kruskal-Wallis). A proporção de
ICs foi obtida pela fórmula: IC=[(dIC-aIC)/dIC]. Resultados: observou-se correlação positiva entre os
títulos de anticorpos anti-proteína E de ZIKV mensurados nos ICs em sua forma associada e

dissociada (r=0.864, p<0.0001). Nos soros com atividade neutralizante, não houve diferença nos
títulos de anticorpos anti-proteína E nos ICs associados e dissociados (p=0,123). Nos soros com
capacidade de mediar ADE, os títulos de anticorpos anti-proteína E aumentaram significativamente
quando os ICs foram dissociados (p<0.0001). A proporção de ICs vírus-anticorpo anti-proteína E foi
significativamente maior nos soros que mediaram ADE do que naqueles que possuíam atividade
neutralizante (p=0.0012). Conclusão: Os resultados sugerem que ICs mediadores de ADE ao ZIKV
possuem elevados níveis de anticorpos com reatividade cruzada à proteína E do ZIKV. Testes
laboratoriais sensíveis e específicos para o ZIKV não devem ter como alvo a proteína do envelope
viral. Os dados contribuem para melhor compreensão dos mecanismos associados a patogênese da
infecção pelo ZIKV.
Palavras-chaves: Antibody-Dependent Enhancement, Dengue vírus, Zika vírus
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Resumo

Introdução: O dengue é hoje a mais importante arbovirose que afeta o homem e constitui-se um sério
problema de saúde pública principalmente para os países tropicais, onde as condições climáticas são
favoráveis para o desenvolvimento e manutenção do vetor Aedes aegypti. Em várias regiões do Brasil,
com no Nordeste os recipientes para armazenar água destacam-se como criadouros preferências do
A. aegypti pela dificuldade de serem controlados , além de apresentar grande diversidade de material
e tamanhos variados, o que os tornam excelentes criadouros. Objetivo: Caracterizar os criadouros
quanto a positividade, tipo de material e quantidade de larvas/pupas nos domicílios, no Município do
Ipojuca entre os anos de 2015 a 2017. Matérias e Métodos: A pesquisa foi realizada através de
análise ao banco de dados do Sistema de Informação LIRAa - Levantamento de Índice Rápido do A.
aegypti. Neste período, foram inspecionados imóveis com água para consumo no peri e intradomicílio
e realizada a coleta total de larvas/pupas. Resultados: Foram inspecionados 11.192, 10.604 e 10.997
imóveis entre os anos de 2015 a 2017. A média dos índices de infestações prediais para os
respectivos anos foram 0,7%, 1,13%, 0,96% e 0,4%, 0,19%, 0,20% para A. aegypti e A. albopictus. O
quantitativo de larvas e/ou pupas encontradas foram 89, 120 e 106 para A. aegypti, enquanto para A.
albopictus foram 45, 21 e 23 entre 2015 a 2017 sendo os depósitos predominantemente encontrados
com larvas/pulpas recipientes a nível do solo (barril, tonel, tambor) correspondendo a 68,65%, 68,11%
e 70,50% entre 2015 a 2017, seguidos de pequenos depósitos móveis em 14,17%, 19,56% e 18,70%
dos criadouros para os respectivos anos. Discussão: A média do índice de infestação predial no
Município do Ipojuca encontrado nos três anos, foram de acordo com o preconizado pelo Ministério da
Saúde que é de 1%. Os depósitos a nível de solo normalmente são reservatórios de água que
encontra-se no periodomicilio e em áreas sombreadas bem como lixo e pneus. Os vasos de plantas
normalmente estão no intradomicilio e usados como artigos de decoração. Conclusões: A
ecoepidemiologia do dengue no município do Ipojuca mostra-se dentro do perfil observado no país,
especialmente na região Nordeste. Os esforços empreendidos pala vigilância em saúde do Ipojuca,
mostram que as ações educativas e o controle vetorial estão otimizando os resultados, conforme
orienta o Ministério da Saúde.
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Resumo

A espécie Aedes aegypti Linnaeus, 1762 é o principal vetor responsável pela transmissão de
arboviroses nas Américas, especialmente da dengue. O conhecimento das áreas de ovoposição do
referido vetor transmissor é muito importante, de modo a proporcionar informações relevantes a
respeito das possibilidades de sua proliferação em novas áreas. Este trabalho monitorou a distribuição
local de Ae. aegypti, no município de Picos-PI utilizando 36 armadilhas larvitrampas, produzidas a
partir de pneus de motocicleta inutilizados. As armadilhas foram distribuídas em 15 bairros, em
peridomicílio, intradomicílio e terrenos baldios a altura de 1m do nível do solo, caracterizando-se como
criadouro artificial eficaz para a ovoposição, no período de fevereiro de 2017 até maio de 2018. O
monitoramento das larvitrampas foram realizados semanalmente, as formas imaturas coletadas eram
levadas até o Laboratório de Parasitologia, Ecologia e Doenças Negligenciadas (LAPEDONE)
UFPI/CSHNB onde foram armazenadas em bandejas e alimentadas com ração de tartaruga até
atingirem a fase alada para identificação da gênero/espécie segundo Forantine. Os mosquitos alados
foram armazenados em tubos de vidro de 10mL, identificado com a data da coleta, bairro e o número
da armadilha, para ser realizada a identificação das espécimes quanto gênero/espécie. Foram
capturados 13.754 larvas e pupas de distintas espécies de culicídeos, sendo 13.330 de Ae. aegypti. O
mês de Abril de 2018 obteve um maior número de capturas, com 6.149 espécimes, e o mês de
novembro de 2017 foi o mês de menor número, com 98 espécimes coletadas. Do total de larvas
coletadas de Ae. Aegypti, apenas 9.265 atingiram o estágio alado, sendo 4.265 machos e 5.000
fêmeas. O cálculo do Índice de Positividade da Larvitrampa (IPL) e o Índice de Desnsidade Larvária
(IDL), revelou que, o Ae. aegypti, com base na correspondência estabelecida entre o IDL e o índice de
Breteau, dos 15 bairros estudados, 11 estão na área de risco elevado, com IDL maior que 5. Os
indices calculados, além de fornecerem informações de distribuição geográfica de tais vetores, é muito
importante pela contribuição com a caracterização da fauna desses insetos, servindo como auxílio na
execução de técnicas para o planejamento de prevenção e controle vetorial, principal estratégia no
combate de arboviroses e outras patologias transmitidas que vem preocupando as autoridades de
saúde púbica em todo país.
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Resumo

O Vírus da Dengue (DENV) é um arbovírus de RNA do gênero Flavivirus, pertencente à família
Flaviviridae, transmitido principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Esta doença possui quatro
sorotipos, o DENV1, DENV2, DENV3 e o DENV4. Sendo que o DENV1 permaneceu com elevados
números de notificações, mesmo com a introdução dos vírus Zika e Chikungunya. Este presente
estudo se propôs a analisar amostras cedidas pelo biobanco da Seção de Arbovirologia e Febres
hemorrágicas do Instituto Evandro Chagas, com o objetivo de realizar uma caracterização e análise
filogenética do DENV1 no Brasil no período de 2014 a 2017, buscando respostas da relação entre os
marcadores de virulência da proteína E e a patogênese viral, incluindo a identificação de possíveis
alterações nucleotídicas. Trata-se de um estudo exploratório com abordagem qualitativa. Para esse
estudo foram utilizadas amostras de soro positivas para DENV1, posteriormente foi realizada a
extração do RNA viral e a PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) para transformar o RNA em cDNA
e amplificar o material genético. As amostras viáveis foram selecionadas para purificação do cDNA e

sequenciamento automático, pelo emprego do método de terminação de cadeia por
didesoxirribonucleotídeos marcados com substâncias fluorescentes. Para a alinhamento múltiplo de
nucleotídeos e aminoácidos utilizou-se o pacote de programas Unipro UGENE v. 1.19.0, e para a
análise filogenética os programas Mega 7.0 e PAUP 4.0b.10. Foram analisadas e obtidas sequências
de 11 amostras de DENV1, que foram comparadas entre si e com outras 20 sequências da América
do Sul e 1 (uma) sequência externa de DENV3 disponíveis no GenBank. Com os resultados foi
possível verificar que todas as sequências pertenciam a linhagem V do DENV1, e que duas
sequências apresentaram mutações bem significativas, se comparadas com as amostras analisadas e
com as que estão presente no GenBank. Neste estudo foi possível verificar, comparando com outros
estudos, que a linhagem V ainda é muito prevalente na região norte do Brasil, e que cepas mais
recentes dos anos de 2015 e 2016 apresentaram significativas alterações de caráter bioquímico não
sinônimo. Portanto, estudos como este são relevantes para a saúde publica, visto que as alterações
bioquímicas encontradas no presente estudo, podem influenciar diretamente na virulência do sorotipo
dengue 1.
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Resumo
A dengue é um arbovírus de RNA do gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae, transmitido pelo mosquito Aedes
aegypti. Esta doença possui quatro sorotipos, o DENV1, DENV2, DENV3 e o DENV4. Sendo que o DENV1 permaneceu com
elevados números de notificações, mesmo com a introdução dos vírus Zika e Chikungunya. Este presente estudo se propôs a
analisar amostras obtidas do biobanco da Seção de Arbovirologia e Febres hemorrágicas do Instituto Evandro Chagas, com o
objetivo de realizar uma caracterização e análise filogenética do DENV1 no Brasil, buscando respostas da relação entre os
marcadores de virulência da proteína E e a patogênese viral, incluindo a identificação de possíveis alterações nucleotídicas.
Para esse estudo foram utilizadas amostras de soro e sangue positivas para Dengue 1, posteriormente foi realizada a
extração total do RNA viral e a PCR (Reação em Cadeia da Polimerase) para transformar o RNA em cDNA e amplificar o
material genético. Através da visualização em gel agarose pelo método de eletroforese foi possível obter o resultado e
selecionar as amostras aptas para o sequenciamento. Após a seleção foi feita a purificação do cDNA, para que os mesmos
fossem submetidos a uma etapa de reação de sequenciamento automático, pelo emprego do método de terminação de
cadeia por didesoxirribonucleotídeos marcados com substâncias fluorescentes. Para a montagem, alinhamento e análise de
homologia utilizou-se o pacote de programas Unipro UGENE v. 1.19.0, e para a análise filogenética os programas Mega 7.0 e
PAUP 4.0b.10. As sequências nucleotídicas obtidas para as 11 amostras de DENV-1 utilizadas neste estudo foram
comparadas entre si e com 20 sequências de cepas de DENV-1 isoladas na América do sul e 1(uma) sequência de DENV-3
isolada em Timor-Leste (Ásia) disponíveis no banco de dados do GenBank. Neste estudo foi possível concluir que a linhagem
V ainda é muito prevalente na região norte do Brasil, e que cepas mais recentes dos anos de 2015 e 2016 apresentaram
significativas alterações de caráter bioquímico não sinônimas, que podem portanto, influenciar diretamente na virulência do
sorotipo dengue 1.
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Resumo

Os arbovírus são agentes infecciosos já conhecidos pelo seu potencial acometimento multissistêmico
no ser humano, sendo encontrados na literatura científica casos de hepatite aguda secundária a
agentes deste grupo. Também já foi descrito que quadros de infeções virais são possíveis gatilhos
para eventos autoimunes. Esse trabalho trata-se de um relato de caso de uma paciente internada no
Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, com diagnósticos de hepatite aguda grave,
síndrome hemofagocítica e anemia hemolítica autoimune secundárias a infecção por arbovírus.
Paciente AJCC, feminina, 12 anos, procedente de Itaporanga D’Ajuda. Refere início com quadro de
icterícia que evoluiu com febre, colúria, acolia fecal e vômitos. Pela ausência de melhora, deu entrada
no serviço de urgência, onde foi internada e foi dado início à investigação de hepatopatias.
Apresentava intensa elevação de transaminases, plaquetopenia, hiperbilirrubinemia com padrão de
colestase e alargamento do INR. A paciente então foi transferida para o HU-UFS e seguiu
investigação diagnóstica com sorologias negativas para hepatites virais A, B e C, TORCHS, HIV,
Leptospirose, Leishmaniose, EBV, Febre Amarela e Chikungunya. Dosagem de auto-anticorpos para
hepatite autoimune e FAN também foram negativos. Foram normais: níveis de alfa-1-antitripsina,
ceruloplasmina, reação de Widal e eletroforese de hemoglobina. Apresentou Coombs direto positivo e
IgM positivo para Zika e Dengue. A paciente evoluiu com piora da icterícia, febre alta recorrente,
hepato-esplenomegalia dolorosa, anemia e leucopenia. Foi realizado aspirado de medula óssea
evidenciando figuras de hemofagocitose que, somado à hiperferritinemia, hipertrigliceridemia,
bicitopenia, febre e esplenomegalia, confirmou a hipótese de síndrome hemofagocítica secundária ao
quadro viral. Após ausência de resposta à imunossupressão com corticoides em pulsoterapia e via
oral, foi tratada com imunoglobulina e ciclosporina, com cessação da febre, redução dos níveis de
anemia e melhora da leucopenia, mantendo algum grau de icterícia e elevação de transaminases.
Teve alta para seguimento ambulatorial. Tratou-se de um caso atípico, com múltiplos diagnósticos, de
difícil controle e sem relatos similares na literatura científica.
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Resumo

O vírus Zika (ZIKV) é um vírus emergente envolvido em surtos recentes no Brasil. A associação entre
o vírus e a síndrome de Guillain-Barré (SGB) ou distúrbios congênitos é atualmente uma preocupação
mundial. Neste trabalho, nós investigamos um caso raro de zika em uma paciente de 28 anos, que foi
associado com SGB e aborto retido espontâneo. A transmissão vertical característica do ZIKV levou
ao dano fetal e comprometeu o desenvolvimento da gestação durante o quadro grave de distúrbios no
sistema nervoso periférico da gestante, causados pela SGB. Entre estes distúrbios, a paciente
apresentou tetraparesia flácida ascendente e simétrica, parestesia, arreflexia, apresentando
movimentação pendular, disautonomia (taquicardia de repouso e hipertensão) e sinais de insuficiência
respiratória (dispneia leve em repouso que piora ao esforço), caracterizando a SGB. Antígenos virais
(proteínas E e NS1) foram detectados na placenta (principalmente em células Hofbauer) e em vários
tecidos fetais, como cérebro, pulmões, rins, pele e fígado. Análises histológicas revelaram diferentes
tipos de anormalidades teciduais, que incluíram inflamação, hemorragia, edema e necrose na
placenta, bem como a desorganização tecidual nos órgaos do feto. O aumento da celularidade
(células de Hofbauer e linfócitos TCD8 +), expressão de citocinas pró-inflamatórias locais, como IFN-γ
e TNF-α, e outros marcadores, como RANTES / CCL5 e VEGFR2, confirmam a inflamação e a
disfunção placentária. A infecção de células de Hofbauer durante a gestação não apenas reflete a
falha crítica do arranjo de proteção materno-fetal, mas também destaca um caminho potencial para a
transmissão vertical do ZIKV. As descobertas apresentadas neste trabalho podem ajudar a entender a

imunopatogênese do ZIKV sob os raros contextos de abortos espontâneos em associação com o
SGB.
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Resumo
A Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), da família Togaviridae e do gênero Alphavirus. A
transmissão ocorre através da picada de fêmeas dos mosquitos Aedes Aegypti e Aedes albopictus infectadas pelo CHIKV.
Clinicamente os sinais e sintomas são parecidos aos da dengue: febre de início agudo, dores articulares e musculares,
cefaleia, náusea, fadiga e exantema. A principal manifestação clínica são as fortes dores nas articulações, que muitas vezes
podem estar acompanhadas de edema. Este estudo tem por objetivo identificar casos de chikungunya notificados no
município de Cacoal-RO, bem como pacientes internados no Hospital Regional de Cacoal (HRC) por esse agravo no ano de
2018. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa de casos notificados ao
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). De acordo com o SINAN durante o período de janeiro a junho do
ano de 2018, 39 casos de chikungunya foram notificados no município de Cacoal-RO, destes 79,48% foram considerados
descartados e 66,66% dos casos notificados envolveram usuários residentes no próprio município, sendo que 30,76% das
notificações ocorreram no Hospital Regional de Cacoal. No geral, Cacoal-RO obteve 8 casos confirmados de chikungunya,
sendo 6 desses residentes do próprio município e 4 casos positivos foram notificados no HRC. Diante do exposto pode-se
concluir que no município de Cacoal concentra-se os principais casos suspeitos e confirmados de chikungunya considerandose que as notificações incluíram pacientes oriundos de municípios circunvizinhos, estando o HRC como principal local de
referência na identificação dos casos, além disso a taxa de casos confirmados de 20,51% demostra a importância da
realização do diagnóstico diferencial em relação a outras doenças febris agudas e que o diagnóstico e tratamento em tempo
oportuno é fundamental para que se evite implicações negativas sobre a qualidade de vida e redução da produtividade da
população.
Palavras-chaves: Chikungunya, Epidemiologia, Zoonoses.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A chikungunya é uma patologia febril causada pelo vírus Chikungunya, um Alfavírus pertencente à família
Togaviridae. No Brasil, o primeiro caso registrado foi em 2010. OBJETIVO: Correlacionar os casos notificados e positivos de
Chikungunya com a sazonalidade dos anos de 2014 a 2017 como fator extrínseco potencializador de patologias em Alagoas.
DESENHO DO ESTUDO: Estudo epidemiológico observacional descritivo. MÉTODOS: Estudo baseado na avaliação de
6.501 amostras de sangue de indivíduos no período de 2014 a 2017 no Laboratório Central de Alagoas através de sorologia
para IgM, IgG, RTTR e RTPCR, correlacionando com dados de variações meteorológicas do Instituto Nacional de
Meteorologia no referido período. Aliado a isso, foi realizada uma análise documental dos Boletins epidemiológicos semanais
do Ministério da Saúde nesses anos. RESULTADOS: Em 2014 e 2015 nenhum exame realizado foi significativo para detectar
a presença da doença. Em 2016, 477 exames (RTTR e RTPCR) foram realizados e 290 (62%) detectaram a doença. A
pluviosidade média desse ano foi 1,76mm, e a temperatura média foi 26,17°C. Em 2017 (até agosto), 536 exames (RTTR e
RTPCR) foram realizados e 288 (53,7%) detectaram a doença. A pluviosidade média desse ano foi 14,13mm, e a temperatura
média foi 25,79°C. Em 2014, até a Semana Epidemiológica (SE) 53 foram contabilizados 3.657 casos. Em 2015, até a SE 48,
foram notificados 17.765 casos. Em 2016, até a SE 49, 263.598 casos foram registrados, sendo 229.157 na região Nordeste.
Em 2017, até a SE 35 foram notificados 171.930 casos; 130.910 foram na região nordeste (76,14%) e 437 no estado de
Alagoas (0,25%). DISCUSSÃO: Diversos exames laboratoriais são importantes para a detecção do vírus (RTTR, RTPCR,
IgG/ELISA, IgG/GAGE, IgM/ELISA, IgM/MACE). Através do conhecimento e compreensão dos dados epidemiológicos
relacionados a essa patologia é possível esclarecer a situação atual em que se encontra as regiões brasileiras.. A partir disso,
a população poderá ser beneficiada uma vez que debates serão fomentados e novos estudos e pesquisas sobre o temas

poderão ser desenvolvidos. CONCLUSÃO: Apesar do aumento do índice pluviométrico e das mudanças de temperatura, não
foi observado uma mudança significativa dos casos de chikungunya. Há a possibilidade de que as alterações de chuva e
temperatura causem um aumento, mas que seja mascarado por outros fatores.
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Resumo
A epidemiologia da dengue é muito afetada pela distribuição espacial do Aedes aegypti, a qual sofre influência de fatores climáticos
como pluviosidade, umidade e temperatura. O aumento desses elementos favorece a proliferação de criadouros, o que faz crescer o
número de casos de dengue. A região Centro-Oeste foi responsável, no período de 31 de dezembro de 2017 a 14 de abril de 2018, por
37,9% dos casos prováveis de dengue, tendo o estado de Mato Grosso se destacado com uma taxa de incidência de 124,1 casos por
100 mil habitantes no período. Nos últimos dez anos, o município de Sinop, a quarta maior cidade de Mato Grosso, notificou 19.290
casos de dengue, 34 dos quais resultaram em óbito. Diante da expressividade desses números, este trabalho objetivou avaliar os casos
de dengue no município de Sinop, em uma série histórica de 2007 a 2017, buscando identificar padrões de ocorrência dos casos, no
intuito de aperfeiçoar as medidas de prevenção e controle. Como ferramenta para levantamento dos dados utilizou-se o SINAN e a
avaliação das notificações de óbito pelo SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade). Como resultados verificou-se que o ano em
que houve maior número de casos notificados em Sinop foi 2013 com 3.662 casos (18,98%). O mês de fevereiro foi o que concentrou o
maior número de notificações nos últimos dez anos 2.482 casos (12,86%). O campo denominado Ocupação esteve em branco em
14.250 casos (73%), prejudicando sua análise e correlação com demais variáveis investigadas. Dos 39 óbitos confirmados, apenas 5
não foram em decorrência direta da doença. O ano que foi registrado maior número de óbitos em decorrência de Dengue foi 2009, com
10 óbitos (29,41%). Existe necessidade de correlacionarmos os dados de Índice de Infestação Predial, que dará medidas mais precisas
da presença do vetor no município, assim como correlacionarmos os dados com as variáveis bioclimáticas (temperatura, precipitação),
bem como explorarmos todas as variáveis disponíveis no banco de dados para que assim possamos inferir sobre medidas de prevenção
e controle.
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Resumo
O dengue causa cerca de 390 milhões de novas infecções anualmente, põe em risco de 2,5 a 3 bilhões de pessoas e é
endêmico em regiões tropicais. No Brasil as áreas de fronteira internacional merecem atenção especial por sua posição
estratégica para a entrada de novos sorotipos do vírus e para a difusão de outras arboviroses como Zika e chikungunya. Na
zona de fronteira Brasil-Colômbia-Peru, o primeiro surto de dengue ocorreu em 2011, mantendo-se endêmico até o momento.
Nesse sentido, o principal objetivo deste estudo foi caracterizar padrões da distribuição espacial e o perfil epidemiológico dos
casos de dengue nas cidades gêmeas de Letícia e Tabatinga entre 2011 e 2016. Realizou-se um estudo ecológico a partir de
análises e tratamento dos dados epidemiológicos, utilizando ferramentas de geoprocessamento e de análise geoestatística.
Os achados mostraram falhas e discrepâncias das informações preenchidas de notificação dos casos de dengue,
principalmente na cidade de Tabatinga. Os casos notificados e confirmados de dengue nas cidades gêmeas no período 20112016, apresentaram padrão sazonal, com curtos períodos interepidêmicos e, incidência acumulada alta ou muito alta (>500 x
100.000 hab.), principalmente nos bairros próximos à linha de fronteira e aqueles da zona comercial. A maior porcentagem de
casos de dengue nas cidades de Letícia (43,9%) e Tabatinga (83,6%), era de pessoas que permaneciam mais tempo em
casa, seja por atividades ligadas à ocupação ou estudo. Encontraram-se diferenças na frequência de sinais e sintomas dos
casos notificados de dengue em 2016 entre as duas cidades. Além disso, o aumento diferencial dos casos descartados e os
picos de casos por semana epidemiológica em Tabatinga, coincidiu com o período de início das epidemias em Letícia de
chikungunya em 2014 e de Zika em 2016. Enfim, este estudo contribuiu na identificação de padrões espaciais do dengue nas
cidades gêmeas, especialmente nos bairros próximos da linha de fronteira internacional e na zona comercial, bem como

possíveis falhas na notificação de casos de dengue. Além disso, encontraram-se diferenças significativas nas características
sociodemográficas da população com casos de dengue, apesar das cidades apresentaram características similares enquanto
sua estrutura urbana e algumas interações transfronteiriças.
Palavras-chaves: Amazônia, Dengue, Epidemiologia, Fronteira
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Resumo
O vírus Chikungunya (CHIKV) é enzoótico, comumente encontrado em regiões tropicais e subtropicais da África, no sul e sudeste da
Ásia e em ilhas do Oceano Índico. É uma patologia viral, de característica tropical, que acomete indivíduos em diferentes países do
mundo. O vírus chikungunya é transmitido por picada de insetos do gênero Aedes. O vírus é do gênero Alphavírus e à família
Togaviridae, do mesmo gênero dos arbovírus Maya e Ross River. Tem quadro clinico variável, caracterizado pela existência de duas
fases marcantes: A fase aguda, que é de curta duração e de sintomas inespecíficos e a fase crônica, que é marcada pela presença de
dor persistente, com comprometimento da qualidade de vida dos pacientes. Aproximadamente 25% das pessoas infectadas a doença é
assintomática. A poliartralgia caracteriza casos sintomáticos. Os sintomas e sinais agudos da infecção pelo CHIKV resolvem-se em
cerca de 7 a 15 dias, embora as dores, rigidez e edema nas articulações possam durar meses e até anos, em 10 a 12% dos casos. Os
pacientes costumam apresentar quadros de febre elevada, tontura, fotofobia, mialgias, náuseas e/ou vômitos por até uma semana. Pode
haver casos graves e, desde 2005, casos fatais. Idade acima de 45 anos, presença de doença crônica concomitante e maior intensidade
das dores na fase aguda contribuem para a persistência da poliartralgia. Não há vacinas preventivas e tratamento etiológico disponível,
sendo o vetor o único elo vulnerável na cadeia de transmissão da doença. O objetivo deste trabalho é descrever e correlacionar os
dados epidemiológicos de Chikungunya no município de Araguaína-TO nos anos de 2016 e 2017 através de dados disponibilizados pela
secretaria de saúde do município. A portaria número 204 de 17 de fevereiro de 2016 que definiu a lista nacional de notificação
compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, incluiu a chikungunya entre elas. Em 2016 foram notificados em
Araguaína 8 casos de chikungunya, sendo 7 deles no sexo feminino. Esse baixo número de notificações deve-se, provavelmente, ao
fato de que somente a partir da portaria 204 do ministério da saúde de fevereiro de 2016 é que se tornou obrigatória a notificação
compulsória desta doença. Já em 2017 foram notificados 519 casos, sendo 351 no sexo feminino e 170 no sexo masculino. Não existem
vacinas ou drogas efetivas contra o vírus. A única solução atualmente deve se basear no controle vetorial, o que também reduzirá o
número de casos de dengue.
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Resumo
Nas recentes epidemias de chikungunya tem sido registrado elevado número de óbitos, em geral na presença de
manifestações atípicas. O objetivo foi descrever as causas associadas ao óbito por chikungunya, a causa básica de óbito
quando chikungunya esteve associado e perfil dos casos. Trata-se de um estudo observacional descritivo, utilizando dados do
Sistema de Informação sobre Mortalidade-SIM no período de 2015 a 2017. Foram extraídos do SIM os casos com CID10=A92.0 mencionado em qualquer linha da declaração de óbito. A análise foi realizada segundo os grandes grupos de
causas e subcategorias para as mais frequentes. O perfil foi descrito para as variáveis sexo e faixa etária. Foram registrados
no SIM 799 mortes com menção de chikungunya considerando todas as causas; sendo 568 como causa básica e 231 causa
associada. A mediana de idade foi 69 anos (0-108), 401 sexo masculino e 398 feminino. Dos casos com menção de
chikungunya na causa básica, as causas associadas mais frequentes foram do aparelho respiratório (41%), seguida do
circulatório (38%), geniturinário (20%), endócrino (19%) e sistema nervoso (13%) e sinais e sintomas (41%). As subcategorias
do aparelho respiratório mais frequentes foram: pneumonia (19%) e insuf. respiratória (19%); circulatório: infarto agudo do
miocárdio (9%), parada cardíaca (7%) e insuf. cardíaca (7%); geniturinário: insuf. renal aguda (45%) e insuf. trato urinário
(32%); endócrino: diabetes mellitus (49%); e sistema nervoso: SGB (22%). Quando chikungunya esteve associado, as causas
básicas de óbito mais frequentes foram as do aparelho circulatório (37%), infecciosas (17%), endócrino (11%) e sistema
nervoso (8%). As subcategorias do aparelho circulatório mais frequentes foram: infarto agudo do miocárdio (18%) e AVC
(15%); infecciosas: encefalite viral (23%) e septicemia (13%); endócrino: 62% diabetes mellitus e do sistema nervoso: Doença
de Alzheimer (39%) e SGB (17%). As subcategorias variaram conforme faixa etária. O número de óbitos registrados no SIM

tendo chikungunya como causa básica ou associada foi 1,5 e 2 vezes maior que o registrado no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan), respectivamente, sugerindo sub-registro do Sinan para óbito. Os óbitos por chik têm sido
relatados em outras partes do mundo como causa básica ou causa associada geralmente em decorrência da
descompensação das doenças preexistentes. A morte é associada ao acometimento dos sistemas circulatório, respiratório,
endócrino e nervoso.
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Resumo

A Chikungunya (CHIKV) é uma doença causada pelo vírus Chikungunya pertencente ao gênero
Togaviridae e do gênero Alphavirus. Trata-se de um vírus de RNA, transmitido pela picada dos
mosquitos vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissão vertical ou por via transfusional. No
Brasil, no ano de 2015, foram notificados 20.661 casos suspeitos de febre de Chikungunya. O
processo de infecção por CHIKV em seres humanos ainda não está bem estabelecido. A maioria dos
indivíduos infectados pelo CHIKV desenvolve sintomas, alguns pacientes evoluem com persistência
das dores articulares após a fase aguda, caracterizando o início da fase subaguda, com duração de
até três meses. O estudo trata-se de uma revisão de literatura acerca da cronificação da Chikungunya,
mediante pesquisa nas bases de dados online SciELO, LILACS e Pubmed, selecionando artigos entre
os anos de 2015 e 2018, tendo como objetivo explanar sobre fisiopatologia, quadro clínico, terapêutica
da Chikungunya crônica. A CHIKV é uma enfermidade que acomete idosos e provoca uma
característica clínica importante e debilitante que é a artralgia. Acredita-se que esses sintomas sejam
decorrentes do escape precoce do vírus da CHIKV do interior dos monócitos e consequente relocação
nos macrófagos sinoviais. O diagnóstico da doença se baseia em qualquer quadro poliarticular
inflamatório que persiste por mais de três meses após a fase aguda da febre Chikungunya. A terapia
utilizada é de suporte sintomático, hidratação e repouso. O uso de corticoide é indicado para a doença
na sua fase subaguda ou crônica, com dor moderada a intensa. A medicação padrão para uso oral é a
prednisona. Assim,CHIKV é uma doença febril cuja principal manifestação e mais debilitante é a
artralgia. A detecção precoce, controle das manifestações clínica torna-se fundamental para
manutenção da qualidade de vida dos pacientes.
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Resumo

A infecção pelo Chikungunya vírus é importante agravo de interesse em saúde pública no grupo das
arboviroses e apresenta muitas semelhanças com a Dengue e desde a sua introdução no território
brasileiro, principalmente na região Nordeste no ano de 2015, trouxe importantes mudanças nos
padrões clínicos de morbi-mortalidade por arbovírus. Este estudo teve por objetivo, descrever os
padrões dos óbitos por Chikungunya de residentes no município de João Pessoa-Paraíba, ocorridos
no ano de 2016. Trata-se de um estudo descritivo, a partir de uma série de casos. Utilizou-se da ficha

de investigação de óbitos para conhecimento das condições clínicas que contribuíram para o desfecho
do óbito e da ficha de notificação compulsória de arboviroses adaptada para o município de João
Pessoa. Após identificação dos óbitos suspeitos, foi realizada a investigação epidemiológica dos
óbitos (domiciliar, ambulatorial e hospitalar). Em 2016, ocorreu a primeira notificação autóctone de
Chikungunya no município de João Pessoa, que experimentou uma incidência de 421,59
casos/100.000 habitantes, com 16 óbitos pelo agravo (letalidade de 0,47%). Os óbitos ocorreram em
indivíduos com idade máxima e mediana de 92 e 74 anos, respectivamente e idade mínima de 10
meses. O grupo que concentrou o maior número de casos foram o de pessoas com idade superior a
80 anos (n=8; 50%). Quanto à variável sexo, foram 5 óbitos (31,25%) do sexo masculino e 11
(68,75%) do sexo feminino. A mediana entre início dos sintomas e data do óbito foi de 20 dias, com
mínimo de 7 e máximo de 54 dias. A investigação epidemiológica dos casos mostrou que os
indivíduos possuíam pelo menos uma co-morbidade, totalizando 19 menções. Hipertensão Arterial
(n=8; 42,11%), Diabetes Mellitus (n=4; 21,05%), Cardiopatias (n=3; 15,79%), Arterosclerose (n=1;
5,26%), Doença Renal Crônica (n=1; 5,26%), DPOC (n=1; 5,26%) e Aids (n=1; 5,26%). Destaca-se
que, o desenvolvimento da clínica provocada pelo vírus do Chikungunya tem caráter crônico em
expressiva parte da população, que indivíduos que foram a óbito possuíam co-morbidades à infecção
pelo Chikungunya e elevada faixa etária (maior que 80 anos). Dessa forma, assim como outros
estudos e a partir dos achados nesse grupo de casos com clínica que favorecem o agravamento de
infecções virais, recomenda-se induzir rigorosamente os protocolos de manejo clínico adequados nos
serviços de saúde, principalmente junto a indivíduos que possuem estas condições clínicas
apresentadas.
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Resumo

A recente emergência das arboviroses causadas pelos vírus Chikungunya (CHIKV) e Zika (ZIKV) no
Brasil tem representado uma ameaça para a saúde humana e a economia do país. Apesar dos surtos
ocorrerem principalmente em áreas tropicais, um número significativo de casos foi observado
principalmente entre 2014 e 2016 no Rio Grande do Sul (RS, Sul do Brasil), região temperada com
predominância de clima subtropical úmido. Desta forma, a vigilância destas arbovirores é uma medida
de saúde pública fundamental para o controle das infecções e tratamento dos pacientes. Neste
trabalho, analisamos 1276 amostras de pacientes com suspeita clínica de doença por arbovírus
coletadas entre 2014 e 2016 no RS. As amostras foram analisados por PCR ou IgM/IgG/MAC-ELISA
de acordo com a oportunidade de coleta e a data de início dos sintomas. Dados clínicos e
demográficos foram coletados e descritos; casos de microcefalia associados com infecção congênita
também foram analisados. Nossos resultados mostram que CHIKV e ZIKV foram primeiramente
detectados no RS em 2014 e 2015, respectivamente. Infecções autóctones ocorreram em 2016 para
ambos os vírus, com um total de 5 casos autóctones de CHIKV (de um total de 101 casos) e 44 de
ZIKV (de um total de 88). A maioria dos pacientes apresentou idade superior a 21 anos; os principais
sintomas apresentados pelos pacientes foram febre, artralgia, mialgia e dor de cabeça; rash,
conjuntivite e prurido foram reportados, também, nos casos de ZIKV. Três casos de Síndrome da Zika
Congênita foram confirmados com base nos resultados laboratoriais, dados clínico-epidemiológicos e
imagens radiológicas de 189 mães/bebês suspeitos. Outros 20 casos de microcefalia associados com
infecção congênita foram confirmados por agentes do STORCH: 10 por sífilis, 6 por toxoplasmose e 4
por citomegalovírus. A maioria dos casos se concentrou nas Regiões Noroeste, Metropolitana e na
capital Porto Alegre, que são regiões de maior densidade populacional e maior atividade econômica.
Considerando a cocirculação de diferentes arbovírus no RS, incluindo o vírus da Dengue, CHIK e
ZIKV, e a presença dos vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus nesta área, a vigilância
epidemiológica de casos suspeitos de infecção por arbovírus contribui para o controle e prevenção de
tais doenças.
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Resumo

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), até 2004 o Vírus da Febre Chikungunya
circulava apenas na Ásia e África. Em 2013 foi isolado em vários países do Caribe e em 2014 no
continente americano incluindo República Dominicana, Haiti e Brasil. Em Pernambuco, os primeiros
casos autóctones foram confirmados em 2015, na Região do Agreste. Neste ano 105 municípios
notificaram 8.485 casos suspeitos, enquanto em 2016 184 municípios notificaram 58.969 casos. O
presente trabalho teve como principal objetivo descrever os casos de Chikungunya em Pernambuco,
desde a sua introdução até os dias atuais 2017 (SE 13). Trata – se de um estudo descritivo dos casos
notificados de chikungunya no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) no período de
2015 a 2017 (SE 13) no estado de Pernambuco. Até SE 13 de 2017 a taxa de ataque da chikungunya
no estado de Pernambuco foi menor que 1%, o maior número de casos notificados foi na Região
metropolitana, no entanto, a maior taxa de incidência foi Zona da Mata Norte. A faixa etária
predominante ficou entre 20 e 59 anos. O ano de 2016 destacou-se com um aumento de 240 % no
número de óbitos notificados por arboviroses em relação a 2015. Das 4.450 gestantes notificadas com
exantema, 1.057 (24%) foram confirmadas para Febre Chikungunya. A taxa de ataque da doença
ainda está abaixo do esperado. Ficou evidente um aumento no padrão da taxa de mortalidade após a
introdução da chikungunya. Os municípios do Sertão apresentam maior risco epidêmico para
chikungunya no ano de 2017. Os resultados poderão nortear os gestores para identificação de grupos
e municípios mais vulneráveis
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Resumo
O primeiro caso autóctone de infecção pelo vírus Chikungunya (CHIKV) no Brasil foi em setembro de 2014, no estado do
Amapá, logo após o vírus se espalhou rapidamente por todo o país. O presente estudo tem como objetivo relatar os aspectos
epidemiológicos, clínicos e laboratoriais da Febre Chikungunya (FC) no estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil, no
período de janeiro a dezembro de 2016. Foram estudados sangue total, soro, plasma, urina e/ou líquido de bolha obtidos de
284 casos suspeitos de Dengue, Zika ou Chikungunya em 2016. O CHIKV foi detectado em 44,4% (126/284) do total de
casos estudados através da técnica de qRT-PCR. Os vírus Dengue e Zika não foram identificados neste estudo. O maior
número de casos de Chikungunya ocorreu no mês de Janeiro. A frequência foi maior no sexo feminino (49,2%), seguida pelo
sexo masculino (36,51%) e recém-nascidos (14,29%). O número de casos de Chikungunya em recém-nascidos, adultos entre
41 e 50 anos e idosos foi maior em comparação com as demais faixas etárias. Os sintomas mais frequentes foram febre,
artralgia e mialgia. Esses dados permitiram uma melhor compreensão da epidemia de Chikungunya no estado do Rio Grande
do Norte e nortearam o desenvolvimento de estratégias para o tratamento e controle.
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Resumo
O vírus da dengue (DENV) é um arbovírus, pertencente ao gênero Flavivírus da família Flaviviridae. Existem 4 sorotipos
distintos do vírus (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4). Em 2007-2008, o país foi afetado por uma grave epidemia em termos de
morbidade e mortalidade devido à reemergência do DENV-2. Um total de 255 818 casos foram relatados no RJ. O DENV-2
tem sido o sorotipo mais prevalente em vários surtos nas Américas e foi o sorotipo mais relevante mundialmente associado a
surtos intensos, seguido pelo DENV-3, DENV-1 e DENV-4. A vigilância epidemiológica da dengue é primordial, pois pode agir
de maneira preventiva, alertando sobre a incidência da doença em determinadas áreas, indicando a possibilidade do
surgimento de novos surtos. Atualmente, o Ministério da Saúde disponibiliza o kit molecular ZDC (Bio-Manguinhos) para os
Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACENs) utilizarem no diagnóstico de pacientes suspeitos de Zika, dengue e/ou
chikungunya. De março a junho/ 2018, com o aumento da demanda de pacientes suspeitos de arboviroses foi estabelecido
uma cooperação entre o LACEN-RJ e o LATED (Bio-Manguinhos). Neste período, dois pacientes do município de Volta
Redonda/RJ, um do sexo feminino e outro do sexo masculino, foram diagnosticados com dengue, o primeiro pelo LATED e o
segundo pelo LACEN-RJ. A sorotipagem realizada nos respectivos laboratórios revelaram ser o sorotipo 2. Dengue é um
importante problema de saúde pública no RJ devido a vários fatores, tais como a susceptibilidade dos seres humanos à
doença; emergência e re-emergência dos sorotipos com circulação alternada entre eles; altas taxas de infestação do
mosquito vetor; e fatores ambientais. Neste cenário , onde DENV-2 está historicamente associado a surtos com altas taxas de
morbidade e mortalidade é preciso permanecer alerta para seu diagnóstico em uma época do ano em que fatores ambientais
desfavorecem a circulação do vetor. Precisamos estar vigilantes quando o verão chegar, pois é a época do ano com maior
numero de casos, devido aos fatores climaticos que favorecem a proliferação do mosquito transmissor.
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Resumo
O primeiro relato da circulação dos vírus dengue (DENV) no estado do Rio Grande do Norte ocorreu em 1994. Desde então,
foram reportadas sucessivas epidemias, com alternância de períodos inter-epidêmicos. A identificação de áreas de risco,
através do diagnóstico de casos humanos, é uma medida de controle eficiente no auxílio às ações das Secretarias de Saúde.
Diante disso, o estudo objetivou pesquisar, através da técnica de qRT-PCR, casos de dengue no estado do Rio Grande do
Norte no período de fevereiro a junho de 2018. As amostras foram enviadas pelo Centro de Controle de Zoonoses de Natal e
por hospitais do estado ao Laboratório de Virologia do Instituto de Medicina Tropical do Rio Grande do Norte (IMT –RN,
UFRN). Foram recebidos 86 casos, e destes, 25 foram positivos (29%), sendo 20 casos de DENV-1 (80%) e 5 casos de
DENV-3 (20%). A frequência de casos foi maior no sexo feminino (76%), seguida do sexo masculino (20%) e recém-nascidos
(4%). Dos casos estudados, 82 se concentraram no Município de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em Natal, o bairro
com com maior número de casos positivos foi Potengi (28%). O trabalho destaca a reemergência do vírus DENV-3 no Rio
Grande do Norte, bem como a importância de se observar a cocirculação dos dois sorotipos. Após as análises laboratoriais,

os dados foram repassados às Secretarias de Saúde, permitindo uma maior eficiência nas ações de controle nas áreas
afetadas.
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Resumo
Os Programas de Ação Integrada de Ensino, Pesquisa e Assistência do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas
(INI) da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) buscam soluções em saúde em doenças infecciosas. Estudos apontam a
Cocriação de valor nos Serviços de Saúde integrados a Pesquisa e Ensino como caminho. Em revisão sistemática é
identificada a associação da Cocriação ao propósito de criar valor na produção de bens e serviços, promovendo soluções
eficazes para problemas enfrentados. Como gap, constata pesquisas acadêmicas com foco na Cocriação de valor em saúde
ainda incipientes e escassas, pincipalmente no Brasil. O Projeto decorre da compreensão de que o conhecimento sobre o
tema pode: revelar implicações teóricas e práticas para estratégias de geração de valor em saúde; e permitir projetar
melhorias de processos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) em saúde que integrem conhecimento e experiência dos
participantes. A competência do INI nos processos de CT&I em Saúde já reside no conjunto dos seus programas, podendo
potencializar o desenvolvimento de soluções em saúde no campo do combate e controle das Arboviroses no Brasil. O objetivo
é mobilizar conhecimentos, informações, saberes e experiências sobre a temática, presentes na cultura institucional e nos
stakeholders, formando um Ecossistema de Serviços de Saúde favorável à geração de valor nesse campo. Isto envolve
mapeamento de processos para identificar interfaces entre Pesquisa – Assistência – Ensino; e a promoção de melhorias com
foco na geração de valor, a partir de plataformas de engajamento para a formação de Ecossistemas de Serviços de Saúde. A
metodologia é adaptada de Ramaswamy & Ozcan (2014), que apresenta caminhos nos quais a Cocriação pode acontecer,
em busca de integração dos profissionais, gestores, usuários, fornecedores e parceiros dos serviços envolvidos nos
processos executados nas instituições, formando o ponto de convergência: a cocriação de valor. Resulta no conhecimento
das nuances influentes: na importância da Cocriação como tema emergente no contexto acadêmico; e da sua potencialidade
como estratégia de mobilização e convergência de esforços para inovação em saúde. Como aplicação, em: aumentar a
eficiência dos processos de integração serviço, pesquisa e ensino que suportem iniciativas mais avançadas, como as de
inovação em ambiente de Cocriação; e possibilitar o direcionamento estratégico e o alinhamento dos processos
organizacionais no enfrentamento das Arboviroses.
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Resumo
O vírus Chikungunya (CHIKV) é um arbovírus transmitido pelo Aedes aegypti que causa doença febril e atinge principalmente
as articulações. O estado do Ceará apresentou uma maior incidência entre os demais estados do pais, com um total de
137.424 casos e 173 óbitos apenas no ano de 2017. O paciente com Chikungunya pode evoluir com gravidade e alguns para
o óbito. Esses desfechos estão associados, principalmente, a presença de comorbidades instaladas ou desenvolvidas durante
o curso da doença. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi descrever quais comorbidades estavam mais relacionadas aos
pacientes notificados e aos que evoluíram a óbito, na Cidade de Fortaleza, durante os anos de 2016 e 2017. Foi realizada
uma análise descritiva com base nos dados das fichas de notificação, calculando-se a frequência das variáveis no programa
Stata, versão 11.2. Num total de 92.714 pacientes com CHIKV notificados na Cidade de Fortaleza. Destes, 2.658 tinham
diabetes mellitus (2,86%), e destes 113 necessitaram de hospitalização. Já em relação à Hipertensão, 5.806 (6,26%) e
destes, 178 necessitaram de internação. Outras comorbidades relatadas foram: doenças hematologias (0,33%), hepatopatias
(0,34%), doença renal crônica (0,33%), doença ácido-péptica (0,44%)e doenças autoimunes (0,39%). Destes, poucos foram

os que necessitaram de hospitalização. Sobre os desfechos, de 167 pacientes que foram a óbito pelo agravo, 46 eram
diabéticos e 71 tinham hipertensão, um tinha diagnóstico de doença hematológica, um de hepatopatia, nove eram renais
crônicos, dois possuíam doença gástrica e um com doença autoimune. É importante perceber que dos 981 pacientes que
necessitaram de hospitalização, 121 foram à óbito (12,3%). Tais dados sugerem a gravidade da doença e que os casos com
comorbidades apresentam chance elevada de evolução para formas atípicas e óbito. As doenças de base associadas à piores
desfechos, são o diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, dados que foram confirmados nos pacientes de Fortaleza.
Este trabalho é importante para identificar os tipos de patologias que estão mais associadas aos pacientes com CHIKV, assim
como aos que evoluíram para óbito. Tais dados são de grande relevância para produção de um manejo clinico adequado
voltado para pacientes com comorbidades, ou que evoluam para gravidade.
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Resumo
A dengue tem sido um dos maiores problemas de Saúde Pública no Brasil, quadro este agravado pela introdução do vírus
Chikungunya no país em 2014. A circulação simultânea dos quatro sorotipos de dengue e do Chikungunya é um desafio paras
as ações assistenciais e de vigilância, por serem doenças com sinais e sintomas semelhantes, para as quais o diagnóstico
diferencial é de extrema importância. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi comparar o desempenho de testes
imunocromatográficos para diagnóstico sorológico de Dengue e Chikungunya (por detecção de anticorpos IgM), comparandoos com os métodos de ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) utilizados no LACEN-MG. Para avaliação do
desempenho dos testes imunocromatográficos, foram utilizadas amostras de soro humano, previamente analisadas no
laboratório por ELISA. Para os testes de Dengue foi utilizado um painel com 50 amostras, selecionadas da seguinte forma: 10
amostras reagentes para IgM Dengue em MAC-ELISA; 10 amostras reagentes para IgM Dengue no teste comercial ELISA
Virion/Serion; 10 amostras reagentes para IgM Febre amarela em MAC-ELISA; 10 amostras não reagentes para IgM Dengue
no teste comercial Virion/Serion e em MAC-ELISA; 10 amostras reagentes para IgM Zika (Novatec). Para avaliação dos
testes de Chikungunya, foi utilizado um painel com 40 amostras, selecionadas da seguinte forma: 30 amostras reagentes para
IgM Chikungunya (Euroimmun) e 10 amostras não reagentes para IgM Dengue no teste comercial Virion/Serion e em MACELISA e não reagentes para Chikungunya IgM (Euroimmun). Os resultados para os testes de Dengue foram: Sensibilidade
95,00%; Especificidade: 90,00%; Valor Preditivo Positivo (VPP): 86,36%; Valor Preditivo Negativo (VPN): 96,43%; Kappa:
0,876. Os resultados para os testes de Chikungunya foram: Sensibilidade 36,67%; Especificidade: 100,00%; VPP: 100,00%;
VPN: 34,48%; Kappa: 0,308. O teste imunocromatográfico de Dengue apresentou bom desempenho e boa concordância com
os testes de ELISA, indicando que o mesmo pode ser utilizado como método inicial de triagem nos casos em que se necessita
de um diagnóstico rápido. Não foi observada reatividade cruzada entre Dengue e outros Flavivírus (Febre Amarela e Zika)
utilizando-se esse teste. Por apresentar baixa sensibilidade e baixo VPN, resultados não reagentes no teste
imunocromatográfico de Chikungunya devem ser avaliados com cautela, sendo extremamente aconselhável a confirmação de
resultados não reagentes por métodos de ELISA.
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Resumo
Introdução: A mortalidade por dengue é considerada evitável e pode ser reduzida através do diagnóstico e tratamento
oportunos. Objetivo: Avaliar ferramentas para o diagnóstico clínico da dengue e compará-las com as manifestações da
definição de caso indicada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Desenho: Trata-se de um estudo de avaliação de
tecnologia diagnóstica, aninhado numa coorte de base populacional conformada por crianças e adolescentes (de 2 a 16 anos
de idade) residentes em Araraquara, uma cidade endêmica de dengue. Métodos: Esta coorte iniciou um acompanhamento de
até três anos para a detecção de novos casos de síndrome febril aguda (SFA). Em pacientes com SFA, incluindo tanto casos
de dengue quanto de outras causas de SFA, foi estimada a validade de três ferramentas de diagnóstico clínico incluindo: a
soma das manifestações da definição de caso da OMS, uma escala predefinida e um modelo múltiplo ad hoc obtido na
amostra avaliada. Este último modelo foi obtido mediante uma analise de regressão logística que identificou manifestações
associadas à dengue. Como padrão de referência, foram considerados os resultados de provas específicas de dengue,
incluindo IgM, antígeno NS1 e PCR em tempo real. Resultados: De setembro de 2014 a março de 2017, foram realizadas
1606 visitas a possíveis casos de SFA, dos quais 516 preencheram os critérios de inclusão e foram posteriormente avaliados
por um médico. Dez desses pacientes não tiveram uma definição diagnóstica. Em consequência, comparamos 220 casos de
dengue e 286 pacientes com outras doenças febris. No modelo múltiplo, variáveis independentemente associadas à dengue
incluíram: o número de dias de febre e sintomas de sonolência e exantema. Por outra parte, a rinorréia, a tosse e a contagem
mínima de leucócitos estiveram negativamente associadas à infecção por dengue. A área sob a curva ROC deste modelo foi
estimada em 89,5% (IC95%: 86,6% - 92,3%). Esta área foi significativamente maior do que a obtida com a escala clínica
predefinida. Além disso, ambas ferramentas foram significativamente superiores às manifestações da definição da
OMS. Discussão: A partir de modelos preditivos é fatível propor definições de caso alternativas e algoritmos para o
diagnóstico da dengue. Conclusão: Este estudo validou uma escala predefinida e identificou um modelo múltiplo, os quais
poderiam ser utilizados para o diagnóstico clínico e a vigilância da dengue em população pediátrica de uma área endêmica.
Palavras-chaves: Dengue, Definição de caso, Área endêmica, Validação, Diagnóstico
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Resumo

O Zika vírus (ZIKV), pertence a família Flaviviridae e gênero flavivírus e é transmitido por mosquitos
do gênero Aedes, através da picada da fêmea infectada. Foi isolado em 1947 a partir de um macaco
sentinela na floresta Zika em Uganda, leste da África e foi responsável por casos esporádicos em
humanos na África e na Ásia, até recentemente, quando um grande surto ocorreu no Oceano Pacifico
e nas Américas. A infecção pelo ZIKV é geralmente leve e autolimitada. Porém, houveram relatos de
associação de infecção por ZIKV à casos de má formação congênita e microcefalia, devido à
transmissão transplacentária e Sindrome de Guillan-Barré, em adultos. No Brasil, o ZIKV foi detectado
maio de 2015 e mais de 700.000 casos já foram oficialmente notificados. O ZIKV é um vírus de RNA
fita simples, positivo e apresenta envelope glicoproteico. O RNA é mais instável pois a presença do
grupo 2'-hidroxila (-OH) o que o torna propenso a auto-hidrólise. Por essa razão, metodos moleculares
que demandam a extração do RNA e seu posterior armazenamento, devem ser otimizados. Esse
estudo realizou o diagnóstico molecular das infecções por ZIKV em gestantes acompanhadas em
coorte. Foram avaliados dois métodos para extração por RNA, comparada a sensibilidade de
detecção do vírus e quantificada a carga viral do ZIKV, por RT-qPCR. O RNA do vírus foi extraído a
partir de amostras de urina e saliva, usando o protocolo Trizol como padrão, em comparação ao kit
comercial Qiagen, 765 mães participaram do estudo, sendo que 53 foram positivas para ZIKA em
alguma das amostras. Dessas, 53 foram destinadas à comparação dos métodos: A quantificação do
RNA apresentou diferença entre os métodos, sendo que o Trizol extraiu em média 10,84 µg/uL de
RNA e o Qiagen 13,0 µg/uL. Através da RT-qPCR, 07 amostras foram positivas pelo método Trizol e
15 pelo kit Qiagen. A Especificidade e sensibilidade do Qiagen em relação ao Trizol foram de 75% e
65%, respectivamente. Dentre os positivos, a carga viral teve variação de até 10% Contudo o Qiagen
apresentou maior carga viral detectável. As metodologias aplicadas para extração em diagnostico
foram adequadas, sendo que os valores de quantificação e a carga viral variaram muito de um kit para
outro, com variação nos resultados positivos e negativos para os diferentes métodos.

Suporte Financieiro: FAPESP (SDP #2016/08578-0); London School for Hygiene and Tropical
Medicine; and Ministry of Health of Brazil Rede Zika Consortium (SDP #861306/2017 e
#861307/2017).
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Resumo

Introdução: durante a epidemia de Zika ocorrida no estado do Rio de Janeiro (RJ) de outubro/2015 a
setembro/2017, 298 casos notificados de recém-natos ou conceptos com microcefalia e/ou alterações
de SNC preencheram os critérios de confirmação para casos associados à infecção congênita.
Objetivo: comparar os casos confirmados de infecção por Zika com os de infecção por STORCH.
Desenho de estudo: estudo seccional. Métodos: utilizou-se o teste chi-quadrado para proporções e o
teste de Mann-Whitney para variáveis numéricas. O nível de significância foi de 5%. Resultados
principais: foram confirmados 298 casos, sendo 42 (14,1%) com critério laboratorial para Zika e 95
(31,9%) com critério clínico-epidemiológico para Zika; 41 (13,8%) com critério laboratorial para
STORCH e 120 (40,3%) com critério de infecção congênita sem agente etiológico definido (critério de
confirmação por exame de imagem). Entre os 41 casos de STORCH, incluem-se 17 de sífilis, 9 de
citomegalovírus, 9 de toxoplasmose e 6 de herpes simples. 21 casos foram ao óbito (letalidade=7,2%);
a letalidade foi 8,1% nos casos de Zika, 22,2% nos de toxoplasmose, 5,9% nos casos de sífilis e 6,0%
nos casos sem etiologia definida. Não houve diferença significativa entre as letalidades, segundo
etiologia. Não houve óbitos entre os casos de citomegalovírus e herpes. A idade mediana da gestante
foi 24 anos, sendo de 26 anos para os com infecção congênita por Zika e 21,5 anos para os com
STORCH (p<0,005). 30,9% relataram febre durante a gestação (NS) e 64,7% exantema. Entre os
casos de Zika, o percentual de exantema na gravidez foi significativamente maior do que entre os
casos de STORCH (96,3% x 55,3%; p<0,0001). A mediana do perímetro cefálico foi 29 cm (NS), a do
comprimento do recém nato foi 46 cm (NS) e a do peso ao nascer foi 2.630 g (NS). 70,8% dos casos
apresentaram microcefalia com alterações do SNC (NS). Discussões: a letalidade elevada mostra a
gravidade de algumas dessas infecções, independente da etiologia. A idade das mães com filhos com
Zika foi maior do que as com STORCH. O exantema na gravidez foi um importante indicador de
infecção congênita por Zika. Conclusões: a epidemia de Zika evidenciou um grave problema de
saúde pública com consequências a longo prazo para as crianças afetadas e suas famílias; no
entanto, a infecção congênita por outras etiologias continua um problema relevante em nosso meio. O
diagnóstico diferencial das etiologias é um desafio ao pré-natal.
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Resumo
Introdução: O vírus Zika (ZIKV) está associado a elevada morbidade. Complicações cardiovasculares tem sido descritas em
indivíduos infectados por ZIKV. Assim, nos propusémos a sistematizar a evidência em relação a associação de doença
cardíaca e ZIKV. Método: Três bases de dados eletrônicas foram usadas, sem restrição de linguagem e de tempo, para
procurar referências que continham palavras chaves e termos MeSH como ZIKA ou doença cardíaca. Extraímos de cada
artigo variáveis como o tamanho amostral, proporção de doença cardíaca nos indivíduos com ZIKV e período da investigação.
Incluímos todos os artigos observacionais que reportavam um ou mais casos de manifestações cardiovasculares durante a
infecção por ZIKV. Para a estimativa de prevalência, excluímos relatos e séries de casos. Excluímos artigos que descreviam
alterações cardíacas por outro vírus que não ZIKV. Um modelo de efeito-aleatório foi aplicado para agregar as estimativas de
efeito individual e estimar a prevalência média de alteração cardíaca durante a infecção pelo ZIKV. Homogeneidade entre os
estudos inclusos foi testada com o index I2. Todas as análises estatísticas foram realizadas com o Comprehensive MetaAnalysis (versão 3). Resultado: Cem artigos foram encontrados, contudo apenas 8 (8%) eram elegíveis, correspondendo a
um total de 259 pacientes. Os estudos foram realizados de setembro de 2015 a janeiro de 2017, no Brasil (n=3), Martinica
(n=2), Colômbia (n=1), Venezuela (n=1), e Ilhas Virgens Americanas (n=1). Dois artigos transversais (N=223) avaliaram a
prevalência de doença cardíaca congênita em crianças com exposição in útero ao ZIKV. A idade das crianças quando da
avaliação cardíaca variou de 2-376 dias. Na análise agregada, a prevalência média estimada de doença cardíaca congênita
foi de 12.2 % (95% IC: 8.5-17.2), I2 = 0%. Seis artigos descreveram alterações cardíacas em indivíduos após exposição
horizontal ao ZIKV. A média de idade foi de 44.2 ± 8.6 anos, e as principais manifestações cardíacas foram arritmias não
fatais (50%), miocardite (20%), pericardite com ou sem derrame pericárdico associado (20%), e insuficiência cardíaca (10%).
Conclusão: O nível de evidência existente para estimar a associação entre doença cardíaca e a infecção por ZIKV é baixo,
não sendo possível ainda o desenvolvimento de recomendações. Contudo, as evidências existentes apontam na direção de
associação entre doença cardíaca congênita e a infecção por ZIKV no período gestacional.
Palavras-chaves: Doença cardíaca, Meta-análise, Zika
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Resumo
O vírus Zika é um flavivírus transmitido pelo Aedes aegypti, isolado de uma fêmea de macaco Rhesus febril na Floresta Zika, na
Uganda, em 1947. Foi confirmada transmissão autóctone de febre pelo vírus Zika no Brasil em abril de 2015. Até a semana
epidemiológica (SE) 45 de 2015, 18 Unidades da Federação confirmaram laboratorialmente autoctonia da doença. O estudo em questão
objetiva analisar o comportamento da zika entre os anos de 2016 a 2018. Trata-se, assim, de uma análise descritiva construída através
dos dados publicados pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) nos boletins epidemiológicos nacionais. No ano de 2016, até a SE
52, foram notificados 215319 casos no Brasil, registrando uma taxa de incidência de 105,3 casos/100 mil hab., com destaque para o
sudeste, com 91053 casos (42,28%), em especial, para o estado do Rio de Janeiro, com 68542 casos (31,83%). A região nordeste
carregou a maior taxa de incidência, com 134,4 casos/100 mil habitantes, com destaque para a Bahia, com 340,5 casos/ 100 mil hab.
Em 2017, o Brasil registrou 17452 casos notificados, com incidência de 105,3 casos por 100 mil hab. Nesse ano, houve destaque para a
região centro-oeste, com 6156 casos confirmados e também com maior incidência, 39,3 casos/100 mil hab. No ano de 2018, até a SE
14, foram registrados no Brasil 2234 casos notificados, com incidência de 1,1 casos por 100 mil habitantes, se destacando ainda a
região centro-oeste, com taxa de incidência de 4,5 casos/100 mil hab. Em relação à mortalidade por zika nos anos de 2015, 2016, 2017
e 2018, foram laboratorialmente confirmados, respectivamente, 3, 8, 2 e 1 óbitos. Dos óbitos citados, 7 (53,84%) deles ocorreram na
região sudeste, com ênfase no Rio de Janeiro, registrando 4 óbitos em 2016. Por conseguinte, pode-se observar um pico de incidência
em 2016 e, após esse ano notório o decrescimento do número de casos, visto que houve a diminuição do número de pessoas
suscetíveis à infecção pelo vírus zika. Tal quadro, pode indicar futuramente um período de diminuição de casos e um possível aumento
com o crescimento da população jovem que anteriormente não teve contado com o vírus. Há ainda a provável inconsistência dos dados
observados, visto que se verificou divergência s numéricas na mesma fonte de dados. Diante do exposto, a febre pelo zika vírus, por ser
uma arbovirose transmitida por vetores de grande disseminação, deve estar em foco constante da vigilância epidemiológica, afim de
prever e prevenir epidemias.
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Resumo

Introdução: Segundo último boletim epidemiológico lançado pelo Ministério da saúde brasileiro, em
2017, até a semana epidemiológica 25, foi registrado 131.749 casos prováveis de Chikungunya
(CHIKV) no país e uma taxa de incidência de 63,9 casos/100 mil hab.; destes, 66.576 (50,5%) foram
confirmados. Embora, ainda tenhamos índices alarmantes no Brasil todo, as manifestações
psiquiátricas e neurológicas, tidas como mais graves ainda estão sendo mapeadas na literatura.
Objetivo: revisão sistemática da literatura através da seguinte pergunta norteadora: quais as
principais manifestações neurológicas e psiquiátricas da Chikungunya estão mapeadas na literatura
especializada? Metodologia: A busca foi realizada no período de 2015 a 2018 nas seguintes bases
de dados online: SciELO e PuMed. Foram utilizados os descritores: “chikungunya” (DeCS);
“manifestações neurológicas” (DeCS); e “manifestações psiquiátricas” (DeCS). Resultados: a
literatura determina que embora raros, as manifestações mais comumente associadas à CHIKV são
meningoencefalite, meningoencefalo-mielorradiculite, mielorradiculite, mielite, mielite transversa,
meningite, mieloneuropatia, síndrome de Guillain-Barré, paralisia periférica múltipla e paralisia facial
periférica. Entretanto, alguns estudos realizados na região da Indochina não detectaram
manifestações neurológicas nos pacientes. Depressão, ansiedade, irritabilidade e disforia são
apontados como manifestações raras, ma comuns nas fases de infecção subaguda tardia. Fadiga e
anedonia na fase tardia. Considerações Finais: a despeito dos avanços no diagnóstico e tratamento
da CHIKV, ainda é dificíl prever quais pacientes irão desenvolver sequelas graves da doença
(neurológicas e psiquiátricas), inferindo-se uma necessidade real de se repensar protocolos e
investigar marcadores clínicos que possam auxiliar na detecção e intervenção precoce.
Palavras-chaves: Chikungunya, Manifestações neurológicas, Manifestações psiquiátricas, Revisão sistemática
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Resumo
A Febre Amarela (FA), doença infecciosa febril transmitida majoritariamente pela picada do mosquito vetor Aedes aegypti,
pode ser grave, constituindo-se um importante problema de saúde pública. Hodiernamente, o Brasil vive o maior surto de
febre amarela observado nas últimas décadas, envolvendo principalmente os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Nesse contexto, é essencial para a população a informação adequada sobre as formas de transmissão da doença e cuidados
preventivos, bem como o conhecimento dos sinais e sintomas da febre amarela e seu tratamento. O objetivo deste estudo foi
avaliar o conhecimento dos pacientes do Centro Saúde Escola do Marco (CSE), Belém (PA), acerca da transmissão, dos
sinais e sintomas e da prevenção da febre amarela. Para tal, aplicou-se um questionário objetivo aos pacientes do CSE
dispostos a colaborar com o trabalho, de ambos os sexos, com idade a partir de 18 anos. Ao todo, 76 pessoas responderam
ao questionário, sendo 62 (81,5%) do feminino, 50 (65,7%) possuíam idade entre 18 e 39 anos e 26 (34,3%) idade acima de
40 anos, 61 (80,2%) entrevistados possuem renda igual ou menor que 3 salários mínimos. De acordo com os dados
coletados, observou-se que 81,5% dos entrevistados sabiam o modo de transmissão da febre amarela e 97,3% conheciam os
sinais e sintomas da FA. No que tange às medidas preventivas, 78,9% consideraram corretamente que “Manter pneus sem
água” é uma medida preventiva, assim como a vacinação, que foi considerada por 81,5% dos pacientes. Entretanto, verificouse que 81,6% das pessoas não sabem que a vacinação é importante para todos os grupos etários (crianças, adolescentes,
adultos e idosos). Ressalta-se, ainda, que 42,2% dos entrevistados consideraram erroneamente que é recomendado vacinar
gestantes ou lactantes de menores de 6 meses. Portanto, os resultados desta pesquisa mostram que há um nível de
conhecimento básico adequado dos pacientes do CSE acerca da febre amarela, mas insatisfatório conhecimento de algumas
particularidades. Dessa forma, o estudo indica a necessidade de intensificação das ações de vigilância e controle das
arboviroses, além de maior investimento em ações de educação em saúde, incluindo efetiva participação comunitária.
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Resumo

Dengue, Zika e Chikungunya são arboviroses de importância em saúde pública no Brasil e no mundo.
Recentes registros de epidemias no Brasil destacaram o Estado de Pernambuco quanto ao número de
óbitos por infecções pelos vírus Dengue e Chikungunya e quanto ao número de casos suspeitos de
microcefalia associada ao Zika vírus. Uma vez que a principal forma de transmissão desses vírus é
vetorial através do mosquito Aedes aegypti, o objetivo deste estudo foi investigar o conhecimento e
práticas da população rural de Petrolina/PE acerca do controle vetorial para prevenção de
arboviroses. Este é um estudo transversal com aplicação de questionário com escolares dos ensinos
fundamental e médio da rede pública da área rural do município. O questionário abordou aspectos do
vetor, das arboviroses e das atitudes dos alunos. Ao todo, responderam ao questionário 483 alunos,
de 10 a 22 anos, distribuídos entre todas as séries dos ensinos fundamental e médio. Embora muitos
alunos entendam as etapas do ciclo de vida do mosquito (59,2%), a maioria é incapaz de identificar o
vetor tanto na fase adulta (76,2%) quanto imatura (78,7%), além de confundirem os hábitos
hematofágicos da espécie (66,7%). Além disso, apesar de a maioria dos alunos reconhecerem os
criadouros característicos do mosquito (94%), e identificarem as arboviroses associadas ao vetor
(60,2%), ainda há alunos que também associam o desenvolvimento de larvas de Ae. aegypti a
ambientes inapropriados (10,4%), e que não compreendem a principal forma de transmissão dos
arbovírus (32%), o que interfere na eficácia das ações de controle vetorial e de prevenção das
arboviroses. Apesar disso, 73% dos alunos julgam que é dever de toda a população combater o
mosquito e relatam manter a atitude correta tanto acerca da eliminação de possíveis focos do
mosquito (53%) quanto diante de uma suspeita de infecção por arbovírus (83%). Assim, ações de
educação em saúde são uma demanda importante na área de estudo e este levantamento possibilitou
diagnosticar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema e servirá de base para futuras
atividades de intervenção na localidade. Dessa forma, será possível sanar deficiências no
conhecimento dos alunos e sensibilizá-los para atitudes, de modo a estabelecer um modelo de ações
a ser empregado nas escolas e na comunidade local para controle vetorial e prevenção de
arboviroses.
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Resumo
A dengue é uma arbovirose infecciosa transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e é considerada uma importante doença
endêmica nociva à população. Apesar de ser uma doença histórica, há parte da sociedade desinformada sobre aspectos
básicos da moléstia. O objetivo do estudo é analisar o conhecimento da população de Sobral-CE sobre as formas de
transmissão da dengue e dos seus principais sinais e sintomas. Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal,
descritivo e quantitativo, envolvendo 100 voluntários. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários para maiores
de 18 anos de ambos os sexos, que foram aplicados em praça pública de Sobral-CE. Foram analisadas variáveis como idade,
sexo, grau de escolaridade e conhecimentos gerais sobre a transmissão e os principais sinais e sintomas da dengue,
correlacionando-a como causa da microcefalia. A análise dos dados revelou que 55% dos voluntários eram mulheres e 45%
homens. Quanto à escolaridade, 1% era analfabeto, 9% concluíram o nível Fundamental, 62% o nível Médio e 28% o nível
Superior. Ao serem questionados sobre formas de transmissão da dengue, 98% responderam que o contágio seria por
“picada de mosquito”, 44% que se daria por “água contaminada”, 8% através da “saliva”, 6% por “relações sexuais” e 5%
através de “utensílios compartilhados”. Quanto aos principais sintomas, 99% responderam que causava “febre”, 96% “dor no
corpo”, 95% “dor de cabeça”, 84% “manchas vermelhas”, 62% vômitos, 37% “diarreias”, 19% “dor de ouvido”, enquanto 15%
“nariz entupido” e 9% “impotência sexual”. Também foi questionado: “você sabe o que é microcefalia?”; a qual 70% dos

entrevistados responderam sim e 30% responderam não. 54% dos entrevistados responderam sim à pergunta “você acha que
a dengue pode causar microcefalia?” e 46% não. Assim, percebe-se que a população conhece aspectos sobre a dengue,
como o fato de o mosquito ser o meio de transmissão e seus principais sintomas, como febre, dores no corpo, dor de cabeça,
vômitos e manchas vermelhas na pele. Contudo, parte dos entrevistados respondeu que a transmissão seria por água
contaminada e que havia sintomas como nariz entupido e impotência sexual, o que sugere um conhecimento falho da
população sobre essa doença, comprometendo o combate efetivo do mosquito vetor e da dengue. Logo, há necessidade de
ações de promoção da saúde para trazer mais esclarecimentos para a comunidade sobre mitos e verdades da dengue.
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Resumo
A chikungunya é uma doença de notificação compulsória, causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), da família Togaviridae e
do gênero Alphavirus. No ano de 2017 o Ceará liderou o ranking dos Estados com maior número de casos e em 2018
permanece entre aqueles com maior número de casos reportados. O objetivo desse estudo foi avaliar os conhecimentos
sobre a Chikungunya entre estudantes do primeiro semestre do curso de medicina de um Centro Universitário no nordeste do
Brasil. Foi realizado um estudo transversal, descritivo e observacional, por meio da aplicação de um questionário
semiestruturado contendo 15 questões abordando o entendimento sobre a doença, prevenção, transmissão e características
epidemiológicas. O trabalho fez parte da disciplina de Medicina Baseada em Evidências, desenvolvida durante os primeiros
meses da formação médica e os dados foram analisados utilizando o software Epi-Info versão 3.5.1. Responderam ao
questionário 102/116 alunos (87,9%). Ficou evidenciado que 100% dos alunos reconheceram seu principal vetor, o mosquito
Aedes aegypti e a preocupação com o acúmulo de água como fator de risco para presença do vetor. Cerca de 96% dos
entrevistados apontaram conhecimento sobre a presença de sequelas a longo prazo; 59% acreditam não ser possível adquirir
mais de uma vez a doença; 93% tinham conhecimento sobre a necessidade de notificação compulsória dos casos suspeitos;
63% acreditam não haver transmissão transplancentária; 96% afirmam não haver transmissão entre indivíduos; 93%
conheciam alguém que já teve a doença. Diante do panorama epidemiológico de alta incidência no Ceará e apesar do
conhecimento prévio sobre a doença demonstrado pelos estudantes, é importante promover debates constantes sobre a
temática, com a finalidade de disseminar esclarecer sobre os riscos de uma tripla circulação de arbovírus no Ceará.
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Resumo
INTRODUÇÃO: As arboviroses se tornaram um problema de saúde pública em todo mundo, levando a uma grande parte da população
a adoecer por dengue, chikungunya e zika (ZIKV). A confirmação da síndrome congênita causado pelo ZIKV na vida de mulheres
grávidas, e a certeza que causa microcefalia e outras alterações no Sistema Nervoso Central de recém-nascidos de mães que
adoeceram no período gestacional pôs a gestante como alvo de preocupação no combate contra o Aedes aegypti em todo o mundo.
OBJETIVO: Descrever o conhecimento das gestantes e parceiros sobre as doenças causadas por arbovírus. MÉTODOS: Pesquisa
qualitativa, realizado em duas Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) de dois bairros de Fortaleza-Ce, de abril a junho de 2018,
como parte do projeto “Ampliação de Ações inovadoras para controlar doenças transmitidas pelo vetor Aedes aegypti”, financiado pelo
International Development Research Centre (IDRC) que está acontecendo simultaneamente no Brasil, Colômbia e México. Participaram
do encontro 15 gestantes e um parceiro. Foi feita uma roda de conversa, uso de gravador e análise de conteúdo. Dispõe-se de parecer

do comitê de ética sob n.º 2.248.326. RESULTADOS: A categoria de conhecimento sore as arboviroses as gestantes relataram que
tiveram um familiar que já adoeceu por dengue, zika ou chikungunya. Referiram que os sintomas eram parecidos, não conseguindo
distingui-las. Relataram ter medo da ZIKV por apresentar maiores problemas para o feto. Sobre a transmissão uma delas referiu ser
também por transmissão sexual por ter visto na televisão. A maioria afirmou que a única forma de transmissão é através da picada do
mosquito, algumas referiram ser também por contato direto. Houve relato de adoecimento dengue e zika fora da gestação estas eram
conhecedoras dos sintomas. A maioria referiu dúvida sobre como diferenciar os sintomas das três arboviroses, mas acham que os
sintomas de dengue e zika são semelhantes. Muitas delas desconheciam especificidades da chikungunya. Sobre como o casal grávido
poderia se proteger dos arbovírus, a maioria refere que é não deixando água acumulada, usando repelentes, mantendo garrafas viradas
para baixo. CONCLUSÕES: O conhecimento das gestantes e parceiros sobre a tríplice infecção viral, desde o que são, como são
transmitidas, risco para o feto e para a gestante e como podem fazer para reduzir a exposição ao Aedes aegypti é de primordial
importância para garantir um cuidado mais efetivo no período gestacional.
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Resumo
Diante das evidências recentes da associação do zika vírus durante a gestação com os casos de síndrome da zika congênita,
torna-se importante avaliar os conhecimentos prévios das gestantes sobre o zika vírus e sua possível relação com os casos
de microcefalia ao nascer. Foi realizado um estudo transversal quantitativo envolvendo as gestantes cadastradas no Sistema
de Informação em Saúde para a Atenção Básica, que eram residentes na cidade de Fortaleza e que realizavam pré-natal
Unidade Básica de Saúde Frei Tito. Foi aplicado um questionário semiestruturado envolvendo questões relacionadas aos
conhecimentos sobre zika, aspectos socioeconômicos, idade gestacional, adoção de medidas de prevenção e controle. O
projeto foi aprovado pelo parecer nº 045/16, CAAE nº 51691916.1.00005049. Responderam ao questionário 76 gestantes.
Destas, 41 (53,9%) mulheres tinham até 24 anos de idade e 30,7% tinham ensino médio completo. Os principais sintomas
reconhecidos pelas gestantes foram febre (85,3%), artralgia (82,7%), cefaleia (73,3%) e exantema maculopapular (70,7%).
Mais da metade (52,6%) das gestantes acreditava existir uma vacina para zika. A maior parte já tinha ouvido falar da relação
entre zika vírus na gestação e os casos de microcefalia (92,1%). Entre as 41 (53,9%) gestantes que relataram ter recebido a
visita de Agentes Comunitários de Saúde (ACS), 30 receberam orientações sobre o perigo da infecção pelo vírus zika durante
o período gestacional. O uso de repelente foi referido por 38 (48,7%) gestantes e entre as que não utilizavam a principal
justificativa (52,6%) foi não verem necessidade. O mosquito Aedes aegypti foi reconhecido como principal transmissor, porém
foi sugerido também que ele fosse transmissor de doenças como Malária (24,7%) e Calazar (8,2%). A maior parte das
gestantes acredita que os focos do mosquito se encontram em lixo (65,8%) e água parada (92,1%). É claro que com o passar
da epidemia essas mulheres tiveram mais esclarecimentos sobre o zika vírus e sua associação com os casos de microcefalia.
Entretanto, é imprescindível que haja uma maior conscientização das pessoas no sentido de se envolver mais diretamente
com as medidas de prevenção e controle. No caso das gestantes, devem ser estimuladas as medidas de proteção individual
pessoal como uso de preservativos nas relações sexuais, além do uso de repelentes e eliminação de criadouros de mosquitos
em seu em torno com objetivo de reduzir a chance de contato com potenciais mosquitos infectados.
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Resumo
A Dengue é a arbovirose mais prevalente do mundo, com cerca de 40% da população em risco de contrair o vírus. No Brasil circulam os
quatro sorotipos do vírus da Dengue, aumentando significativamente a gravidade e letalidade da doença. A doença ocorre em
praticamente todas as regiões tropicais e subtropicais, pois apresentam fatores favoráveis para proliferação do mosquito Aedes aegypti
o transmissor da Dengue. Nesse contexto chamamos atenção para os índices altíssimos de casos de Dengue no Brasil, no nordeste, na
Bahia e em Porto Seguro, salientando que todos apresentam o clima propício, entretanto a população pode determinar o percurso da
situação. O presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicos em Medicina, mediante a apresentação dos dados
de Dengue para a comunidade. Dados retirados através dos sistemas de informações em saúde online, principalmente da
Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde- SUVISA. Apresentados a comunidade através de oficinas e rodas de conversas

para diferentes grupos, apresentando dados do Brasil, nordeste, Bahia e Porto Seguro no ano de 2016. A oficina além de apresentar os
dados, e discutir, surpreendeendentemente surgiram propostas levantadas pela comunidade, para o combate individual e coletivo das
arboviroses. Multirões de limpeza dentro da comunidade foram realizadas e concomitante a elas, ações de educação ambiental, ações
simples e eficazes, com um poder decisivo e sem índice de falha. Todas as propostas e intervenções de práticas de saúde, com a
participação comunitária significa propostas por aqueles que conhece e receonhece suas potencialidades e as do território mais que
ninguém. Além do conhecimento, o planejamento foi realizado a partir dos recursos existentes, considerando as realidades e as
singularidades do território, além da disposição pessoal e comprometimento em prol da da saúde coletiva. Os intensos esforços e os
grandes investimentos no Brasil para combater a Dengue, não surtirão ou surtem efeito em um nível muito pequeno, enquanto a
comunidade não for parceira no processo de construção, de apropriação do espaço e da situação a qual influencia diretamente a sua
qualidade de vida. O diferencial está no trabalho em conjunto, envolvendo instituições públicas, privadas e a comunidade, todos juntos
no combate a Dengue, com a eliminação dos vetores e criadouros do mosquito.
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Resumo
Introdução: Sem repercussões clínicas, anteriormente, a infecção pelo vírus Zyka passou despercebida, até que em
Setembro de 2015, houve um aumento expressivo do número de crianças nascidas com microcefalia no Nordeste. As
crianças com microcefalia apresentam alterações no desenvolvimento neuropsicomotor e há necessidade de monitorização
precoce dos sinais de atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) para que tratamentos de suporte sejam iniciados
o mais rápido possível, e para que esforços no campo da reabilitação sejam garantidos. Objetivo: Apresentar o
desenvolvimento de atividades humanizadas do ambulatório de reabilitação para crianças acometidas pela síndrome do Zika
vírus no Núcleo de reabilitação Infantil (NIR-ZIKA) do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Desenho do estudo: Relato de
experiência. Método: Levando em consideração a política de humanização que é estratégia de interferência no processo de
produção de saúde levando em conta que sujeitos, quando mobilizados, são capazes de transformar realidades
transformando-se a si próprios neste mesmo processo, a equipe de reabilitação do HUOC construiu atividades ao longo do
ano que inserissem as crianças acometidas pelo Zika vírus nas festividades locais trazendo-os para a inserção social.
Resultados e discussões: Durante as festividades, foram realizadas ações de valorização da criança e suas famílias,
favorecendo a integração com a sociedade e buscando trabalhar dentro da lógica da humanização. Após a realização dessas,
observamos que os cuidadores apresentaram o desejo de manter atividades, chegando a organizá-las junto com a equipe.
Conclusão: A atuação da equipe multiprofissional dentro dessa perspectiva vem trazendo resultados positivos no
acolhimento, cuidado e segmento terapêutico junto as famílias dessas crianças.
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Resumo

As lectinas tipo c são proteínas de ligação a carboidratos, capazes de agir como receptores de adesão
celular e reconhecimento de vários tipos de patógenos. Dessa forma, estas lectinas servem como
receptores celulares para alguns vírus, incluindo os flavivírus. Portanto, o trabalho em questão tem

como objetivos a construção de uma linhagem celular capaz de expressar o receptor de membrana LSIGN e analisar a associação entre esse receptor e a infecção in vitro pelas diferentes cepas do vírus
Zika (ZIKV). Para isso, realizou-se a transfecção do plasmídeo PCDNA3-L-SIGN contendo a região
codificadora do L-SIGN e o gene de resistência à geneticina em células da linhagem HEK 293. As
células transfectadas foram selecionadas em meio contendo geneticina (300 µg/mL) e posteriormente
isolou-se um clone por diluição limitante. As células HEK 293 e o clone obtido foram então marcados
com anticorpos monoclonais específicos para L-SIGN e comparados por análise de citometria de
fluxo. A análise demonstrou um aumento de cerca de 10 vezes na intensidade de fluorescência do
clone em relação à linhagem selvagem. Em seguida, infectou-se as linhagens celulares pelo isolado
243 do ZIKV e foi realizada uma nova análise por citometria após 48 horas, para que fossem
comparadas as taxas de infecção entre as duas linhagens. Observou-se em cada leitura duas
populações celulares distintas, correspondentes às células infectadas e não infectadas. A taxa de
células infectadas pelo ZIKV foi de 0,5% na linhagem HEK 293 e de 9,79% nas células transfectadas.
Dessa forma, esses resultados apontam que as células transfectadas são fenotipicamente diferentes
da linhagem HEK 293 selvagem, sugerindo que as primeiras foram capazes de expressar o receptor
L-SIGN. Os resultados também sugerem que a presença desse receptor na superfície das células
transfectadas foi responsável por um aumento de 9,29% na infecção pelo ZIKV. Indicando que o LSIGN pode desempenhar um papel na entrada desse vírus nas células.
Palavras-chaves: L-SIGN, Transfecção, Zika Vírus

CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE PARA A
NOTIFICAÇÃO DE ÓBITOS COM/POR ARBOVIROSES NA CIDADE DO RECIFE-PE

Autores

Adriana Carla de Luna Ribeiro 1, Denise Oliveira dos Santos Scripnic 1, Petrônio Gusmão
Vasconcelos 1, Edilene Maria dos Santos 1, Conceição Maria de Oliveira 1, Natalia
Gonçalves Menezes Barros 1, Daisy Maria da Silva 1, Danniely Carolinne Soares da Silva
1, Joanna Paula Freire de Lima Silva 1

Instituição 1 Sesau Recife - Secretaria de Saúde do Recife (Av. Cais do Apolo, 925, 13º andar –
Prefeitura do Recife, Bairro do Recife, Recife / PE CEP: 50030-903)
Resumo
A dengue persiste como um grave problema de saúde pública, devido ao aumento na incidência, casos graves e óbitos no
Brasil, em Pernambuco e no Recife nos últimos anos. Esse cenário se agravou com a introdução de outras arboviroses, a
Chikungunya e a Zika. O principal instrumento de monitoramento desses casos é o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan). Contudo, quando se trata de óbitos, o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) fornece dados que
podem ser agregadas ao monitoramento da situação da doença ou mesmo aumentar a sensibilidade da notificação para que
não ocorra subnotificação. O objetivo deste estudo é avaliar a experiência da captação de óbitos por/com arboviroses por
meio do SIM para complementar a vigilância desses agravos. Trata-se de um estudo descritivo realizado na cidade do RecifePE, com análise de todos os óbitos que apresentavam causa presumível de arboviroses (síndrome hemorrágica febril e
síndrome de Guillain-Barré) e ou a descrição desta como uma das causas de morte no SIM e possuíam ou não notificação
para o agravo no Sinan, ocorridos no ano de 2016. No Recife, no ano estudado, foram notificados e investigados 149 óbitos
de arboviroses e confirmados 60 (40,3%). Deste total de mortes investigadas, 47 (31,5%) foram notificados pelo SIM e 44
(29,5%) pelo Serviço de Verificação de Óbito (SVO). Em relação aos óbitos confirmados, o SIM contribuiu com 15 (25,0%)
notificações e o SVO com 28 (46,7%). Dos casos confirmados para chikungunya, verificou-se que aproximadamente 70%
foram notificados após o óbito, tendo como fonte notificadora o SVO ou SIM. Conclui-se que a vigilância deve operacionalizar
o SIM e o Sinan de forma simultânea e integrada, principalmente quando se trata de introdução de uma nova doença ou
mudança de padrão de morbimortalidade. Torna-se constante o desafio de manter uma vigilância com maior sensibilidade e
executada em tempo oportuno para construção de indicadores mais confiáveis.
Palavras-chaves: Arboviroses, Sistemas de Informação, Vigilância Epidemiológica
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Resumo
As técnicas de geoprocessamento aumentam o poder de compreensão de certo fenômeno, mas somente a cartografia de
síntese, a partir da aplicação do conhecimento científico sobre aquele fenômeno, pode elucidar o problema proposto e
garantir um salto qualitativo na análise. Muitos autores, então, fazem uso de mapas temáticos para compreender as
distribuições de dengue em certa região, uma vez que tais mapas contêm informações selecionadas sobre determinados
temas do espaço geográfico, sejam eles aspectos naturais ou sociais. O objetivo desse estudo é analisar a correlação entre
as incidências de dengue e a altitude, junto aos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, entre 2001 e 2012, através do
uso de mapas temáticos. Espera-se que o mapeamento aponte os aspectos que modulam a distribuição de dengue, e que
tais aspectos se tornem visíveis através da análise aqui apresentada. Trata-se de um estudo exploratório que utiliza
ferramentas de análise espacial na elaboração de mapa temático do risco de dengue, sendo para isto empregada a
metodologia de maptools, via R-Project. Os aspectos observados foram validados via Correlação de Pearson e respectivo pvalor, sendo ainda usado na análise o gráfico de dispersão. Este mostrou uma concentração daquelas incidências próximo ao
nível médio do mar, com decorrente decréscimo em função do aumento da altitude. Foi encontrado um coeficiente de
correlação de -0,3876 com p-valor de 0,0001, ou seja, as incidências de dengue são limitadas pela altitude a uma taxa
inversamente proporcional de 38,77%, e o teste apresentou significância estatística. Já o mapa temático evidenciou
ocorrência de baixa incidência de dengue, em geral, junto a grandes altitudes. A análise qualitativa mostrou alta incidência de
dengue sobre 45 municípios, distribuída entre: 15 dos 20 litorâneos, incluindo todos os da Costa Verde; os banhados pela
Baía de Guanabara (exceto Guapimirim, a uma altitude média de 48 metros, bem acima dos demais banhados pela baía); 9
dos 12 da Região dos Lagos e 13 das 24 cidades fluminenses banhadas pelo Rio Paraíba do Sul (considerando-se os 3
municípios componentes do Curso Inferior - trecho do rio com menor declividade e menor fluxo de água - propício para
proliferação de mosquitos). Conclui-se pela importância da componente altitude na distribuição do risco de dengue nos
municípios do RJ e da disponibilidade de água como fator determinante na reprodução do Aedes aegypti.
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Resumo

Introdução:
A dengue é uma doença viral transmitida ao ser humano pelo Aedes Aegpty e que apresenta grande
ocorrência em países tropicais e subtropicais. A partir de 2014 no Brasil, o Ministério da Saúde passou
a enfatizar a doença como um problema de saúde pública, e propôs a realização de diagnósticos
eficazes para detectar e interromper a evolução dos casos e evitar os óbitos.
Objetivo: Analisar os dados demográficos de uma epidemia de dengue no município de Ubá-MG.
Metodologia: Estudo descritivo, transversal. Os dados foram coletados de ficha de acolhimento e
triagem em serviço de saúde ambulatorial de atendimento para sintomáticos de dengue no município
de Ubá-MG, no período de 04 de fevereiro a 04 de março de 2016.
Resultados: Dos 1260 pacientes incluídos no estudo, 1135(98,10%), não necessitaram ser
hospitalizados. Dentre a população atendida, observou-se maior prevalência do sexo feminino
(56,10%). A faixa etária de maior frequencia foi de 20-39 anos, representada por 605 pacientes
(48,09%) e a menor procura pelos serviços ocorreu por crianças (7,47%) e idosos (8,90%). Observouse que 194 (15,41%) dos pacientes apresentaram comorbidades/condições clínicas.
Conclusão: A busca por atendimento se deu predominantemente por pessoas em idade laborativa
mostrando que, a dengue representa um grande impacto social e econômico para o país. A menor
procura pelos serviços ocorreu por criança e idosos, o que justifica-se pela necessidade de
acompanhamento do adulto para comparecer ao atendimento ou pelos vírus circulantes (DENV-1 e
DENV-4) na epidemia em questão, que acometeram principalmente a população adulta jovem. O
número elevado de pacientes não hospitalizados traduz a importância do fortalecimento da Atenção
Primária em saúde e classificação de risco adequada.
Palavras-chaves: dengue, epidemiologia, fatores de risco, infecção por arbovirus
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Resumo
O mosquito Aedes aegypti é transmissor de uma arbovirose chamada Dengue. Ela pode apresentar-se de forma assintomática ou com
um amplo espectro clínico, que vai desde uma doença febril autolimitada até formas potencialmente graves, que podem evoluir com
choque circulatório e óbito. A precocidade no diagnóstico da doença e a percepção clínica dos sinais de alarme, que indicam evolução
desfavorável, ajudará na rápida intervenção e um bom prognóstico para o paciente. Até o momento, não existe vacina disponível para
prevenção da doença, sendo o controle do vetor a medida mais efetiva. As secretarias estaduais e municipais de saúde atuando
efetivamente contra a dengue significa atuação dos profissionais de saúde, particularmente os médicos e enfermeiros, cuja função é
orientar as pessoas quanto ao controle do vetor e prestar o devido atendimento. Há a necessidade de criar um vínculo com a população,
tornando-se fundamental para a redução dos criadouros do Aedes aegypti, como pneus abandonados e outros recipientes que possam
acumular água. A informação é a arma mais poderosa que existe. O objetivo deste trabalho é descrever e correlacionar os dados
epidemiológicos de dengue no município de Araguaína-TO nos anos de 2010 a 2017 através de dados disponibilizados pela secretaria
de saúde do município. A taxa de incidência da doença no município de Araguaína de 2010 a 2017 foi de 6709 casos. Em comparação
com os dados disponíveis no SINAN dos anos de 2010 a 2012 para o estado do Tocantins, em que foram registrados 27.049 casos,
Araguaína registrou 2.554 novos casos, sendo responsável pelo total de 9.4% dos casos registrados no estado. Vale salientar no ano de
2011 foram registrados 596 casos e em 2012 houve um aumento de 302%, passando-se a registrar 1802 novos casos. Em virtude disso,
o poder público por meio da Secretaria de Saúde – Centro de Controle de Zoonoses, intensificou as ações de prevenção e combate aos
focos de reprodução do mosquito e conscientização da população, medida provavelmente responsável pela redução de 338% de novos
casos em 2013 (533 notificações) em relação ao ano anterior. Em 2014 foram notificados 474 casos, contra 857 em 2015, um aumento
de 123%. Nos anos seguintes, 2016 com 947 e 2017 com 1337 casos. Com base nos dados analisados, o controle da Dengue deve se
basear na investigação de casos, confirmação laboratorial dos mesmos, vigilância das formas clínicas e combate ao vetor através,
principalmente de educação em saúde.

Palavras-chaves: Arbovirose, Aedes aegypti, Dengue

DENGUE CLÁSSICA NO BRASIL: O IMPACTO NO CUSTO EM SAÚDE

Autores

Charles Brito Félix do Nascimento 1, Karla Cristina de Carvalho Pereira 1, Laís de Lima
Ribeiro 1, Morgan Delmondes Danda Cardoso 1, Rafael Jordão Oliveira 2, Clélia de
Alencar Xavier Mota 1

Instituição 1 FAMENE - Faculdade de Medicina Nova Esperança (Av. Frei Galvão, 12 - Gramame,
João Pessoa - PB, 58067-698), 2 UNESA - Universidade de Medicina Estácio de Sá (Av.
Presidente Vargas, 642 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20071-906)
Resumo

INTRODUÇÃO: Dengue é uma arbovirose transmitida através da picada do mosquito Aedes aegypt,
representando um sério problema de saúde pública, uma vez que uma grande quantidade de pessoas
é acometida por essa patologia. Varia de formas simples até mais complicadas, podendo evoluir ao
óbito. Apresenta as seguintes formas clínicas: Dengue Clássica, Dengue com Complicações, Febre
hemorrágica da dengue e Síndrome do Choque da Dengue. A dengue clássica é uma forma
autolimitada da doença, sendo caracterizada por febre alta, mialgia intensa, cefaléia, dor retroorbitária, artralgia, prostração, entre outros. Para a prevenção, faz-se necessária a conscientização da
população no que se refere ao controle do vetor. OBJETIVO: Avaliar o impacto no custo em saúde de
internações por dengue clássica e correlacionar o número de óbitos e sua taxa de mortalidade.
DESENHO DE ESTUDO: Trata-se de um estudo transversal, observacional e descritivo. MÉTODOS:
Os dados foram obtidos através de registros no Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS) entre os anos de 2013 a 2017. As variáveis relacionadas foram: dengue clássica,
internações, faixa etária, valor total, óbitos e taxa de mortalidade. RESULTADOS: O número de
internações no Brasil por dengue clássica foi de aproximadamente 249.000. Isso teve um custo
financeiro de quase R$80 milhões. Do total de internações, 1.046 indivíduos foram a óbito, refletindo
uma taxa de mortalidade de 0,42. DISCUSSÃO: Diante do exposto, percebe-se que uma grande
quantidade de pessoas é acometida por tal enfermidade e que muitas delas têm como desfecho a
internação, apresentando um impacto nos custos em saúde. Essa forma da doença apresenta uma
pequena taxa de mortalidade, principalmente quando diagnosticada e tratada precocemente,
entretanto pode evoluir para outras condições clínicas mais graves e, consequentemente, aumentar a
sua morbimortalidade. CONCLUSÃO: Dessa forma, verifica-se a importância de se fazer o

diagnóstico precoce da doença e detectar sinais de alarme, que indicam evolução desfavorável.
Assim, a melhor maneira de prevenção dessa enfermidade continua sendo pelo controle do seu vetor.
Para isso, é fundamental o esclarecimento da sociedade para que ela atue juntamente aos órgãos
públicos, já que dentro dos domicílios é o principal local onde são encontrados os mosquitos.
Palavras-chaves: Dengue, Arbovirose, Saúde pública
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Resumo
A dengue caracteriza-se como um dos principais problemas de saúde pública no mundo, com cerca de 50 a 100 milhões de pessoas
acometidas anualmente, onde 550 mil precisam de internação e 20 mil chegam a óbito segundo Organização Mundial de Saúde. No
Brasil, a dengue tem grande incidência, atingindo diversas populações independente da classe social. Tendo em vista essa
problemática, cabe destacar o papel educador da Enfermagem na prevenção dessa doença. Objetiva-se analisar os dados notificados
de dengue no Brasil e discutir os cuidados de enfermagem para sua prevenção. Trata-se de um estudo epidemiológico e descritivo,
baseado na análise de dados do Sistema de Notificação e Agravos sobre Dengue, tendo por base temporal o período de 2010 a 2012.
Nesta análise verificam-se os aspectos: número de casos, região, óbitos, sexo e ano. Pelos dados disponibilizados, verificou-se que em
2012 houve redução de 41% dos casos quando comparado a 2010, com um índice de 981.276 casos em todo o Brasil. Dentre as
regiões brasileiras, o índice mais elevado foi na região Sudeste com 246.547 casos, seguida da região Nordeste com 29.668 casos de
diferença, já a região Sul encontrou-se com o menor número de casos, com 4775 casos. A média de óbitos no período foi de 307,4
casos por região, dentre estas o maior número foi na região sudeste com 615 óbitos no período de 2010 a 2012. Com relação ao sexo,
os maiores números de casos foram encontrados no sexo feminino, com discrepância de 18,6% a mais que o sexo masculino, que
obteve 1.012.200 casos nos três anos analisados. Apesar da redução da incidência no último ano analisado, são necessárias medidas
que perpetuem essa diminuição e a prevenção de casos novos. O enfermeiro, através de seu papel gestor contribui para o
desenvolvimento de estratégias em saúde ao combate e prevenção dessa doença, através do conhecimento das regiões vulneráveis ao
desenvolvimento de endemias e reeducação da população. Ressalta-se o uso de tecnologias leves e metodologias ativas, afim de
cativar o público e torná-lo protagonista da sua saúde, respectivamente. Além disso, assiste o indivíduo de forma sistematizada,
contribuindo com o diagnóstico médico precoce e com a prevenção de complicações. É essencial a atuação do enfermeiro no controle
desse problema, bem como redução do número de óbitos, com o planejamento de ações adequadas a realidade de cada região e ação
conjunta com a população.
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Resumo
Introdução: Dengue é uma doença viral, amplamente distribuída pelo Brasil, transmitida pelo flavivírus do gênero Aedes.
Esse vetor apresenta um ciclo de vida que depende de condições favoráveis de umidade e temperatura, onde no verão
brasileiro, meses de janeiro a março, obtemos a maior circulação. Objetivo: Descrever a distribuição dos casos de dengue no
verão brasileiro no ano de 2018. Desenho de estudo: Trata-se um estudo transversal descritivo que utiliza dados do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), de 2018. Métodos: coleta de dados secundários das notificações
realizadas no Sinan para dengue (A90), no período de janeiro a março de 2018. Resultados principais: A dengue é uma
doença que acomete todo o Brasil e até a 11ª semana epidemiológica (SE) (31/12/2017 a 17/03/2018) foram notificados
58.986 casos prováveis de dengue no Brasil, com maior concentração na Região Centro-oeste (38,6% dos casos). Em
relação a incidência de dengue, o estado de Goiás obteve 200 casos por 100 mil habitantes. O número de óbitos relatados
corresponde a 15, sendo que 1/3 deles concentrados na Região Nordeste. Discussão: A Organização Mundial de Saúde

(OMS) considera a dengue como um dos mais importantes problemas de saúde pública dos últimos anos, principalmente
devido a sua rápida distribuição, principalmente nos períodos quentes, como o verão. Esse período é de alta distribuição de
casos de dengue no Brasil, que evidencia que o controle deve ser enfatizado não apenas durante o verão, mas no ano todo
como forma de prevenir o aumento de casos e possíveis surtos. O óbito por dengue mostra que é preciso ainda melhorar as
práticas de prevenção, uma vez que essas são possíveis de serem implementadas de forma eficaz e eficiente. Conclusão: O
verão brasileiro ainda é cenário de altas incidências e óbitos concentrados em regiões Centro-oeste e Nordeste. Apesar dos
avanços conquistados para dengue no Brasil, ainda encontramos uma alta carga da doença, principalmente nos meses do
verão. Esforço devem continuar sendo feitos para o controle desse agravo com envolvimento de todos os níveis responsáveis.
Palavras-chaves: dengue, vigilância epidemiológica, prevenção & controle, verão
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Resumo

INTRODUÇÃO:Dengue é uma infecção viral sistêmica que ocorre de forma epidêmica em áreas
tropicais. Essa arbovirose causa uma doença cujo espectro inclui de formas inaparentes a quadros
graves como Febre Hemorrágica com síndrome de extravasamento vascular e complicações
hemorrágicas. A evolução do quadro de dengue para derrame pericárdico é rara, especialmente
associada à vasculite leucocitoclástica. OBJETIVO: Descrever e discutir acerca da evolução de um
paciente com quadro de dengue clássica, que agrava-se com derrame pericárdico e vasculite
leucocitoclástica. DESENHO DE ESTUDO: Descrição de caso clínico MÉTODOS: Relato de caso e
revisão de literatura RESULTADOS:A.C.S.N, 24 anos, sem comorbidades, história de mialgia difusa,
cefaleia, dor retro-orbitária e febre, procurou atendimento médico, realizado hidratação e orientações
para cuidados domiciliares. No 4º dia evoluiu com dor torácica ventilatório dependente, melhora da
febre, porém com dor abdominal, edema e púrpuras em membros inferiores. Apresentou hemograma
com plaquetopenia 105 000/mm3; foi internado com hipótese de dengue. 6º dia: evoluiu com atrito
pericárdico, realizado ecocardiograma transtorácico, com derrame pericárdico importante e sinais
eminentes de tamponamento cardíaco, submetido a drenagem pericárdica de 400 mL de liquido
amarelo citrino. TC de tórax com vidro fosco e sinais de congestão pulmonar. EAS sem alterações,
sorologia para dengue no 7º dia negativa. Foi iniciado ceftriaxona e oxacilina para possível quadro
bacteriano, prednisona para vasculite e solicitado FAN e ANCA (negativos), CH100 (normal) e
biopsiado lesões de pele. 10º dia: Sorologia de dengue repetida (positiva), paciente apresenta melhora
clínica, ecocardiograma de controle com discreto liquido pericárdico claro (cultura negativa), retirado
dreno após 48 horas. Melhora em lesões de pele e da plaquetopenia com resolução total do quadro.
Anatomopatológico: vasculite leucocitoclástica DISCUSSÃO: Dengue pode complicar com
trombocitopenia e tendências hemorrágicas, extravasamento de plasma e derrames cavitários como
derrame pericárdico e tamponamento cardíaco. Esse quadro é raro principalmente associado a
vasculite, devendo fazer parte do diagnóstico diferencial. CONCLUSÃO: O caso mostra a importância
da equipe estar atenta a sinais de alarme e choque durante a evolução de dengue. A relevância da
doença advém não apenas da alta incidência, mas também das complicações graves que podem
ocorrer.
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Resumo
A dengue é uma doença viral febril transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Apresenta espectro clínico variado: dengue clássica, febre
hemorrágica da dengue com ou sem síndrome do choque e dengue com complicações. Caracteriza-se por febre, dor retroorbitária,
cefaleia, adinamia, mialgia, artralgia, exantema, prurido e/ou hemorragia. Todo caso suspeito de dengue é de notificação compulsória.
Objetivou-se traçar o perfil clínico-epidemiológico dos casos notificados confirmados de dengue no estado da Bahia, no período de 2007
a 2012. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, realizado com dados secundários
disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em
tabelas e gráficos do Microsoft Excel 2013. Foram observados 272.250 casos de Dengue para o período analisado, com pico de
notificação no ano de 2009 (36,78%). Maior parte dos casos foram autóctones (54,66%), porém 36,04% dos casos tiveram esse dado
ignorado. Os municípios com maior notificação foram: Salvador (10,05%), Itabuna (9%) e Jequié (5,54%). Do total de casos, 57,42%
ocorreram no sexo feminino, 44,16% na faixa etária dos 20-39 anos, 44,39% em pardos, 77,1% em zona de residência urbana e 53,47%
tiveram escolaridade ignorada. Os casos ocorreram principalmente entre os meses de fevereiro a maio (72,75%). Quanto à forma clínica
da doença, a dengue clássica ocorreu em 63,06%, dengue com complicações em 0,81%, febre hemorrágica em 0,45% e síndrome do
choque em 0,03%. Contudo, em 33,77% a classificação final foi inconclusiva. A confirmação dos casos se deu por critérios clínicosepidemiológicos em 45,3%. A evolução foi cura em 61,45% e ignorada em 38,47%. A dengue é uma doença endêmica no estado da
Bahia, atinge principalmente pessoas em idade economicamente produtiva. O mosquito vetor é mais frequente em zona urbana por
maior número de criadouros artificiais. Os meses de maior ocorrência coincidem com a estação chuvosa do estado. É necessário
reforçar as políticas públicas de combate ao mosquito vetor. Ademais, os profissionais de saúde devem estar atentos ao preenchimento
completo da ficha de notificação compulsória já que não foi possível obter dados satisfatórios sobre escolaridade, evolução, presença de
complicações, manifestações hemorrágicas e extravasamento plasmático nos casos devido à alta percentagem de dados ignorados/em
branco.
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Resumo

O vírus Zika (ZIKV) é um Flavivirus, transmitido por mosquitos e apresentando sintomas comuns a de
outros arbovírus. A infecção pelo vírus Zika também tem sido relacionada às manifestações
neurológicas como encefalites, meningoencefalite, mielite e síndrome de Guillain-Barré, entre outras.
No Brasil a autoctonia do ZIKV foi confirmada em maio de 2015. Após evidências de associação entre
o ZIKV e a ocorrência de microcefalia, a zika configurou-se um grande problema de saúde pública. O
objetivo deste trabalhado é descrever o perfil clinico epidemiológico das notificações de zika
realizadas no Estado do Espírito Santo, de 2015 a 2017. Foram utilizadas notificações no SINAN para
zika com inserção dos dados no programa Microsoft Excel e posterior analise no SPSS. No Espírito
Santo, a preocupação com vírus zika iniciou também em 2015 quando foi confirmado autoctonia no
estado. A nossa análise obteve um total de 4554 casos no período de 2015 a 2017. No ano de 2015
foram notificados 1213 (26,63%) casos, em 2016 foram 2774 (60,91%) e em 2017 foram 567 (12,45%)
casos. O número de notificações aumentou progressivamente a partir da semana 48 de 2015, porém
o pico ocorreu na semana 07 de 2016 com 252 casos. Quando analisados os municípios de maior
ocorrência, a região metropolitana de Vitória acumulou 3257 (71,51%) casos. Em relação à faixa
etária, 1604 (35,22%) casos estavam entre 30 a 50 anos. O sexo feminino representou 3142 (69%)
notificações. Quanto a Raça/cor, não brancos representaram 1563 (26,63%) casos. Aqueles que
tinham escolaridade ensino médio (completo ou incompleto) foram 1128 (24,76%) casos. Entre o
grupo notificado, 526 (11%) eram gestantes, dentre essas 322 (61,21%) foram confirmadas, sendo 74
(23%) por critério laboratorial e 247 (76,70%) por critério clínico-epidemiológico. Em relação a todos
os casos notificados, 3610 (79,27%) foram confirmados, sendo desses 182 (5,04%) por critério
laboratorial e 3425 (94,87%) por critério clinico epidemiológico. Não houve óbito confirmado pelo
SINAN. Considerando a suscetibilidade universal ao vírus zika e suas complicações, se fazem
necessários à ampliação do protocolo de investigação dos casos de Zika, o monitoramento dos casos
e o reforço das práticas de prevenção no âmbito domiciliar e da comunidade, sendo o controle do
mosquito atualmente a única forma de prevenção da doença, visto se tratar de doença sem vacina
disponível.
Palavras-chaves: Zika vírus, Doença pelo Vírus Zika, Epidemiologia.
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Resumo
Introdução: A febre amarela é uma doença grave com letalidade que varia entre 20% a 50%. É uma doença reemergente,
prioridade em saúde pública no Brasil e em 13 países das Américas que são consideradas áreas endêmicas. A vacina febre
amarela (VFA) está indicada para residentes ou viajantes às áreas com recomendação de vacinação (ACRV) e contenção de
surto, sendo distribuída mensalmente em todo o território nacional. Atualmente, as ACRV são 4.266 municípios, sendo todos
os municípios das regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste; os municípios do Maranhão e Bahia e alguns municípios dos
estados do Piauí (57), Paraná (363), Santa Catarina (162) e Rio Grande do Sul (463), Sergipe (1) e Alagoas (1). No ano de
2017 foi registrado o maior surto da história recente de febre amarela com concentração de casos na região Sudeste do país
o que demandou robusta vacinação na referida região. Objetivos: Descrever as doses da vacina febre amarela (VFA)
distribuídas pelo Ministério da Saúde (MS) e as doses registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de
Imunizações (SI-PNI). Material e Métodos: Foi realizado um estudo descritivo, considerando as doses distribuídas da vacina
pelo MS e as doses registradas no SI-PNI, nas cinco regiões do país, no ano de 2017. Resultados: Em 2017 foram enviadas
pelo MS, 45.022.635 de doses da VFA às regiões do país, sendo: 2,4 milhões para região Norte; 4,9 milhões, Nordeste; 33
milhões, Sudeste; 2,5 milhões, Sul e 2,1 milhões, Centro-Oeste. Foram registrados no sistema de informação, o quantitativo
de 22.888.448(50,8%) de doses da VFA. Em relação às doses distribuídas pelo MS houve um percentual de aproveitamento
destas de, 52,7%, 49,9%, 48,1%, 45,3% e 40,7 nas regiões Sudeste, Norte, Centro-Oeste, Nordeste e Sul, respectivamente.
Discussão: A vacinação contra febre amarela no país é uma estratégia eficaz para proteger os indivíduos contra a doença.
Observou-se um quantitativo maior de doses distribuídas pelo MS em relação às doses registradas no SIPNI. Recomenda-se
intensificar o monitoramento e avaliação da vacina disponibilizada, no intuito de otimizar o uso e identificar os possíveis
motivos de perdas do imunobiológico.
Palavras-chaves: doses distribuídas, doses registradas, vacina febre amarela
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Resumo

Introdução: O mosquito Aedes aegypti é o principal vetor de dengue, zika e chikungunya no Brasil. A
compreensão das características do território pode ser determinante no processo saúde-doença e é
necessária para a eficácia e sucesso das medidas adotadas pelo serviço público de saúde. Objetivo:
Descrever características do bairro de Nova Conquista, cidade de Patos, na região semiárida do
Estado da Paraíba, no Brasil, onde a transmissão dos vírus zika, chikungunya e dengue ocorreram
simultaneamente em 2016 e a relação entre estas características e a determinação de uma densidade
elevada de mosquitos e como interferem nas ações de controle. Metodologia: O levantamento de
dados foi realizado através da observação do bairro e levantamento entomológico por meio de
ovitrampas. Resultados e Discussão: A população carece de um sistema de distribuição de água
adequado, assim como de coleta de lixo e de esgotos. Mesmo sob a inquestionável pressão
psicológica representada pela circulação simultânea de três flavivírus, a necessidade de armazenar
água, o baixo nível de instrução dos moradores e a falta de percepção pública sobre a forma como o

Aedes aegypti se multiplica levam ao acúmulo de água limpa em recipientes nas casas e em seus
entornos. O clima quente da região semiárida também favorece a rápida proliferação do mosquito. Por
outro lado, as ações de controle dependentes da mobilização popular esbarram na ignorância
derivada dos baixos níveis de escolaridade. O resultado desta combinação nefasta de fatores é a
infestação de uma elevada porcentagem de casas pelo A. aegypti e a ocorrência de casos de
chikungunya, zika e dengue em taxa muito elevada. O levantamento entomológico indicou que em 56
casas avaliadas, cerca de 55% foram positivas para ovos de A. aegypti, com um total de 10 até 600
ovos em 3 contagens consecutivas semanais. Os moradores adoecem e procuram postos de saúde e
hospitais, mas há falta de exames laboratoriais, o diagnóstico não é confirmado e a maior parte dos
casos sequer é notificada. Apesar da situação crítica, nenhuma ação emergencial foi tomada. O
mesmo quadro espalha-se pelas cidades do interior do país, nos estados de clima mais quente, e
também em muitas das capitais. Concusão: uma abordagem diferenciada de controle é essencial,
com a adição do uso de técnicas inovadoras (como o uso de mosquitos transgênicos), que não
dependam da participação popular, ao programa já delineado pelo Ministério da Saúde para o
combate ao vetor.
Palavras-chaves: Aedes, Arboviroses, Vigilância, Determinantes de Saúde
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Resumo
Introdução: Até o ano de 2015 não havia no mundo descrição de surto de Zika vírus (ZIKV) ligado à malformações
congênitas. Após associação encontrada no Brasil, temos registro de casos de zika e de síndrome congênita do Zika vírus
(SCZ) em todos os estados brasileiros desde a introdução desse vírus em nosso território. A infecção pelo ZIKV durante o
desenvolvimento embrionário e fetal resulta em um quadro ainda não totalmente delineado, com características neurológicas
e motoras distintas. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de gestantes confirmadas com infecção pelo ZIKV e relatar o
desfecho de um caso de SCZ no Ceará em 2017. Métodos: Estudo observacional descritivo, com abordagem quantitativa. A
coleta foi realizada com dados secundários, obtidos em maio de 2018 através dos sistemas oficiais de notificação, Sinan e
RESP. A coleta das informações se deu no setor de vigilância epidemiológica da SESA. Resultados: Em 2017, foram
confirmados 26 casos de ZIKV em gestantes distribuídos nos municípios cearenses de Brejo Santo (53,8%), Icó (30,9%),
Independência (7,7%), Iracema (3,8%) e Juazeiro do Norte (3,8%). Todas as gestantes moradoras da zona rural, 23,1%
sintomáticas no mês de abril. A média e mediana de idades foi de 26,1 e 25 anos, respectivamente. No momento da detecção
viral, 34,6% das gestantes estavam no terceiro trimestre gestacional. A média de tempo entre o início dos sintomas e a coleta
laboratorial foi de 9,2 dias, tornando possível a realização do exame considerado padrão ouro: RT-PCR. Todas as gestantes
foram testadas pela técnica de isolamento viral e/ou detecção de genoma e detecção de anticorpos IgM, onde 19,2% foram
em amostras pareadas de soro e urina. Foi identificado ZIKV em 65,4% das gestantes que fizeram RT-PCR. A outra parte da
confirmação das amostras, ficou por conta da detecção por IgM. Após o parto, uma das gestantes que teve infecção pelo
ZIKV no primeiro trimestre, deu à luz a uma criança com microcefalia. Criança de gravidez única, sexo masculino, a termo,
parto cesáreo, peso: 2.165 kg e perímetro cefálico de 25,8 cm, medido 24 horas após o nascimento. Conclusão: A
identificação oportuna dessa doença em gestantes sintomáticas, pela vigilância epidemiológica, potencializa a chance de
diagnóstico laboratorial precoce e ameniza consequências graves resultantes dessa infecção congênita.
Palavras-chaves: ARBOVIROSES, ZIKA VÍRUS, MICROCEFALIA, SAÚDE PÚBLICA, VIGILÂNCIA
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Resumo
A chikungunya (CHIKV) é uma arbovirose que vem causando grandes epidemias no país, gerando preocupação em relação à
sua morbi/mortalidade. Os anos de 2016 e 2017 foram confirmados um grande número de casos na cidade de Fortaleza-CE,
com uma incidência de 681,38/100 mil habitantes e 2.348,45/100 mil habitantes; respectivamente. Associada a essa grande
quantidade de casos, foram confirmados 26 óbitos no ano de 2016 e 144 em 2017 devido ao CHIKV. O objetivo deste trabalho
foi descrever o perfil epidemiológico de óbitos por Chikungunya no município de Fortaleza nos anos de 2016 e 2017. Trata-se
de um estudo retrospectivo com dados secundários obtidos do Sistema de Monitoramento Diário de agravos (SIMDA) da
prefeitura de Fortaleza. Durante o ano de 2016 dos 26 óbitos por CHIKV, 19,2% se encontravam na faixa etária entre 40 a 59
anos, 46,2% entre 60 a 79 anos e 34,6% entre 80 a 99 anos. No ano de 2017 foram confirmados 144 óbitos, 2 eram crianças,
uma de 8 dias e outra de 12 anos, 3,5% se encontravam na faixa etária entre 20 a 39 anos, 8,3% de entre 40 a 59 anos,
40,3% entre 60 a 79 anos, 43,8% entre 80 a 99 anos e em 4 óbitos, os pacientes eram maiores de 100 anos. Esses óbitos
ocorreram predominantemente em hospitais particulares ou filantrópicos 57,7% e, Unidade de Pronto Atendimentos (UPA)
19,2%, durante o ano de 2016. No ano seguinte, a maioria dos óbitos ocorreu em hospitais particulares ou filantrópico 49,3%,
seguido dos hospitais municipais 17,4%, Hospitais estaduais e federais 15,3%, domicílio 6,9%, UPAs 6,3% e outros
estabelecimentos 4,9%. Em 2016, 34,6% dos pacientes residiam na regional de saúde I, seguido da III, com 30,8%. Em 2017,
na regional de saúde II residiam 22,9% e na regional III 18,1% dos óbitos. A maioria dos óbitos do ano de 2016 ocorreu no
segundo trimestre do ano (46,2%), seguido do terceiro trimestre (26,9%). Em 2017 a maioria dos óbitos também ocorreu no
segundo trimestre, com 85,4%, seguido do primeiro trimestre, com 11,1%. Segundo o Ministério da Saúde os óbitos
decorrentes do CHIKV ocorrem principalmente em pacientes com comorbidades e em extremos de idade, dados que foram
confirmados neste estudo. Essas informações podem ser úteis ao entendimento da gravidade da CHIKV, assim também como
para formulação de possíveis políticas públicas voltadas para a prevenção desta doença, que se alastrou tão rapidamente em
nosso país.
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Resumo

A dengue é uma doença de importância em saúde pública no Brasil. O estado Goiás, apresenta
cenário de hiperendemicidade da doença, com circulação simultânea de diferentes sorotipos virais e
aproximadamente 600 mil casos notificados de dengue, nos últimos cinco anos. O Laboratório de
Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) é referência no diagnóstico de dengue em Goiás.
Este é um estudo descritivo, transversal que comparou o desempenho de um enzimaimunoensaio
(ELISA) comercial (disponibilizado pelo Ministério da Saúde) versus o teste ELISA “in house”
(protocolo CDC, Atlanta-EUA), para detecção de anticorpos IgM antidengue. Para fim de comparação,
a técnica “in house”, implantada no Lacen-GO na década de 90, foi considerada como referência.
Neste estudo foram selecionadas amostras de soro, de indivíduos com suspeita clínica de dengue,
captados pelo serviço de vigilância epidemiológica, entre abril e novembro de 2017. No período do
estudo, 2.326 testes comerciais para detecção de IgM antidengue foram realizados no Lacen-GO,
sendo que destes 52,4% apresentaram resultado positivo, 34,8% negativo e 12,8% indeterminado.

Entre os 2.326 testes comerciais realizados, 255 foram realizados de forma pareada à técnica “in
house”. A análise de comparação demonstrou uma concordância de 69 testes positivos e 68 testes
negativos entre as técnicas aplicadas. Resultados discordantes foram observados para 118 (46,3%)
amostras analisadas, onde 104 amostras positivas no teste comercial apresentaram resultado
negativo quando testadas pela técnica “in house”. A sensibilidade do teste comercial foi de 83% e
especificidade de 39,5%. O índice kappa foi de 0,16. Os resultados obtidos neste estudo indicam uma
fraca concordância entre os resultados do teste comercial frente à técnica “in house” para detecção de
anticorpos IgM antidengue. Pelo fato de que, na execução do teste “in house”, são utilizados
antígenos provenientes de dengue vírus circulantes no Brasil, produzidos pelo Laboratório de
Referência Nacional (Instituto Evandro Chagas), acredita-se que tal técnica seja mais específica e
apresente menor probabilidade de resultados falso-positivos. Dessa forma, nossos dados apontam
para a importância do aprimoramento das técnicas de diagnóstico sorológico de dengue,
especialmente em cenários epidemiológicos onde ocorre a circulação simultânea de outros flavivírus.

Apoio: Lacen/GO, Suvisa/GO, SES-GO
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Resumo
O mayaro é uma doença viral que pertence à família Togaviridae e foi inicialmente isolado na cidade de Mayaro em 1954. Seu
material genético é constituído por RNA de fita simples positivo e seu diagnóstico é difícil e o método mais confiável tem sido
o isolamento do vírus por inoculação in vivo e RT-PCR. O desenvolvimento de alternativas mais práticas e quantitativas tem
aumentado a busca e o biossensore vem sendo muito estudado por possuir vantagem de respostas quantitativas em tempo
real. Portanto, este trabalho trata-se do desenvolvimento de uma tecnologia rápida e prática, além de fornecer alta
sensibilidade e especificidade com objetivo de caracterizar e desenvolver teste para o uso em larga escala com a tecnologia
de biossensores utilizando peptídeos sintéticos do vírus Mayaro. Foram realizadas analises para o desenvolvido do
imunossensor baseado em uma plataforma nanoestruturada, constituída pelo azul da prússia e nanotubos de carbono
montado sobre eletrodo impresso. Todas as etapas de modificações da superfície eletródica foram caracterizadas
eletroquimicamente, estruturalmente e morfologicamente através das técnicas de voltametria cíclica e onda quadrada, FT-IR e
MFA. Foi possível observar o comportamento eletroquímico do nanomaterial através do aumento das amplitudes dos picos
redox em KCl a 0,1M. A estabilidade do filme mostrou-se estável e foi avaliado submetendo-o em 20 varreduras cíclicas numa
gama de potencial entre -0,2 V a 0,6 V e em uma velocidade de varredura de potencial de 0,05 V/s. Os coeficientes de
variação dos picos redox demonstraram que o filme apresentou boa estabilidade (CV: Ipa = 0,3890; Ipc = 0,3185). A proteína
foi imobilizada sobre a superfície eletródica por ligações covalentes dos nanotubos de carbono, permitindo uma alta
estabilidade durante as medidas. Observa-se que ouve uma diminuição dos picos redox da área ativa, confirmando a
imobilização do pepetídeo. Foi possível observar a detecção do vírus pela técnica de VC e a resposta sensora foi detectada
pela deposição de amostra real de soro e foi observado um decréscimo nos picos, confirmando assim o bloqueio e a resposta
sensora. Portanto, este imunossensor livre de marcação foi desenvolvido para detectar o vírus mayaro que tem por intenção a
contenção da doença e o diagnóstico precoce e permitindo ao paciente cuidados paliativos necessários através do
diagnóstico preciso e com rapidez.
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DESENVOLVIMENTO MOTOR INFANTIL: UM ESTUDO SOBRE O CONHECIMENTO MATERNO
Autores

Renata Maria Mizani 1,2, Tathiana Ghisi de Souza 1,2, Eduardo Bagne 1, Rosa Estela
Gazeta 1, Zika Coorte Jundiaí 1, Saulo Duarte Passos 1

Instituição 1 FMJ - Faculdade de Medicina de Jundiaí (Rua Francisco Telles, 250, Vila Arens, Jundiaí -

SP), 2 UniAnchieta - Centro Universitário Padre Anchieta (Av. Odila Azalim, 575, Vila Nova
Jundiainopolis, Jundiaí - SP)
Resumo

Introdução: O Zika vírus ainda é pouco estudado, sua transmissão é de difícil entendimento e seu
diagnóstico demorado. Pode causar alterações neurais alterando o desenvolvimento cerebral, levando
a microcefalia. Estudos comprovam a falta de conhecimento materno sobre o desenvolvimento infantil,
pais podem se tornar mais atentos as possíveis alterações e intervir precocemente se forem
orientados. Objetivo: O objetivo deste estudo é avaliar o conhecimento materno, sobre o
desenvolvimento motor de seus filhos e orientá-las sobre estimulação precoce. Desenho do estudo:
Trata-se de um estudo prospectivo e longitudinal de um grupo de mães de bebês que fazem parte do
Projeto Zika Coorte Jundiaí desenvolvido pela Faculdade de Medicina de Jundiaí em parceria com a
UniAnchieta. Métodos: Aplicou-se para coleta de dados o questionário KIDI a 20 mães participantes
do projeto. Resultados: De forma geral, as mães acertaram 51,75% das questões, erraram 35,25%,
não souberam responder 8,00% e 0,50% das questões foram anuladas por resposta incompleta.
Discussão: As mães que apresentaram maior porcentagem de acerto foram as mais velhas e com
maior nível de escolaridade, assim como confirmado em estudos anteriores. Conclusão: Foi
observado que as mães, as quais tiveram seus filhos avaliados pela equipe de fisioterapia do projeto,
tiveram melhores resultados do que as mães que não haviam passado pela fisioterapia.
Palavras-chaves: Conhecimento Materno, Desenvolvimento Infantil, Estimulação precoce, Questionário KIDI, Zika Vírus
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Resumo
Introdução: a síndrome congênita do Zika Vírus (SCZV) foi descrita pela primeira vez em 2016. As alterações cerebrais,
oftalmológicas e auditivas têm sido bem descritas, entretanto ainda existe uma escassez no que diz respeito a outros
achados. Objetivos: caracterizar os desfechos neonatais imediatos em crianças com SCZV. Desenho do estudo: trata-se de
um estudo transversal prospectivo e retrospectivo. Método: estudo envolvendo 100 crianças com diagnóstico confirmado
através de RT-PCR e presumido através de neuroimagem. O estudo faz parte de um projeto maior aprovado no comitê de
ética em pesquisa local (CAE: 52888616.4.0000.5693). Resultados: a maioria das crianças nasceu de parto vaginal (53,7%),
sendo 49,5% do sexo feminino e 50,5% do masculino. A média da idade gestacional ao nascer foi de 38±2,05 com idade
gestacional variando entre 30 e 42 semanas e percentual de prematuridade de 16,8%. A média do comprimento ao nascer foi
45,7±2,97cm variando entre 36 e 52cm. O percentual de restrição de crescimento foi de 8,6% e 2,2 dos recém-nascidos eram
macrossômicos, com o peso médio de 2724±486,0 gramas (variando de 1060 a 3730). Microcefalia foi observado em 66,7%
com a média do perímetro cefálico ao nascer de 30,0±2,36cm (variando entre 23 e 36,5). Dentre as crianças com
microcefalia, 27% foram classificadas como leve e 71% com severa. Artrogripose foi observada em 9,1% dos casos. A
mediana do Apgar no primeiro minuto foi de 8 (variando de 1 a 9) e no quinto de 9 (variando de 0 a 10). Foram observados
sete casos de óbito neonatal dentro das primeiras 24 horas de vida. Discussão: como já vem sendo discutido, apesar da
microcefalia ser o principal sinal da doença, nem sempre está presente, com mais de 30% de casos com perímetro cefálico
normal. Outro ponto interessante é que apesar da média do peso ao nascer ser considerado baixo, apenas 8,6% das crianças
apresentaram restrição de crescimento pela definição do Intergrowth. Conclusões: o perímetro cefálico normal ao nascer bem
como o peso adequado não afasta o risco de recém-nascidos com SCZV, podendo o numero de casos ser bem maiores que
os notificados até o momento.
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Resumo

A infecção pelo vírus Zika durante a gravidez está associada a alterações no sistema nervoso central
e microcefalia em neonatos. Manaus vem reportando crescente número de casos dessa doença
emergente, e a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) notificou
mais de 65% dos casos. O estudo tem como objetivo estimar a frequência de parto prematuro, baixo
peso ao nascer e má formação fetal em neonatos de gestantes com doença exantemática aguda
atendidas na FMT-HVD no período de janeiro a dezembro de 2016. O estudo foi desenhado como de
coorte prospectivo. As características clínicas, obstétricas e laboratoriais foram obtidas no Idoctor e
registradas em um questionário padronizado. A exposição ao vírus Zika foi avaliada por meio da
detecção viral por reação em cadeia da polimerase em tempo real (RTPCR) em amostra de sangue ou
urina. Os desfechos foram avaliados por meio de dados secundários obtidos das bases de dados
SINASC (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos) e SIM (Sistema de Informação sobre
Mortalidade). Foram atendidas 742 gestantes com doença exantemática aguda na FMT-HVD no
período de janeiro a dezembro de 2016; destas, 305 mulheres (41,1%, IC 95%, 37,5% - 44,7%)
tiveram resultado positivo para infecçao pelo ZIKV.A média de idade das gestantes com infecção pelo
ZIKV foi de 26,6 anos (DP± 6,5 anos) e nas sem infecção foi de 27,2 anos (DP± 6,4 anos) (p=0,3617).
A maioria das gestantes (51,7%) pertencia à faixa etária entre 20 e 29 anos (248/480), sendo que a
frequência de adolescentes foi maior no grupo das gestantes com infecção pelo ZIKV [14,5% (32/64)
versus 12,4% (32/64)], mas essa diferença não foi estatisticamente significativa (p=0,751). A média de
dias de evolução dos sintomas foi menor nas gestantes com ZIKV positivo [2,8 dias (DP± 2,9 dias)
vesus 3,9 dias (± 4,3 dias)] comparado com as gestantes ZIKV negativo (p=0,0005).As características
clínicas maternas, predominantes e com diferença significativa, foram: exantema [99,5% (218/305) no
grupo de gestantes com ZIKV positivo versus 96,8% (217/379)(p=0,003)]; prurido [94,8% (202/305)
versus 89,4% (203/379) (p=0,036)]; febre [42,9% (91/305) versus 53,1% (120/379 (p=0,033)]; artralgia
[68,7% (127/305) versus 60,2% (122/379), (p=0,090). Foi registrado um único caso de anomalia
congênita, classificada como microcefalia; representando 0,5% dos desfechos de gestações afetadas
pelo ZIKV.
Palavras-chaves: Baixo peso ao nascer, Mortalidade neonatal, Prematuridade, Zika

DETECÇÃO DE ZIKA VIRUS EM LíQUIDO AMNIÓTICO DE FETOS COM DANOS
NEUROLÓGICOS SUGESTIVOS DE ZIKA CONGÊNITA

Autores

ADRIANA SUELY DE OLIVEIRA MELO 1,2, Jousilene de Sales Tavares 1, Paula Lisiane
de Assunção 1, Girlene Souza de Azevedo 1, Maria da Conceição Alcântara Oliveira
Matias Matias 1, Lizandra Mayrane Leite de Melo 1,2, Amanda Mendes Dantas 1, Hannah
Cavalcante Guedes Pinheiro 1, Mariana Balbino da Silva 1, Rayssa Vieira Brandão Ferreira
1, Luiza Natielly Tavares Avelino 1, Renan Matias Moura 1,2, Camila Maria Formiga Dantas
1, Melania Maria Ramos Amorim 1, Bruno Luiz Schamber-Reis 2, Renato Aguiar 3

Instituição 1 IPESQ - Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (Rua Salvino de Oliveira
Neto, 87, Santo Antonio - Campina Grande - PB), 2 UNIFACISA - UNIFACISA (Av. Sen.
Argemiro de Figueiredo, 1901 - Itararé, Campina Grande), 3 UFRJ - UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (Av. Pedro Calmon, 550 - Cidade Universitária, Rio de
Janeiro - RJ)
Resumo
Introdução: o Zika Vírus é um flavivirus conhecido desde a década de 40. Em 2015 o vírus foi identificado pela primeira vez no
líquido amniótico de duas gestantes cujos fetos apresentavam danos neurológicos e que relataram exantema durante o
período gestacional. Entretanto, até o momento o diagnóstico laboratorial, seja o baseado na detecção viral (RT-PCR) ou de

anticorpos (sorologia) ainda suscitam dúvidas. Objetivo: avaliar o percentual de RT-PCR positiva para Zika vírus em líquido
amniótico de fetos com achados neurológicos sugestivos de Síndrome Congênita do Zika vírus (SCZV). Desenho de estudo:
trata-se de um estudo transversal prospectivo. Método: estudo envolvendo gestantes cujos fetos apresentavam achados
ultrassonográficos sugestivos de SCZV (ventriculomegalia, calcificações subcorticais e em núcleo da base, microcefalia,
alterações de estruturas de fossa posterior). As ultrassonografias pré-natais foram realizadas em aparelho Sansung WS80
Elite. Amniocentese para coleta do líquido amniótico foi guiada por ultrassonografia. O estudo faz parte de um projeto maior
que foi aprovado no comitê de ética em pesquisa local (CCAE: 52888616.4.0000.5693). Resultados: o estudo avaliou 28
fetos/ 27 grávidas (um caso gemelar). Dentre as gestantes 88,6% apresentaram exantema, sendo a maioria no primeiro
trimestre (68%). Os principais achados ultrassonográficos foram: calcificação subcortical (95,1%), ventriculomegalia (92%),
microcefalia (69,8%), calcificações em núcleos da base (62,3%), alterações de fossa posterior (56%) e disgenesia de corpo
caloso (53%). Amniocentese foi realizada em 19 casos, sendo RT-PCR positivo em 11 casos (58%). A presença ou não de
sintomas, bem como o trimestre de ocorrência do mesmo, não se mostrou associada a positividade ou não do RT-PCR
(p=0,76). Discussão: a presença do vírus só foi encontrada em 58% dos líquidos amnióticos estudados. Até o momento ainda
não se sabe quais fatores podem influenciar na positividade do RT-PCR no líquido amniótico de gestantes que apresentam
exantema durante a gestação. Fatores como carga viral, idade gestacional da realização da amniocentese e gravidade dos
danos neurológicos devem ser considerados. Conclusões: apesar da baixa taxa de detecção, a pesquisa do Zika Vírus no
líquido amniótico é factível, uma vez que taxas de detecção do vírus ao nascer são ainda inferiores.
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Resumo
O vírus da Chikungunya (CHIKV) é um alfavírus com RNA de cadeia positiva integrante da família Togaviridae, transmitido normalmente
por fêmeas de mosquitos do gênero Aedes. Entre as amostras utilizadas para diagnóstico em humanos, a urina vem sendo pesquisada
como alternativa para o soro, já que o período de viremia é de aproximadamente dez dias após aparecimento de sintomas e alguns
estudos sugeriram a urina como de janela expandida para diagnóstico de infecção por CHIKV. No que tange ao método diagnóstico, o
RT-qPCR é o método padrão ouro de identificação direta, sendo altamente sensível e específico. Baseado no cenário epidemiológico da
infecção por CHIKV, da possiblidade de transmissão vertical e da necessidade de medidas sensíveis e específicas de detecção
prolongada, objetivou-se detectar o CHIKV em amostras de urinas de gestantes pela RT-qPCR. Foi realizado um estudo descritivo,
quantitativo e retrospectivo no qual foram analisadas 372 amostras de urinas de gestantes do banco de amostras do Laboratório Central
de Saúde Pública de Pernambuco (LACEN PE), onde 1,34% foram positivas (5), e 1,34% (5) inconclusivas, revelando a detecção da
virúria do CHIKV. Obtivemos dados acerca da data de coleta das amostras, entretanto as fichas epidemiológicas não continham
informações acerca da data de início de sintomas. O período de viremia é relativamente curto, podendo ser assintomático, de evolução
leve e, assim, induzir os pacientes a não procurarem o serviço de saúde em tempo oportuno para confirmação laboratorial. Quanto à
virúria, há relatos de caso em que foi realizada a detecção viral em amostras de urina mesmo 30 dias após início dos sintomas, janela
que possibilita o diagnóstico em gestantes e outros indivíduos. Mesmo com o baixo número de resultados positivos encontrados nesse
estudo, a confirmação da etiologia da infecção é de suma importância, já que estamos em um cenário onde há circulação de diversos
arbovírus e em muitos casos o diagnóstico clínico não é possível. Mais estudos são necessários para elucidação do tempo de virúria do
CHIKV, para que, a exemplo das gestantes, questões relativas à considerável possibilidade de transmissão para o feto, com diversos
comprometimentos neonatais, sejam investigadas.
Palavras-Chave: Gestantes; Recém-Nascido; RT-PCR em tempo real; Urina; Vírus Chikungunya.
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Resumo
INTRODUÇÃO. Pouco se sabe sobre a dinâmica de transmissão de Zika e Chikungunya por mosquitos no Brasil, assim como
não são conhecidas suas taxas de infecção em diferentes cenários epidemiológicos. OBJETIVO. Analisar as taxas de
infecção de Aedes aegypti por Dengue vírus (DENV), Zika vírus (ZIKV) e Chikungunya vírus (CHIKV) capturados em
residências em São Sebastião no Distrito Federal (DF). MÉTODOS. No período de janeiro de 2017 a junho de 2018, foram
coletados mosquitos em São Sebastião-DF em 60 casas que foram sorteadas aleatoriamente em dois bairros, 30 no Bosque
e 30 no Residencial Oeste. A coleta dos mosquitos foi realizada utilizando aspirador elétrico portátil (Horst Traps). Após as
coletas, os mosquitos foram separados por espécie, sexo e local de coleta. Todas fêmeas dos mosquitos foram colocadas em
tubos de 1,5mL com o RNAlater em pools de até 10 mosquitos por ponto de coleta (casa sorteada) e armazenadas a -80ºC.
Os pools foram extraídos e analisados por meio de uma RT-qPCR multiplex com o kit TaqMan Zika vírus Triplex Vector
Screening Kit (ZIKV/DENV/CHIKV), conforme instruções do fabricante. RESULTADOS. Foram aspirados 835 mosquitos da
espécie A. aegypti sendo 375 fêmeas, das quais 289 foram coletadas no ambiente intradomiciliar. Ao todo foram analisados
196 pools. A RT-qPCR relevou positividade de 6 pools sendo que 2 pools foram positivos para os vírus DENV, ZIKV e CHIKV
(no Residencial Oeste em abril de 2017 e Bosque em janeiro de 2018). Também, 3 pools foram positivos para ZIKV sendo que
dois foram coletados no Residencial Oeste em janeiro de 2017 e maio de 2018 e um no Bosque em maio de 2017. Ademais,1
pool foi positivo para DENV que foi proveniente do Residencial Oeste em abril de 2018. CONCLUSÃO: Há a circulação dos
DENV, ZIKV e CHIKV em mosquitos A. aegypti no DF. Esse resultado indica a necessidade de aumentar atuação da vigilância
ambiental com medidas de prevenção e controle de A. aegypti e arboviroses no DF.
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Resumo

O vírus Zika é um arbovírus emergente no Brasil e é transmitido pelo mesmo vetor dos vírus DENV e
CHIKV: insetos Culicideos do gênero Aedes ssp. Entretanto, outras fontes de transmissão já foram
relatadas como a via transplacentário, via sexual e transplante de órgãos. O vírus está associado à
casos de malformação congênita, desordem neurológica neonatal e microcefalia. O ZIKV apresenta
baixa viremia e sua detecção é dificultosa. A fonte mais adequada, atualmente utilizada, é a urina.
Porém, a melhor fonte de detecção de vírus tem sido investigada. Este estudo faz parte de um estudo
de coorte que ocorre na cidade de Jundiaí, SP (coorte Zika Jundiaí) onde até o momento estão sendo
acompanhadas 765 mães e 801 recém-nascidos, dos quais foram coletadas sangue, saliva e urina
desde a gestação até o presente momento. A partir de amostras de soro, saliva e urina foram
realizadas RT-qPCR utilizando primers complementares à polimerase NS5 (RpRd) do ZIKV. Foram
identificados 53 (7%) casos de mães positivas para ZIKV e 26 (3,2%) casos de recém-nascidos. Além
disso, realizamos o diagnóstico molecular do ZIKV, utilizando líquido amniótico como fonte de
detecção de RNA. Dos 155 líquidos amnióticos coletados no momento do parto, 4 (1,6%) foram
positivos para o ZIKV. Destas mães, 12 tinham sido diagnosticadas com ZIKV em urina ou saliva e
somente em uma delas foi possível detectar o ZIKV em líquido amniótico, coletado durante o parto.
Cinco recém-nascidos foram positivos para o ZIKA ao nascimento, em saliva ou urina, mas não foi
possível detectar o ZIKV no líquido amniótico. Em nenhum caso de microcefalia, o ZIKV foi detectado
no líquido amniótico. Os resultados mostraram que o líquido amniótico, quando não coletado pela
amniocentese, não é um indicador vantajoso para a presença do ZIKV, sendo um indicador de baixa
qualidade. Ainda são necessários estudos mais adequados que indiquem a mais aconselhável fonte
para detecção deste vírus, tanto durante a gravidez como após o nascimento das crianças. Por essa
razão, o estudo de coorte aqui apresentado é de grande importância e deve ser mantido em constante
progresso.
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Resumo
As infecções por arboviroses podem variar desde doença febril branda até doenças hemorrágicas e formas neuroinvasivas.
Das arboviroses de importância em saúde pública, destacam-se a dengue, chikungunya e zika como vírus neuroinvasivos de
maior interesse epidemiológico no Brasil devido à maior incidência. Em 2017, no Ceará, foram confirmados 22.821 casos de
dengue em 159 municípios e 92.752 casos de chikungunya em 180 municípios. Foram confirmados 13 óbitos por dengue e
117 óbitos por chikungunya neste mesmo período. Objetivo: Avaliar a prevalência de dengue e chikungunya em amostras de
liquor submetidos pelo sistema de verificação de óbitos (SVO) para análise laboratorial com suspeita de arboviroses. Material
e Método: Foram realizados os ensaios de ELISA para IgM anti-DENV, antígeno NS1 DENV (ambos PanBio) e IgM anti-CHKV
(Euroimmun) de 100 amostras de líquor encaminhados ao LACEN-CE de pacientes que vieram a óbito com suspeita de
arbovirose. Ensaios da PCR em tempo real (qRT-PCR) com primers e sondas específicos foram utilizados para a detecção
molecular de RNA viral nestas mesmas amostras. Resultados e Discussão: Das 100 amostras analisadas, 07 foram reagentes
para o antígeno da dengue NS1, 01 reagente para IgM anti-DENV, enquanto 36 foram reagentes para IgM anti-CHKV. Após a
realização dos testes de qRT-PCR para detecção de RNA viral, confirmou-se a detecção de CHKV na maior parte das
amostras de sorologia reagente correspondente (69,4%, 25/36), ao passo que nenhumas dessas apresentou resultado
detectável para DENV. Interessante notar que das amostras de sorologia não-reagente para CHKV, observou-se ainda que
15,6% (10/64) apresentaram resultado detectável para CHKV, mas nenhum para DENV. Não há muitos relatos na literatura, e
nossos dados reiteram que, em no atual contexto, a febre chikungunya é uma causa significativa de complicações com
acometimento do SNC (Sistema Nervoso Central). Como não existe tratamento antiviral efetivo, nem vacinas para CHKV,
tanto o número de infectados, como os casos de complicações neurológicas podem inadvertidamente se elevar em um curto
espaço de tempo. Conclusão: Nossos resultados indicam que DENV e CHKV, além dos sintomas cardinais reportados, podem
comumente atravessar a barreira hematoencefálica, levando a complicações neurológicas e aumento da gravidade da doença
em uma segmento significativo de indivíduos infectados.
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Resumo
Mais de 50% dos vírus no gênero Flavivirus, família Flaviviridae, causa doença em humanos, incluindo dengue, febre
amarela, e zika. O vírus Zika foi descrito em 1947 e apresenta as linhagens da África Oriental e Ocidental. A infecção causada
por este vírus é uma preocupação global uma vez que, em mulheres grávidas, pode levar o bebê a apresentar sequelas
neurológicas como a microcefalia, além de casos da síndrome de Guillain-Barré e associadas. O objetivo desse estudo foi
produzir proteinas antigenicas, como NS1 e NS5 para em E.coli e usa-los, junto com virus ativo em seleções de aptâmeros,
que podem ser utilizados no desenvolvimento de ensaios diagnósticos para a detecção de antigeno/virus durante as etapas
iniciais de infecção por flavivirus. NS1 e uma regiao da NS5 identificada por modelagem como não homologa entre zika e
dengue foram clonadas e expressas em E.coli. As proteinas se apresentaram em corpos de inclusão, e foram purificadas e
solubilizadas em tampão com a presença de ureia ou l-laroyl sarcosyl. Proteinas purificadas e virus ativo, cultivado em celulas
Vero e purificado em duas etapas de purificação, foram utilizados para a seleção de aptameros, acidos nucleicos capaz de
ligar no seu alvo com alta afinidade e especificidade, apartir da metodologia de SELEX. Varias sequencias de aptameros
foram selecionadas apartir das seleções contra as proteinas alvo, enquanto somente duas sequencias foram selecionadas
contra o virus ativo de zika, após seleções negativas utilizando virus dos quatro sorotipos de dengue e febre amarela. Os

aptameros selecionados foram analizados pra homologia e propensidade de formação de estruturas secundarias. Os
aptameros contra o virus ativo, e os que apareceram com a maior frequencia e menor energia livre da estrutura secundaria,
foram selecionados para analise. Espectroscopia de fluorescencia e ELISA foram utilizados para avaliar a afinidade e
especificade dos aptameros selecionados, e aptameros biotinilados foram utilizados para ELISA sandwiche e para
desenvolvimento de testes rapidos de captura de antigeno, utilizando o aptamero especifico para captura e um anticorpo
monoclonal contra flavivirus, 4G2, para revelar a interação. Resultados promissores indicam que aptameros podem oferecer
uma solução para o diagnóstico diferencial em infecções de flavivirus nos estagios iniciais da infecção, esclarescendo
diagnóstico clinico aonde sintomas parecidos não permitem clara determinação do agente infecçioso.
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Resumo

Chikungunya é uma Arbovirose cujos sintomas principais são febre elevada, artralgia e exantema,
sendo muitas vezes confundida com outras doenças devido ao fato de ter sintomas similares. Utilizase com frequência a VAS (Visual Analogue Scale), para verificar a intensidade da artralgia. Trata-se de
uma escala a qual vai de 0 a 10, onde 0 é a não apresentação de dor e 10 é a maior percepção
dolorosa possível. Este trabalho objetivou demonstrar através de caso clínico a dificuldade de realizar
diagnóstico diferencial de chikungunya em relação a outras doenças. A paciente S.R.S. de 41 anos foi
buscar atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento no Bairro Rua Nova em Feira de
Santana-Ba em outubro de 2015. Esta apresentava sintomas há 90 dias e, devido à artralgia e
exantema persistentes, suspeitou-se de chikungunya. Ela relata que a doença iniciou com febre alta
(39ºC), mialgia, cefaleia, exantema, prurido, conjuntivite, náusea, dor abdominal, prostração e artralgia
generalizada, com percepção dolorosa elevada (VAS=10). A artralgia apresentava-se com rigidez
matinal e a paciente havia sensação de estar recebendo agulhadas e de ter queimação nas
articulações. No momento da primeira consulta, já com 90 dias de sintomas, fase crônica, ela relatou
ainda ter dores articulares generalizadas, porém com intensidade leve (VAS=1), além de apresentar
recidiva do exantema pruriginoso e da febre. Foi-lhe prescrito tratamento sintomático para
chikungunya. Na segunda consulta, com cinco meses de sintomas, a paciente relata aumento da
intensidade da percepção dolorosa novamente (VAS=7, moderada), nas mesmas articulações de
antes, com persistência do exantema, pele descamando, sem prurido desta vez, alopecia (cabelos,
pêlos pubianos e dos braços), e sabor ruim na boca. Diante disto o médico solicitou uma série de
exames: sorologia e biologia molecular de dengue, Zika e chikungunya, VDRL, HIV, Guerreiro
Machado, Anti HBS, Anti-HCV, Anti HBA Ag, T3, T4, TGO e TGP, Gama GT, Hemograma completo e
raio X do tórax. Para a surpresa da equipe multidisciplinar não era chikungunya e sim Sífilis. Na
terceira consulta, onze meses após o início dos sintomas, a paciente ainda apresenta dores
articulares de intensidade moderada (VAS=4) em quadril e joelho direitos. O exantema, a descamação
e a alopecia melhoraram bastante após o tratamento com penicilina G iniciado na consulta anterior.
Nota-se a importância do diagnóstico laboratorial completo para confirmação do diagnóstico clínico.
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Resumo
A febre chikungunya é uma doença de origem viral transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Esta doença pode apresentar
febre, inflamação, artralgia, mialgia, cefaleia, náusea, fadiga e exantema. Enquanto a febre reumática (FR) constitui-se de uma doença
autoimune com inflamação sistêmica decorrente de uma infecção prévia pelo Streptococcus pyogenes beta hemolítico do grupo A. Os
sintomas são fortemente associados a um quadro inflamatório, tornando-os semelhante aos da febre chikungunya, principalmente pela
clássica presença da artrite. Este trabalho tem como objetivo demonstrar uma das formas de evolução da Febre chikungunya, a qual
pode ser confundida com patologias reumáticas. Segue-se o relato de caso de um paciente do sexo masculino, com 10 anos de idade,
inicialmente diagnosticado sob internamento e tratado para FR, apresentando leucocitose (13500), elevação do PCR (24mg/L), do ASLO
(400000UI/mL) e da VHS (30mm/h), na análise da urina, piócitos (4 por campo). Após a alta hospitalar, a genitora descontinuou a terapia
por iniciativa própria. O paciente retorna à consulta ambulatorial, sem sintomas e os exames laboratoriais como a sorologia revelou
positividade para Chikungunya e o ecocardiograma não demonstrava alterações. Esses controles laboratoriais sem alterações nos
exames, mesmo sem o uso da terapêutica específica para FR, sendo este fato crucial para reavaliar o diagnóstico anterior e comparar
com doenças de aspecto semelhante. Solicitada a sorologia para Chikungunya IgM sendo positiva 4 dias após o início dos sintomas. A
investigação clínica, laboratorial e epidemiológica (visto ter sido época de surto em Recife -PE), evidenciou o diagnóstico de arbovirose.
Diante disso, observa-se que mesmo preenchendo todos os pré-requisitos sintomatológicos da Febre reumática,incluindo os critérios de
Jones que são decisivos no diagnóstico dessa doença autoimune, apresentava sorologia positiva para a febre chikungunya. Sendo
assim, a febre chikungunya é evidenciada como um importante diagnóstico diferencial da febre reumática, quando em regiões de surto.
Ficando um alerta para possíveis confundimentos no diagnóstico, necessitando que o fator epidemiológico seja sempre relevante em
diagnósticos diferenciais.
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Resumo
As arboviroses são doenças causadas por arbovírus, que são transmitidos por vetores artrópodes hematófagos e que
constituem um grave problema de saúde pública no Brasil, resultando em elevadas taxas de morbimortalidade. Em 2015, pelo
menos nove deles circularam no país, entre eles o Dengue virus (DENV), o Zika virus (ZIKV) e o Chikungunya virus (CHIKV),
os quais produzem diferentes manifestações clínicas, que variam de doença febril a formas graves. Diante disso, o
diagnóstico através de métodos moleculares é de extrema importância, pois são técnicas rápidas, sensíveis e específicas. O
estudo teve como objetivo analisar a detecção dos arbovírus circulantes através da RT-PCR em tempo real em um laboratório
no estado do Piauí, no período de 2015 a 2017. Trata-se de um estudo observacional, transversal e retrospectivo. Os dados
foram coletados através do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) do LACEN-PI e correspondem aos casos
confirmados de DENV, ZIKV e CHIKV através da Transcrição Reversa da Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real
(RT-PCR), realizada em amostras de soro, líquor, urina, sangue e fragmentos do fígado e baço, as quais são oriundas de todo
o estado. Durante o período analisado foram testadas 131 amostras para o DENV, sendo que três foram positivas: duas em
amostras de soro em 2016 e uma em amostra de líquor em 2017. Para ZIKV foram testadas 724 amostras, sendo que cinco
foram positivas: três em amostras de soro em 2015 e duas em 2016, sendo uma em amostra de soro e uma em líquor. Em
2015 e 2017 nenhuma amostra foi detectável para DENV e ZIKV. E para CHIKV foram testadas 555 amostras, sendo que 159
foram positivas, dentre elas duas em 2015, trinta em 2016 e 127 em 2017, sendo que todas correspondem a amostras de
soro. Além disso, dentre as cidades mais acometidas destacam-se Teresina e Parnaíba e quanto ao período do ano com o
maior número de casos confirmados destacam-se os meses de maio e junho, coincidindo com o período de maior índice
pluviométrico e de infestação predial. A RT-PCR em tempo real é um método altamente específico, que permite a detecção do
vírus até a primeira semana após o início dos sintomas. Pode ser realizada em diferentes amostras, como soro, líquor e urina,
além de apresentar grande potencial para estudos epidemiológicos. Diante disso, é necessária a priorização de estratégias
que levem ao aprimoramento das ferramentas moleculares no diagnóstico, minimizando os fatores de impactos
socioeconômicos.
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Resumo
Os arbovírus são vírus transmitidos para humanos e outros animais através da picada de mosquitos hematófagos infectados,
que em sua maioria pertencem às famílias Flaviviridae (gênero Flavivirus), Togaviridae (gênero Alphavirus) e Bunyaviridae
(gênero Orthobunyavirus), que são vírus de RNA de cadeia simples. Esses vírus apresentam capacidade de acometer o
sistema nervoso, provocando lesões e moléstias neurológicas. O gênero Flavivirus é representado pelos vírus Dengue
(DENV1-4), vírus da encefalite de Saint Louis (SLEV), vírus Ilhéus (ILHV), vírus Rocio (ROCV), vírus causador da febre
amarela (YFV) e Oeste do Nilo (WNV). Os vírus do gênero Alphavirus são representados pelos vírus da encefalite equina do
leste (EEEV), encefalite equina do oeste (WEEV), encefalite equina venezuelana (VEEV), vírus Aura (AURAV) e Mayaro
(MAYV); e dentre o gênero Orthobunyavirus, encontra-se o vírus Oropouche (OROV).Os objetivos deste trabalho são: verificar a presença do RNA de arbovírus dos gêneros Alphavirus, Flaviviruse Orthobunyavirus circulantes, utilizando a reação
em cadeia da polimerase/transcriptase reversa (RT-PCR) em amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) coletadas de
pacientes com sintomas de síndromes neurológicas virais; - correlacionar os resultados com a clínica apresentada pelos
pacientes. O estudo é do tipo estudo de coorte prospectiva. Serão incluídas amostras de LCR de 200 pacientes com sintomas
de síndromes neurológicas agudas virais que foram internados nas enfermarias do HC/UNICAMP. A extração de RNA destas
amostras está sendo realizada com o kit Qiagen e após, são realizadas as reações de RT-nested PCR tipo multiplex, para
detecção de material genético das arboviroses mencionadas. Como resultados iniciais, realizamos a detecção de RNA de
Alphavirus e Flavivirus, em 44 amostras de cDNA de pacientes com sintomas de encefalites, meningoencefalites, mielites,
entre outros, e todas as amostras apresentaram resultados negativos até o momento. Os testes foram repetidos e
confirmados. A padronização da detecção do OROV está em andamento. Esses dados poderão fornecer informações sobre
uma provável arbovirose ainda não pesquisada e que esteja circulante na região de Campinas/SP, no período pós-surto
Zika/Dengue, incluindo a necessidade da utilização de métodos de diagnóstico laboratorial rápidos e eficazes em pacientes
com síndromes neurológicas agudas de etiologia viral.
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Resumo
Boletins ou informes epidemiológicos, como reflexo da capacidade tecnológica e da organização dos serviços de saúde existentes, são
publicações de caráter técnico-científico, acesso livre e formato eletrônico para o monitoramento e investigação de doenças, se
configurando como instrumento de vigilância para promover a disseminação de informações relevantes qualificadas, com potencial para
contribuir com a orientação de ações em Saúde Pública, a nível municipal, estadual e federal. Neste contexto, o presente trabalho
objetivou analisar a disponibilidade de dados em informes epidemiológicos nas esferas estaduais do Brasil. Trata-se de um estudo
transversal com dados secundários. O trabalho foi construído a partir da busca por boletins epidemiológicos com dados de Zika e
Chikungunya nos sites das secretarias estaduais de saúde de todas as unidades federativas (UF) do Brasil em janeiro de 2018. Foi
observado que 22 UF (81,48%) disponibilizam boletins epidemiológicos, mas apenas 13 UF dessas (77,27%) estão disponíveis para
download e 13 UF (59,09%) possuíam dados recentes de dezembro de 2017. Em relação à qualidade dos boletins e às variáveis
presentes, foi visto que apenas 19 UF (70,37%) divulgam o número de casos confirmados, 11 UF (40,74%) continham dados sobre o
número de óbitos causados por zika e chikungunya. Somente 3 UF (11,11%) apresentaram dados sobre casos em gestantes, 4 UF
(14,81%) continham faixa etária predominante e apenas 2 UF (7,4%) possuíam sexo predominante nos boletins epidemiológicos.
Embora os novos casos de Chikungunya e Zika datem, respectivamente, 2014 e 2015, é perceptível há grande carência de dados a
nível estadual em relação a essas arboviroses, bem como o pequeno número de variáveis na maioria dos informes. Tal situação
contrasta com os dados da Secretaria de Vigilância em Saúde, que emitem boletins de qualidade superior, embora não se tenha dados
estaduais detalhados e os dados de diferentes níveis, em alguns casos, não estejam em consonância. Outro entrave se encontra na
indisponibilidade de planilhas de dados sobre as arboviroses citadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
Destarte, nota-se a necessidade da reformulação dos modelos de produção de informes epidemiológicos estaduais e de maior
disponibilidade dos dados, visando, desse modo, possibilitar maiores investigações científicas com dados secundários e promover uma
disseminação de informes epidemiológicos com maior qualidade técnico-científica.
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Resumo

INTRODUÇÃO: Febre Amarela (FA) é uma doença endêmica e enzoótica em regiões tropicais e os
primatas não humanos (PNH) participam neste ciclo silvestre como hospedeiros do vírus. Em estudos
já desenvolvidos observa-se que o bugio (família Atelidae) apresenta grande susceptibilidade ao vírus
FA, sendo sempre monitorado como participante deste ciclo de transmissão; já outros PNH
apresentam grande resistência ao vírus amarílico, como é o caso do macaco prego (família Cebidae)
que se mostra mais refratário ao vírus da FA. OBJETIVO: Descrever a distribuição das epizootias por
FA no estado do Rio de Janeiro em 2017 e 2018, segundo a família do animal. METODOLOGIA:
Estudo descritivo de caráter exploratório descrevendo as epizootias por FA ocorrida no ERJ nos anos
de 2017 e 2018. Os dados foram extraídos da planilha de monitoramento utilizada durante período de
sazonalidade. Para realização das comparações utilizou-se o teste de Fisher. DISCUSSÃO: a partir
das primeiras notificações, em 05/01/2017, a SES iniciou o monitoramento em todo o ERJ. Durante o
1º ciclo (julho/16 a junho/17) o cenário epidemiológico observado foi de 216 epizootias envolvendo
362 animais. Tendo sido confirmada a circulação do vírus FA em sete municípios e 11 animais, com a
seguinte distribuição de PNH: 91% da Família Atelidae (Bugio n=10) e 9% da família Callitrichidae
(Sagui n=1). Neste ciclo para confirmação utilizava-se dois exames laboratoriais RT-PCR e ImunoHistoquímica. No 2º ciclo (julho/17 a junho/18) foram notificadas 347 epizootias envolvendo 924
animais, tendo 19 municípios com epizootias confirmadas para FA. Para a confirmação da epizootia
utilizou-se apenas um exame laboratorial. A identificação foi realizada em 48 animais de quatro
famílias da Ordem dos Primatas, conforme a seguinte distribuição: 64,6% da Família Callitrichidae
(Sagui n=30 e Mico Leão Dourado n=1); 29,1% da Atelidae (Bugio n=14); 4,2% da Pitheciidae (Sauá
n=2) e 2,1% da Cebidae (Macaco-prego n=1). A distribuição dos PNH por família possui diferença
estatisticamente significante entre os dois ciclos (p-valor=0,001). CONCLUSÃO: A inclusão de novas
famílias identificadas com o vírus da febre amarela de um ciclo para o outro, nas matas do ERJ chama
a atenção para o alto risco de transmissão da doença e para a necessidade de intensificação da
vacinação em todo o estado, e aponta a necessidade da implantação da vigilância ativa de forma a
monitorar o comportamento do vírus entre os PNH.
Palavras-chaves: arboviroses, epizootias, febre amarela
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Resumo
O surto de dengue e o aumento das taxas de incidência são resultantes do crescente aumento da população em aglomerados urbanos e pela
falta de planejamento a partir de um plano diretor eficiente. O objetivo do presente estudo é verificar e analisar a distribuição especial da
dengue na Bahia. Trata-se de um estudo documental e epidemiológico, caracterizando-se como descritivo, exploratório e quantitativo. Foram
analisados boletins epidemiológicos de março de 2018 do DIVEP- SISUVA, emitido pela Secretária de Saúde da Bahia para que fosse possível
obter os dados epidemiológicos descritos abaixo. E foram utilizados ainda as bases de dados Scielo e PubMed para descrever conceitos e
discutir os resultados. No que diz respeito a dengue, até Semana (SE) 11 (13/03/2018), 516 (31,65%) casos foram classificados como dengue
clássico, 386 (23,68%) foram descartados e 726 (44,53%) permanecem em investigação, sem classificação final (Ignorado/Em branco).
Destaca -se que 05 casos foram notificados a DIVEP como dengue com sinais de alarme, sendo que apenas 02 estão registrados no SINAN on
line, e 01 caso notificado como dengue grave, não estando registrado no SINAN on line. Não há notificação de óbito por dengue no período em
análise. Após análise das amostras sanguíneas, constatou-se que nas cidades de Amélia Rodrigues, Anguera, Lauro de Freitas, Santa Maria
da Vitória, Ibipitanga, Macaúbas, Itabuna, Conceição do Jacuípe, Ibotirama, Tanque Novo, Barreiras, Riachão do Jacuípe tiveram apenas um

caso confirmado. O municípios de Ilhéus e Wenceslau Guimarães com 2 casos confirmados. Riacho de Santana e Santo Estevão com 3 casos
confirmados. Salvador e Feira de Santana com 10 casos confirmados. Pé de Serra com 7 casos confirmados. O município de Teixeira de
Freitas com 132 casos confirmados. E o que mais chamou a atenção foi o município de Bom Jesus da Lapa com 344 casos confirmados. Em
2018, os casos suspeitos de dengue no SINAN (1.244) representam uma redução de 71,4%, comparando-se ao mesmo período do ano
anterior, quando foram notificados 4.349 casos. Essa constatação reforça a necessidade de intensificação das ações de controle vetorial nesse
último município, aliado a definição de estratégias conjuntas com a assistência para manejo clínico e classificação de risco dos pacientes com
suspeita de dengue, com definição de fluxos assistenciais visando a prevenção de casos graves e óbito.
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Resumo
Introdução: A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa aguda, febril, não contagiosa causada por um arbovírus, sendo o
mosquito Aedes aegypti o principal vetor de transmissão. No Brasil, ainda persiste alta a taxa de doenças infecto-parasitárias,
como a febre amarela. Nesse contexto, torna-se pertinente a análise de dados referentes aos casos de febre amarela no país.
Objetivo: O resumo tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico da febre amarela no Brasil entre os anos 2001 a
2016. Desenho do estudo: Estudo epidemiológico, descritivo observacional do tipo ecológico. Métodos: Foram utilizados
dados secundários coletados do Banco de Dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) através das
notificações de Febre Amarela, abrangendo o país pelo Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) e a
utilização do programa TABNET como ferramenta de apoio para a visualização da informação, realização de tabulações e
avaliação espacial. Resultados: Foram confirmados 278 casos no país durante o espaço de tempo estudado. Foi possível
observar um maior índice de casos nos anos 2003 e 2016 quando comparado aos anos estudados, com 19.06% (n=53) e na
Região Sudeste observou-se o maior índice de notificação entre todas as regiões, com 16.90%. Relativo aos gêneros, o sexo
masculino obteve 84.2% dos casos, sendo maior que a registrada no sexo feminino com 15.8%. Observou-se ainda que do
total geral de casos confirmados 141 evoluíram para óbito, possuindo assim uma taxa de letalidade de 50.7%. Discussões: De
acordo com os resultados obtidos, é notória a expansão da área de transmissão silvestre da doença para regiões densamente
povoadas, como Centro – Oeste, Sul e principalmente Sudeste, áreas onde o mosquito vetor do ciclo urbano é abundante.
Nesse contexto, vale ressaltar que a baixa cobertura vacinal, a alta densidade de infestação pelo Aedes aegypti e pessoas
provenientes de áreas endêmicas, na fase inicial da doença e durante o período de transmissibilidade, revela um perfil
preocupante por indicar a possibilidade de aumento do risco de reurbanização da transmissão da doença. Conclusão:
Portanto, conclui-se que existe a necessidade do combate ao vetor urbano, como também a ampliação da vacinação contra
febre amarela, a fim de garantir proteção à população. Cabe destacar, ainda, que o monitoramento por meio da vigilância
epidemiológica faz necessário a todo o momento, contribuindo com a prevenção e controle.
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Resumo

Em 2015, a cidade de Feira de Santana, na Bahia, apresentou destaque para as arboviroses devido ao
grande número de casos notificados de dengue (2.884 casos), chikungunya (4.071 casos) e zika (1.476
casos). A circulação do Aedes aegypti, pode ter contribuído para a dispersão do vírus nesta região. O
objetivo é analisar a distribuição espacial de incidência de casos notificados de dengue, chikungunya e zika
por bairros e distritos em Feira de Santana/BA. Trata-se de um estudo observacional e descritivo realizado
em Feira de Santana, em 2015. Este município é localizado na região centro-oeste do estado, com uma
população de 556.642 habitantes, constituído por 44 bairros e 08 distritos. Foram utilizados dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificações, coletados de julho a janeiro de 2018. Os dados foram
distribuídos, com auxilio do QGIS (projeto oficial da Open Source Geospatial Foundation), por bairros e
distritos, apresentados em mapas temáticos. Notou-se que, em 2015, 44 dos bairros e 08 dos distritos
apresentaram incidência de casos notificados de dengue; 42 dos bairros e 08 dos distritos tiveram
chikungunya; e 44 dos bairros e 07 dos distritos apresentaram zika. Pode ter ocorrido, no município, coinfecções, devido à circulação de múltiplos arbovírus e o difícil diagnóstico diferencial das doenças. Para
tanto, as redes existentes de diagnósticos e vigilância epidemiológica e entomológica devem ser
aprimoradas para o melhor controle destas arboviroses.
Palavras-chaves: Arbovírus, DENV, CHIKV, ZIKV.

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE IMÓVEIS-CHAVE DE Aedes aegypti DE UMA ÁREA EM
AVALIAÇÃO DE VACINA CONTRA DENGUE NO ESTADO DE SERGIPE
Autores

Damião da Conceição Araújo 2, Roseli La Corte Dos Santos 1, Ricardo Palacios Gomez 2,
Alexander Roberto Precioso 2, Ricardo Queiroz Gurgel 2

Instituição 1 UFS - Universidade Federal de Sergipe (Jardim Rosa Elze), 2 IB - Instituto Butantan
(Avenida Vital Brasil 1500, São Paulo.)
Resumo

Introdução: A dengue representa um importante problema de saúde pública. A melhor forma de
prevenir epidemias é controlar a infestação pelo vetor Ae. aegypti. Assim, a identificação de imóveischave de uma determinada área é essencial para o planejamento em saúde e controle vetorial. Para
tanto, o uso do geoprocessamento é uma ferramenta útil nesse processo. Objetivo: Identificar os
imóveis-chave para infestação por Ae. aegypti de uma área em avaliação de vacina contra a dengue
no estado de Sergipe. Método: Estudo transversal baseado em um levantamento domiciliar repetido
durante o período de maio de 2016 a maio de 2017 no município de Laranjeiras, Sergipe. O
Levantamento Rápido de Infestação por Ae. aegypti preconizado pelo Ministério da Saúde foi utilizado
como metodologia para condução do estudo. A coleta dos dados georreferenciados foi quadrimestral
realizada por meio do método absoluto com posicionamento instantâneo de um ponto com o auxílio
do Sistema de Posicionamento Global (GPS) para localização espacial dos imóveis com foco positivo
para Ae. aegypti. Foi utilizado o Google Earth para a marcação com o GPS conforme endereço dos
imóveis. Os dados coletados foram analisados pelo programa TerraView 4.2.0 com o método não
paramétrico de interpolação exploratória de intensidade de Kernel para suavização estatística.
Resultados: Nos quatro inquéritos realizados, o total de 2.957 imóveis foram visitados. Destes, 431
apresentaram focos positivos para Ae. aegypti. A análise espacial foi realizada com os focos positivos
de todos os levantamentos entomológicos. Assim, as áreas apresentaram distribuição difusa e com
focos relativamente próximos. No município existem quarteirões com maior concentração de imóveis
positivos, o que representam imóveis-chave para a infestação. Além disso, verificou-se um
agrupamento de maior risco ao longo da região central da localidade Pedra Branca, na região centronorte do centro e sul-leste do Mussuca. Contudo, grande parte dos quarteirões visitados
apresentaram focos em outras regiões da localidade. Discussão: O município apresentou áreas
críticas com imóveis-chave em todos os levantamentos. A presença destes imóveis-chave pode
nortear ações para o controle vetorial nestas áreas, uma vez que contribuem para dispersão do Ae.
aegypti para outras partes do munícipio. Conclusão: A análise espacial permitiu o mapeamento dos
focos positivos de Ae. aegypti para mensurar a distribuição do risco.
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Resumo

Introdução: O ZIKA Vírus (ZIKV) foi isolado pela primeira vez em 1947 na floresta de Zika na
República de Uganda. Posteriormente, a análise filogenética do genoma viral, percebeu-se que,
provavelmente, o vírus surgiu nessa localidade em torno de 1920 e após duas fases de migração para
o Oeste Africano deu início as duas linhagens africanas. No Brasil, em 2015, foi confirmada a
circulação do ZIKV na região do Nordeste a partir de isolamento viral em casos suspeitos de dengue.
Depois dessa confirmação as demais regiões, também, confirmaram e, segundo dados do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN-Net), o Estado de São Paulo notificou 10.423 casos da
Doença Aguda pelo Vírus Zika (DAVZ) em 2016. Objetivo: Descrever espacialmente os casos
confirmados da DAVZ, identificar os picos do surto epidemiológico desse agravo no Estado de São
Paulo em 2016 e mostrar espacialmente o estado e municípios com maior incidência. Método: Estudo
ecológico. Foram utilizados casos confirmados da DAVZ, obtidos através do SINAN-Net do Estado de
São Paulo em 2016. Os casos confirmados foram geocodificados, utilizando-se os endereços de
residências por meio do site easymapmake. Após a geocodificação, foi realizada a análise de Kernel
para mostrar as áreas quentes no Estado e assim revelar, por meio de estatísticas de varredura do
SatsCan, aglomerações e respectivos Riscos Relativos (RR) nos diversos municípios paulistas.
Resultado: Dentre os centroides dos 13 aglomerados de cluster com valor de “p” significativos
estatisticamente, foram mais intensos nos municípios de Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio
Preto, Pereira Barretos, Alto Alegre, Penápolis, Cravinhos, Gavião Peixoto, Jaci, Porto Ferreira,
Piracicaba, Sumaré e Campinas com variação de seus RR entre ≥ 2,22 a ≤ 67,24. Conclusão: A
análise espacial dos casos confirmados da DAVZ no Estado de São Paulo mostrou que os municípios
das regiões norte e noroeste apresentaram crescente RR, portanto, devem ser priorizados no
desenvolvimento de atividades de vigilância em saúde para os anos posteriores.
Palavras-chaves: Análise Espacial, Zika Vírus, Vigilância em Saúde, Arbovirose, Doença Aguda pelo Vírus Zika
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Resumo

Introdução: O dengue é uma arbovirose amplamente distribuída nos países tropicais e subtropicais.
É uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e se intensifica no Brasil devido as suas
características ambientais e sociais. Na região Nordeste, incluindo Pernambuco precisamente o
município do Ipojuca, o dengue é considerado um sério problema de saúde pública. As condições
climáticas favoráveis potencializam a proliferação do A. aegypti. Objetivo: Descrever a
ecoepidemiologia da dengue entre os anos de 2010 a 2017 do Município do Ipojuca. Métodos: Tratase de uma pesquisa descritiva e exploratória. As informações foram coletadas no banco de dados da
Diretoria Geral de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Município do Ipojuca.
Resultados: Entre os anos de 2010 a 2017 foram notificados 490, 1.332, 1.413, 788, 162, 2.791,
3.545 e 151 casos, dentre esses confirmados 104, 379, 252, 27, 160, 341, 319 e 04 para os
respectivos anos. Quanto ao sexo masculino foram 41, 169, 99, 173, 80, 122, 139 e 02 para os anos
de 2010 a 2017, enquanto para o sexo feminino foram 63, 210, 153, 217, 82, 219, 180 e 02. O critério

de confirmação do dengue através da sorologia para os anos de 2010 a 2017 foram 44, 111, 41, 9, 30,
79, 21 e 0, enquanto a confirmação da doença pelo critério clínico epidemiológico foram 60, 268, 211,
18, 130, 262, 298 e 04. No período de 2010 a 2017 as maiores frequências dos casos ocorreram nas
semanas epidemiológicas 01 a 18 correspondente aos meses de janeiro e abril. Em relação a
ecologia do vetor o mesmo mostrou-se associado aos hábitos de armazenamento d'água, sendo os
depósitos de água de piso, seguidos de depósitos de água superior e pequenos móveis. Discussão:
O aumento evidente dos casos de dengue especialmente nos anos de 2011, 2015 e 2016 seguem o
padrão nacional. Sugere-se a associação do maior número de casos em mulheres nos anos de 2011 a
2016 devido a permanência maior deste sexo no ambiente doméstico, principalmente pelas evidências
de criadouros no domicilio ou peridomicilio. A distribuição sazonal da confirmação dos casos parece
estar associada às condições climáticas favoráveis. Conclusões: A ecoepidemiologia do dengue no
município do Ipojuca mostra-se dentro do perfil observado no país, especialmente na região Nordeste.
Apesar dos esforços empreendidos pala vigilância em saúde do Ipojuca, destacamos medidas mais
efetivas de ações educativas, controle vetorial, notificações e diagnóstico laboratorial.
Palavras-chaves: Ecoepidemiologia, Sazonalidade, Dengue, Ipojuca, Saúde Pública
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Resumo
Atualmente as arboviroses são um dos grandes desafios da saúde pública no Brasil. Constituindo uma área com interesses na busca de
ações preventivas na saúde ambiental. Uma vez que os problemas e as soluções de saúde decorrem não apenas do setor saúde, se faz
necessária a participação da sociedade e de todos os setores possíveis, permitindo uma visão integral dos problemas, e,
consequentemente o seu enfrentamento de forma interdisciplinar. O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência de
acadêmicos em saúde, mediante a interação da tríade do ensino-serviço e comunidade, reavaliando a prática a partir da teoria discutida,
e trabalhando a teoria a partir da prática vivida. O estudo foi realizado no território do Arraial Bairro, no Distrito Sanitário (DS) de Arraial
D'ajuda, no Município de Porto Seguro–BA, no período de maio de 2016 a janeiro de 2018, com a participação de estudantes do curso
Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), professores da UFSB, profissionais da
Secretaria de Saúde e da comunidade. Realizaram-se a territorialização, os diagnósticos participativos e a coleta de informações no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no primeiro ano. Somadas as informações, conduziram para as etapas do
segundo ano, a partir da problematização, construindo propostas, estratégias e intervenções em conjunto com a comunidade. As
arboviroses e o lixo foram destaque tanto por parte da comunidade, quanto dos profissionais de saúde e do SINAN. Com isso as ações
de educação ambiental foram realizadas em diferentes espaços do território, para que dessa forma os usuários tivessem maior
autonomia no que diz respeito à sua saúde. Realizados em diversos locais do bairro, mutirões de limpeza e oficina de compostagem
foram realizados em combate as arboviroses, constatando a necessidade de valorizar e criar espaços, para que a participação social
venha assumir seu papel nas decisões que dizem respeito à sua qualidade de vida, além de ampliar e esclarecer opiniões acerca de
condutas responsáveis individuais e coletivas. Portanto a melhor maneira de tratar as questões de saúde é contar com a participação de
todos os indivíduos interessados, em todos os níveis, em um processo permanente e contínuo, com enfoque no desenvolvimento de
habilidades para a solução dos problemas.
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Resumo

A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. Diante desse cenário, o Programa Nacional de Controle da
Dengue, visando a informação da população para o combate ao vetor, defende a inclusão de ações integrativas pela Estratégia de
Saúde da Família (ESF). Outrossim, trabalhar a temática com crianças proporciona a propagação do conhecimento, assim como
resultados positivos para o futuro. O objetivo do presente estudo foi relatar a experiência de acadêmicos em abordagem lúdica sobre a
dengue para informar crianças a respeito de medidas preventivas, buscando a capacitação da identificação dos focos. Foram utilizados
teatro, dando ênfase nas atitudes da comunidade que desencadeavam a dengue, músicas educativas e, ao final do processo, uma
atividade de fixação do conteúdo abordado, desenvolvidos pelos acadêmicos envolvidos na abordagem e aplicados no 1º e no 2º ano do
Ensino Fundamental de uma escola municipal de Parnaíba-PI em março de 2018. As crianças demonstraram interesse pelas atividades,
contribuindo com opiniões e questionamentos. No momento da dramatização houve interação dos acadêmicos com perguntas sobre
qual conduta seria ideal, quais consequências as atitudes erradas teriam, e as crianças colaboraram interagindo, assim fortalecendo,
ainda mais, a educação transmitida. As músicas traziam conotação educativa e reflexiva, relacionado ao conteúdo abordado na
dramatização. O processo foi finalizado com uma atividade de fixação, que trazia como questionamentos a identificação de focos do
mosquito Aedes aegypti, métodos de prevenção e consequência da dengue para a saúde da população, trazendo linguagem simples e
ilustrações. Foi perceptível a importância dessas estratégias como mecanismo de informação sobre a temática abordada e como é
notória a contribuição na formação acadêmica a inserção de práticas em educação em saúde, visando o combate baseando-se na
política de prevenção. Assim, observamos a importância da educação em saúde para que se tenha êxito na prevenção da dengue.
Trabalhar a reflexão dos agravos e sensibilizar sobre o tema promove um impacto positivo que pode ser avaliado no desenvolvimento
das ações. Além disso, trazer o lúdico para o campo da informação é um relevante mecanismo de intervenção que pode ajudar na
efetivação da promoção da saúde.
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Resumo
Dengue, Febre de Chikungunya e Febre pelo vírus Zika são arboviroses transmitidas por mosquitos, sendo doenças de
notificação compulsória no Brasil. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que até 100 milhões de casos de Dengue
ocorram anualmente, em mais de 128 países endêmicos. O rápido aumento de casos de Febre pelo vírus Zika e sua
associação com microcefalia congênita levaram a OMS a decretar uma Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional em 2016. Chikungunya ocorre principalmente na África e Ásia, porém, um grande surto desde 2015 vem
afetando vários países americanos, incluindo o Brasil. Portanto, medidas de controle das arboviroses são de grande
importância para a Saúde Pública. Este trabalho é um estudo descritivo do tipo relato de experiência, que objetiva expor a
experiência de alunos da Liga de Atenção Primária à Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade de Fortaleza,
durante sua participação na realização de ações de Educação em Saúde sobre arboviroses em uma Unidade de Atenção
Primária à Saúde em Fortaleza-CE. As ações aconteceram nos meses de janeiro a março de 2018, na forma de exposições e
diálogos com pacientes em sala de espera, com o propósito de informá-los sobre sintomas e a gravidade das arboviroses,
assim como as formas de prevenção. Durante as atividades, evidenciou-se a importância da sala de espera para realizar
ações educativas com temas de interesse popular. Percebeu-se a desinformação sobre as diferenças entre as arboviroses, a
contraindicação de certos medicamentos e métodos de prevenção eficazes. Em paralelo, foi notado uma alta prevalência
dessas doenças entre os pacientes da unidade. Com as experiências vivenciadas na ação, conclui-se que medidas
educativas acerca das arboviroses, principalmente no âmbito da atenção primária, são fundamentais para a promoção de
saúde, tornando a população conhecedora dos agravos presentes na comunidade e capaz de refletir sobre sua realidade e
território.
Palavras-chaves: Educação em Saúde, Infecções por Arbovirus, Saúde Pública
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Resumo

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica ocasionada pela bactéria
Mycobacterium leprae. Essa enfermidade se apresenta como um grande problema de saúde pública,
havendo indícios de sua existência desde os tempos antigos onde a mesma era considerada
incurável. Atualmente com a evolução médico-científica essa doença é curável, sendo que a melhor
maneira de intervir no problema, é desenvolver ações que visem a prevenção. O Ministério da Saúde
pontua a relevância de se trabalhar as ações de educação em saúde com finalidade de eliminação da
moléstia. OBJETIVO: Relatar as experiências vivenciadas durante a realização de uma ação de
educação em saúde sobre hanseníase e seus impactos na comunidade. METODOLOGIA: Trata-se
de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, acerca de uma ação de educação em saúde
sobre hanseníase realizada por uma enfermeira e um acadêmico de enfermagem, no dia 01 de
fevereiro de 2018, na escola municipal Arakén Sedrin de Aguiar em Cedro-CE. Os dados da atividade
foram coletados e estudados com base na literatura. RESULTADOS: A ação foi realizada com os
alunos do terceiro, quarto e quinto ano da modalidade ensino fundamental com faixa etária entre 8 e
11 anos. A ação se deu em dois momentos, a priori iniciou-se a ação com um vídeo lúdico sobre a
doença, a partir dai construiu-se um debate sobre o que era hanseníase, as crianças bem
participativas ao final do vídeo já relatavam casos que vivenciaram envolvendo a enfermidade.
Posteriormente a enfermeira e o estudante de enfermagem através de slides recreativos
apresentaram informações sobre a doença, versando como se dá a transmissão, profilaxia,
terapêutica e como identificá-la. As crianças bem prestativas ao final da apresentação tiveram várias
dúvidas que foram sanadas, além disso as mesmas trouxeram relatos sobre amigos e/ou familiares
que possuíam sinais da hanseníase. DISCUSSÃO: Através da ação foi possível conscientizar as
crianças acerca do problema que é a hanseníase e seus danos a saúde, além de forma-los como
disseminadores de conhecimento dentro do seu lar e consequentemente comunidade, fazendo com
que haja uma maior vigilância e adoção de medidas preventivas contra a patologia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Faz-se relevante as ações de educação em saúde, pois visam a
promoção do bem-estar e prevenção de agravos. A atividade foi efetiva pois gerou na criança um
olhar mais aguçado sobre a hanseníase.
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Resumo
As arboviroses são um sucessivo transtorno de saúde pública em todo o mundo. Particularmente associado ao seu potencial de
dispersão, devido sua capacidade de adaptação a diversos ambientes e hospedeiros, pela capacidade de causar grandes epidemias,
vulnerabilidade universal e devido a ocorrência de casos graves, podendo apresentar sintomas neurológicos, articulares e hemorrágicos.
Os mosquitos Aedes aegypti e Aedes Albopictus são capazes de transmitir doenças como: Dengue, febre do Chikungunya, febre do
Zika, Febre Amarela, febre de Mayaro dentre outros. A maioria dessas doenças ainda não possui vacina e tratamento específico. O
objetivo do estudo foi analisar a ação larvicida do 2-isopropil-5metilciclohexanol (mentol) contra os estágios larvais de mosquitos do
gênero Aedes. A amostra foi diluída em água destilada e dimetilsulfóxido - DMSO a 3% nas concentrações previamente pesadas de
1mg, 2mg, 5 mg e 10 mg para uma solução com volume total de 20ml. O teste foi realizado em triplicata, para cada diluição foram
utilizadas 50 larvas a serem testadas no tempo de 24 horas. Todos os testes utilizaram um grupo controle que apenas recebeu o DMSO
a 3% e após 24h se realizou a contagem das larvas mortas em cada grupo. A análise foi realizada por meio do programa Excel. Os
resultados mostraram que o mentol obteve uma resposta satisfatória na mortalidade das larvas de Aedes aegypti nas concentrações de
250 ppm com 94% de mortalidade no grupo de 50 larvas e na concentração de 500 ppm com 84% de mortalidade. O uso de inseticidas
para controle de vetores de mosquitos adultos e na sua forma larvária ocorre por meio do tratamento focal, perifocal e da pulverização
aeroespacial de inseticidas. O curso de vida dos insetos é bastante curto, porém com grande capacidade de gerar descendente, o que
faz com que aumente sua capacidade de se modificar geneticamente, criando uma grande variabilidade. O coeficiente de letalidade para

larvas de Aedes Aegypti foi de 192, 2 e não foi significativo para a dosagem testada no Aedes Albopictus. Com isso encontramos
sempre resistência em diferentes tipos de inseticidas. Nesse contexto é importante pesquisar novos compostos com efeito larvicida.
Concluímos que o uso de 2-isopropril-5metilciclohexanol nas concentrações de 250 e 500 ppm tiveram uma boa resposta para letalidade
das larvas do mosquitos Aedes aegypti sugerindo que este possui uma atividade larvicida, porém mais estudos são necessários para
seu uso no combate ao vetor.
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Resumo
A vigilância epidemiológica das arboviroses é de fundamental importância no controle das doenças, principalmente por
orientar as ações de bloqueio nos bairros com presença de casos suspeitos/confirmados. A prevenção e o controle dessas
doenças exigem, portanto, a aplicação do conhecimento acumulado por diversos parceiros, com intervenções integradas. A
redução da letalidade depende da detecção precoce de casos, de um sistema de referência ágil, do manejo adequado, da
reorientação da rede de assistência durante epidemias e da capacitação de profissionais de saúde em todos os níveis de
atenção. Objetivou-se relatar a experiência do município de Itapipoca em relação à queda significativa da incidência das
arboviroses em 2018. Para reduzir a incidência de casos, a Secretaria Municipal de Saúde de Itapipoca instituiu o Comitê de
Enfrentamento de Arboviroses (Portaria SMS nº 193/2017), cujo objetivo é ampliar a cobertura de visitas domiciliares e reduzir
significativamente a infestação vetorial, como também reduzir a incidência das arboviroses, além de prevenir a ocorrência de
casos graves e óbitos. Foram traçadas ações coordenadas entre os setores de vigilância em saúde, atenção primária à saúde
e apoio diagnóstico e laboratorial. Em Itapipoca, em 2017, foram notificados 613 casos de dengue, sendo 13 casos
confirmados; 1.929 casos de chikungunya, com 1.360 casos confirmados; e 76 casos de Zica notificados, sem caso
confirmado. Em contrapartida, em 2018, observou-se que a incidência dessas arboviroses apresentou uma queda
significativa, onde, até o momento, obteve-se 34 notificações de dengue, nenhum caso confirmado; 33 casos notificados de
chikungunya, com apenas 1 caso confirmado; e 8 casos notificados de zica, sem caso confirmado. Sabe-se que a ocorrência
de epidemias de arboviroses urbanas está intimamente relacionada à dinâmica populacional, envolvendo aspectos
socioculturais e econômicos e suas inter-relações com os demais componentes da cadeia de transmissão. Essa dinâmica
impõe importante desafio para a saúde pública, exigindo a reestruturação de sua organização, incluindo desde a vigilância,
controle, assistência, pesquisa e laboratórios até a sociedade civil.
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Resumo

A utilização continua das ovitrampas tem sido considerada uma ferramenta valiosa no monitoramento
entomológico dos Aedes. Pesquisas têm sido realizadas visando elevar a eficácia das ovitrampas pela
utilização de substâncias atrativas. O presente estudo objetivou avaliar a eficácia de ovitrampas
preparadas com diferentes atrativos, alguns com atividade já demostradas (infusões de feno e folhas
de caju) e outros testadas pela primeira vez (infusões e decocção de capim santo e decocção de
cumaru) e escolhidos pela fácil disponibilidade, já que são bastante usados na preparação de chás
caseitos, além de resultarem em produtos com odor mais agradável que as infusões de feno e folhas
de caju, e portanto, mais promissoras para uso em áreas internas. A coleta dos dados foi conduzida
durante 10 semanas utilizando ovitrampas instaladas em três pontos distintos no município de
Mossoró-RN: Em cada local foram instaladas 6 ovitrampas, ao nível do solo, com distância 1-1,5m
entre si e preenchidas com água (A) ou com uma das seguintes soluções a 30%: infusão de feno de

capim colonião (Panicum maximum) (IFCc); infusão de folhas de caju (Anacardium occidentale)(IFCj);
infusão de capim santo (Cymbopogon citratus) (IFCs); decocção de capim santo (Cymbopogon
citratus) (DCs); decocção de cascas de cumaru-nordestino (Amburana cearenses) (DCn). As infusões
foram preparas durante 7 dias e as decocções com 5 minutos de fervura. Palhetas foram recolhidas
semanalmente para contagem dos ovos e cálculos dos Índice de Positividade da Ovitrampa (IPO) e o
Índice de Densidade de Ovos (IDO). Os dados foram analisados utilizando ANOVA. Foram coletados
12918 ovos de A. aegypti. Todos os tratamentos utilizados foram capazes de atrair as fêmeas para a
postura e apresentaram os seguintes número de ovos, IDO e IPO, respectivamente: A = 2128; IPO=
90 ±22,5; IDO= 72,1 ±102,9; IFCc =3563; IPO= 80 ±23,3; IDO=144,5 ±228; IFCj= 1340; IPO= 70
±29,1; IDO= 51 ±67,3; IFCs=2431; IPO= 76,67±27,4; IDO= 84,6 ±121,3; DCs=2017; IPO= 83,33
±28,3; IDO= 69,6 ±86,1; DCn=808; IPO= 70 ±29,1; IDO= 54,8 ±56,9. Não houve diferença entre os
tratamentos com relação ao número de ovos (p= 0,68), IPO (p= 0,52) e IDO (p= 0,59). Os resultados
reforçam a eficácia das ovitrampas na obtenção dos ovos de A. aegypti para fins de monitoramento.
Dada a variedade de opções, a escolha do substrato para utilização em programa de monitoramento
deve levar em conta fatores operacionais e econômicos.
Palavras-chaves: Amburana cearenses, Armadilha para Aedes, Infusão de Cymbopogon citratus.
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Resumo
O Brasil os índices relacionados à tríplice arbovirose (Dengue-Zika-Chikungunya) são alarmantes. Em Feira de Santana, segundo
município em densidade populacional da Bahia, foram notificados mais de 8 mil casos de arboviroses em 2015, conforme dados
disponibilizados pela Divisão de Vigilância Epidemiológica (VE) municipal. Diante desse cenário, o Programa de Educação pelo Trabalho
para a Saúde – PET-Saúde/GraduaSUS elegeu como prioridade o desenvolvimento de um projeto de intervenção no intuito de contribuir
para o enfrentamento das arboviroses no âmbito da atenção primária de saúde, por meio da identificação precoce dos casos suspeitos e
do estímulo à notificação. Este trabalho tem por objetivo relatar a implementação de um projeto de intervenção direcionado ao
enfrentamento das arboviroses nas unidades básicas de saúde de Feira de Santana-BA, desenvolvido pelo grupo tutorial de
Enfermagem da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Trata-se de uma ação de caráter extensionista realizada no
período de xxx, e que tem como foco os trabalhadores da área de saúde que atuam na atenção básica, os quais têm como atribuição a
realização de busca ativa e notificação das doenças e agravos de notificação compulsória. Dentre as atividades
desenvolvidas destacam-se: sistematização de dados para a elaboração do projeto e o planejamento das ações; levantamento das
fichas de notificação e dos relatórios dos casos notificados de Dengue-Zika-Chikungunya disponibilizadas pela VE; identificação das
unidades básicas de saúde (UBS) silenciosas; ações voltadas para as UBS que notificaram maior número de casos; realização de três
oficinas e rodas de conversas com os trabalhadores das UBS com casos notificados das arboviroses; levantamento das dificuldades
para a notificação dos agravos; articulação junto aos componentes curriculares de enfermagem para ações conjuntas; reunião entre os
ACS e a os Agentes de Endemia visando integração das ações; realização de enquete no google docs para busca ativa de estudantes
da UEFS que apresentaram sintomas de alguma arbovirose; e avaliação dos resultados das intervenções. O desenvolvimento deste
projeto, que ainda se encontra em curso, teve uma adequada receptividade por parte dos trabalhadores de saúde da VE e da atenção
primária de saúde e possui amplo potencial para exploração dos problemas e busca de soluções intersetoriais que visam qualificar as
medidas de prevenção e controle da tríplice arbovirose.
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Resumo

O programa de popularização da ciência “Ciência na Estrada: educação e cidadania” do IOC/FIOCRUZ atende escolas públicas do Rio
de Janeiro, abordando doenças infecto-parasitárias, divulgar informações como princípios de higiene e combate ao Aedes aegypti para
controle e profilaxia de infecções e infestações. Tais atividades estimulam a participação comunitária em promoção da saúde. Este
trabalho teve como objetivo avaliar a percepção dos alunos frente a uma oficina realizada em uma escola pública em Niterói/RJ. A
informação foi passada aos alunos de forma lúdica e contextualizada, através de três atividades: 1- visita ao ciência-móvel, com o
laboratório-volante, com observações em microscópios ópticos dos estágios de mosquitos. 2- Visualização das sujidades das mãos,
através de microscópio digital, com imagem projetada em TV. A seguir, pedimos para que fossem lavar as mãos, aproveitando para
ensinar a forma correta de lavagem e confirmando a limpeza com nova visualização; 3- Maquetes de casas e comunidades, para
observação de possíveis focos de criadouros de mosquitos e a relação do lixo com propagação de doenças, orientando sobre as
condutas adequadas para o descarte deste. Ao final, os alunos foram convidados a opinar sobre o evento. De maneira geral,
consideraram importante a ida do programa à escola, com uma abordagem diferenciada sobre as doenças e suas prevenções, pois se
preocupam com a divulgação das informações para a população. Gostaram da oficina que demonstra coisas do “dia-a-dia” e
classificaram o evento como “ótimo”, “muito bom” e “que traz conhecimento”. Apresentaram, ainda, diversas sugestões de temas para
uma nova visita, tais como: DST, doenças transmitidas por fezes de animais, doenças pulmonares, vacinas, malária etc. Informaram
que, com essas informações, podem alertar suas famílias sobre os mosquitos transmissores de doenças e de como fazer a prevenção.
O programa tem um papel importante na divulgação das doenças e prevenção, assim como no despertar da curiosidade e interesse do
indivíduo para a observação dos problemas do cotidiano de sua família e comunidade, empoderando o cidadão para a busca de
soluções como propagadores da informação de forma consciente e participativa.
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Resumo
Introdução: As arboviroses são doenças intrinsecamente relacionadas aos fatores climáticos, à urbanização desordenada,
irregularidade no abastecimento de água e a ausência de gerenciamento adequado do lixo, constituindo-se em um grave problema de
saúde pública nas grandes metrópoles brasileiras. Objetivo: Relatar a experiência de convidar profissionais de saúde para uma
Formação em EBS. Metodologia: A Universidade Estadual do Ceará (UECE) iniciou uma pesquisa em Abril de 2017 na cidade de
Fortaleza/CE. A pesquisa acontece simultaneamente na Colômbia e México. Financiado pelo International Development Research
Centre (IDRC) o projeto é inovador sob vários aspectos e enfoca a prevenção de doenças transmitidas por vetores como o Aedes
aegypti. Ele emprega a participação da comunidade nas ações de controle do mosquito, e limita o uso de inseticidas e larvicidas como
forma de tratamento para os criadouros. Como parte do projeto, é ofertada uma formação em EBS para Agentes Comunitários de Saúde
(ACS), Agentes de Combate às Endemias (ACE), Mobilizador Social e lideranças comunitárias. O encontro foi agendado com o gestor
da Unidade de Atenção Primária a Saúde (UAPS). Ocorreu no mês de maio de 2018 na UAPS Viviane Benevides localizada em um dos
bairros da Secretaria Regional V, uma das áreas de intervenção da pesquisa. Participaram do encontro os pesquisadores, o gestor os
ACS e o mobilizador social que estão inseridos na área delimitada pela pesquisa. Resultados: As pesquisadoras apresentaram as
áreas de abrangência da pesquisa cobertas pela UAPS e convidaram os profissionais de saúde para participar da formação EBS
expondo, o cronograma de atividades e a carga horária do curso. Durante o encontro os ACS e o mobilizador social levantaram
reflexões acerca da dificuldade de acesso a determinados domicílios da área em virtude da violência urbana e da importância da
parceria entre ACE e ACS no controle do Aedes aegypti. Conclusão: A participação de profissionais de saúde na formação EBS parte
do princípio Conhecimento para a Ação, um dos princípios alicerçantes da abordagem EBS que se constitui no ponto de partida para
mover o conjunto de ações integrativas e inovadoras necessárias para transformar as práticas de controle do vetor Aedes aegypti na
comunidade.
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ENVOLVIMENTO CARDÍACO NA DENGUE
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Resumo

A infecção por dengue é a mais predominante doença viral transmitida por artrópodes nas regiões subtropicais e tropicais do mundo. O
vírus da dengue (DENV) pertence à família Flaviviridae e se divide em quatro sorotipos (DENV1-4). A infecção pode resultar em um
amplo espectro de efeitos, incluindo a doença febril aguda, a Dengue, que pode progredir para formas severas, como a Dengue
Hemorrágica e Síndrome de Choque da Dengue, com mudanças na hemostasia e na permeabilidade vascular. Recentemente,
manifestações clínicas atípicas da dengue foram relatadas, entre elas, as manifestações cardíacas de dengue, embora raras, devem ser
conhecidas pelos médicos, pois poderiam influenciar o resultado da doença, pois podem causar morbidade e mortalidade significativas,
salientando a necessidade de identificação precoce que pode ajudar no tratamento e na intervenção. Portanto esse trabalho objetiva
entender a importância do entendimento do envolvimento cardíaco na dengue e suas consequências. Foi realizada uma revisão de
literatura, em abril de 2018, através das bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e National Library of Medicine
(MEDLINE), com os descritores em saúde: “dengue”, “heart”, e operador booleano “and”. Foram encontradas 47 publicações e
selecionadas 9, aplicando critérios de inclusão: pesquisas disponíveis de forma gratuita, com formato de textos completos, em inglês,
publicados entre 2013 e 2018, que abordassem o envolvimento cardíaco na dengue; os critérios de exclusão foram: artigos duplicados
ou pagos e pesquisas que não estivessem direcionadas ao tema. Foi encontrado que as complicações que surgem devido ao
envolvimento cardíaco na dengue são numerosas, e variam de arritmias benignas até manifestações fatais, como a miocardite
fulminante, que foi a patologia cardíaca mais descrita em casos que sucumbiram à Síndrome do Choque da Dengue. As anomalias
funcionais cardíacas estão relacionadas à severidade do vazamento de plasma. As alterações de ECG relatadas na dengue são
frequentemente transitórias e não específicas, incluindo bradicardia sinusal, bloqueio atrioventricular, onda T e anomalias do segmento
ST. A função ventricular pode ser temporariamente comprometida durante a infecção por dengue. O diagnóstico precoce do
envolvimento do miocárdio, com reanimação volêmica livre de sobrecarga, e apoio inotrópico com monitoramento contínuo são o melhor
tratamento para pacientes afetados pela dengue com miocardite grave.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A Febre chikungunya foi introduzida em Roraima no ano de 2014 (BENEDETTI et al.,
2015). Em 2018, foram registrados 29.675 casos prováveis da doença no país. A redução é de 65%
em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 86.568 casos. Em 2018,
houve 4 óbitos confirmados laboratorialmente. Em 2017, no mesmo período, foram 83 mortes
(BRASIL, 2018). OBJETIVO: Descrever os aspectos epidemiológicos do surto de febre chikungunya
em Roraima no ano de 2017. MÉTODO: Estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo. Os dados
foram obtidos do SINAN/MS da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde do estado. Para o
cálculo da taxa de incidência foi utilizado as estimativas do IBGE para 2017 (IBGE, 2017).
RESULTADOS: No período de 2014 a 2017 foram notificados 7.455 casos febre de chikungunya. Boa
Vista, a capital, concentrou 74,9% das notificações (5.586), Rorainópolis 8,4% e Mucajaí 8,2%. Em
2017 houve uma epidemia de Chikungunya em alguns municípios, o coeficiente de incidência do
estado para os casos confirmados foi de 749,66 por 100 mil habitantes, em Boa Vista (379,77/100.000
habitantes), Rorainópolis (485,56), Mucajaí (379,77) e Caracaraí (72,10). Houve notificação de casos
durante todo o ano, mas a intensificação surgiu a partir da semana epidemiológica (SE) 14 e
desacelerou na SE 36. Essa epidemia atingiu praticamente todas as faixas etárias de ambos os
sexos. DISCUSSÃO/CONCLUSÃO: A febre chikungunya se tornou mais uma endemia no estado. O
surto de 2017 reflete a necessidade de combate ao Aedes aegypti, vetor da doença, o mesmo da
dengue e do zika vírus. Desta forma, as ações de vigilância – notificação, investigação e análise do
perfil epidemiológico dos casos e as ações do controle vetorial foram intensificadas pelos profissionais
de saúde e gestores municipais no curso da epidemia.
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Resumo
O alfavírus Chikungunya, originário da África, causou surtos globais recentes associados à morbidade grave. Trata-se de uma doença
febril aguda associada a dor intensa e frequente poliartralgia debilitante. Um genótipo asiático de CHIKV foi introduzido nas Américas
através do Caribe em dezembro de 2013, e os primeiros casos brasileiros autóctones foram notificados em setembro de 2014 no norte
do estado do Amapá. Curiosamente, ao mesmo tempo, foi encontrado outro genótipo da CHIKV, a cepa oriental, central e sul africana e
asiática (ECSA), na cidade de Feira de Santana (Bahia). O objetivo do presente estudo é analisar a epidemiologia da Chikungunya no
cenário baiano e brasileiro (2016-2018). Trata-se de um estudo documental, epidemiológico de caráter exploratório, transversal e
quantitativo, onde foram realizadas análises de notas técnicas, boletins epidemiológicos, artigos e revistas para a coleta dos dados. Os
bancos de dados utilizados foram SciELO, PubMed e Sesab (Secretaria de Saúde do Estado da Bahia). Em território brasileiro, foram
confirmados 156 óbitos por Chikungunya em 2016. Dentre os estados, o de Pernambuco apresentou maior número de óbitos, com 78
casos com confirmação laboratorial e outros 35 casos demonstrando co-infecção de Chikungunya e dengue, o que representa o maior
número de óbitos por arboviroses em um único ano no estado. Em 2018, até a SE 16, foram confirmados laboratorialmente quatro óbitos
por Chikungunya e existem ainda 26 óbitos em investigação que podem ser confirmados ou descartados. O Ministério da Saúde destaca
que no período de 2017, foram confirmados 83 óbitos e existiam 30 óbitos em investigação. Em território baiano, segundo dados
preliminares, 49 (11,8%) municípios notificaram casos suspeitos da doença em 2018, porém, até o momento não há registro de
municípios com incidência superior a 100 casos/100.000 habitantes. A Região Extremo Sul concentrou 55,8% dos casos (182). Ainda,
muitos casos importados foram identificados em vários estados brasileiros, procedentes dos estados do Amapá e Bahia, bem como de
outros países. Os dados epidemiológicos analisados na presente pesquisa alertam para a necessidade de visualização da CHIKV como
uma arboviroses com real capacidade de morbimortalidade no cenário estadual e nacional.
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Resumo

A Dengue trata-se de uma doença viral e endêmica na região amazônica, ocorre de maneira sazonal
mediante o presente estudo buscou analisar os dados desta patologia nas variáveis de: ano (20102015), mês, idade e número de casos no município de Tucuruí-Pa. Objetivou-se esclarecer como se
adquire a Dengue, os focos do criadouro e como combater a doença em Tucuruí, a fim de que haja
redução no número de casos. Buscou-se, analisar os dados epidemiológicos do município em
questão, afim de promover estratégias para prevenir e acompanhar processos endêmicos. O presente
estudo trata-se de um estudo observacional, descritivo do tipo transversal, empregou-se ainda a
metodologia da problematização, utilizam o Arco de Maguerez e suas cinco etapas. O estudo
transcorreu na cidade de Tucuruí no Estado do Pará, os dados coletados procederam-se do
Departamento de Vigilância Epidemiológica do município (DEVEP), DATASUS e Ministério da Saúde,
levantou-se os índices de incidência e prevalência da doença nos anos de 2010 a 2015. Verificou-se
que o perfil da Dengue no município de Tucuruí nos anos estudados, prevalece no sexo feminino. O
estudo mostrou que no período de 2010 a 2015, foram notificados 73.485 casos confirmados de
dengue no Pará e 1.527 no município de Tucuruí. Observou-se ainda o maior número de casos no ano
de 2011 com 631 casos confirmados, neste ano, os meses de maior número de casos foram os de
janeiro a abril, bem como o de dezembro deste ano. Nos anos seguintes, a Dengue teve baixa de
casos até 2014, porém no ano de 2015 teve um pequeno aumento. Os dados mostram ainda que em
2010 a faixa etária de 1 a 9 anos ocupou 21% das notificações, em 2011 foram 17%, em 2012 11%,
em 2013 13%, em 2014 10% e em 2015 11%. Interviu-se na faixa etária de 5 a 7 anos, visto que, as
crianças são multiplicadoras de informações, buscou-se então, promover a sensibilização das
crianças, por meio de fantoches, gincanas, bem como perguntas e respostas. Diante disto, o presente
estudo, buscou mostrar como a Dengue é transmitida e seus afins, com o intuito de causar a
sensibilização das crianças para a patologia. Em suma, por meio da ação, evidenciou-se a
potencialidade de ações como esta, para construção de conhecimentos sobre a doença e em prol de
uma sociedade mais consciente e responsável.
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Resumo

Desde de 2015, o Brasil é alvo da cocirculação de três arbovírus: Dengue (DENV), Chikungunya
(CHIKV) e Zika (ZIKV). A região Nordeste, em especial o estado de Pernambuco, apresenta-se como
uma das áreas de maior incidência de afetados por tais vírus. Dessa forma, o trabalho objetivou
descrever a epidemiologia das infecções por DENV, CHIKV e ZIKV no Sertão Pernambucano, visto
que não há trabalhos reportados para essa região. Inicialmente, dados oriundos da Secretaria de
Saúde de Pernambuco foram filtrados levando em consideração os casos confirmados das seis
cidades com campus do IFSertão-PE: Floresta, Ouricuri, Petrolina, Salgueiro, Santa Maria da Boa
Vista e Serra Talhada. Esses municípios foram selecionadas por causa da excelente cobertura
geográfica bem como da importância econômica para a região. Em seguida, a população foi
caracterizada quanto ao sexo, idade, raça, evolução da doença e tempo de gestação. Com relação à
dengue, foram confirmados 10.314 casos, dos quais 4.764, 5.157 e 393 aconteceram em 2015, 2016
e 2017, respectivamente. Sobre chikungunya, 193 casos foram registrados, sendo 1 em 2015, 187 em
2016 e 5 em 2017. Enquanto para Zika, 746 notificações foram confirmadas, 21 em 2015, 720 em
2016 e 5 em 2017. Ouricuri, Petrolina e Floresta foram as cidades com mais casos de infecções por
DENV, CHIKV e ZIKV: 36%, 73% e 59,3% do total, respectivamente. A maioria dos infectados é do
sexo feminino (63%), composta prioritariamente por pessoas da raça parda e em relação à faixa
etária, a maior parte dos infectados por DENV e CHIKV é representada por indivíduos com menos de
50 anos (83% para dengue), enquanto que para ZIKV, a maioria (82%) tinha mais de 50 anos. Foram
confirmados nove óbitos por DENV e um por ZIKV, ,as nenhum por CHIKV. Ainda para ZIKV, 23% das
grávidas infectadas estavam no primeiro trimestre de gestação. Dentre os resultados obtidos, ressaltase: i) a diminuição simultânea das três arboviroses em 2017, provavelmente influenciada pela
imunidade rebanho da população e pela política nacional de controle ao vetor; ii) a elevada
porcentagem de infecção em indivíduos do sexo feminino e assim o aumento da chance de
transmissão vertical da encefalite neonatal por CHIKV e da síndrome congênita por ZIKV. Por fim, o
presente estudo espera ter contribuído para o conhecimento da distribuição das infecções por DENV,
CHIKV e ZIKV no sertão pernambucano e com isso ajudar o poder público no direcionamento das
medidas de controle e prevenção.
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Resumo

A Dengue é uma doença infecciosa febril causada por uma arbovirose da família Flaviviridae, com
quatro sorotipos antigenicamente distintos entre si (DENV 1-4), e transmitida por vetores do gênero
Aedes. Entre os anos de 2013 e 2014, mais de 49 mil casos foram confirmados para dengue no
município de Campinas/SP, porém muitos outros casos de Síndrome Dengue-like foram reportados ao
Ministério da Saúde devido ao critério de diagnóstico clínico-epidemiológico adotado em períodos de
surto.Atualmente, em 2018, até a semana epidemiológica 12, 629 casos suspeitos de dengue foram
notificados em Campinas, mas somente 47 foram confirmados. As arboviroses, de modo geral,
apresentam sintomas similares entre si, o que torna muito importante o diagnóstico diferencial dentre
outras infecções virais, como os outros membros da família Flaviviridae (vírus da Febre Amarela, Zika,
Rocio, Saint-Louis, Nilo do Oeste e Ilhéus) e Alphavirus (vírus Chikungunya, Mayaro, Aura e
Encefalites Equinas do Leste, Oeste e Venezuelana). O estudo tem caráter retrospectivo descritivoe

visarealizar a caracterização molecular desse surto. Para tanto, serão analisadas 200 amostras de
plasma coletadas de pacientes com suspeita de infecção pelo vírus dengue atendidos no Centro de
Saúde da Comunidade (CECOM/UNICAMP), durante o período de abril de 2013 a maio de 2014.
Estes pacientes são alunos, funcionários e docentes, oriundos da comunidade da UNICAMP.Para
tanto, o RNA foi extraído destas amostras para a obtenção decDNAatravés da RT-PCR e, assim,
prosseguiu para asorotipagem do vírus dengue pela nested-PCR, com exceção do vírus Zika, que
será pesquisado pela qPCR (PCR em tempo real). Como resultados preliminares, 17 amostras de
2013 foram testadas, sendo 2 (12%) positivas para o vírus DENV4, 2 (12%) para Chikungunya e 1
(6%) para Encefalite do Leste. Esses resultados sugerem que a notificação dessas infecções
caracterizadas com os critérios clínico-epidemiológicos como sendo infecção pelo vírus dengue,
podem apresentar números superestimados eo uso de métodos laboratoriais moleculares de
diagnóstico podem nos proporcionar maiores informações a respeito de outras arboviroses circulantes
no mesmo período, que podem ser transmitidas pelo mesmo vetor.
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Resumo

INTRODUÇÃO: O vírus da febre amarela (VFA) é um arbovírus do gênero Flavivirus, família
Flaviviridae, enzoótico na África e nas Américas. Um recente surto epidêmico envolvendo VFA
silvestre espalhou-se pela região sudoeste do Brasil, alcançando as regiões brasileiras mais
populosas, onde a cobertura vacinal é baixa. Como esse arbovírus acarreta sintomas, semelhantes a
dengue e outras doenças sindromicas febris, incluindo hemorragias, achamos importante realizar o
mapeamento completo de todas as proteínas imunes do YFV. OBJETIVOS: Mapear todos os epítopos
de IgM e IgG da poliproteína YFV (3 proteínas estruturais e 7 não estruturais), identificar epítopos
reativos e específicos e caracterizar o padrão cinético temporal de reconhecimento. MATERIAL E
MÉTODOS: Duas biblioteca de 696 peptídeos com um comprimento de 14aa e 9 resíduos
sobrepostos foram sintetizados e avaliados quanto à reatividade de IgM e IgG através de uma
metodologia de microarranjo de peptídeos de alto rendimento. RESULTADOS: Vinte e oito e oitenta e
nove epitopos IgM e IgG cobrindo toda a extensão da poliproteína viral foram identificados. sendo 69
nas poliproteínas não estruturais e 20 na proteína estrutural. A NS3 apresentou o maior índice de
antigenicidade. A reatividade, especificidade e cinética de reconhecimento de seis MAPs octaméricos
foram avaliadas por ELISA utilizando um painel de soros de pacientes com várias doenças febris
(ZIKA, CHIY, DENV, Leptospirose) e soros de pacientes vacinados contra a FA em diferentes
momentos (4 dias-20 anos). DISCUSSÃO: Um padrão descendente de reconhecimento imunológico
foi identificado, na análise temporal, no entanto, a resposta a alguns epitopos permaneceu constante
por cercca de 20 anos pós vacinação. CONCLUSÃO: A complexidade da reatividade cruzada e a
especificidade de um grupo de epitopos revelado neste trabalho tem implicações para a compreensão
do mecanismo de neutralização mediada por anticorpos IgM e IgG do VFA e estes dados podem ser
úteis para o desenho de novas vacinas baseadas em tecnologia de DNA recombinante. Além disso,
poderia auxiliar o desenvolvimento de novos ensaios sorodiagnósticos mais específicos contra esta e
outras síndromes febris.
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Resumo
A febre amarela é uma doença grave com letalidade que varia entre 20% a 50%, de prioridade em saúde pública no Brasil e
em 13 países das Américas. A vacina está indicada para residentes ou viajantes às áreas com recomendação de vacinação
(ACRV) e contenção de surto, sendo fornecida gratuitamente para todo território nacional pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), por meio do Programa Nacional de Imunizações. No ano de 2017, o Brasil registrou o maior surto de febre amarela,
com a expansão da circulação viral para as proximidades das grandes capitais metropolitanas, especialmente na região
Sudeste, o que demandou ações de intensificação vacinal nessas áreas, com objetivo de reduzir a incidência da doença e
alcançar cobertura vacinal de no mínimo 95%. Em julho de 2017, com o encerramento do surto, identificou-se a importância
da continuidade das ações de vacinação. Nesta perspectiva, o Ministério da Saúde em conjunto com as Secretarias
Estaduais da Saúde de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Bahia (BA), realizou entre janeiro e março, uma Campanha de
Vacinação contra Febre Amarela, em 130 municípios localizados nos referidos estados. Para esta estratégia foi utilizada a
vacina febre amarela em dose padrão (0,5 mL) e dose fracionada (0,1 mL), ou seja, a utilização de um quinto de uma dose
padrão. Esta medida está em consonância com a Organização Mundial da Saúde, por ser em áreas populosas com risco de
expansão da doença. Para vacinação foi considerada a estimativa de pessoas não vacinadas, cerca de 39,8 milhões. Foram
enviadas aos estados cerca de 18,4 milhões de doses da vacina, a saber: 13,4 milhões (SP), 4,7 milhões (RJ) e 300.000 mil
(BA). Descrever as coberturas vacinais (CV) da VFA no período da Campanha de Vacinação. Foi realizado um estudo
descritivo, considerando as CV da VFA de 130 municípios, informadas por meio de planilhas pelas Secretarias Estaduais da
Saúde de SP, RJ e BA. Segundo dados informados pelas Secretarias Estaduais da Saúde, foram vacinadas cerca de 8,4
milhões de pessoas, sendo 7.670.196 de doses fracionadas e 711.227 de doses padrão. As CV nos municípios selecionados
de SP, RJ e BA, atingiram 53,6%, 56% e 55%, respectivamente. Discussão: A vacinação contra febre amarela é uma
estratégia eficaz para proteger os indivíduos contra a doença. Observou-se que apesar do grande número de pessoas
vacinadas, não foi atingida a CV de no mínimo 95%. Recomenda-se dar continuidade a vacinação no intuito de alcançar as
CV nesses municípios.
Palavras-chaves: cobertura vacinal, dose fracionada, dose padrão, febre amarela

ESTRATÉGIA INTERSETORIAL PARA O CONTROLE DAS ARBOVIROSES NA XII REGIONAL DE
SAÚDE - PE

Autores

Thuanni Naira de Andrade Cordeiro 1, Rodrigo Oliveira 1, Camilla Sena 1, Yanne Alcântara
1, Mônica Albquerque 1, Thaís Ferreira 1, Alexandra Azevêdo 1, André Wanderley 1,
Lancart Lima 1, Danielle Pedrosa 1, Marianna Fernandes 1, Rita Xavier 1, Laurindo Silva 1,
Daniele Uchôa 1, Rafael França 1

Instituição 1 SES/PE - XII GERES - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO - XII
GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE (2º TRAVESSA DJALMA RAPOSO, S/N - CENTRO,
GOIANA)
Resumo
As arboviroses são um grave problema de saúde pública no Brasil. Nos anos de 2015 e 2016, com a introdução dos vírus
do Zika e da febre do Chikungunya em Pernambuco, foi desencadeada uma das mais graves epidemias de transmissão
vetorial já descritas, ocasionando graves prejuízos sociais e econômicos devido ao forte absenteísmo provocado,
principalmente, pela febre do Chikungunya. Para minimizar a magnitude das arboviroses, além da atuação dos serviços de
saúde, é de suma importância a mobilização social, envolvendo diversos atores, inclusive os setores comerciais e
industriais. Nesse contexto destacamos a Klabin, com cerca de 1.045 colaboradores é uma importante indústria da mata
norte de Pernambuco, que identificou cerca de 46,63% de ausência nos postos de trabalho, durante a tríplice epidemia de
arboviroses. Diante deste cenário, o objetivo deste trabalho foi descrever a ação de articulação intersetorial entre a XII
Regional de Saúde de Pernambuco e a indústria Klabin. A partir de um estudo de intervenção foi elaborada uma estratégia
de atividades intersetoriais junto aos colaboradores da Klabin, com ênfase na educação em saúde, marketing digital,
panfletagem, palestras com infectologistas, criação de brigada ambiental formada pelos funcionários para vistoriar a
empresa, além da realização de mutirões periódicos, inclusive com mascotes para aumentar a visibilidade da ação. A partir
da metodologia desenvolvida, observou-se uma redução do absenteísmo na ordem de 93% no número de dias de
afastamento. Em relação a apresentação de atestados médicos a redução foi na ordem de 65%, levando a um aumento na
produtividade. Além das ações no âmbito industrial a Klabin também atuou no território municipal, colaborando na

eliminação de pneus inservíveis, distribuindo repelentes para seus colaboradores e os seus dependentes, doando capas de
proteção de depósitos de água e bombas mecanizadas para controle do Aedes sp. à secretaria de saúde municipal. Desta
forma à abrangência das ações não se limitaram a Klabin, mas também foram estendidas para o domicílio de seus
funcionários e para o território municipal. A experiência demonstra a importância da intersetorialidade público e privada na
elaboração de atividades de controle das arboviroses, reforçando a efetividade das ações de controle vetorial não só de
forma química e biológica, mas também da união dos métodos epidemiológicos, com participação social, na busca do
controle das arboviroses.
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Resumo
INTRODUÇÃO: As arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti fomentam preocupações globais por causarem ameaças à saúde da
população e por serem de difícil controle. Toda a população está vulnerável a adoecer na presença de vetores competentes para
manterem seu ciclo de transmissão, mas há grupos de maior risco para complicações, dentre os quais destacam-se as gestantes.
OBJETIVO: Descrever a experiência de captação de gestantes e parceiros para a construção de uma cartilha educativa para prevenção
das arboviroses na gestação. METODOLOGIA: A experiência ocorreu nos meses de abril e maio de 2018, no município de Fortaleza –
CE, nos bairros Vila Manoel Sátiro e Conjunto Ceará, territórios de implementação da abordagem Eco-Bio-Social (EBS),
especificamente em Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS), totalizando a participação de sete equipes da Estratégia de Saúde
da Família (ESF) e seus gestores, profissionais do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), docentes da rede privada de ensino
superior e pesquisadores, que planejaram estratégias de captação de gestantes para ações educativas e ações da pesquisa.
RESULTADOS: Pesquisadores, profissionais da gestão, da assistência da ESF, do NASF e docentes de instituições privadas de ensino,
reuniram-se em cada UAPS em momentos diferentes, onde foi apresentada a proposta do estudo com a abordagem EBS e suas ações,
em específico com gestantes, em uma partilha de construção coletiva de estratégias de captação efetiva dessas e de seus parceiros.
Houve convergência entre a intenção da pesquisa e do serviço em ter um grupo de gestantes e da parceria de Pesquisadores e
profissionais, o ACS passou a fazer o convite; a agenda de atendimento pré-natal foi um guia e por ocasião da consulta, fez-se partilha
do consultório e do ambiente de espera, para realizar o convite à participação da mulher e parceiro, em que se fazia um diálogo sobre a
proposição do encontro, entregava-se um convite impresso e registrava-se os dados de identificação e contato telefônico que foi
utilizado para reforço do convite. Resultou um encontro inaugural em cada UAPS, com participação de profissionais e pesquisadores
junto às mulheres e parceiros representando uma soma de esforços que fortaleceu o momento e seu objetivo. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: O interesse comum entre pesquisa e serviço para que o grupo de gestantes conseguisse alavancar foi primordial para utilização
de estratégias viáveis e efetivas na captação de gestantes e parceiros.
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Resumo
No grupo das doenças infecciosas emergentes e reemergentes, os arbovírus transmitidos por mosquitos, como os vírus da dengue,
Chikungunya, Zika e Febre Amarela são considerados importantes desafios para a saúde pública. Ambos são transmitidos por
mosquitos do gênero Aedes, particularmente Aedes aegypti e A.albopictus, duas espécies invasoras e cosmopolitas.Assim é de
fundamental importância avaliar a distribuição das arboviroses incidentes na comunidade do Santa Bárbara, identificando os vetores
presentes e caracterizando os focos de multiplicação dos mesmos. Faz-se necessário comprovar a correlação existente entre o meio
ambiente e a proliferação dos vetores em questão, buscando uma conscientização da comunidade local, com relação à necessidade do
cuidado com o meio ambiente e preservação do mesmo.O projeto objetivou localizar os possíveis criadouros, conscientizar os
moradores da comunidade sobre a importância do combate ao mosquito. O mesmo foi desenvolvido na comunidade Santa Barbara,
bairro Cidade Universitária, João Pessoa PB. Foram formadas equipes de ação com docentes da Universidade Federal da Paraíbae
professores da Escola Técnica de Saúde da UFPB. Entre as estratégias de ação estiveram a aplicação de um questionário
socioeducativa, l. Foram realizadas oficinas e palestras educativas, além da caracterização dos possíveis criadouros e colocação

periódica de armadilhas. As atividades proporcionaram aos moradores da comunidade a troca de experiencia e a oportunidade de
esclarecer dúvidas Levamos as armadilhas que utilizamos em campo, além de alguns instrumentos que usamos no laboratório Os
moradores tiveram a oportunidade de observar amostras das larvas dos mosquitos que coletamos em suas residências, elucidando
assim uma grande curiosidade dos mesmos. Com relação aos registros de possíveis criadouros encontrados nos Peri domicílios das
residências, o destaque se deu aos pneus, água cinza, vasos de plantas com água acumulada, lixos a céu aberto, sucatas de ferro
velho, tambores sem tampa e calhas.O trabalho desenvolvido foi possível graças ao acolhimento e interação dos moradores da
comunidade. Dentre os aprendizados que ficaram para o dia a dia dos morados da Comunidade Santa Bárbara, ressaltasse a
compreensão da importância colaborativa de todos no combate ao mosquito do gênero Aedes em prol de uma melhor qualidade de vida.
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Resumo

Nos últimos anos, as arboviroses tem se tornado um sério problema de Saúde Pública no Brasil. Esse
cenário se deve à introdução do Aedes aegypti no território brasileiro, sendo este o mosquito
transmissor da Dengue, Zika, e Chikungunya. Em decorrência do clima tropical predominante,
configura-se um local propício para a existência do vetor e a ocorrência de arboviroses e epidemias
que tem ganhado destaque epidemiológico, tendo em vista o acometimento da população brasileira
por algum arbovírus. O objetivo deste trabalho consiste em descrever as estratégias de controle
desenvolvidas no município de Piquet Carneiro para o enfrentamento da epidemia por arbovirose
Chikungunya no ano de 2017. O município sofreu uma epidemia de dengue no ano de 2015. anos
posteriores ocorreram surgimento de casos, porém em menor quantidade. Em 2017, diferente dos
anos anteriores, vivenciamos uma epidemia de chikungunya, onde foram notificados 479 casos, sendo
411 casos confirmados. Em relação à Zika, em 2015 e 2016, foi confirmado 01 caso em cada ano,
sendo 01 importado, não havendo assim casos em 2017. O município possui 5590 imóveis urbanos
trabalhados e distribuídos em 08 zonas ou microáreas. Cada imóvel é inspecionado uma vez a cada
ciclo, com pontos estratégicos que são inspecionados quinzenalmente. As ações desenvolvidas pelo
município foram: controle biológico através do peixamento, aquisição do EPINOSAD para controle
vetorial, reativação do Comitê Intersetorial de Enfrentamento às arboviroses, mobilização semanal
realizada pelos ACS e ACE’s, rodas de conversa com a população nos bairros, caminhadas de
mobilização em parcerias com as escolas públicas, e incorporação do ACE na Estratégia Saúde da
Família em áreas descentralizadas. Conclui-se que todas as estratégias foram importantes para o
controle das arboviroses, mas após uma comparação dos índices de infestação e classificação de
risco do município nos ciclos trabalhados, observamos que após o zoneamento dos ACEs nas áreas
descentralizadas houve uma mudança no cenário. No 1º, 2º e 3º ciclos antes do zoneamento o
município esteve em classificação de risco média e alta, nos últimos ciclos, 4º, 5º e 6º, com o
zoneamento, a classificação de risco foi média, finalizando com baixa, nos dois últimos, vale salientar,
que tal estratégia, surgiu como uma demanda do Comitê Intersetorial de Enfrentamento às
arboviroses e para nossa realidade teve resultado satisfatório, o que pretende-se ampliá-la para 100%
do município.
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Resumo

O mosquito Aedes aegypti é um artrópode conhecido no Brasil e em todo mundo por ser transmissor de diversas doenças como
Dengue, Zika, Chikungunya e também em algumas oportunidades a Febre Amarela. É um mosquito que vive perto dos homens e por
isso tem preferência por locais onde tenham um grande aglomerado de pessoas e um crescimento desordenado, dessa forma a fêmea
tem um maior número de locais para desova e também mais oportunidades para se alimentar. Sabendo disso, buscamos analisar quais
são os conhecimentos prévios sobre as formas de proliferação do mosquito e seus locais de postura dos ovos em um bairro com
alto índice de casas com foco positivo em uma cidade na região norte do estado do Ceará. Esse é um estudo transversal, observacional
e individuado, realizado através da aplicação de um questionário. Foram realizados questionários com 13 pessoas, de ambos os sexos e
com idades variadas, que estavam presentes em uma roda de conversa com o tema sobre Dengue e suas formas de prevenção. Todos
os participantes responderam que o mosquito tem preferência de colocar os ovos em água para e limpa. Das 13 respostas que foram
obtidas, apenas 7,7% soube responder a tempo correto em que o os ovos do mosquito podem "sobreviver" em locais secos, sendo que
38,5% acreditavam que esse tempo era de apenas um dia. Em relação a manutenção do quintal, 92,3% respondeu que não possuem
água parada ou entulho no quintal. Um dos pontos questionados foi a presença de caixa d'água e a frequência era realizada a sua
limpeza e 76,9% responderam possuir uma caixa d'água e a maioria (66,7%) afirmou fazer a limpeza duas vezes ao ano. Obtivemos
69,2% de respostas afirmativas dizendo que as geladeiras podem ser locais de reservatórios e locais de desova, assim com 61,5%
afirmaram que o ar condicionado também podem ser locais de desova e proliferação. Questionados sobre vasos de plantas apoiados
em pratinhos, 15,4% responderam possui-los e desses apenas 50% disseram que fazem a limpeza desses pratinhos, mas 100% disse
que não os preenchem com areia. A partir da análise das respostas obtidas, percebemos que a população está ciente dos locais
onde os mosquitos podem se proliferar e os locais de preferência para desova, mas que algumas vezes, mesmo sabendo que o local
tem potencial para o desenvolvimento do mosquito, algumas vezes as manutenções não são realizadas adequadamente.
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Resumo
A dengue é uma doença de etiologia viral, pertence ao grupo B dos Arbovírus e seu principal vetor é o mosquito Aedes da espécie
aegypti. Ela esta presente em grandes centros urbanos de várias regiões do mundo, principalmente no Brasil, através de epidemias de
grandes proporções. A 1ª Região de Saúde do Estado de Alagoas está localizada ao leste do estado, dessa forma, o clima tropical
quente e úmido presente em toda região do litoral favorece o desenvolvimento de criadouros do mosquito Aedes. Além disso, os
problemas sociais relacionados à precariedade da saúde pública nessa região contribuem para o aumento constante no número de
casos graves da doença. O trabalho objetivou o estudo dos números de casos de dengue na 1ª Região de Saúde, coletando e
analisando dados pertinentes entre os anos de 2007 – 2016. O presente estudo foi feito através de um levantamento no banco de
dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), na Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas - SESAU, nas centrais
de Vigilância epidemiológica e nos postos de atendimentos a saúde dentro da região administrativa, dos casos de dengue que
ocorreram na região durante o período supracitado. Nessa lógica, avaliamos o indicador da proporção de imóveis visitados de acordo
com os ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue, preferencialmente 4 ciclos, onde os municípios deveriam alcançar pelo
menos 80% de cobertura em cada ciclo, e observamos uma moderada tendência de melhora ao longo dos anos, porém, ainda longe do
que é ideal. Em 2016 os municípios da 1ª RS registraram 8.168 casos suspeitos de dengue, mas apenas 4.912 (60,1%) foram
confirmados, destes, 5 casos graves e 6 que foram a óbito. Ainda, 28,4% dos casos notificados não foram investigados, destes, 91,9%
são de Maceió, capital do estado. Logo, observa-se que, a ação que se aponta nos princípios da Educação em Saúde como
mecanismo de conscientização das pessoas, junto aos programas de saúde e um Sistema de Informações, atingiram seu propósito da
prevenção contra a epidemia que é a dengue, sendo o combate ao vetor o melhor enfrentamento para essa Arbovirose.
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Resumo

As arboviroses são infecções causadas por vírus transmitidos por meio de vetores artrópodes
caracterizadas geralmente como uma doença febril aguda com erupções exantemáticas. Dentre as
diversas arboviroses, destaca-se a infecção pelo vírus da Chikungunya (CHIKV), cuja doença que
pode evoluir para a forma crônica, podendo a poliartralgia persistir por anos, sendo considerada um
grave problema de saúde pública. No ano de 2016 foram reportados no Brasil 272 mil casos prováveis
e 196 óbitos devido a essa infecção de acordo com o Ministério da Saúde, sendo 87% dos casos
notificados na região Nordeste do país. Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise
retrospectiva clínica-epidemiológica dos casos suspeitos desta infecção notificados em um hospital de
referência para o atendimento de arboviroses no Estado de Alagoas (Hospital Escola Hélvio Auto –
HEHA) no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017. Para isso, foram coletadas
informações a partir do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do HEHA. No ano de 2017, foram
notificados 35 casos suspeitos de infecção pelo CHIKV no HEHA, sendo 65% dos casos reportados
em pacientes do sexo feminino e 35% do sexo masculino. Os principais sintomas observados foram
febre, artralgia intensa e exantema, estando presentes em mais de 50% dos pacientes, compatível
com o quadro clínico agudo de infecção pelo CHIKV. Ao avaliar a taxa de hospitalização,
considerando-se o número total de casos notificados, 13% dos pacientes necessitaram de internação
(n=5). Com relação à faixa etária, foi verificado que 80% dos casos suspeitos notificados foram
provenientes de pacientes com idade entre 21 e 64 anos. No entanto, vale ressaltar que em apenas
34,3 % (n=12) dos casos foi realizada a confirmação diagnóstica por meio de teste laboratorial, sendo
detectados anticorpos IgM anti-CHIKV em 90% dos casos analisados. Com relação à localização, o
maior número de casos foi reportado em pacientes provenientes da região urbana (n=32) seguido da
periurbana (n=3), não sendo nenhum caso proveniente de zona rural. Houve destaque para os
municípios de Maceió (n=23), São Luís do Quitunde e Murici (ambos com n=2) na procedência dos
casos. Assim, este estudo relata o perfil clínico-epidemiológico dos casos suspeitos da infecção pelo
CHIKV no hospital de referência para atendimento desta arbovirose em Alagoas contribuindo para
estratégias de prevenção e tratamento desta doença na área de saúde pública.
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Resumo

A infecção pelo vírus Dengue (DENV) é caracterizada como uma doença febril aguda com erupções
exantemáticas, podendo ter uma evolução branda na sua forma clássica, e grave quando se
apresenta na forma hemorrágica. Este trabalho teve como objetivo realizar uma análise clínicoepidemiológica dos casos suspeitos para essa patologia notificados em um hospital de referência para
atendimento de arboviroses em Alagoas (Hospital Escola Hélvio Auto - HEHA) no período de 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2017. Para isso, foram coletadas informações a partir do Núcleo de
Vigilância Epidemiológica do Hospital presentes nas fichas de notificação do Sistema de Informação
de Agravo de Notificação (SINAN) sendo os dados compilados em planilhas do Microsoft Excel. No
ano de 2017, foram notificados 74 casos suspeitos de infecção pelo DENV no HEHA sendo 56%
(n=42) dos casos em pacientes do sexo masculino e 44% (n=32) do sexo feminino. Dentre os casos
notificados em 50% das situações o quadro clínico foi classificado como sendo de Dengue Clássica

apresentando os sintomas de febre, mialgia e cefaleia. No entanto, em 6 pacientes foi detectado o
quadro de dengue com sinais de alarme cujos sintomas reportados foram dor abdominal,
plaquetopenia abrupta e hemorragias. Além disso, foi verificado uma taxa de hospitalização de 25%
dos casos totais notificados. A faixa etária entre 21 e 64 anos foi a mais acometida (60% dos casos),
seguida pela faixa etária infanto-juvenil (35% dos casos). No entanto, em apenas 45% dos casos
suspeitos (n=34) foi realizada a pesquisa de anticorpos IgM anti-DENV o principal método utilizado,
onde observou-se que em 41% o resultado foi positivo (n=12/29). O maior número de casos foi
reportado na região urbana, sendo 75% dos casos provenientes de Maceió, seguido de Murici (9%) e
Marechal Deodoro (4%). Todos os casos notificados evoluíram para cura. Assim, este trabalho
apresenta um panorama do perfil clínico-epidemiológico dos casos suspeitos de infecção pelo DENV
no hospital de referência em Alagoas para o atendimento deste agravo de saúde, contribuindo para
ações e políticas públicas de prevenção e tratamento desta doença no âmbito da saúde coletiva.
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Resumo
Desde sua introdução no território brasileiro, no ano de 1981, o vírus dengue 4 (DENV-4) permaneceu ausente do cenário
epidemiológico nacional por quase 25 anos, até sua reintrodução em 2010. Esse evento marcou a cocirculação dos quatro
sorotipos do vírus no país e, consequentemente, o estabelecimento de um cenário hiperendêmico, com a ocorrência cada vez
mais frequente de infecções secundárias. Estudos acerca da patogênese da dengue são dificultados, principalmente, pela
inexistência de modelos animais experimentais que reproduzam adequadamente a infecção pelo vírus como observada
em casos humanos. Alguns modelos utilizados atualmente fazem uso de animais imunodeficientes, vias de inoculação
invasivas e inóculos virais neuroadaptados, condições consideradas desfavoráveis e distantes das naturais. Devido a isso, o
estabelecimento de um modelo animal adequado que reproduza a infecção por DENV de modo similar ao observado em
casos humanos é um marco essencial a ser alcançado para possibilitar a compreensão da patogênese da doença, assim
como para o desenvolvimento de fármacos e vacinas eficazes. Para tal, é necessária a elucidação dos efeitos
histopatológicos, ultraestruturais e moleculares de cada um dos sorotipos sobre o modelo proposto, individualmente e
simultaneamente, assim como a manutenção da fidedignidade da via de inoculação do mosquito, da virulência das cepas
virais e da imunocompetência do animal. Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo analisar o potencial tropismo
do DENV-4 por fígado, pulmão e coração de camundongos da linhagem BALB/c e avaliar as alterações morfológicas e
ultraestruturais geradas pelo vírus nestes órgãos. Para tal, camundongos da linhagem imunocompetente BALB/c foram
inoculados por via intravenosa com doses não neuroadaptadas de DENV-4 isolado de caso humano, e amostras de tecido
provenientes do fígado, pulmão e coração dos animais foram submetidas à análise histopatológica e ultraestrutural.
Adicionalmente, amostras destes mesmos órgãos, assim como amostras de saliva, foram submetidas à técnica molecular
(RT-PCR em tempo real), de modo a quantificar a replicação viral e avaliar seu potencial tropismo por estes tecidos.
Alterações observadas nos órgãos estudados apresentaram perfil semelhante ao caracterizado em casos humanos de
dengue, e a detecção do genoma viral nos tecidos analisados e em amostras de saliva revelou a susceptibilidade do modelo
ao sorotipo.
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Resumo
Dengue, zika e chikungunya, são arboviroses transmitidas pelo mosquito vetor Aedes aegypti ou pelo Aedes albopictus. As
mesmas são consideradas doenças de notificação compulsória por terem se tornado agravos nos serviços de saúde pública e
privado em todo território brasileiro. Segundo a literatura, ao final do ano de 2017 e início de 2018, houve uma expressiva
diminuição da incidência e nos casos das determinadas arboviroses. O objetivo do trabalho foi realizar um levantamento de
dados epidemiológicos da taxa de dengue, zika e chikungunya no estado de Pernambuco. Os dados foram obtidos do 11º
boletim epidemiológico de arboviroses divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), que analisou
dados de dezembro de 2017 a março de 2018. De acordo com os dados publicados pela SES-PE foram registrados 2.515
casos suspeitos de dengue, 19,9% a menos do que os 3.139 casos notificados entre o fim de 2016 e março de 2017. Nesse
mesmo período, houve 365 notificações de chikungunya e outros 81 de zika, uma redução de 71,5% e 63,7%,
respectivamente, quando comparados com os 1.282 casos de chikungunya e 223 casos de zika registrados no ano passado.
Os 81 casos de zika foram confirmados nos municípios de Igarassu, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Recife e São
Lourenço da Mata, na Região Metropolitana; Vitória de Santo Antão e Rio Formoso, na Zona da Mata; e Águas Belas, Gravatá
e Santa Maria do Cambucá. Dessa maneira, essa diminuição se deu por meio de ações integradas de educação em saúde
envolvendo desde a atenção básica até os órgãos reguladores de vigilância epidemiológica, como também toda a população.
Alguns exemplos dessas ações incentivadas pelo ministério da saúde foram: as campanhas de distribuição de kits
diagnósticos e inseticidas para os estados e municípios, bem como a atualização de guia de manejo clínico para a Dengue,
atualização de protocolos de vigilância como, por exemplo, para o vírus Zika, elaboração do plano nacional para
enfrentamento da microcefalia, como no controle ao combate ao mosquito vetor, realização de convênios para a avaliação de
novas tecnologias para controle vetorial e dentre outras atividades para tentar estabilizar e diminuir os índices de notificações
que apresentam valores bastante elevados.
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Resumo

O presente estudo trata-se de um estudo epidemiológico observacional descritivo de monitorização do
dengue em Maceió-Alagoas no ano de 2017. A doença é considerada um grande problema de saúde
pública no mundo, atingindo principalmente os países de clima tropical devido ao clima quente e
úmido que proporciona o ambiente ideal para a proliferação do vetor. Vários fatores sócio-econômicoambientais estão relacionados com a incidência da doença. Esta pesquisa objetiva descrever a
situação epidemiológica do vírus do dengue em uma capital do nordeste, a saber, Maceió,
apresentando incidência dos casos confirmados por idade e gênero. Foram utilizados dados
secundários do sistema de informações e agravos da vigilância em saúde da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de Maceió, os quais foram analisados de forma sistematizada. Foram detectados 5335
casos da doença no ano analisado, o coeficiente de incidência foi de 571,6/100.000 habitantes. Houve
maior incidência em mulheres. Os resultados evidenciam que 58,8 % dos casos estão entre 15 e 39
anos. Entre as notificações verificou-se de 3985 curas, 1349 não acompanhados e 1 óbito.
Referenciaram-se os estudos com base em pesquisadores atuais que, além de compartilharem do
mesmo objeto de pesquisa, são participes das mesmas conjunturas. Destarte, é importante ressaltar
que o estudo tem sua gênese pontuada na importância da produção do conhecimento desta temática
para as mais diversas áreas da saúde, mas principalmente na atenção básica, com o alvo claro de
proporcionar material que promova discussão e oriente estratégias de combate à doença.
Dengue; Epidemiologia; Infecções por Arbovirus;
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Resumo

A Febre Chikungunya emergiu na região das Américas no final de 2013 e no Brasil, os primeiros
casos foram notificados entre agosto e setembro de 2014. Até o ano de 2015 todos os casos no
Estado de Minas Gerais eram importados de outros estados ou de outro país. Em 2016 ocorreram os
primeiros casos autóctones no estado. Em 2017, foram registrados 16.323 casos prováveis que se
concentraram nas Unidades Regionais de Saúde (URS) de Governador Valadares, Teófilo Otoni,
Pedra Azul e Coronel Fabriciano. Nesse ano foram confirmados 15 óbitos por Chikungunya, sendo 12
do município de Governador Valadares e um dos municípios de Central de Minas, Ipatinga e Teófilo
Otoni. Em todos os casos havia presença de comorbidades e a maioria dos óbitos apresentou faixa
etária acima dos 65 anos. Em 2018, até junho, foram registrados 9.165 casos prováveis de
Chikungunya concentrados na URS de Coronel Fabriciano e um óbito por Chikungunya segue em
investigação. O objetivo deste estudo foi avaliar o perfil laboratorial e clínico dos pacientes com
suspeita infecção pelo vírus Chikungunya (CHIKV) em Minas Gerais em 2017 e 2018. No Laboratório
Central (Lacen) de Minas Gerais são realizados exames para pesquisa do vírus Chikungunya
(isolamento viral e biologia molecular) e identificação de anticorpos (IgM e IgG). Realizou-se a análise
de ficha epidemiológica de cada paciente e considerou-se a data de início dos sintomas e data da
coleta para escolha do exame ao qual cada amostra será submetida. Em 2017 foram processadas
7.059 amostras com suspeita de CHIKV pelo Lacen. Desse total, 3.271 (46,3%) das amostras
apresentaram resultado positivo. Até junho de 2018 foram processadas 6.373 amostras com suspeita
de CHIKV sendo que 3.452 (54,2%) apresentaram resultado positivo. Em relação aos principais
sintomas relatados nas fichas foi possível observar que 82,5% dos indivíduos apresentaram febre,
74,6% mialgia, 74,0% artralgia intensa, 72,5% cefaléia, e 36,7% exantema. Os resultados reativos
para CHIKV nos anos de 2017 e 2018 mostram um aumento expressivo do número de casos de Febre
Chikungunya em Minas Gerais. A ampla distribuição dos vetores (Aedes aegypti e Aedes albopictus) e
a baixa exposição da população torna o estado suscetível à propagação do CHIKV. Fatores como
condições climáticas, problemas de infraestrutura nas cidades e o intenso deslocamento de pessoas
favorecem a disseminação desta doença e de outras arboviroses.
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Resumo

O vírus da Chikungunya foi introduzido no Brasil em 2014, a doença mostrou um caráter explosivo, a
presença do gênero Aedes influenciou nessa disseminação rápida e quadros graves marcada por
artralgia intensa, edema articulares, incapacidade de locomoção entre outros problemas. Na Bahia, o
primeiros caso autóctones aconteceu no munícipio de Feira de Santana, na qual apresentou grande
repercussão nacional por conta do número de casos notificados. O objetivo do estudo é analisar o
comportamento da Chikungunya nos anos de 2014 a 2017 na cidade de Feira de Santana. Estudo
com abordagem quantitativo, descritivo do tipo ecológico de série temporal no período de 2014 a
2017, os dados foram oriundos da Superintendência de Proteção da Saúde (SUVISA) da Secretária
de Saúde do Estado da Bahia (SESAB). A coleta ocorreu no mês março de 2018, a análise e
processamento dos dados foi feita a partir do Programa Microsoft Office Excel, versão 2016, os dados

foram expressões em proporções e coeficiente de incidência dos casos para cada 10 mil habitantes
(hab.) No início da epidemia no ano de 2014 a doença se apresentou de forma abrupta, Feira de
Santana representou 59,8% dos casos notificados na Bahia no ano de 2014, no ano seguinte a cidade
apresentou queda considerável nas notificações 15,2% dos casos notificados no estado da Bahia,
essa queda persistiu no ano de 2016 com 0,7% dos casos registrando no estado, entretanto no ano
seguinte houve aumento considerável nas notificações atingindo 2,4% dos casos do estado. No que
se refere a incidência, no ano 2014 e 2015 respectivamente, a cidade estudada apresentou 19 casos
por 10 mil hab. e 6,7 casos por 10 mil hab., essa queda da incidência persistiu nos anos de 2016 com
1,2 casos por 10 mil hab. e em 2017 com 0,4 casos por 10 mil hab. O estudo pode analisar o
comportamento da Chikungunya em uma cidade baiana por meio de uma série temporal, como foi
observado a intensificações das ações de vigilância e promoção a saúde são fundamentais para
reduzir a proliferação do agente transmissor, visto que a doença traz muitas repercussões pra a saúde
pública por conta sua ação crônica e incapacitante, além disso, a Vigilância Epidemiológica conta com
um ambulatório acompanhado os casos dos pacientes acometidos doença oferecendo consultas com
especialistas e terapias alternativas.
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Resumo
Os vírus dengue (DENV), pertencentes à família Flaviridae, gênero Flavivirus, possuem quatro sorotipos antigenicamente
diferentes (DENV-1, -2, -3, -4). São os arbovírus causadores da dengue (DEN), doença viral atualmente considerada um dos
maiores problemas de saúde pública mundial. Um dos maiores desafios para estudos da DEN em humanos e
desenvolvimento de vacina e fármacos é a falta de um modelo animal experimental que desenvolva a doença com aspectos
semelhantes tais quais os de casos humanos, inclusive associados à dengue severa. A susceptibilidade de camundongos aos
DENV tem sido reportada em muitos trabalhos. No entanto, muitas linhas de pesquisa utilizam camundongos neonatos ou
adultos imunossuprimidos, quando não, lançam mão de via de inoculação extremamente invasiva, a intracerebral, ou infecção
dos animais com cepas de vírus neuroadaptados. Este trabalho demonstra alterações em tecidos de camundongos BALB/c
imunocompetentes inoculados pela via intravenosa com vírus não-neuroadaptados. Camundongos BALB/c, adultos, machos,
com dois meses de idade foram inoculados com DENV-1 e reinfectados aos seis meses com DENV-2 ou DENV-3
e eutanasiados em 72 horas pós-reinfecção. Visando estudos morfológicos os tecidos foram coletados, fixados e processados
por técnicas padrão para análises por microscopia de campo claro e microscopia eletrônica de transmissão. As análises do
tecido pulmonar revelaram: espessamento de septo interalveolar com a presença de células inflamatórias
(pneumonia intersticial), congestão vascular, presença de hemácias nos espaços alveolares, células inflamatórias, plaquetas e
edema nos capilares; no tecido hepático: esteatose, vacuolização hepatocitária, infiltrado inflamatório, congestão vascular,
plaquetas nos capilares, espessamento do retículo endoplasmático rugoso. Este estudo demonstra a susceptibilidade
dos camundongos BALB/c à infecção pelos DENV-1 com reinfecção pelo DENV-2 ou DENV-3 e que as alterações
morfológicas observadas em tecido pulmonar foram semelhantes àquelas observadas em casos humanos de DEN e
em estudos com modelo murino.
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Resumo
A febre chikungunya é uma doença causada pelo arbovírus CHIKV, transmitido ao homem pelo Aede aegypti e pelo Aedes albopictus.
Com o objetivo de descrever a incidência da Chikungunya e sua distribuição no território brasileiro, foi realizado um estudo de Série
temporal e espacial, com a base de dados do Ministério da Saúde, na qual foram acessados os boletins epidemiológicos publicados de

setembro de 2014 a março de 2018. Os primeiros casos autóctones foram notificados em 2014, na Bahia, no Amapá, e, em menor
número, na região Centro-oeste, totalizando 3.195 casos (1,57/100 mil hab). Em 2015, todas as regiões foram afetadas, sendo o
Nordeste a que contribuiu com maior parte dos casos, 36.433, correspondendo a 94,6% e a uma incidência de 18,8/100 mil hab. Esse
comportamento ascendente permaneceu até 2016, com registro superior a 239 mil casos. Em 2017, registrou-se uma redução de casos
notificados em todo o país, exceto no Sul e no Centro-Oeste, cujas incidências continuaram crescentes. Em 2018, comparando-se com
o mesmo período do ano anterior, observa-se uma redução de cerca de 61% no número dos casos. A Chikungunya oferece imunidade
duradoura, podendo ser essa a explicação para a redução da incidência no país, já que grande parte da população já foi infectado pelo
CHIKV e, portanto, deixando de ser suscetível. O maior número de óbitos foi registrado entre 2016 e 2017 (216 e 173, respectivamente),
apresentado o Nordeste e o Centro-Oeste as maiores taxas de letalidade. Isso pode ter ocorrido por falta de assistência oportuna e de
qualidade, ou pela severidade dos casos, associado à resposta imune dos acometidos. Como se trata de uma doença emergente no
Brasil, de rápida dispersão e transmitida por vetores disseminados por todo o território nacional, a vigilância sobre ela deve ser
constante, e estudos sobre seu comportamento clínico-epidemiológico devem ser realizados para evitar a ocorrência de epidemias e os
desfechos mais graves entre os infectados.
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Resumo
Introdução: A febre amarela é uma doença grave com letalidade que varia entre 20% a 50%. É uma doença reemergente,
prioridade em saúde pública no Brasil e em 13 países das Américas que são consideradas áreas endêmicas. No ano de 2017
o Brasil registrou o maior surto da história recente da febre amarela, o que demandou intensificação das ações de vigilância,
prevenção e controle, com vistas a reduzir a incidência da doença e prevenir sua reurbanização. No período do surto,
totalizou 777 casos humanos confirmados, com 261 óbitos. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde (MS) em conjunto
com gestores estaduais e municipais, realizaram ações de vacinação em 1.121 municípios com evidência de circulação do
vírus amarílico ou contíguos desses municípios, localizados nos estados de Minas Gerais (661), São Paulo (185), Rio de
Janeiro (92), Espírito Santo (78) e Bahia (105), com o objetivo de alcançar cobertura vacinal de no mínimo de 95%. Para
garantir a vacinação, o MS encaminhou para os referidos estados, cerca de 32,9 milhões de doses da vacina febre amarela
(VFA), a saber: 8,5 milhões (MG), 11,2 milhões (SP), 3,7 milhões (ES), 7,3 milhões (RJ) e 2,2 (BA). Objetivos: Descrever as
coberturas vacinais (CV) da VFA registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), em
1.121 municípios nos anos de 2016 e 2017. Material e Métodos: Foi realizado um estudo descritivo, considerando as CV da
VFA registradas no SI-PNI, em 1.121 municípios nos anos de 2016 e 2017. Resultados: Segundo SI-PNI, no ano de 2016,
registrou-se a CV de 56,8%, 54,7%, 49%, 10,4% e 6,6% nos municípios localizados nos estados de SP, MG, BA, ES e RJ,
respectivamente. Em 2017, segundo dados preliminares registrou-se CV de 70,3%, 86%, 63,2%, 85% e 61,4% nos municípios
localizados nos estados de SP, MG, BA, ES e RJ, respectivamente. Discussão: A vacinação contra febre amarela no país é a
estratégia mais eficaz para controle de surto e proteger os indivíduos contra a doença. Após as ações de vacinação,
observou-se no ano de 2017 uma evolução das CV nos referidos municípios. No entanto, nenhum estado alcançou CV de no
mínimo 95%. Recomenda-se dar continuidade nas ações de vacinação no intuito de alcançar as CV adequadas de no mínimo
95% e proteger a população nessas áreas de risco para doença.
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Resumo

A Febre Amarela é uma doença infecciosa febril aguda, não contagiosa, causada pelo vírus da febre
amarela, um arbovírus protótipo do gênero Flavivirus, da família Flaviviridae, transmitido por
artrópodes, e que possui dois ciclos epidemiológicos de transmissão distintos: silvestre e urbano. No
ciclo urbano, a doença é uma antroponose. Aedes aegypti é seu principal vetor, tanto na América do
Sul como na África. No ciclo silvestre, a febre amarela é uma zoonose, transmitida, no continente
americano, por mosquitos de hábitos estritamente silvestres, dos gêneros Haemagogus e Sabethes. O
objetivo dessa revisão foi organizar e sintetizar o conhecimento atualizado acerca do histórico e da
situação atual da febre amarela no Estado de São Paulo. Para a obtenção dos dados, procedeu-se
uma busca realizada pela combinação dos descritores: “Febre Amarela”, “Estado de São Paulo” e
“Epidemiologia” através da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas bases de dados LILACS e
MEDLINE e no Portal do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. No
Brasil, a febre amarela surgiu pela primeira vez em Pernambuco, no ano de 1685, onde permaneceu
durante 10 anos. A realização de grandes campanhas de prevenção possibilitou o controle da
epidemia, mantendo um período de silêncio epidemiológico por cerca de 150 anos no país. Em 1898,
o estado de São Paulo foi atingindo por uma epidemia de febre amarela. De 2000 a 2010 o estado de
São Paulo apresentou três surtos de febre amarela silvestre autóctone. Em dezembro 2016 até maio
de 2017 no estado de São Paulo foram notificados ao Ministério da Saúde 3.120 casos suspeitos de
febre amarela silvestre, desses, 778 (24,2%) foram confirmados. De julho de 2017 a maio de 2018,
foram reportados 1.510 casos suspeitos de Febre Amarela, sendo 590 (39,1%) casos confirmados,
com 531 (90%) casos autóctones e 55 (9,3%) importados. Atualmente, desde janeiro de 2017, foram
reportados 1.551 casos suspeitos de febre amarela, sendo 627 (40,4%) casos confirmados, com 557
(88,8%) casos autóctones e 66 (10,5%) importados. A epidemia não está controlada no estado e
medidas de emergência devem ser tomadas para o controle dos focos de febre amarela silvestre e
evitar o ressurgimento da forma urbana da doença. A vacina é essencial para o controle dessa
enfermidade.
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Resumo
Introdução: O cenário das arboviroses no Brasil nos coloca o desafio de angariar esforços para repensar estratégias
diferenciadas que reúnam ações integradas e coletivas para controlar o Aedes aegypti. A abordagem Eco-Bio-Social (EBS) é
uma estratégia para controle de doenças transmitidas por vetores que integra ações sustentáveis, interdisciplinares,
participativas e equânimes. Reúne seis princípios capazes de subsidiar um campo vasto de ações educativas, de pesquisa e
de práticas. O conhecimento para a ação é um desses princípios, demanda investimento na formação de profissionais de
saúde e da comunidade na perspectiva de transformar práticas de controle do vetor e comportamentos que favorecem a
persistência do Aedes Aegypti nos centros urbanos. Objetivo: Conhecer as expectativas e percepções sobre o que é a
abordagem EBS. Metodologia: Estudo de abordagem qualitativa com enfoque na abordagem EBS, realizado em Junho de
2018 em quatro bairros da cidade de Fortaleza/CE. O estudo foi parte do projeto “Ampliação de Intervenções Inovadoras e
Vigilância para prevenir e controlar as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti”. Financiado pelo International Development
Research Centre (IDRC), o estudo vem sendo realizado simultaneamente no Brasil, México e Colômbia. Participaram da
formação 10 Agentes de Combate às Endemias, 01 Agente de Vigilância em Saúde e 06 Agentes Comunitários de Saúde. A
formação em abordagem EBS consistiu de 20 horas, uso de metodologias ativas baseadas na aprendizagem significativa.
Utilizou-se a técnica brainstorming seguida de exposição dialogada registrada com um gravador de áudio. Fez-se análise de
conteúdo, dispõe-se de parecer do comitê de ética sob n.º 2.248.326. Resultados: A categoria expectativa com a formação
EBS apontou conhecimento, esperança, sabedoria, aprendizado, comprometimento e transformação. A categoria percepção
dos participantes sobre a abordagem EBS resultou em uma estratégia inovadora, integrativa, diferenciada com envolvimento
da população e cuidado ambiental. Destaque-se nas expectativas o aprender e o comprometer-se. Na percepção observou-se
que havia um entendimento anterior à formação que é convergente com a base teórica e conceitual sobre a qual está erguida
a abordagem EBS. Conclusão: O caráter reflexivo e transformador que tem um processo de formação, e a esperança de que
ocorra a mudança no cenário profissional e de vida marcaram as expectativas e a percepção do novo a partir da abordagem
EBS.
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Resumo
No contexto de epidemias concomitantes de arboviroses, as coinfecções Dengue/Chikungunya são relatadas. Esse fenômeno pode
ocorrer devido a duas picadas consecutivas de mosquitos infectados ou apenas de um mosquito infectado com ambos os vírus.
Paciente, 11 anos, feminina, procedente de Acopiara-Ce, iniciou quadro de febre, vômitos, artralgia, odinofagia e diarreia. Após cinco
dias, apresentou exantema maculopapular difuso, seguido de edema, eritema e dor importante na hemiface esquerda, com história de
procedimento dentário 20 dias antes, sendo hospitalizada com suspeita de celulite facial. Exames iniciais: Leucócitos 1.000/mm3,
Neutrófilos 370/mm3, Linfócitos 530/mm³, Plaquetas 70.000/mm3 e Antígeno NS1 para Dengue positivo. Iniciada hidratação venosa,
oxacilina e clindamicina e medidas de suporte. Houve surgimento de lesão necrótica na hemiface esquerda, com progressão rápida em
24 horas e extensão para região periorbitária e cervical, provocando estreitamento de via aérea e choque séptico secundário à fasciíte
necrosante. Após traqueostomia e substituição dos antibióticos para cefepime, metronidazol e clindamicina, foi transferida para Unidade
de Terapia Intensiva (UTI). Não foi realizado desbridamento cirúrgico por instabilidade hemodinâmica. Houve crescimento
de Pseudomonas auriginosa na hemocultura e a sorologia IgM no soro para vírus Chikungunya foi positiva. Paciente evoluiu à óbito
após 24 horas da transferência para UTI.Infecções simultâneas de Dengue e Chikungunya resultam em sintomas sobrepostos,
dificultando o diagnóstico específico e o tratamento, não se sabendo com certeza sobre possíveis repercussões na imunidade e sobre o
prognóstico nessa condição. Nossa paciente evoluiu com neutropenia grave e fasciíte necrosante por Pseudomonas sp., agente mais
comumente descrito em pacientes imunocomprometidos.Há descrições de maior gravidade de sintomas e prognóstico desfavorável em
pacientes coinfectados com Dengue e Chikungunya, o que poderia explicar a gravidade da complicação descrita no caso relatado. São
necessários mais estudos sobre prognóstico e patogênese desta associação de vírus.
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Resumo
O Programa de Vigilância de Epizootias consiste numa vigilância direcionada aos primatas não humanos (PNHs) para
detecção do vírus da Febre Amarela (FA), possibilitando o desencadeamento de ações de vacinação e controle de vetores no
entorno dos casos positivos. Os PNHs são considerados animais sensíveis a FA: deste modo, atuam como sentinelas para a
doença, antecipando a circulação viral e detecção de casos humanos positivos. A histopatologia (HP) associada à imunohistoquímica (IHQ) de antígenos de FA e RT-PCR são os métodos empregados para o diagnóstico de rotina do vírus da FA
nestes animais e o Instituto Adolfo Lutz (IAL) é o laboratório de referência macrorregional para realização destes exames. O
presente estudo avalia, dentre a casuística recebida em 2017 e submetida a um ou a ambos os métodos diagnósticos, as

diferenças de positividade em relação aos gêneros de PNHs, assim como a existência de concordância de resultados entre os
métodos empregados. Foram recebidos 2055 PNHs, com predomínio de Callithrix spp. (923; 44,91%), seguido por Alouatta
spp. (708; 34,45%), Sapajus spp. (95; 4,62%) e Callicebus spp. (28; 1,36%). Destes, 1447 tiveram amostras submetidas para
RT-PCR e IHQ simultaneamente, e 608 apenas para IHQ. Dos animais submetidos à IHQ, houve 577 positivos (28,08%); a
maior frequência de positividade por gênero foi de Alouatta spp. (61,72%), seguido por Callicebus spp. (27,59%), Sapajus
spp. (13,68%) e Callithrix spp. (1,08%). O gênero não foi informado em 37,5% dos casos positivos. Quanto aos casos
submetidos ao RT-PCR e IHQ simultaneamente, foram 395 animais positivos em pelo menos um dos exames. A maior
frequência de positividade foi em Alouatta spp. (65,79%), seguido por Callicebus spp. (42,1%), Sapajus spp. (8,95%) e
Callithrix spp. (3,26%). A concordância global entre IHQ e o RT-PCR foi muito boa (kappa = 0,946; IC [0,927-0,966]). A
concordância entre IHQ e RT-PCR no gênero Callithrix spp. foi moderada (kappa = 0,474; IC [0,251 – 0,698]) e para Alouatta
spp. foi muito boa (kappa = 0,945; IC [0,909 – 0,980]). O gênero Callithrix foi o mais encaminhado para a Vigilância de
Epizootias, entretanto correspondeu a menor frequência de positividade, com concordância estatisticamente mais baixa do
que a geral e do que para o gênero Alouatta spp., nos métodos avaliados. Os saguis foram sentinelas menos sensíveis do
que os bugios e a interpretação dos resultados de exames no gênero deve ser feita com cautela.
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Resumo
A febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa com grau de severidade variável. É endêmica em algumas regiões da África,
onde os surtos nessas áreas causam grande impacto para a saúde pública. A doença é causada por um arbovírus da família Flaviviridae
e transmitida pela picada de mosquitos fêmeas da família Culicidae, nos quais os gêneros Haemagogus e Sabethes fazem parte do ciclo
silvestre e Aedes do ciclo urbano. A transmissão do ciclo silvestre é mais complexa, pois envolvem diferentes gêneros de mosquitos e
macacos, principalmente os Allouata, Cebus, Ateles e Callithrix, já o ciclo urbano depende quase que exclusivamente do homem mosquito (Aedes aegypti) - homem. Segundo a OMS, nos últimos anos, houve um retorno de áreas de circulação do vírus na África
Ocidental e nas Américas, incluindo o Brasil. Esta pesquisa teve como objetivo descrever as atualidades sobre a febre amarela no
Brasil. O trabalho foi organizado por estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí, durante o mês de abril de
2018, onde foi realizada pesquisa bibliográfica em artigos científicos retirados de plataformas como SCIELO, LILACS, BVS (Biblioteca
Virtual em Saúde Fiocruz) e PortalMS. Foram analisados 5 artigos e uma reportagem, com publicações datadas de 2012 a 2018. De
acordo com a literatura consultada, entre janeiro de 2016 e março de 2018, sete países da América Latina confirmaram casos de febre
amarela, dentre eles o Brasil, e a mortalidade variou de 5 a 20% dos infectados. No país, foram registrados 1.131 casos da doença com
aproximadamente 340 óbitos no período de julho de 2017 a março de 2018, sendo as regiões sudeste e o Distrito Federal os mais
afetados. Atualmente, foram confirmados casos em humanos, primatas não-humanos e em mosquitos, em locais sem circulação do
vírus há mais de 60 anos no estado de SP; aliada a incidência silvestre em áreas habitadas, tem-se o risco aparente da transmissão
urbana da febre amarela. Vale ressaltar que muitos macacos são sensíveis ao vírus e a morte desses animais pela doença é um alerta
aos órgãos de saúde pública. No Brasil, há algumas regiões com recomendação da vacina, sendo que até 2019 seja ampliada para todo
o território nacional. Conclui-se que o monitoramento de óbitos entre os primatas não-humanos próximos a população, a vacinação de
humanos em áreas endêmicas e o controle vetorial são de suma importância para evitar uma possível epidemia da doença no país.
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Resumo
Desafio para a saúde pública mundial, o vírus Chikungunya tem ocasionado graves epidemias em vários países, sendo o Nordeste
brasileiro a região com maior número de casos confirmados e o estado de Pernambuco com o maior número de mortes. Diferente dos
adultos, lactentes e neonatos apresentam maior risco de desenvolver quadros atípicos e de maior gravidade. Todavia, a literatura
descreve número restrito de casos e com larga variação nesta faixa etária. O objetivo foi descrever as formas de apresentação clínica de
crianças com até quatro meses com infecção pelo vírus Chikungunya no serviço do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando
Figueira (IMIP), durante dez/2015 até nov/2016, bem como as principais complicações e manejo adotado. Foi realizado um estudo
descritivo observacional, tipo série de casos e a amostra contou com todos os neonatos acolhidos no serviço de emergência e
enfermarias pediátricas, com a infecção pelo vírus Chikungunya, durante o período do estudo. Foram utilizados um questionário de
variáveis sociodemográficas, clínicas e laboratoriais, com informações obtidas através de prontuário médico e sistema de informação
hospitalar. Estudados 40 casos da doença, confirmados por IgM ou PCR. A duração do período de internação variou de 4 e 18 dias,
mediana de 8, e nenhum caso necessitou de internação na UTI pediátrica ou evoluiu para o óbito. 75% dos casos era do sexo
masculino. A febre foi observada em 97% dos casos e teve início, em geral, no primeiro dia de doença. 34 crianças apresentaram
exantema e 13 lesões bolhosas com duração entre 2 e 7 dias e posterior rompimento, seguida por cicatrização completa da pele. 77,5%
dos casos apresentou irritabilidade e 92,5% não apresentou petéquias no decorrer do quadro. Observou-se que todas as crianças foram
submetidas a antibioticoterapia, com duração do tratamento variando entre 1 e 16 dias. Esse estudo de série de casos traz novos
aportes ao conhecimento da infecção por Chikungunya em fases precoces da vida. Febre, exantema e irritabilidade foram os principais
sintomas observados, tendo este resultado corroborado os principais estudos nessa população. Nenhuma criança evoluiu com óbito ou
necessidade de internamento em UTI, discordando da literatura que mostra maior gravidade da doença nessa faixa etária. Todos os
participantes foram submetidos ao tratamento com antibioticoterapia e a maioria recebeu analgesia contínua.
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Resumo
A Febre Chikungunya é uma causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV) e é transmitida pela picada de artrópodes,
principalmente pelas espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus. Tornou-se uma epidemia a partir de 2005, atingindo,
posteriormente, a América, inclusive o Brasil. Seu espectro de manifestação engloba três fases: aguda, subaguda e crônica,
além de alguns relatos de casos atípicos. Nesse sentido, o manejo na fase crônica é de difícil controle e, portanto, merece
uma maior atenção dos profissionais de saúde, no intuito de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Desta forma,
objetivou-se realizar um levantamento bibliográfico sobre as principais opções de tratamento para os pacientes com sintomas
crônicos da Febre Chikungunya. Foi realizado uma revisão da literatura científica entre 2007 a 2017 com abordagem sobre
diagnóstico e tratamento dos pacientes na fase crônica da doença pelo CHIKV, através da busca no banco de dados do
PUBMED, utilizando o descritor “Febre Chikungunya”. Nos casos de doença com o curso crônico, faz-se importante uma
avaliação do comprometimento articular e do acometimento do sistema músculo-esquelético. Não existe até o momento um
tratamento antiviral específico para o CHIKV que se relacione a uma melhora significativa da doença. Observa-se que as
pesquisas envolvendo tais drogas ainda estão em estágios iniciais. O tratamento preconizado pelos protocolos internacionais
e pelo Ministério da Saúde no Brasil, na fase crônica dá-se através de algumas drogas antirreumáticas, como
hidroxicloroquina, metotrexate e sulfassalazina. Também foi possível identificar resultados satisfatórios quando associado, a
fisioterapia. Outro mecanismo terapêutico apresentado que pode ser possivelmente seguro e eficaz e já usado em algumas
doenças inflamatórias de curso crônico como a artrite reumatoide e doença inflamatória intestinal consiste na terapia biológica
realizada pelas drogas modificadoras do curso da doença, podendo ser útil no controle da progressão da doença e
acometimento funcional, no entanto, a escolha mostra-se criteriosa, sendo, desta forma, provavelmente recomendada em
casos de persistência da dor após uso das medicações de escolha. Portanto, foi visto que ainda não existe uma terapêutica
específica para a fase crônica da Febre Chikungunya, muitos ainda em estudo, sendo o mais importante o acompanhamento
sob orientação médica evitando-se a automedicação que sempre pode ser prejudicial.
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Resumo

Introdução: No final de 2015, foram confirmados os primeiros casos autóctones de febre de
chikungunya (CHIKV) em São Luís - MA. Objetivo: Descrever os casos prováveis de CHIKV em São
Luís, segundo mês de ocorrência, sexo, faixa etária, raça/cor e evolução. Desenho do estudo:
Estudo descritivo. Métodos: Utilizaram-se casos prováveis de CHIKV registrados no Sistema Nacional
de Agravos de Notificação (SINAN), de 2015 a 2017. As variáveis utilizadas foram: taxa de incidência
por 100 mil habitantes; mês de ocorrência, faixa etária e raça/cor dos casos; faixa etária e sexo dos
óbitos. Resultados: Foram registrados 187 casos em 2015, 2.671 em 2016 e 350 em 2017. A maior
taxa de incidência foi em 2016 (247/100 mil hab.). A maioria dos casos correu de abril a junho. A faixa
etária mais acometida foi de 20 a 64 anos, assim como os pardos foram mais acometidos. Houve oito
óbitos, todos confirmados laboratorialmente, com idade de 50 a 80 anos, sendo seis homens.
Discussão: Percebe-se aumento significativo dos casos em 2016. Houve concentração dos casos
nos meses chuvosos. Nota-se predominância dos casos na faixa na etária econômica ativa. Houve
predomínio de pardos, maior contingente populacional em São Luís. Os óbitos aconteceram mais em
homens, talvez porque as mulheres busquem mais os serviços de saúde. A faixa etária mais alta dos
óbitos talvez possa ser justificada por descompensação de doenças de base. Conclusão: Os
resultados encontrados podem colaborar na identificação dos grupos de risco, e auxiliar os gestores
para prevenção de problemas futuros.
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Resumo
O Aedes aegypti é uma espécie presente principalmente em regiões tropicais e é altamente antropofílica, sendo a mais competente para
a transmissão da dengue, além de transmitir outras doenças como Zika e Chikungunya. O surto de casos de arboviroses nos últimos
anos, o aumento de queixas da comunidade universitária pela quantidade de mosquitos no campus e os casos de arboviroses na UFPE,
tornaram necessária a criação de ferramentas que visam o combate a essas doenças. O PET-Parasitologia - UFPE, um grupo do
Programa de Educação Tutorial do MEC/SESu, tem atuado nesse sentido quando se propõem a desenvolver ferramentas para o
controle do vetor no Centro de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Pernambuco - campus Recife, para melhorar a saúde e o
bem-estar da comunidade acadêmica. Trata-se de um estudo experimental quantitativo. Foram criadas armadilhas a partir de garrafas
PETs e adicionada água e inseticida (que impede o ciclo de vida do inseto). Algumas dessas armadilhas possuíam panos do tipo Murin
(controle n=24) ,que permitiam a análise da presença/ausência dos ovos, e outras palhetas(sentinelas n=14) que permitiam a
contabilização dos ovos. As armadilhas eram retiradas e substituídas de a cada dois meses, nesse período também era feita a análise
das pelhetas e dos panos Murin. A quantificação dos ovos das sentinelas foi feita pelos integrantes do grupo, sendo o resultado a média
das duas contagens mais próximas por palheta. Já nas armadilhas controle, o pano era observados com auxílio da lupa e classificado
como positivo/negativo para a presença dos ovos. Esse trabalho apresenta os resultados de fevereiro de 2018 até abril de 2018. No
total, das armadilhas controle apresentaram 100% depositividade para a presença dos ovos dos mosquito, enquanto nas sentinelas
foram contadas 10.230 ovos, gerando uma média de 730.714 ovos por sentinela. Foi notificada pela comunidade acadêmica uma
diminuição da presença dos mosquitos. A partir do exposto, fica evidente que o controle do principal vetor das arboviroses, pode ser
realizado como tentativa de diminuição dessas enfermidades, através da manutenção de armadilhas como essas em locais propícios à
proliferação dos insetos vetores. A diminuição do número de mosquitos, além de gerar a redução dos casos de arboviroses na UFPE,
também melhorou o bem-estar dos alunos e professores que notificavam intensa presença dos insetos pelos corredores do campus.
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Resumo
Chikungunya (CHIKV) é um RNA vírus da família Togaviridae do gênero Alphavirus e sua transmissão são causadas pelos mosquitos
Aedes Aegypti e Aedes Albopictus. Em 2016, até a 16ª semana, já foram notificados 64.349 casos prováveis de febre de chikungunya
no país, na qual 12% desses pacientes evoluem para a fase crônica dessa doença, desenvolvendo prevalentemente, poliartralgia
simétrica, artrite e até com menos frequência, rash, febre, tenossinovite e artropatia destrutiva. Essa revisão de literatura tem como
objetivo esclarecer os mecanismos da fisiopatologia da fase crônica da chikungunya. Trata-se de um estudo observacional exploratório.
Apesar de tais mecanismos não serem completamente esclarecidos, há evidências que ocorrem, dentre vários fatores, por uma
desregulação da resposta imunológica na fase aguda e na de convalescência. Após a fase de convalescência, o vírus é eliminado do
sangue periférico, porém o encontro de anticorpos IgM anti-CHIKV no líquido sinovial afirma a contínua replicação viral em órgãos-alvo
como músculos e articulações, mesmo após a infecção. Vários meses depois da infecção aguda, monócitos, células T e células NK são
atraídos para os tecidos inflamados. Os monócitos nas articulações levam ao desenvolvimento de uma inflamação local associado para
a produção de citocinas, quimiocinas e efetores pró-inflamatórias, tais como a MCP-1 / CCL-2, IL-8, IL-6, IFN-α e MMP2. No entanto, a
apoptose de células infectadas por monócitos, fazem com que ele se infecte e torne-se um grande reservatório do vírus, contribuindo
para a persistência da replicação viral na articulação e consequentemente da resposta inflamatória. Entende-se desse modo, portanto,
que a fase crônica é causada por uma resposta robusta à infecção inicial e por uma fase inflamatória imperfeitamente resolvida, levando
à replicação viral nas articulações que ocasionam a inflamação crônica.
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Resumo
Diversas espécies de mosquitos são vetoras de arbovírus causadores de doenças, como dengue, Zika e chikungunya. A Área de
Proteção Ambiental (APA) Capivari-Monos é um remanescente de mata Atlântica, localizada no extremo sul do município de São Paulo,
na região de Parelheiros. Trata-se de uma área bastante requisitada pelo seu ecoturismo. A APA abriga numerosas espécies de
culicídeos. Este trabalho tem como finalidade identificar infecção por flavivirus em mosquitos coletados na APA, além de relacionar a
variedade, a quantidade e identidade dos flavivirus detectados com os padrões de riqueza, abundância e diversidade das assembleias
de mosquitos, bem como da configuração e composição da paisagem. Foram realizadas 14 coletas, mensalmente em quatro diferentes
pontos (março/2016 a abril/2017). Com auxílio de armadilhas CDC (com gelo seco e lurex) os espécimes foram coletados entre o
crepúsculo vespertino e matutino e transportados com vida para o laboratório. Foram criopreservados a -70ºC, identificados
morfologicamente em mesa fria e agrupados em pools (até 10 indivíduos da mesma espécie). As amostras foram submetidas à técnica
de isolamento viral em cultura de células de mosquitos Ae. albopictus (C6/36), seguida do teste de imunofluorescência indireta. Os pools
positivos foram submetidos à reação de RT-qPCR. Foram coletados 878 espécimes pertencentes a 37 táxons (11 gêneros). Até o
momento, um pool, de cada um dos seguintes táxons, foi positivo para flavivirus no isolamento viral: An. (Ker.) cruzii; Cx. (Cux.) sp; Cx.
(Mel.) vaxus; Li. durhami; Wy. (Prl.) confusa e Wy. (Pho.) theobaldi. Esses pools foram submetidos à reação de RT-qPCR dos quais as
espécies Li. durhami; Wy. (Prl.) confusa e An. (Ker.) cruzii foram positivas para ZIKV e os táxons Cx. (Mel.) vaxus e Cx. (Cux.) sp.
positivos para DENV-2. No entanto, o pool da espécie Wy. (Pho.) theobaldi, quando submetido ao RT-qPCR, foi negativo. Os resultados
mostraram mosquitos silvestres, incluindo a espécie An. (Ker) cruzii, considerada vetor de malária autóctone na região de Parelheiros,
detectados com DENV-2 e ZIKAV. Tais achados sugerem a possibilidade de que algumas espécies silvestres sejam potenciais vetoras
de arboviroses que circulam na área urbana. Futuros estudos de competência e capacidade vetorial poderão testar essa hipótese.
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Resumo

INTRODUÇÃO: As arboviroses são enfermidades virais transmitidas por artrópodes. Trata-se de uma
região com estação chuvosa no período de outubro a abril e seca de maio a setembro. Além disso, a
intensa atividade da construção civil no município favorece o surgimento de focos para o Aedes, pois
há muitos terrenos baldios, construções em processo e descarte incorreto de lixos. OBJETIVOS:
Realizar a prevenção de arboviroses” com intuito principal de diminuir os casos das enfermidades
transmitidas pelo vetor Aedes ssp. METODOS: O projeto é estruturado pela comissão de combate ao
Aedes aegypti e prevenção de arboviroses e dois grupos de discentes. A comissão é responsável pela
inserção do projeto nos eventos sociais que ocorrem na cidade, coleta de panfletos junto a Secretaria
Municipal de Saúde de Sinop e organização dos discentes em grupos. Os grupos discentes são
responsáveis pelas visitas técnicas realizadas dentro com câmpus, adesivagem de lixeiras, coleta de
resíduos que possam servir como focos para o Aedes, coleta e identificação laboratorial de larvas A.
aegypti e A. albopictus e a sinalização à prefeitura do câmpus sobre os focos de criadouros que não
podem ser removidos manualmente. RESULTADOS: Até o presente momento foram coletadas 59
larvas, sendo que 48 pertencem ao gênero aegypti e 3 ao albopictus e 8 não foi possível realizar a
identificação. Coletamos também 11 pupas, sendo 9 para aegypti e 2 para albopictus.. CONCLUSÃO:
as arboviroses são um desafio à saúde pública, constituindo um problema que deve ser enfrentado
por nós e tomado como uma responsabilidade social. Os arbovírus não deixarão de realizar mutações,
cabendo a ciência auxiliar a população através da divulgação das medidas que diminuam o impacto
dos agravos à saúde causados por esse conjunto de vírus.
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Resumo
INTRODUÇÃO: O domicílio é o principal local de contato entre o Aedes aegypti e o ser humano. A quantidade de acesso para
que o mosquito adentre ao domicílio pode influenciar a densidade vetorial e ampliar a exposição dos moradores às doenças
como chikungunya, dengue e zika. OBJETIVO: Descrever os acessos para o Aedes aegypti em domicílios de quatro bairros
de Fortaleza-CE. DESENHO DO ESTUDO: Estudo transversal, realizado em setembro e outubro de 2017, como parte
integrante de uma intervenção comunitária com uma abordagem Eco-Bio-Social multicêntrica (Brasil, Colômbia e México), em
andamento (maio/2017 a abril/2020). MÉTODO: Foram selecionadas quatro áreas em bairros que historicamente tiveram alta
infestação pelo Aedes aegypti, totalizando 15.559 imóveis. A pesquisa foi realizada em 50% dos domicílios, ocorreu na
estação seca e não houve busca por focos. Os dados coletados foram registrados em formulário. RESULTADOS: No primeiro
bairro foram encontrados 1574 frechais (viga de sustentação que possibilita uma abertura entre o telhado e a parede) e 6060
outros acessos, tais como, portas, janelas e outras aberturas nas paredes para a entrada de iluminação e ventilação. No
segundo bairro identificaram-se 1426 frechais e 4949 acessos externos. No terceiro, 1984 frechais e 5106 acessos externos e
no quarto, 1156 frechais e 5639 acessos externos. DISCUSSÃO: Observa-se que nos quatro bairros é expressivo o número
de frechais. A presença dessas aberturas em domicílios situados em bairros com baixo percentual de saneamento,
infraestrutura insatisfatória e elevada prevalência de dengue e chikungunya sinaliza a vulnerabilidade desses moradores ao
adoecimento. CONCLUSÃO: Um número significativo de domicílios apresenta condições que favorece o deslocamento do
Aedes aegypti do peridomicílio para o interior das residências e vice-versa. Ressalta-se a necessidade de intervenção
intersetorial que transcenda o controle vetorial, pois, nesse cenário é muito difícil bloquear os acessos com o uso de cortinas
ou telas impregnadas com inseticidas, por exemplo.
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Resumo
Introdução: em 2015 um novo agente teratogênico infecioso tornou-se conhecido - o Zika Vírus. Apesar dos dois primeiros
casos publicados de Zika congênita envolverem diagnóstico ainda no período gestacional, a maioria das publicações
científicas focam no diagnóstico pós-natal, já sendo bem estabelecidos os achados radiológicos. Objetivos: avaliar o
percentual de crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus (SCZV) com diagnóstico intrauterino e os principais achados
ultrassonograficos. Desenho do estudo: trata-se de um estudo de coorte retrospectivo e prospectivo. Método: estudo
envolvendo gestantes com história de exantema submetidas a ultrassonografia com aparelho Sansung WS80 Elite (braço
prospectivo) e crianças com SCZV atendidas no IPESQ (braço retrospectivo, sendo analisados os registros referentes a
exames ultrassonográficos realizados durante a gestação no banco de dados do estudo e as mães foram questionadas se
receberam durante a gravidez informações sobre malformações ou problemas com o feto). O estudo faz parte de um projeto
maior aprovado no comitê de ética em pesquisa local (CAE: 52888616.4.0000.5693). Resultados: foram acompanhadas 100
crianças com SCZV, sendo o diagnóstico realizado no período gestacional em 54% dos casos e no período neonatal em 46%.
Daquelas, os principais achados ultrassonográficos foram: calcificação subcortical (95,1%), ventriculomegalia (92%),
microcefalia (69,8%), calcificações em núcleos da base (62,3%), alterações de fossa posterior (56%) e disgenesia de corpo
caloso (53%). Discussão: apesar de na maioria dos casos o diagnóstico ter sido realizado ainda no período gestacional, o
percentual de diagnóstico nesta fase foi muito baixo (54%), ou seja, quase a metade das crianças nasceram sem diagnóstico.
Três causas podem justificar essa realidade: 1- Na época o SUS recomendava apenas um exame ultrassonográfico durante o
período gestacional; 2 – Nem todos os casos apresentavam o sinal mais conhecido da doença: a microcefalia; 3 – A
necessidade de uma curva de aprendizado quando uma nova doença é descrita. Conclusões: a frequência de crianças com
SCZV com diagnóstico apenas após o parto é considerada alta. O diagnóstico pré-natal de doenças que causam
desabilidades é importante para o preparo psicológico da família e programação dos serviços de assistência envolvidos.
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Resumo

Introdução: pares de gêmeos monozigóticos têm sido usados como modelos para investigação de
influências genéticas e do ambiente intrauterina diante de diversos desfechos. Infecções pelo zika
vírus em fetos dá-se através da circulação placentária, podendo ocasionar lesões encefálicas, e
consequente alterações neurológicas. Objetivos: avaliar diferenças na função motora de gêmeos
monozigóticos com síndrome congênita do zika vírus (SCZV) em um ano. Tipo de estudo: Série de
casos do tipo coorte longitudinal. Métodos: foram selecionados três pares de gêmeos monozigóticos
com SCZV, diagnosticados a partir de PCR ou presumida através de exames de neuroimagem (G1,
G2 e G3). Ao longo de um ano as crianças foram avaliadas em duas ocasiões. Nessas ocasiões foi
avaliado perímetro cefálico e função motora grossa de cada criança. Essa última foi realizada através

da Gross Motor Function Measure (GMFM), medida quantitativa que avalia 88 tarefas subdivididos em
cinco domínios: (A) deitar e rolar, (B) sentar, (C) engatinhar e ajoelhar, (D) em pé e (E) andar, correr e
pular. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa (CCAE: 52888616.4.0000.5693) e
realizado no Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto (IPESQ) em Campina Grande na
Paraíba. Resultados: durante a primeira avaliação as crianças tinham idade média de 15,33 ±3,09
meses, peso médio de 2,16 ±1,89kg e PC médio de 28,83 ±1,77 cm. Nessa avaliação foi observada
uma diferença nos scores do GMFM de 27, 17 e 6 pontos e no PC de 0,5, 0 e 1 cm, para cada par de
gêmeo, respectivamente. Na segunda avaliação observou-se um aumento da diferença dos scores da
GMFM para de 79, 35 e 7 pontos e alteração mínima na diferença no perímetro cefálico que passou a
ser de 0,5, 0,5 e 1,5 pontos. Discussão: mesmo diante das semelhanças genéticas e do ambiente
intrauterino compartilhado entres os gêmeos monozigóticos, diferenças descritas no comprometimento
motor sugerem a possível exposição a cargas virais díspares. Conclusão: gêmeos monozigóticos
apresentam diferentes comprometimentos motores após infecções pelo Zika vírus sugerindo
exposições a diferentes cargas virais. Entretanto essa hipótese deve ser melhor investigada em uma
amostra maior e pela avaliação de fatores como a extensão do dano cerebral.
Palavras chaves: Desempenho Psicomotor, Infecção pelo Zika Virus; Microcefalia, Transtornos das
habilidades motoras
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Resumo
A disseminação do Zika vírus (ZIKV) é crescente e estudos demonstram sua associação ao aumento de alterações
congênitas em crianças. No Brasil, em 2017, foram registrados 17.594 casos prováveis de febre pelo vírus Zika e 216.207, em
2016. Em Mato Grosso do Sul, são contabilizados 57 casos notificados de microcefalia e/ou alterações do SNC para o
período de 2015 a janeiro de 2017. Essa pesquisa objetiva identificar fatores de risco associados a alterações congênitas nas
gestantes infectadas pelo Zika e a qualidade do serviço ofertado a essa população. Trata-se de estudo epidemiológico
híbrido, transversal e observacional, longitudinal, retrospectivo, em gestantes notificadas no SINAN de 2015 a janeiro de 2017
no Estado do Mato Grosso do Sul. Inicialmente foram identificadas nos bancos do Sistema Nacional de Agravos de
Notificação Compulsória (SINAN), Sistema de Gerenciamento Laboratorial (GAL), Sistema Nacional de Regulação (SISREG)
e Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP); em que foram encontrados 322 registros de casos prováveis de Zika em
mulheres gestantes. Para este universo foram realizadas as buscas de endereços para contato prévio para a realização da
entrevista. Das residentes na capital, 45% não possuem qualquer tipo de contato para serem localizadas e 14% ainda estão
em fase de busca ativa. Deste universo, já foram entrevistadas 132 gestantes, 75% na capital e 25% nos 78 outros
municípios. Destas, 44.7 tem de 30-40 anos, 42% entre 1 a 2 salários mínimos, 30% com ensino médio completo, 98.5
relataram ter feito pré-natal, 61% com assistência pública, 13% atendimento privado e 26% mista. 90% tiveram como
desfecho - nascido vivo; e das entrevistadas, 11% relataram que a criança foi considerada com alguma alteração decorrente
do fato de terem tido zika na gestação, no entanto, 16% das entrevistadas relataram que não há serviços de saúde que
acompanham as crianças. Ainda estão em fase de coleta, os demais dados estatísticos serão analisados a posteriori. A falta
de informação tem se mostrado um indicativo de comprometimento dos serviços de saúde. A falta de preenchimento correto
dos dados impossibilita a localização da gestante e percebe-se a ausência de vigilância dos mesmos. Há falhas no
monitoramento e na vigilância dos casos das gestantes infectadas. Há indicativos de ausência de registros de dados nos
bancos de informações de saúde. Essencial intensificar medidas de vigilância em saúde no Estado de MS.
Palavras-chaves: ZIKA VÍRUS, GESTANTES, INFECÇÕES POR ARBOVIRUS, SISTEMAS DE INFORMAÇÕES EM
SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
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Resumo
Hidrocele é uma afecção da bolsa escrotal comum em adultos. Entre as causas, nos países em desenvolvimento, as de origem
infecciosa fazem parte no diagnóstico diferencial. A grande incidência em Pernambuco de filariose pode apresentar na sua apresentação
a hidrocele. Entretanto, com o ressurgimento das arboviroses, principalmente Chikungunya, manifestações incomuns têm sido
relatadas.Serão relatados dois casos de hidrocele em pacientes com o diagnóstico de Chikungunya e em tratamento há mais de 1 ano.
Homens com 56 e 58 anos, brancos, casados, funcionário público e farmacêutico. Foram diagnosticados com Chikungunya há 1 ano e
em tratamento ambulatorial com clínica médica/ reumatologia por dores crônicas em articulação. Evoluíram após 6 meses com edema
de MMII e do volume da bolsa escrotal (um direita, outro esquerda). Apesar dos sintomáticos ocorreu progressão do volume escrotal.
Com USG de bolsa escrotal confirmando a hidrocele foi realizado correção cirúrgica com sucesso. Permanece em acompanhamento
ambulatorial sem recidiva. Chikungunya pode cursar com manifestações clínicas articulares e neurológicas. Edema de MMII pode estar
associado com origem linfática, assim como a hidrocele. Possíveis complicações vasculares, principalmente de origem linfática, podem
ser encontradas nessa arbovirose. O aparecimento de hidrocele de origem linfática em pacientes com Chikungunya pode representar
uma consequência das alterações do sistema linfático nessa doença infecciosa. As alterações no sistema linfático encontradas em
pacientes acometidos por Chikungunya poderá apresentar, de modo incomum, como hidrocele e seu tratamento obedecerá a regra geral
da população comum.
alterações linfáticas, complicação, chikungunya, hidrocele
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Resumo
O Aedes aegypti possui grande relevância médica por ser o transmissor de várias arboviroses como dengue, Zika,
Chikungunya e febre amarela urbana. Essas arboviroses e a incidência do mosquito aumentaram significativamente devido à
expansão geográfica e a mobilidade humana, no qual podem ser encontrados em áreas com a presença humana, inclusive
em universidades. Este trabalho teve o objetivo de avaliar a circulação de arbovírus em fêmeas de Ae. aegypti coletadas no
Campus Pampulha da UFMG no período de 31/12/2017 (Semana Epidemiológica 1) a 16/06/2018 (Semana Epidemiológica
24). Foram instaladas armadilhas GAT em todo campus universitário para o monitoramento semanal do mosquito na UFMG. A
armadilha GAT simula um criadouro e atrai as fêmeas grávidas para oviposição. As coletas foram realizadas semanalmente
seguindo o calendário de semanas epidemiológicas fornecido pelo Ministério da Saúde. Os mosquitos coletados foram
identificados e adicionados a uma solução de guanidina, para conservação do material genético. Foram coletados 5.645 Ae.
aegypti, os quais foram enviados ao laboratório para serem separados em pools de 20 a 30 mosquitos e submetidos a
extração de RNA. Posteriormente, as amostras foram analisadas por Real Time-PCR para a detecção dos vírus. Foram
analisados o total de 246 pools, no qual 14 pools coletados entre as Semanas Epidemiológicas 3 a 15 estavam infectados
com o vírus Zika e 1 pool coletado na Semana Epidemiológica 19 estava infectado com o vírus Dengue. O presente estudo
revelou a presença de Ae. aegypti infectados com os vírus Zika e Dengue no Campus Pampulha da UFMG demonstrando a
importância de intensificar as ações de controle do vetor para evitar a transmissão da doença neste local que recebe
diariamente cerca de 54.000 pessoas.
Palavras-chaves: Aedes aegypti, armadilha GAT, dengue, RT-PCR, Zika
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Resumo

O vírus Zika (ZIKV), flavivírus transmitido por mosquitos de diferentes gêneros, foi primeiramente
isolado em 1947, em Uganda na África. Inicialmente, mosquitos do gênero Aedes foram considerados
como vetores primários de ZIKV no mundo. No entanto, estudos recentes demonstram tanto a
competência quanto a circulação de ZIKV em amostras naturais de mosquitos Culex quinquefasciatus.
Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a circulação de ZIKV em amostras de
Aedes aegypti, Aedes taeniorhynchus e Culex quinquefasciatus coletados durante o período
epidêmico de ZIKV em Vitória, Espírito Santo. Os mosquitos foram obtidos a partir de diferentes
métodos de coleta entre fevereiro e março de 2016 e separados por espécie em pools de até 10
espécimes. As amostras foram submetidas a extração de RNA e detecção de ZIKV através de RTqPCR. Seis pools de mosquitos foram identificados como positivos: Cx. quinquefasciatus (4), Ae.
aegypti (1) Ae. Taeniorhynchus (1). Dessas amostras, ZIKV provenientes de duas amostras de Cx.
quinquefasciatus e uma de Ae. aegypti foram isoladas em células Vero. Estas cepas foram nomeadas
de Cxq_ES1, Cxq_ES24 e Aea_ES32. Após a amplificação do genoma de ZIKV das amostras, estas
foram submetidas à montagem da biblioteca genômica e posterior sequenciamento de nova geração.
O alinhamento destes genomas com outros disponíveis no Genbank revelarou que Cxq_ES24 e
Aea_ES32 agruparam com um clado filogenético isolados de ZIKV detectados recentemente no
Estado de Pernambuco e no Haiti. Além disso, o genoma de ZIKV Cxq_ES1 agrupou em um clado
contendo os principais isolados da epidemia de ZIKVV em 2015 no Brasil. As análises ainda
mostraram que as sequencias de ZIKV Cxq_ES24 e Aea_ES32 diferiram em sete e doze
polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs), respectivamente, quando comparadas com o genoma de
ZIKV proveniente da epidemia de 2015 em PE (KX197192). Devido ao fato da sequência Cxq_ES1 ter
agrupado em outro clado, a mesma foi analisada em comparação com o genoma de ZIKV obtido de
amostras da PB (KX280026). Este genoma apresentou uma diferença de sete SNPs para este
genoma. Sendo assim, o presente trabalho demonstrou a circulação pela primeira vez de ZIKV em
mosquitos de campo de diferentes espécies em Vitória, ES. Além disso, este estudo também
demonstra a circulação simultânea de variantes de ZIKV em uma mesma cidade do Brasil.
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Resumo

A infecção pelo Zika virus (ZIKV) está relacionada com complicações neurológicas graves e, devido à
co-circulação de outros arbovírus e os diferentes desfechos pelas doenças por eles causadas, além
da dificuldade de diferenciar precocemente tais infecções com base apenas em seus aspectos
clínicos, é crucial o desenvolvimento de um teste diagnóstico sorológico diferencial específico para a

zika. Os objetivos deste projeto foram: realizar a predição de epítopos para células B a partir das
sequências de ZIKV; desenhar e triar peptídeos antigênicos específicos para o ZIKV, e; testar o
reconhecimento dos peptídeos produzidos. Para isso, foi feito o download de sequências sulamericanas e africanas do ZIKV e as sequências de referência dos DENV 1, 2, 3 e 4. Utilizando o
preditor de epítopos para células B, foram identificados 37 epítopos na poliproteína do ZIKV e seus
correspondentes na poliproteína consenso dos DENV. Os epítopos foram então analisados, in silico,
quanto à sua composição de aminoácidos e as suas propriedades bioquímicas, além de estudos
conformacionais. Desta forma, 20 epítopos foram utilizados para o desenho de peptídeos que foram
comercialmente sintetizados e utilizados em experimentos de microarranjo proteico utilizando 41
amostras de soros de pacientes infectados pelo ZIKV ou pelo DENV, além de 10 soros de voluntários
saudáveis. De forma geral, os peptídeos testados não apresentaram distinção de reconhecimento
significativo pelos 3 grupos clínicos de amostras. Entretanto, 3 peptídeos de ENV, NS2-B e NS3 se
destacaram por apresentarem alta intensidade de sinal e, consequentemente, maior reconhecimento
pelas amostras, principalmente quando avaliado o reconhecimento destes peptídeos em relação à
IgG, que foram reconhecidos com maior intensidade pelas amostras positivas para zika. Portanto,
estes resultados foram motivadores para que os peptídeos sintetizados primeiramente fossem
testados novamente com novas amostras. Além disso, novos peptídeos foram desenhados para a
obtenção de resultados mais promissores.
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Resumo
O vírus da dengue (DENV) está associado a epidemias explosivas e tornou-se um grande problema de saúde pública em todo o mundo.
O diagnóstico da dengue pode ser realizado usando várias abordagens, no entanto ensaios sensíveis e específicos para diagnosticar na
fase inicial da febre são desejáveis. Estudos anteriores mostraram o papel dos testes de captura de antígeno NS1 para o diagnóstico
precoce da dengue, no entanto, uma sensibilidade significativamente menor foi observada em casos de DENV-4. O uso de antígeno
recombinante pode eliminar os problemas associados à padronização do antígeno de DENV preparado em cérebro de camundongo ou
cultura de células e evita os procedimentos trabalhosos e a qualidade variável associada a esses métodos. O custo da maioria dos kits
para o diagnóstico é proibitivo para muitos países endêmicos de dengue e a produção interna de polipeptídeos recombinantes poderia
fornecer um recurso valioso e seguro para o diagnóstico sorológico. Aqui, avaliamos um antígeno NS1 recombinante multiepítopo dos
DENVs, produzido em baculovírus/célula de inseto como sistema de expressão, sendo potencialmente útil para o diagnóstico precoce da
dengue. Este atuou como antígeno em um ELISA baseado em antígeno recombinante para detectar anticorpos IgG (REC IgG-ELISA)
em soro humano. Soros de 80 pacientes com infecções clinicamente caracterizadas por DENV (20 soros positivos de cada sorotipo), 10
soros de pacientes com anticorpos contra vírus da febre amarela, 10 soros reativos para ZIKV, 10 soros positivos de CHIKV e 50 soros
negativos foram investigados para anticorpos anti-DENV. O antígeno multiepítopo recombinante apresentou sensibilidades de 45,5% a
90,9% considerando os diferentes soros analisados, sendo o DENV-4 o que apresentou menor sensibilidade. Especificidade de 96,5%
foi identificada, com base na análise de soros de indivíduos negativos para dengue. Nenhuma reatividade cruzada foi observada com
soros de pacientes infectados com febre amarela. No entanto, reatividade cruzada foi mostrada com um caso positivo para ZIKV. O
imunoensaio fornece uma alternativa aos ELISAs tradicionais que detectam anticorpos contra DENV usando antígenos cerebrais de
camundongos.
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Resumo

A distribuição das arboviroses no Brasil apresenta-se com regiões delimitadas para arboviroses
distintas. No Nordeste, a dengue se apresenta em ciclos endêmicos e epidêmicos, com epidemias
ocorrendo a cada 4 ou 5 anos e, liderou sozinha o escopo das preocupações da saúde pública até
2015, quando surgiram os primeiros casos suspeitos de chikungunya, doença causada pelo vírus
CHIKV, da família Togaviridae. A confirmação laboratorial da doença se deu por ensaio
imunoenzimático para detecção sorológica de IgM e IgG no início de 2016, quando começaram a
ser notificados. O objetivo desse trabalho é demonstrar o impacto da chegada desse novo arbovírus
no ciclo epidêmico das arboviroses no município. Para isso, fizemos um estudo ecológico, longitudinal,
descritivo, utilizando dados secundários a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
– Sinan Net na versão 5.0.0 e do Sinan on line, tabulados com programa tabwin na versão 4.14 e
analisados após representação gráfica estruturada em excel. Os dados de população residente para o
calculo da incidência foram extraídos do Datasus. Foram analisados os casos suspeitos notificados e
posteriormente confirmados laboratorialmente ou clínico-epidemiologicamente. Analisando os dados
de incidência de arboviroses de 2007 a 2015, onde apenas a dengue era notificada, percebemos que
a incidência de casos seguia um padrão cíclico nos períodos epidêmicos, sendo os anos 2007, 2010,
2011, 2012, 2015 com maiores incidências de 1,3; 1,1; 4,3; 5,1; e 4,8 casos/1000 hab,
respectivamente. Em 2016, houve um aumento inesperado na incidência de arboviroses apresentando
11,2 casos para cada 1000 habitantes. Esse foi o ano do início da chegada das notificações de casos
de chikungunya onde isoladamente ela teve incidência de 4,1/1000 hab. Na série histórica de 2007 a
2015 tivemos 30 óbitos confirmados por dengue. No ano de 2016 não houve óbito por dengue, porém
registramos 19 óbitos confirmados por chikungunya. Em 2017, tanto a incidência de dengue quanto de
chikungunya foram reduzidas, sendo de 1,63/1000 habitantes para dengue e 0,4/1000 habitante para
chikungunya. Desta forma, é notório a grave situação provocada pela chikungunya no ano de 2016,
com incremento no número de casos, levando ao alto número de óbitos por arboviroses nesse ano.
Esse fato deve servir de alerta para estruturarmos a rede de saúde e investirmos no combate ao vetor
para minimizar o impacto de um novo período de epidemia.
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Resumo
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A dengue é considerada uma das arboviroses de maior relevância para a saúde pública mundial, ocasionada pelo vírus do dengue que
apresenta-se em quatro sorotipos (DENV1-4). De acordo com a OMS, cerca de 128 países são endêmicos para esta infecção, com
destaque para países tropicais e subtropicais, com destaque para o Brasil e o estado de Minas Gerais com muitos registros da doença
nos últimos anos. O objetivo deste estudo foi demonstrar o impacto econômico da dengue no estado de Minas Gerais, na perspectiva do
SUS no período de 2010 a 2015. A partir da técnica de pareamento probabilístico determinístico através da base de dados
administrativas do SUS (SIH/SUS) foram verificados os gastos associados com os indivíduos que utilizaram o SUS para o tratamento de
dengue e dengue grave no estado neste período. Foram considerados os códigos dos procedimentos SUS aplicados a dengue
(0303010010, 74300440, 74500457) e dengue grave (0303010029, 74300628, 74500627). Os gastos foram convertidos para dólar
conforme preconizado pelo Banco Mundial (2017: USD 1 = 3.191 BRL). As análises foram conduzidas no Microsoft Excel 2010. A partir
da análise dos dados, verificou-se que os gastos totais de hospitalização com dengue clássica foram de USD 6,878,149.58 e com
dengue grave USD 5,090,232.30 (global: USD 11,968,381.88). No perído avaliado, destaca-se o ano de 2010 com maior impacto
econômico, o que reflete a maior epidemia no estado, bem como no Brasil. Muitos são os esforços para combater o DENV no país a
partir das muitas estratégias de combate ao vetor, e com gastos anuais, em média, de 150.019.037,99 BRL pelo governo federal
(prevenção). Em 2015, foi aprovada a primeira vacina para dengue no país e muito têm se discutido sobre um possível cenário da
incorporação desta vacina no SUS. Com isso, estudos que melhor demonstrem o impacto econômico com a doença no país faz-se

necessário de forma a melhor contribuir com as discussões a cerca desta arbovirose seja a nível estadual, como em Minas Gerais local
com muito casos, bem como em todo o país.
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Resumo

Estudos sobre o impacto econômico das doenças são instrumentos necessários para priorização dos
recursos em saúde, a dengue é uma doença de alto impacto econômico mundial e endêmica no
Brasil, país responsável por 68% dos casos reportados de dengue nas américas em 2016. Poucas
pesquisas sobre custos e estimativas financeiras são realizadas no mundo com coletas de dados
prospectivos. Em decorrência da magnitude dos casos de dengue no Brasil e no mundo, estimamos
os custos diretos e indiretos dos casos hospitalizados e ambulatoriais no setor público e privado de
saúde. Realizamos estudo prospectivo com amostragem não probabilística em pacientes com dengue
atendidos no setor público e privado de saúde de região endêmica do Brasil no período de 2016 a
2017. Durante seguimento dos pacientes, foram coletadas informações socioeconômicas e dos custos
diretos e indiretos decorrente do episódio de dengue. Dividimos os pacientes em 3 grupos etários:
crianças (<15 anos=""><15 anos), adultos (15-60) e idosos (≥60 anos). A amostra final foi de 121
pacientes (36 hospitalizados e 85 ambulatoriais). E a maior parte dos casos (76%) ocorreu entre os
adultos (15-60). O custo médio dos casos ambulatoriais e hospitalizados no setor público foi
respectivamente: R$406,9(±371,6) e R$1.254,7(±1.366,3), no setor públicos os custos foram R$
665(±780) nos casos ambulatoriais e R$ 1.636(±1555) nos hospitalizados. Os custos dos casos
hospitalizados comprometeram 42,7% da renda familiar mensal e 15,3% nos casos ambulatoriais. O
impacto econômico da dengue é alto e gera grande fardo no orçamento familiar. A doença tem
prevalência maior entre os adultos, o que aumenta a carga econômica por ser essa a faixa etária
produtiva financeiramente, podendo ser essa a faixa etária a ser priorizada para campanhas de
vacinação, contudo outros estudos precisam ser desenvolvidos antes dessa decisão, como por
exemplo o levantamento de soroprevalência por idades.
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Resumo
Dengue é a arbovirose mais frequente nos seres humanos. A despeito da recente aprovação de uma vacina a partir de 9
anos de idade, a necessidade de uma vacina segura e eficaz contra os 4 sorotipos de dengue em pessoas de todas as
idades continua sendo uma urgência em Saúde Pública. Em dezembro de 2014, foi iniciado um estudo de fase 2,

aleatorizado, duplo cego e controlado com placebo, incluindo ~1800 participantes sãos com idades entre 2 e 17 anos, para
determinar a segurança e imunogenicidade da vacina tetravalente candidata da Takeda contra dengue (TDV) em três
países endêmicos para dengue (Panamá, Filipinas e República Dominicana). A TDV é baseada em um vírus DENV-2
atenuado, que também serve como coluna dorsal (backbone) de quimeras (dengue-dengue) clonadas com os genes que
expressam as proteínas precursoras da membrana (prM) e as proteínas estruturais do envelope (E) dos sorotipos DENV-1,
3 e 4. O objetivo principal do estudo foi avaliar a resposta humoral sorotipo-específica, títulos geométricos médios (TGMs)
de anticorpos neutralizantes, à TDV administrada em 2 doses (0 e 3 meses), 1 dose única, ou 1 dose com reforço aos 12
meses, em um subgrupo (imunogenicidade). Os objetivos secundários incluem avaliações de eventos adversos graves
(EAGs) e dos casos confirmados de dengue por RT-PCR sorotipo-específica ou por ELISA da proteína NS1 em toda a
coorte, e análises dos EA (solicitados ou não) e das taxas de soropositividade para um ou mais sorotipos no subgrupo de
imunogenicidade. O estudo terá um seguimento dos participantes por 48 meses (ClinicalTrials.gov NCT02302066). Houve
pouca diferença entre os grupos que receberam 1 ou 2 doses em termos de TGMs e taxas de soropositividade. Os
anticorpos neutralizantes persistiram altos pelos 18 meses após administração da TDV. Os dados de vigilância de episódios
de doença febril indicaram uma incidência menor de dengue sintomática nos participantes que receberam a TDV (1.3%)
comparada aos participantes no grupo placebo (4.5%), RR = 0,29 (IC a 95% 0,13–0,72). Não houve EAG relacionado à
vacina. A TDV foi bem tolerada e imunogênica contra os 4 sorotipos (DENV 1-4), independente de exposição prévia à
dengue. Esses dados ratificam a avaliação de 2 doses como esquema primário em estudo de fase 3 que se encontra em
andamento.
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Resumo
A dengue é considerada a principal doença reemergente nos países tropicais e subtropicais. O padrão de transmissão da dengue
depende da interação de vários parâmetros, incluindo a dinâmica de multiplicação do vírus, a ecologia e o comportamento de seus
vetores, comportamento e imunidade de seus hospedeiros humanos. Esse estudo objetiva estimar a incidência da dengue na Bahia
entre 2014 a 2017. Trata-se de um estudo ecológico de série temporal com abordagem quantitativa, com componentes descritivos e
analíticos. Os dados utilizados (epidemiológicos, demográficos e socioeconômicos) foram obtidos da plataforma Superintendência de
Proteção e da Saúde da Secretária de Saúde do Estado da Bahia. A coleta ocorreu em março de 2018. A análise e processamento dos
dados foi feita a partir do Programa Microsoft Office Excel, versão 2016. O indicador de morbidade utilizado foi a incidência de casos
para cada 10 mil habitantes (hab.). O total de casos notificados no levantamento foram de 203.379 mil. O ano com maior coeficiente de
incidência no estado foi no ano de 2016, com 54,8 casos por 10 mil hab., em 2017 foram detectados 10 casos por 10 mil hab.,
representando uma queda significativa na quantidade de casos. Na variável sexo, houve predomínio do sexo feminino, na qual
apresentou maiores incidências em comparação ao sexo masculino em todo período. No ano de 2016, ano de maior incidência, o sexo
feminino apresentou 62,41 casos para 10 mil hab. A variável idade, não apresentou predominância nos coeficientes de incidência dentro
das faixas etárias, no ano de 2014 a faixa de 20 a 34 anos apresentou 20,96 casos para 10 mil hab., em 2015 a faixa de 35 a 49 anos
com 60,41 casos para 10 mil hab., no ano de 2016 com 71,63 casos para 10 mil hab., finalizando o período do estudo o ano de 2017 o
maior coeficiente de incidência foi entre 15 a 19 anos apresentando 13,47 casos para 10 mil hab. Analisando a variável cor/etnia por
proporção geral nos anos pesquisados, houve predomínio de parda 77% nos casos, seguido pela branca (13%) e preta (9%). A dengue
continua como um importante agravo e problema de saúde pública. Os resultados demonstram a necessidade de melhorias no setor da
vigilância epidemiológica, sendo necessário ofortalecimento e intensificação das suas ações, a capacitação profissional eas ações de
educação em saúde para a sensibilização da população a cerca dos focos de transmissão do mosquito.
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Resumo

A chikungunya é uma arbovirose que tem como vetor o Aedes aegypti. No Ceará esta doença criou um alarmante cenário
durante os anos de 2016 e 2017. O objetivo deste trabalho foi descrever a tendência temporal da incidência de chikungunya,
nos anos de 2016 e 2017, por sexo, no estado do Ceará e no município de Fortaleza. Os dados foram coletados das fichas de
notificação de dengue/ febre de chikungunya, inseridas no SINAN. Os coeficientes de incidência foram calculados e
analisados através do programa Excel. Em 2016 e 2017, foram notificados um total de 135.664 casos de chikungunya no
Ceará, dos quais 84.629 (62,38%) foram em mulheres. Observou-se um crescimento suave no número de casos até a 9a
semana epidemiológica (SE) e uma tendência ascendente até 14a SE com uma incidência aproximada de 400 casos por 100
mil habitantes (hab). Na 15a SE houve um leve decréscimo seguido de um acúmulo de casos até a 19ª SE, com uma
incidência de mais de 600 casos por 100 mil hab, e em seguida uma tendência descrescente até 52a SE. De todos os casos
registrados, o sexo feminino foi o predominante a partir da 11a até a 30a SE, alcançando uma incidência de 800 casos por 100
mil hab na SE 19. No mesmo período, foram notificados 77.125 casos de chikungunya em Fortaleza, representando mais de
50% dos casos de todo o estado. Notou-se que o comportamento das notificações foi semelhante ao encontrado no Ceará,
com uma tendência ascendente a partir da 11a SE, um ápice na 19a SE com incidência de 30 casos por 100 mil hab, e um
declínio a partir da 22a SE. Assim também como observado para o estado, o número de casos em mulheres, 47.530
(61,65%), foi superior ao notificado para homens, apresetando somente na 19a SE 1.361 casos a mais, e uma incidência de
34 casos por 100 mil hab. A crescente incidência de casos no Ceará e em Fortaleza coincide com o período chuvoso na
região. Com isso há a formação de criadouros, que colaboram para uma maior infestação do mosquito. A presença de
pessoas infectadas, junto com a alta infestação do vetor, leva a um aumento no número de casos. O maior número de
notificações para o sexo feminino possivelmente deve-se a maior busca de auxílio médico por mulheres, e também por estas
passarem mais tempo no ambiente domiciliar, aumentando a probabilidade de contato com o mosquito. A chikungunya é uma
doença sazonal, com picos de incidência durante o período chuvoso, que acomete em maior parte pessoas do sexo feminino.
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Resumo

As manifestações da infecção intrauterina pelo ZIKV são mais graves quando ocorrem no primeiro
trimestre de gestação e variam desde morte fetal até várias anormalidades congênitas. No Brasil,
durante a epidemia ocorrida de de março de 2015 até fevereiro de 2016, durante a epidemia, houve
um aumento de 20 vezes nos casos de microcefalia quando comparado com os anos anteriores. O
vírus Zika é um novo membro da TORCHS, um grupo de infeções de origem parasitária, viral e
bacteriana na gravidez que podem provocar anomalias graves e mesmo a morte fetal, que lidera a
infecção congênita através da transmissão vertical e prejudica o cérebro em seu desenvolvimento. Ao
contrário das outras infecções TORCH, esta é uma doença cujo impacto a longo prazo ainda é
desconhecido. Este trabalho relata o caso de uma criança, do sexo feminino, nascida em Salto/SP em
28/04/2016. Em agosto de 2016 deu entrada no Hospital das Clínicas da UNICAMP com
esquizencefalite e nos registros da paciente foram descritos microcefalia, hidrocefalia,
meningoencefalite linfocitária, quadros convulsivos, perda de visão e abaulamento craniano. Foi
internada diversas vezes com febre, infecção urinária, meningite e passou por cirurgia de derivação
ventrículo-peritoneal (DVP). Em amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR) coletada da paciente a
partir de fevereiro de 2017, foi detectado o RNA do ZIKAV pela qPCR e a positividade permaneceu
nas amostras dos meses abril e junho do mesmo ano. O resultado bioquímico do LCR apresentou
aspecto que variou entre límpido e opalescente. Alterações como hiperproteinorraquia foram
identificadas com variação entre 156 a 451mg/dl (valor de referência: 40mg/dl). Foram observados
parâmetros como hipoglicorraquia e hiperproteinorraquia em seu LCR, com coloração amarelo citrino.
Os sintomas de irritabilidade e hidrocefalia se mantiveram. Em junho de 2017, voltou ao hospital com
abaulamento de fontanela e edema no trajeto do cateter e irritabilidade, negando febre. A detecção do
RNA do ZIKV em criança que sofreu infecção congênita pelo ZIKV pode ser preditiva das sequelas
produzidas por este vírus no SNC. Portanto, é de suma importância o acompanhamento
multidisciplinar adequado aos pacientes expostos ao vírus, com o objetivo uma melhor compreensão
desta infecção, sua história natural e as intervenções clínicas, cirúrgicas e medicamentosas
adequadas para garantir a melhora no desenvolvimento e da qualidade de vida dessas crianças e
seus familiares.
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Resumo
O vírus Dengue (DENV) pertence à família Flaviviridae e é transmitido aos humanos pelo mosquito Aedes spp. O maior surto
no Brasil ocorreu em 2013, com aproximadamente 2 milhões de casos notificados. Em 2017, até a Semana Epidemiológica
52, foram registrados 251.711 casos prováveis de dengue. Campinas apresentou até setembro de 2017, 2.657 casos
registrados. Outros arbovírus podem causar os mesmos sintomas. Dessa forma, especificar o sorotipo do DENV é importante
para identificar a reatividade da resposta imune perante uma reinfecção. Os objetivos desse estudo são: 1) confirmar a
presença do RNA do vírus Dengue (DENV 1-4) pela RT-PCR em amostras de plasma de crianças com suspeita de infecção
pelo DENV, atendidos no HC/UNICAMP no período de abril de 2013 a maio de 2014; 2) realizar sorologia para identificar a
Imunoglobulina do tipo M (IgM) anti-DENV e comparar os resultados com os obtidos com a RT-PCR; 3) utilizar a RT-PCR para
identificar uma possível circulação de outros arbovírus dos gêneros flavivirus (vírus da febre amarela, Rocio, Ilhéus, Saint
Louis e Zika) e alphavirus (vírus Aura, Mayaro, Encefalite do Leste, Encefalite do Oeste e Encefalite Venezuelana), nestas
amostras; 4) correlacionar os resultados positivos com as alterações clínicas e laboratoriais apresentadas. Serão incluídos no
estudo 116 pacientes pediátricos com suspeita de infecção pelo vírus dengue atendidos durante abril de 2013 a maio de 2014
no HC/UNICAMP e serão utilizados kits comerciais da marca virionserion, para a realização de IgM anti-dengue em amostras
de soro para detecção de anticorpos endógenos contra o DENV. A sorologia IgM para o DENV foi realizada nos 116 pacientes
estudados e 48/116 (41,4%) amostras foram positivas para IgM-DENV e 16/116 (13,8%) foram classificadas como duvidosa. A
aplicação da RT-PCR para todos os vírus que são alvo do presente estudo encontra-se em fase de padronização, para
garantir confiabilidade dos resultados. Com este estudo poderemos entender melhor quais são os sorotipos de dengue
circulantes, os casos qualificados como dengue e a possível cocirculação de outros arbovírus durante o mesmo período.
Também poderemos entender as consequências da gravidade dessas viroses em relação aos achados clínicos, laboratoriais
e período de hospitalização. Esse conhecimento será muito importante para estimar e prever possíveis surtos futuros e
realizar estratégias que atendam a população, principalmente a pediátrica, nesses eventuais momentos.
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Resumo

Introdução: A dengue representa um importante problema de saúde pública global. Assim, diversas
medidas são implementadas para controlar o nível de infestação por Ae. aegypti, como as de controle
vetorial. Atualmente, o desenvolvimento de uma vacina contra dengue têm sido uma proposta
promissora para diminuir o número de casos da doença. Entretanto, é importante associar aos
estudos da vacina, pesquisas que identifiquem o nível de infestação da área e infectividade no vetor.
Objetivo: Descrever a infestação e infectividade por sorotipos do dengue (DENV 1-4) em populações
de mosquitos Ae. aegypti de uma área em avaliação de vacina contra a dengue no estado de Sergipe.
Método: Estudo transversal baseado em um levantamento domiciliar repetido durante o período de
maio de 2016 a maio de 2017 no município de Laranjeiras, Sergipe. O Levantamento Rápido de
Infestação por Ae. aegypti preconizado pelo Ministério da Saúde foi utilizado como metodologia para
condução do estudo. A coleta de dados foi quadrimestral sendo duas realizadas antes da introdução
da vacina contra dengue e duas na vigência de administração. O período de coleta foi de uma semana
e os pesquisadores acompanharam os agentes de endemias para visitar os imóveis para coletar
imaturos em criadouros presentes nos domicílios. Posteriormente, os adultos provenientes das larvas
foram identificados quanto a espécie e os Ae. aegypti fêmeas foram avaliados para infecção por
DENV 1-4. Resultados: O nível de infestação na área permaneceu elevado (acima de 10%) em todos

os levantamentos e áreas pesquisadas e foram discrepantes dos resultados oficiais produzidos pelo
serviço de saúde local. Os principais criadouros foram os utilizados para consumo humano e
atividades domésticas. Não foi detectada a infectividade para o DENV 1-4 em população de mosquitos
fêmeas da espécie Ae. aegypti. Discussão: Os resultados caracterizam a área de implementação de
vacina contra a dengue como de alto risco para transmissão de dengue tornando-se uma linha de
base para a monitorização da dinâmica de infestação por Ae. aegypti e controle dos arbovírus
emergentes. Além disso, os dados poderão ser úteis para estudos futuros na área após a vacinação,
associação com as epidemias e as medidas de controle utilizadas. Conclusão: A área apresenta alta
infestação por Ae. aegypti. Apesar de não ter sido identificado o vírus do dengue, o município
encontra-se em alto risco para transmissão de dengue e outros arbovírus.
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Resumo

O mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Há
uma indicação de que infestação por esse vetor inferior a 1% diminui o risco de epidemias. Este
trabalho teve como objetivo avaliar a infestação por Aedes aegypti no município de Quixadá, sertão
central do Ceará, entre os anos de 2016 e 2018. Para isso, foram utilizados dados secundários
disponibilizados pela Secretaria municipal de saúde dos ciclos de visitas domiciliares realizados entre
janeiro de 2016 e junho de 2018. Os mesmos foram avaliados de forma descritiva. No período
avaliado foram realizados nove (9) ciclos de visitas domiciliares, com infestação média variando entre
3,8% e 7,2%. Os ciclos ocorreram nos meses de 04/2016 (5,9%); 09/2016 (5,7%); 11/2016 (3,8%);
01/2017 (6,5%); 04/2017 (7,2%); 06/2017 (5,0%); 10/2017 (4,4%); 01/2018 (5,1%) e 04/2018 (6,5%).
Em todos os ciclos havia bairros com infestação superior a 10%. No ano de 2016 foram realizados
quatro ciclos que duraram, em média, 80 dias. Em 2017 essa média passou para 56 dias, com a
realização de cinco ciclos e no ano de 2018 (não concluído) a média é de 63 dias para a realização
dos ciclos de visitas domiciliares. Entre abril e julho de 2016 o município de Quixadá enfrentou uma
grande epidemia de chikungunya, com uma incidência de 1707 casos por 100.000 habitantes. Em
fevereiro de 2017 a gestão municipal aumentou em 40% o número de agentes que atuavam nas
atividades de campo, fato que contribuiu para o aumento do número de visitas domiciliares.
Entretanto, mesmo com o aumento do número de visitas domiciliares, o índice de infestação ainda
permanece acima do preconizado pela Organização Mundial da Saúde. É preciso rever as estratégias
de controle com objetivo de otimizar as ações de controle vetorial e minimizar o impacto de epidemias
por arbovírus.
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Resumo
Introdução: A dengue tem sido implicada como uma causa importante de insuficiência hepática em países endêmicos. O elevado nível
de viremia inclui desde o aumento assintomático de transaminases hepáticas até a ocorrência de manifestações graves, como a
insuficiência hepática aguda, que resulta de uma toxicidade viral direta ou de lesão por desregulação imunológica em resposta ao vírus.
Objetivos: Analisar o número de casos notificados de insuficiência hepática decorrente da dengue no Brasil e o perfil epidemiológico
dos pacientes acometidos por tal patologia e complicação. Método: Trata-se de um estudo transversal, exploratório e comparativo,
utilizando dados secundários sobre a insuficiência hepática decorrente da dengue nas regiões do Brasil e o perfil epidemiológico dos
pacientes acometidos por essa patologia. Os dados analisados são referentes ao período de 2008 a 2012 e foram extraídos do
DATASUS. Resultados: No período de 2008 a 2012 foram notificados 3.230.001 casos de dengue no Brasil, destacando-se o Sudeste
com 45% dos casos, seguido do Nordeste com 27%, do Centro-Oeste com 15%, do Norte com 11% e da Região Sul com 2%. Dentre os
casos notificados 128 pacientes desenvolveram insuficiência hepática como uma complicação da dengue. Entretanto, mesmo tendo a
região Sudeste o maior número de pacientes notificados com dengue, a região Nordeste, com 35%, foi a que apresentou maior
porcentagem de pacientes que desenvolveram insuficiência hepática, seguida do Sudeste com 27%, do Norte com 20%, do CentroOeste com 17% e da Região Sul com 1%. Dos 128 pacientes que evoluíram com insuficiência hepática, 59% foram do sexo feminino e
41% do sexo masculino. O período etário predominante foi de 20 a 59 anos. A raça majoritária foi parda e a minoritária preta. Em
relação à evolução 55% dos pacientes evoluíram para cura da dengue e 31% foram ao óbito pelo agravo notificado. Conclusões:
Verificou-se que o Nordeste apresentou mais casos notificados de insuficiência hepática decorrente da dengue, entre 2008 e 2012,
mesmo sendo o Sudeste a região com mais casos notificados de dengue. Assim como, nota-se a prevalência dessa complicação em
indivíduos do sexo feminino, pardos e com idade entre 20 e 59 anos. A maioria dos pacientes evoluiu com a cura da patologia notificada.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Nos últimos anos, no contexto do avanço das doenças transmitidas por mosquitos associadas, sobretudo ao
Aedes aegypti, vêm se fortalecendo as iniciativas entre os setores de Atenção Básica e Vigilância em Saúde. O município de
Gravatá-PE, encontra-se a 81km da capital e apresenta condições socioambientais que interferem diretamente no controle do
Ae. aegypti, possibilitando a dispersão desse vetor no meio ambiente. Os métodos tradicionalmente empregados com ações
centradas nas visitas aos imóveis utilizando o combate químico isoladamente, não alcança bons resultados, havendo,
portanto à necessidade de ações conjuntas e participativas envolvendo os demais setores. Desta forma, o município visando
diminuir as taxas observadas nos últimos anos quanto a este agravo, visualizou a necessidade de intensificar as ações de
promoção e prevenção a saúde, através da integração entre os serviços de vigilância em saúde e atenção
básica.OBJETIVOS: Descrever a integração entre vigilância em saúde e atenção básica como estratégia redução do índice de
infestação predial do Ae. aegypti no município de Gravatá-PE, no ano de 2017.METODOLOGIA: As estratégias foram
voltadas para atenção ao paciente, vigilância em saúde e mobilização social através de ações que orientem medidas de
prevenção e controle de situações de risco e da ocorrência desse agravo no município. Desta forma, foram realizadas
diversas capacitações com as ESFs e os profissionais da rede hospitalar quanto à epidemiologia e manejo clínico. Ademais,
uma equipe de agentes comunitários de saúde foi capacitada para o apoio ao enfrentamento do vetor junto aos agentes de
endemias. RESULTADOS E DISCUSSÃO: Através do LIRAa e com o apoio dos ACS, observou-se uma redução de 7% na
infestação vetorial. 09 áreas urbanas apresentaram maior risco de infestação. Tais índices são decorrentes da deficiência na
infraestrutura e saneamento básico, elevados números de imóveis aglomerados com irregularidade no abastecimento de água
potável, acúmulo de entulhos e de lixo em terrenos baldios, além, claro, da insuficiência de recursos humanos para se realizar
um trabalho de campo com maior efetividade e eficiência. CONCLUSÃO: É mister, a necessidade de grande esforço
intersetorial e interinstitucional, aliado ao comprometimento maciço da população, junto à continuidade das ações de rotina,
para conseguirmos efetivar ações de campo e com isto reduzir o impacto da doença neste município.
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Resumo
Introdução: O Brasil tem enfrentado epidemias transmitidas pelo vetor Aedes aegypti. Esse contexto sustenta e reforça a
necessidade de reavaliar as estratégias de controle dos vetores, em busca de intervenções mais resolutivas em relação às
arboviroses. Objetivo: O presente artigo tem como objetivo analisar as abordagens eco-bio-sociais realizadas no contexto
brasileiro em Fortaleza-CE, em Belo Horizonte-MG e Goiânia-GO de 2013 a 2016 e compreender os aspectos facilitadores e
limitantes para a viabilidade e efetividade dessas intervenções. Métodos: Trata-se de um estudo de análise dos ensaios
clínicos na comunidade realizados a partir das intervenções brasileiras sob a perspectiva quanti-qualitativa. Resultados: A
narrativa dos sujeitos envolvidos ecoa na reflexão de que o modelo tradicional de controle do Aedes estabelece uma
precarização do trabalho do agente de endemias, de forma a conformar uma ‘distância’ entre comunidade e as ações de
controle. As abordagens revelaram mudanças significativas em relação aos índices entomológicos e indicadores de
morbidade, mas apresentavam-se heterogêneas de acordo com as localidades e componentes de intervenções realizadas.
Discussão: Para alguns autores, o trabalho tradicional criou um cenário em que “os moradores ficam à espera de uma ação
do agente de saúde para realizar atividades que poderiam ser incorporadas em sua rotina doméstica", a abordagem eco-biosocial pretende mudar esse processo de trabalho e aliar-se a noção mais próxima com a educação na relação saúdeambiente. Conclusão: Portanto, foi possível observar que a abordagem eco-bio-social, nesse panorama, incorpora
alternativas que favoreçam à construção de relações mais positivas entre saúde e ambiente e entre os diferentes atores
sociais envolvidos, ainda que se observam fragilidades político-administrativas, precariedades para o trabalhador e
manutenção dos determinantes macrossociais.
Palavras-chaves: Aedes, Promoção da saúde, Controle de vetores
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Resumo
Os primeiros casos de chikungunya em residentes no município de Fortaleza foram registrados em 2014. As investigações à época
concluíram tratar-se de casos importados. Os primeiros casos autóctones foram confirmados apenas em dezembro de 2015. O presente
estudo teve o objetivo de descrever o perfil epidemiológico dos casos de chikungunya a partir de sua introdução no final de 2015. Foi
realizado um estudo transversal descritivo com os casos notificados no período de 2016 a 2017. Os dados foram obtidos a partir da
plataforma Sistema de Monitoramento Diário de Agravo (SIMDA) e analisados utilizando o software Microsoft Excel 2010. Foram
confirmados 79.386 casos de chikungunya sendo 17.779 (22,4%) em 2016 e 61.594 (77,6%) em 2017. Em 2016, considerando o tipo de
unidade notificante, tivemos 8.005 (37,3%) casos provenientes de Unidades de Atenção Primária a Saúde (UAPS), seguido das
Unidades de Pronto Atendimento (UPA) com 5.870 (27,3%) e hospitais estaduais/federais com 3.450 (16,1%). Em 2017 ocorreu um
aumento das notificações nas UPAs com 29.037 (40,9%), seguida das UAPS com 28.116 (39,6%) e hospitais municipais com 5219
(7,3%). A regional de saúde V foi quem realizou mais notificações em 2016 com 18.409 (25%) das notificações, seguida da regional IV
12.379 (174%), regional VI 11.962 (16,8%), regional III 10.394 (14,6%), regional II 9.118 (12,8%), regional I 6.765 (9,5%) e regional
ignorada 1.813 (2,5%). Em 2017 a regional de saúde V manteve o maior número de notificações com 18.409 (25,9%) das notificações,
seguida da regional IV com 12.379 (17,4%), regional VI 11.962 (16,8%), regional III 10.394 (14,6%), regional II 9.118 (12,5%), regional I
6.765 (9,5%) Predominou a notificação correta dos casos agudos da doença, chegando a 68.840 (96,7%) casos em 2017. O número de
registro no SINAN de janeiro a dezembro de 2017 representa um aumento de 336,5% em relação ao mesmo período de 2016. É
possível observar a magnitude da epidemia de Chikungunya na cidade de Fortaleza que concentrou, nesses dois primeiros anos, grande
parte dos casos notificados no estado do Ceará. Essa descrição sinaliza para necessidade de formulação de políticas voltadas à
prevenção e controle da doença, bem como ações estratégicas para evitar o aumento dos casos.
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Resumo
Introdução: A febre Chikungunya é uma das arboviroses transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e a cidade do Recife,
Pernambuco teve em 2015 seu primeiro caso autóctone notificado. Objetivo: Descrever o perfil clínico-epidemiológico dos
casos de chikungunya no Recife em 2015. Métodos: Estudo descritivo que apresentou o perfil clínico-epidemiológico dos
casos confirmados em 2015, notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Os casos confirmados
laboratorialmente foram entrevistados por meio de inquérito telefônico para caracterização do perfil clinico. Resultados: Dos
1.483 casos notificados residentes no Recife, 1.000 (67,4%) foram confirmados, dos quais 186 (18,6%) por critério
laboratorial. Foram excluídos 51 casos confirmados laboratorialmente por questões que inviabilizaram o contato com o
paciente. A taxa de incidência (TI) foi de 61,8 casos/ 100 mil hab. A maior proporção dos casos foi no sexo feminino (68,5%) e
na faixa etária entre 40 e 59 anos (32,1%). A TI foi maior nos maiores de 60 anos (110,0 casos/100 mil hab.). O risco entre os
Distritos Sanitários (DS) variou de 8 casos/ 100 mil hab. no DS VIII a 158 casos/ 100 mil hab. no DS VII. Foi observada a
disseminação da doença no município que, enquanto em julho de 2015 notificou o primeiro caso autóctone, em dezembro de
2015 81 dos 94 bairros do Recife apresentavam casos confirmados. Dos 135 casos entrevistados, 11 relataram sinais e
sintomas até 10 dias do início dos sintomas (IS), sendo classificadas como casos agudos; 25 tiveram persistência dos
sintomas após 11 dias até 90 dias do IS, sendo estes casos subagudos e 99 casos apresentaram sinais e sintomas por mais
de três meses do IS, caracterizando-se como casos crônicos. Na fase aguda a febre, exantema, artralgia e edema
periarticular foram referidos pela maioria dos casos. Na fase subaguda, a artralgia persistiu em cerca de metade dos casos e
foram referidas a alopecia e alterações do sono. Na fase crônica, entre outros sintomas, a artralgia esteve presente em todos
os relatos. Cinquenta entrevistados (37,0%) afirmaram apresentar uma ou mais comorbidades, sendo a mais frequente a
hipertensão arterial sistêmica. Conclusão: Os resultados demonstram a complexidade da chikungunya nas suas diferentes
fases clínicas. Estudos epidemiológicos que mensurem os impactos individuais e coletivos podem subsidiar efetivas medidas
de prevenção e controle da doença.
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Resumo
Aedes aegypti é um mosquito-vetor predominantemente urbano que utiliza recipientes artificiais lênticos para sua reprodução.
Tal inseto é popularmente conhecida por transmitir doenças virais importantes, como Dengue, Zika, Chikungunya e Febre
Amarela, todas com ampla distribuição tropical, responsáveis por milhares de infecções e óbitos anualmente. Como resultado
disso, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas como alternativas no controle de Aedes aegypti, destacando-se a procura
por substâncias inseticidas. As chalconas constituem uma classe de substâncias amplamente distribuídas na natureza e que
exibem inúmeras atividades biológicas, incluindo inseticida. Assim, esse trabalho objetivou a síntese e avaliação da atividade
inseticida de dezesseis chalconas contra larvas L3 de Aedes aegypti. Para a obtenção das chalconas foram empregadas
reações de condensação de Claisen Schimidt, seguida de purificações por métodos cromatográficos e identificação estrutural
por RMN. Para o teste larvicida, dez larvas do terceiro estádio foram transferidas para placas de 12 poços contendo água.
Cada uma das chalconas foi solubilizada em DMSO e adicionada aos poços na concentração de 25 µg/mL em quadruplicata.
Bacillus thuringiensis israelensis (inseticida biológico desenvolvido para controlar as larvas de Aedes aegypti) foi empregado
como controle positivo. A temperatura da água foi mantida entre 25 a 28 °C com fotoperíodo de 12 horas. Foram
consideradas mortas as larvas que não reagiram ao serem estimuladas. Se mais de 10% das larvas se transformassem em
pupa durante as primeiras 24 horas, o experimento seria descartado e repetido. Para a análise da atividade, foram registradas
as porcentagens de mortalidade em 24 e 48 horas, sendo a morte das 40 larvas (teste em quadruplicata) considerada 100%
de mortalidade. Das dezesseis chalconas avaliadas, três apresentaram 100% de morte das larvas L3 de Aedes aegypt em
apenas 24 horas e seis apresentaram 82% de morte das larvas L3 em até 48 horas. Os resultados corroboram a atividade
inseticida das chalconas, indicando potente atividade contra Aedes aegypt, fomentando o desenvolvimento de novas
substâncias ativas contra esse vetor, a fim de controlar as arboviroses transmitidas por ele.
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Resumo
Os arbovírus são agentes infecciosos emergentes com ampla dispersão geográfica nos últimos 50 anos e com grande potencial
epidêmico. A recente epidemia pelo vírus Zika nas Américas e a identificação da síndrome congênita do zika alertou a importância dos
estudos com os arbovírus na gravidez. Quanto ao vírus Chikungunya a transmissão vertical ocorre quase que exclusivamente no
intraparto de gestantes virêmicas, que pode evoluir com complicações de hemorragias e comprometimento do sistema nervoso central
do concepto. O vírus Dengue está associado ao risco de aborto espontâneo, morte fetal e prematuridade. O presente estudo se propõe
a elucidar a etiologia de um grupo grávidas (308) atendidas no período de outubro de 2015 a março de 2018, com síndrome
exantemática, independente da idade gestacional com objetivos de estimar a incidência infecção dos arbovirus em grávidas com
síndrome exantemática, estimar a co infecção com outros agentes infecciosos na gravidez e identificar o método laboratorial mais
sensível para o diagnóstico das arboviroses relacionando com o tempo de doença. Após a avaliação clínica, o aceite de participação
(TCLE) foi aplicado um questionário para obtenção de informações clínicos e epidemiologicos e posteriormente submetida a coleta de
espécimes clínicos (sangue) para a investigação laboratorial de agentes infecciosos como o Citomegalovírus, Rubéola, Toxoplasmose,
Sífilis e Parvovírus B19 e dos arbovírus Zika, Chikungunya e Dengue. Os espécimes clínicos (sangue e/ou soro) coletadas até o 5° dia
do início dos sintomas foram processados pelos testes de biologia molecular (RT-PCR) e após os 7 dias do início dos sintomas foram
realizados os testes sorológicos pelo método de ELISA. Houve a confirmação laboratorial de infecção pelo vírus Zika em 134 grávidas,
06 para Dengue e em 15 gestantes o vírus Chikungunya. Registraram-se ainda 126 casos indeterminados pela reação cruzada entre o
vírus Zika e Dengue, e todas foram negativas para os outros agentes infecciosos pesquisados. Não houve casos de co infecção e a
técnica de biologia molecular (RT PCR) mostrou-se o método mais sensível para o diagnóstico das arboviroses. Estes achados
justificam a inclusão dos arbovirus na investigação de síndrome exantemática na gravidez com base no cenário epidemiológico da
região sob estudo com a co-circulação de arbovirus emergentes e re-emergentes e as diferenças regionais nos desfechos da gravidez e
as complicações para o concepto.
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Resumo
Os sintomas da chikungunya são semelhantes aos observados na dengue e zika, no entanto, alguns pacientes podem
apresentar uma doença crônica caracterizada por poliartralgia e inflamação articular crônica, que pode durar meses ou
mesmo anos. Essa condição, debilitante na maioria dos casos, pode ser devida a fatores como persistência viral,
predisposição genética e dano tecidual causados diretamente pelo vírus e/ou respostas imunes persistentes, podendo
impactar na qualidade de vida dos pacientes. Neste estudo, objetivou-se realizar um estudo transversal e observacional para
investigar casos suspeitos de CHIKV atendidos em um Hospital Particular durante a epidemia ocorrida no RJ em 2018.
Pacientes (n=26) foram recrutados como suspeita de infecção por arbovírus em março de 2018. Amostras de sangue foram
coletadas e submetidas ao diagnóstico molecular e sorológico do CHIKV. Como a dengue e o zika também estavam
possivelmente ainda em co-circulação, o diagnóstico diferencial também foi realizado. A idade dos pacientes variou de 19 a
81 anos e 61,5% (16/26) eram do sexo masculino. A infecção pelo CHIKV foi confirmada em 61,5% (16/26) dos casos. AntiCHIKV IgM foi identificado em 57,7% (15/26) dos casos suspeitos e anti-CHIKV IgG, em 7,2% (2/26). A detecção do CHIKV

por qRT-PCR foi possível em 34,6% (9/26) dos casos e os valores do cycle threshold (Ct) variaram de 15,46 a 35,13. Apenas
um caso foi positivo pelo qRT-PCR e negativo pelo anti-CHIKV IgM. Como o paciente estava no primeiro dia da doença, isso
seria esperado. Três casos (11,5%; 3/26) apresentaram IgM anti-DENV, porém nenhum caso foi positivo para detecção de
proteína ou RNA do DENV NS1. Além disso, o RNA do ZIKV também não foi detectado entre as amostras testadas. Oitenta
por cento (8/10) dos casos de CHIKV apresentaram febre a 38oC e superior, 60,0% (9/15) apresentaram exantema, 93,3%
(14/15) artralgia, 46,7% (7/15) artrite e 40,0% (6/15) edema. Apenas um caso apresentou contagem plaquetária baixa de
65.000 mm3 e também foi um dos casos positivos para anti-DENV IgM. Dois pacientes foram hospitalizados e liberados após
alguns dias. Dois pacientes evoluíram para fase crônica. Os casos de Chikungunya foram confirmados por um ou mais
métodos, indicando a importância da realização de métodos moleculares e sorológicos para confirmar o diagnóstico. Devido
ao possível curso debilitante das infecções por CHIKV, o diagnóstico precoce e preciso pode ter impacto no manejo correto e
confiável do paciente.
Palavras-chaves: Chikungunya, Clínica, Epidemia, Diagnostico laboratorial, Vigilancia
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Resumo

O Aedes aegypti, mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya, utiliza-se principalmente de
reservatórios artificiais com água para completar seu ciclo biológico, e manter-se no ambiente em
elevados níveis de dispersão e densidade populacional. O Aedes albopictus, vetor com potencial para
a transmissão dessas arboviroses no Brasil, apesar de exibir preferência por recipientes naturais em
ambientes rurais, tem ampliado sua presença em áreas urbanas. Diante disso, objetivou-se investigar
a possível utilização de novos criadouros pelo Ae. aegypti e Ae. albopictus em residências e terrenos
baldios, da área urbana de Caxias, Maranhão, nos períodos chuvoso e seco. Foram vistoriados 100
imóveis de cinco bairros, 80 residências e 20 terrenos, sendo, 16 residências e quatro terrenos por
bairro, durante quatro ciclos trimestrais anuais, totalizando 400 imóveis vistoriados. Foram
inspecionados todos os recipientes com água no peri e intradomicilio das residências e 30 metros da
área dos terrenos, com a classificação dos recipientes em tipo de ambiente e presença de imaturos,
para posterior identificação das espécies. Constatou-se a presença de imaturos (positividade) em 37
(9,25%) imóveis, sendo 33 residências e quatro terrenos baldios. Foi inspecionado um total de 383
recipientes com água, 330 nas residências e 53 nos terrenos, dos quais, 42 apresentaram
positividade, sendo, 38 nas residências e 4 nos terrenos baldios. O bairro Vila São José, apresentou o
maior número de recipientes positivos com 13(30,95%), bem como o maior número de imaturos,
549(37,75%). Os recipientes do tipo armazenamento no peridomicilio foram predominantes em todos
os bairros. Coletou-se 1.454 imaturos, destes, 1.196(82,25%) Ae. aegypti e 258(17,74%) Ae.
albopictus. Nos quatro ciclos o Ae. aegypti foi predominante em relação ao Ae. albopictus com o maior
índice de imaturos no 1°ciclo do período chuvoso (jan/mar), com 873(60,04%). Não foi constatada a
utilização de novos criadouros pelo Ae. aegypti, o que confirma a sua preferência e adaptação aos
depósitos de armazenamento de água potável, e evidencia que o manuseio inadequado desses
recipientes favorece a sobrevivência desses mosquitos durante todo o ano. Apesar da menor
frequência de criadouros e imaturos, os terrenos baldios merecem atenção dos órgãos públicos e da
própria população, evitando acúmulo de lixo e de água em depósitos que possam servir de criadouros
para estes vetores.
Financiamento: MS/ CNPq/ SECTI/ FAPEMA
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Resumo
INTRODUÇÃO: As arboviroses provocadas pelos vírus do gênero Flavivírus, são as causadores das maiores epidemias no
país, provocando um quadro de Síndrome Febril Aguda (SFA). Os vírus dengue e zika pertencem à família Flaviviridae, sendo
a dengue a maior arbovirose do mundo, e endêmica em regiões tropicais e subtropicais. O estado do Ceará registrou 7
epidemias de dengue, nos anos de 1987, 1994, 2001, 2004, 2008, 2011 e 2015. O vírus zika foi detectado no Ceará em
2015. Portanto, se faz necessário investigar os casos de SFA provocados pelos vírus do gênero Flavivírus em Fortaleza,
através da técnica RT-PCR para se diagnosticar as doenças mais prevalentes. MATERIAIS E MÉTODOS: No período de
2015 a 2017, 62 participantes foram recrutados através de busca ativa de casos com suspeita clínica de SFA no Hospital São
José de Doenças Infecciosas localizado em Fortaleza. A extração do RNA viral das amostras foi realizada utilizando o kit
QIAamp®Viral RNA (QIAGEN®). O RT- PCR foi realizado com o kit QIAGEN® OneStep. As amostras foram inicialmente
investigadas para o gênero Flavivírus, com os primer’s específicos (Ma/cFD2), descritos por Scaramozzino et al 2001. Nas
amostras que se mostraram positivas para o gênero, foi realizado o RT-PCR específico para dengue com os primer’s
(AD3/AD4) descritos por Henchal, et al 1991. E, das amostras negativas para dengue foi realizado o RT-PCR para zika com
os primer’s (ZIKVENV-R/ZIKVENV-F), de Faye et al 2008. Os resultados gerados das reações de RT-PCR foram visualizados
em gel de agarose a 2% com fragmentos de 250 pares de base (pb), 420pb e de 364pb, respectivamente, com marcador
molecular de 100pb. RESULTADOS: Dos 62 soros testados para RT-PCR o gênero Flavivírus, 17 (27,4%) foram positivas, e
estes foram testados para dengue, sendo 15 (88,2%) positivos. E as 2 (11,8%) amostras negativas pra dengue, foram
testadas para zika e foram negativas. DISCUSSÃO: Dos indivíduos recrutados com SFA, apenas 27,4% se mostraram
positivos gênero Flavivírus, justificando o quadro febril. A dengue ainda é a mais prevalente no Estado do Ceará quando se
trata de pacientes com SFA e o vírus zika vírus não foi detectado, mas outros vírus do gênero Flavivírus podem estar
circulando em nosso Estado. CONCLUSÃO: Dessa forma, concluímos que outros agentes etiológicos devem estar envolvidos
em quadros de SFA, e se faz necessário pesquisar outros possíveis patógenos responsáveis por estes casos a fim de se
adotar medidas terapêuticas precoces e efetivas.
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Resumo
Os arbovírus têm sido um grande problema em saúde pública em todo o mundo. Dentre os emergentes causadores de epidemias no
Brasil, podemos destacar o vírus Zika, vírus Dengue e vírus Chikungunya. São vírus que circulam e ocasionam surtos simultâneos,
apresentam sintomas semelhantes e geram um desafio para diagnosticá-los e diferenciá-los. O objetivo do estudo foi realizar a
investigação de Chikungunya e Dengue, em amostras analisadas e negativas para o vírus Zika no ano de 2015, no Brasil. Além disso,
objetivou-se investigar as possíveis ocorrências de coinfecções entre os vírus estudados e descrever o perfil epidemiológico dos casos
positivos. Trata-se de um estudo transversal epidemiológico, no qual foram utilizados RNAs, provenientes de soro, e submetidos à
investigação dos alvos virais por meio da técnica de RT-qPCR. As fichas epidemiológicas, dos casos positivos, também foram
consultadas. Um total de 160 amostras foram analisadas, de 15 estados brasileiros. Para o VCHIK, 30 foram positivas, com prevalência
maior na região Norte e Nordeste. Verificou-se que a apresentação clínica dos pacientes era semelhante às de outras arboviroses,
caracterizadas com febre, cefaleia, artralgia, mialgia, exantema, entre outros. Houve predomínio do sexo feminino e a maioria entre as
idades de 21 a 39 anos. Além disso, verificou-se casos de infecção por VCHIK em dois idosos, uma criança e uma gestante. Nenhuma
amostra apresentou positividade para o VDEN. O fato de não conter infecções, nas amostras analisadas, para o VDEN pode estar
relacionado a fatores como competência viral do vetor, período de incubação extrínseca e intrínseca diferente entre os dois vírus. Dados
no Ministério da Saúde apontam que, em 2015, a região Norte e Nordeste foram as mais prevalentes em casos suspeitos de infecção
por VCHIK. Contudo, os estados de Piauí e Pará não apresentaram notificações neste período, sugerindo uma possível ocorrência de
subnotificações dessa infecção, principalmente no que se refere aos grupos de risco. Diante disto, faz-se necessário que infecções com
manifestações clínicas semelhantes possam ser investigadas para que não ocorra falta de elucidação diagnóstica ao paciente. É
necessário ainda, tomadas de medidas preventivas que intensifiquem a mobilização em combate ao vetor. Diminuindo, dessa forma, a
proliferação do mosquito e dispersão viral, uma vez que, a circulação simultânea aumenta os riscos de coinfecções entre essas
arboviroses.
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Resumo

À exceção dos estudos sobre o vírus da febre amarela em primatas não humanos no Brasil, estudos
sobre outros potenciais hospedeiros vertebrados envolvidos em ciclos de transmissão de outros
flavivírus circulantes no país são escassos. Por causa disso, como parte de um estudo de ecologia do
vírus Zika do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) na América do Sul, uma investigação
sobre os diferentes flavivírus que circulam no Brasil foi conduzida em mamíferos selvagens de vida
livre capturados em março e agosto de 2017 em parques urbanos de Cuiabá e Campo Grande,
Centro-Oeste, Brasil. Um total de 107 amostras de indivíduos saudáveis de quatro espécies de
mamíferos comumente observados em parques locais foram coletados, incluindo o gambá-de-orelhabranca (Didelphis albiventris, n = 30), morcego comedor de frutas (Artibeus planirostris, n = 29), quati
(Nasua nasua, n = 37) e capivara (Hydrochoerus hydrochaeris, n = 12). As amostras de sangue foram
submetidas a extração de RNA por kit comercial, seguida da reação em cadeia da polimerase em
transcrição reversa (RT-PCR) em tempo real com sistema SYBR green para a detecção de flavivírus.
Todas as amostras mostraram-se negativas para a presença de RNA de flavivírus. Em virtude da curta
viremia observada em arbovírus, a detecção de flavivírus em animais silvestres hígidos e em período
não epizoótico é difícil. Entretanto, a exceção do vírus da febre amarela, eventualmente detectado em
primatas não humanos durante epizootias no Brasil, a circulação dos outros doze flavivírus de
importância médica em outros mamíferos silvestres de vida livre no país é pouco conhecida. Desta
forma, estudos de investigação ativa como descrito no presente trabalho visando a detecção precoce
da circulação silenciosa de arbovírus patogênicos antecedendo a ocorrência de epizootias e casos
humanos contribuem para a vigilância do país e devem ser incentivados.
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Resumo
A doença do zika vírus é uma arbovirose identificada pela primeira vez no Brasil em 2015. A transmissão ocorre pela picada do mosquito
Aedes aegypti ou por vias vertical, sexual e transfusional. O maior problema relacionado ao vírus é seu neurotropismo, que pode levar a
distúrbios graves, como a microcefalia e síndrome de Guillain-Barré. Além disso, cursa com manifestações clínicas brandas, como febre
baixa, exantemas pruriginosos, conjuntivite não-purulenta, cefaleia e dor retro-orbital. Dor abdominal, diarreia e vômitos também podem
ser observados. Este estudo visa a analisar o conhecimento da população de Sobral-CE acerca das formas de transmissão do Zika
Vírus e seus principais sinais e sintomas. Foi um estudo transversal com abordagem quantitativa. A coleta dos dados ocorreu por meio
de um questionário aplicado para 84 voluntários maiores de 18 anos, sendo 53,6% mulheres e 46,4% homens. Quanto à escolaridade
dos participantes, 56 pessoas 66,6% tinham concluído o Ensino Médio 13,1% haviam concluído o Fundamental, ao passo que 14,3%
disseram apenas tê-lo iniciado; 6% afirmaram não ter estudo algum. Ao serem indagados sobre o conhecimento acerca da transmissão
do Zika Vírus, 90,5% disseram conhecer os meios; sendo que 96,4% afirmaram ser por “picada do mosquito”, 41% por “água
contaminada”, 15,7% por “relações sexuais e 12% por “saliva” e 6% por “compartilhar utensílios”. Quanto aos sinais e sintomas, em
ordem de incidência, 97,6% falaram “febre”; 96,4% “dores no corpo”; 84% “dor de cabeça”; 84,5% “manchas vermelhas”; 63,1%
“diarreia”, 60,7% “vômitos” 53,6% “coceira” e apenas 9,5% “conjuntivite”. Dessa forma, é possível perceber que, apesar de 96,4% dos
entrevistados terem conhecimento acerca da principal forma de disseminação da doença, que é por picada do mosquito, apenas 15,7%
sabiam que a zika é transmitida por via sexual. Quanto aos sintomas, a maioria dos entrevistados soube informar corretamente que
febre, cefaleia, exantemas e dores no corpo são sintomas da zika, além de uma porcentagem considerável ter conhecimento acerca das
manifestações gastrointestinais, que são menos frequentes. Conclui-se então que a população encontra-se bem informada sobre o
quadro clínico da zika, provavelmente pela alta incidência da doença na população. Já no que tange aos meios de transmissão, ainda é
necessário maior conhecimento a respeito das formas de transmissão, para que a população fique melhor protegida.
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Resumo

O vírus Chikungunya (CHIKV) é o agente etiológico da Febre Chikungunya (FCHIKV) que é
caracterizada por febre alta, cefaleia, exantemas, mialgia e artralgia, podendo evoluir para uma
síndrome reumática crônica (SRC), ocasionando assim um quadro de poliartralgia severa. No ano de
2016, foram reportados 277.882 casos prováveis desta infecção no Brasil sendo a maioria dos casos
presentes na região Nordeste. Neste mesmo ano, um surto foi reportado no Estado de Alagoas onde a
taxa de incidência atingiu 549,3 casos/100.000 habitantes. O objetivo deste trabalho consistiu no
isolamento in vitro do CHIKV circulante de pacientes de Alagoas, utilizando amostras de soro durante
a fase de viremia. Para isso, foram utilizadas amostras de soro de pacientes do ano de 2016 com
resultado positivo para detecção do genoma viral por meio de RT-PCR em tempo real realizado no
Laboratório Central de Saúde Pública de Alagoas (LACEN/AL). A amostra de soro foi então incubada
com células Vero E6 apresentando confluência de 80-90% para adsorção viral por 90 min. Após este
período, o sobrenadante foi removido e as células mantidas em meio DMEM 2% soro bovino fetal em
incubadora de CO2 até a observação de efeito citopático viral (ECV). O sobrenadante da cultura foi
coletado após 72h para extração de RNA e detecção do genoma viral por RT-PCR utilizando primers
específicos para região codificante para proteína E1 do envelope viral. Após esta confirmação, o vírus
foi propagado em células C6/36 para obtenção do estoque viral seguido da titulação pelo ensaio de
unidades formadoras de placa (PFU) onde diluições seriadas do vírus foram inoculadas nas
monocamadas de células Vero E6 por 90 min sendo então o sobrenadante removido e as células
incubadas por 48 h e 72 h. As células foram então fixadas e coradas com corante cristal violeta para
contagem e determinação do número de placas. Neste estudo, a coleta do sobrenadante foi realizada
72h após a inoculação viral onde a presença do vírus foi confirmada por meio da detecção de um
amplicon de 882 pb na reação de RT-PCR. O título viral obtido no ensaio de PFU após 48h de
incubação foi de 1,2 x 107 PFU/mL. Assim, neste estudo foi realizado o isolamento in vitro do CHIKV
circulante em Alagoas que poderá ser utilizado em estudos de atividade antiviral de compostos
naturais e sintéticos e interação vírus/célula do sistema imune.
Palavras-chaves: Vírus Chikungunya, Isolamento viral, Titulação viral

LEVANTAMENTO DO AEDES AEGYPTI POR MEIO DE OVITRAMPA NO MUNICÍPIO DE SALINAS
– MINAS GERAIS

Autores

Paulo Filipe Santos Fonseca 1, Anderson Santiago Loiola 1, Frederico Rodrigo de Oliveira
1, Walleska Silva Barbosa 1, Nathalia Mendes Figueiredo 1, Brena Lana Neves Barbosa 1,
Alinton Augusto de Souza 1, Pablo Eduardo Ribeiro 1, Amanda Oliva Brandão 1, Júlia
Jordana Alves Rodrigues 1, Vanessa Paulino da Cruz Viera 1, Patricia Nery Silva 1

Instituição 1 IFNMG - INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS SALINAS
(Rodovia MG-404, Km 02, s/n - Zona Rural, Salinas - MG, 39560-000)
Resumo

Atualmente a dengue é uma das mais importantes arboviroses que afeta o homem, tornando-se um
dos principais problemas de saúde pública no mundo. Fatores antrópicos possibilitam a presença de
criadouros e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, seu vetor biológico. Objetivou-se realizar um
levantamento do Aedes aegypti por meio de ovitrampa no município de Salinas – Minas Gerais, que
possui uma população estimada de 41.678 habitantes em 2017, localizada na mesorregião do Norte
de Minas. No período de 01 /11 a 20/12/2017, foram confeccionadas armadilhas artificiais ovitrampas,
constituídas por recipientes pretos, com palheta de papel resistente de cor vermelha, fixada com clips
e imersa em água, colocadas em 50 residências de dois bairros do município. As armadilhas foram
instaladas em 25 casas por bairro. A cada sete dias, as palhetas foram recolhidas e substituídas por
novas e as ovitrampas foram alternadas entre frente e fundos de cada residência. As palhetas foram
encaminhadas ao Laboratório de Estereoscopia do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais Campus Salinas para contagem dos ovos através de microscópio estereoscópico. Os dados
meteorológicos de temperatura, umidade relativa do ar, e precipitação pluviométrica dos dias em
estudo foram obtidos no site do Instituto Nacional de Meteorologia. A presença de ovos foi registrada
em todas as coletas, totalizando 6.597 ovos. Verificou-se a distribuição espacial da infestação nos
bairros monitorados, com índices de positividade (IPO) de 20,2%, 62,3%, 52% e 56% nas quatro
semanas de avaliação, respectivamente. O índice de densidade dos ovos (IDO) foi de 51,60, 35,56,
34,98 e 36,73 nas quatro semanas, respectivamente. Os períodos de menor e maior reprodução
foram na semana 1, com 516 e na semana 2 com 2.205 ovos. Dentre os fatores abióticos analisados a
temperatura média apresentou relação significativa com os índices obtidos. Foram observadas
também, diferenças significativas entre o número de ovos em relação às semanas e locais de coleta,
revelando a inexistência de um padrão de distribuição temporal e espacial do mosquito. Os dados
obtidos apontaram para a eficiência da armadilha, pela quantidade de ovos obtida em um curto
período de tempo, provando que o monitoramento é uma ferramenta de extrema relevância no
controle do mosquito. Os dados alertam para o risco de epidemias associadas a fatores ambientais
favoráveis ao mosquito, contribuindo para as ações da vigilância epidemiológica.
Palavras-chaves: arboviroses, armadilha, dengue, epidemiologia, saúde pública

LEVANTAMENTO RÁPIDO DO ÍNDICE DE INFESTAÇÃO POR Aedes aegypti (LIRAa): ANÁLISE
DO ÍNDICE DE INFESTAÇÃO PREDIAL (IIP) DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE, NO PERÍODO DE
2014 A 2017.
Autores

Tarsila Karla Santana de Miranda 1, Daniel Friguglietti Brandespim 1, Filipe Sobral Fonsêca
1, Priscila Rocha Duque 2, Rute Gregório Oliveira

Instituição 1 UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco (Rua Dom Manuel de Medeiros,
s/n, Dois Irmãos - CEP: 52171-900 - Recife/PE), 2 UPE - Universidade de Pernambuco
(Av. Agamenon Magalhães, s/n - Sto. Amaro - Recife/PE CEP 50100-010)
Resumo

As arboviroses, causadas por arbovírus, são doenças transmitidas pela saliva contaminada de
artrópodes hematófagos durante o repasto sanguíneo. No Brasil, os mosquitos do gênero Aedes são
os principais transmissores da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela em áreas urbanas e periurbanas. O Aedes aegypti prolifera-se em áreas urbanas e o A. albopictus em ambientes rurais e
silvestres, em locais com água parada, criadouros ideais para postura de ovos do mosquito, sendo o
crescimento populacional, deficiência no saneamento básico e alta incidência pluviométrica fatores
Í

que favorecem a ocorrência dos vetores. O Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes
aegypti (LIRAa) pode ser utilizado para avaliação dos resultados das medidas de controle e
compreende o mapeamento rápido dos Índices de infestação Predial (IIP) e de Breteau (IB). Este
estudo objetivou descrever e analisar a evolução do Índice de Infestação Predial de Aedes aegypti dos
cinco estratos em que é dividido o município de Camaragibe, Pernambuco, entre o período de 2014 a
2017. Realizou-se uma análise comparativa, por estrato, do banco de dados do levantamento anual
do IIP de mosquitos Aedes aegypti, disponível no setor de vigilância ambiental da Secretaria de Saúde
do município de Camaragibe. Observou-se que o estrato quatro foi o que mais apresentou infestação
por mosquito de 2014 a 2017, com 8,8%. O estrato três apresentou um crescimento contínuo do IIP,
passando de 7,5% em 2014 a 10,1% em 2017, diferente dos demais estratos, nos quais os índices
variaram inconstantes. Verificou-se ainda que 2017 foi o ano de maior IIP, com 8,8%, o que pode estar
relacionado à mudança de gestão política e, consequentemente, de estrutura e equipe de trabalho.
Esses dados revelam a necessidade de uma reflexão aprofundada da situação pelos gestores da
vigilância em saúde, no intuito de detectar e implantar soluções para as fragilidades observadas, que
resultam em índices acima de 4%, havendo risco de surto de dengue, uma vez que o recomendado
pelo Ministério da Saúde é abaixo de 1%. Com tais ajustes nas fragilidades será possível direcionar
equipes aos bairros, que compõem os respectivos estratos, além do desenvolvimento de ações que
persuadam os munícipes a eliminarem os reservatórios de água que constituem focos do mosquito,
assim como capacitações e incentivos aos profissionais da saúde, principalmente os Agentes de
Combate às Endemias (ACE’s), que lidam diretamente com o controle das arboviroses.
Palavras-chaves: educação em saúde, mosquito da dengue, reservatórios
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Resumo
A infecção pelo vírus zika (ZIKAV) tem sido considerada um importante problema de Saúde Pública no Brasil, principalmente
devido às consequências geradas diante de uma infecção congênita causada por este agente. As análises espaciais são
ferramentas que podem auxiliar a compreensão do processo de dispersão ZIKAV e dessa forma, orientar ações de vigilância
e adoção de medidas no sentido de minimizar riscos para a saúde de uma população. O presente estudo teve como objetivo
fazer uma análise espacial dos casos de infecção aguda pelo vírus zika em Goiás, no ano 2016. Trata-se de um estudo
descritivo, com análise exploratória espacial dos casos confirmados de zika em Goiás,2016, com dados obtidos no
Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) e trabalhados no software Terra View versão 4.2.2. Foram avaliados um total de
525 casos confirmados laboratorialmente para zika vírus, sendo estes distribuídos em 44 municípios. O maior número de
casos ocorreu na capital do estado,Goiânia (n=322) seguido por Aparecida de Goiânia (n=42), Caldas Novas (n=29) e
Itumbiara (n=16). As taxas de incidência para os municípios que tiveram pelo menos um caso confirmado variaram de 0,5 a
41,2 por 100 mil habitantes, nos municípios de Luziânia e Edéia, respectivamente. No modo de agrupamento desvio padrão,
foram sinalizados 37 municípios com incidência acima da média considerada (2,68 casos/100 mil habitantes).Na avaliação da
autocorrelação espacial o Índice de Moran Global(I) para número de casos foi de 0.047 e p-valor 0.04. O Índice de Moran
local (LISA) mostrou 26 municípios com correlação espacial estatisticamente significante, dentre eles Aparecida de Goiânia
(p<0.05) e Trindade (p<0.04) . O Índice de Moran Global (l) para as taxas de incidência rejeitou a hipótese de autocorrelação
(I = 0.06 e p-valor = 0.13) O mapeamento que representa o diagrama de espalhamento de Moran (BOX MAP) revelou a
presença de cinco clusters distribuídos pelas regiões do centro, sul e noroeste goiano .Foram evidenciados aglomerados de
alto risco para infecção por zika vírus em Goiás. A localização destes pode orientar políticas públicas de saúde bem como
estudos sobre os impactos causados pelo ZIKAV nessa população.
Palavras-chaves: ZIKA, ANÁLISE ESPACIAL, VIGILÂNCIA
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Resumo

A Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV). A transmissão aos
humanos pode ser feita por meio da picada de fêmeas dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes
albopictus, da mãe para o filho durante o parto e por via transfusional. Os sinais e sintomas incluem
febre de início agudo, dores articulares e musculares, cefaleia, náuseas, fadiga e exantema.
Entretanto, alguns casos podem evoluir de forma atípica, caracterizada por manifestações clínicas renais, cutâneas, cardíacas, pulmonares, neurológicas, oftalmológicas e gastrintestinais - menos
frequentes e relacionadas a maior risco de gravidade. Algumas das características cutâneas foram
observadas durante a fase aguda da doença, e outras mais tardiamente. O objetivo do trabalho foi
analisar as manifestações dermatológicas decorrentes da infecção pelo vírus chikungunya. Para isso,
foram utilizados artigos recentes das bases de dados PubMed, Scielo e protocolo do Ministério da
Saúde. As manifestações dermatológicas mais comumente identificadas em infecção por CHIKV são
alterações pigmentares e erupção maculopapular – que afeta face, pescoço e se espalha pelo corpo.
Essa erupção geralmente ocorre de 1 a 10 dias após o início da febre e tem duração de 1 a 5 dias,
podendo vir acompanhada de irritação e prurido. Outras manifestações dermatológicas menos
comuns são úlceras aftosas, eritema nasal transitório e generalizado, descamação das palmas das
mãos, despigmentação labial, lesões vasculíticas, erupções liquenoides e lesões vesicobolhosas.
Apesar de serem incomuns no adulto, as lesões vesiculobolhosas generalizadas são manifestações
cutâneas comuns da apresentação da CHIKV em lactentes juntamente com as úlceras. As alterações
cutâneas foram relatadas em 77% dos pacientes, aparecendo durante os sete primeiros dias da
doença. Diferentemente das manifestações clínicas observadas nos adultos e em crianças maiores, a
infecção por CHIKV parece ser bem mais específica nos lactentes e representa um grupo de alto risco
de manifestações graves. Erupções vesiculobolhosas generalizadas são descritas como incomuns na
literatura, sendo encontradas apenas em lactentes. As manifestações cutâneas podem se desenvolver
durante a infecção por CHIKV e são mais comuns em lactentes do que em adultos. Além disso, faz
parte das manifestações atípicas e, portanto, está relacionada a maior risco de gravidade da doença.
Palavras chaves: arboviroses; manifestações dermatológicas.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A chikungunya é uma arbovirose provocada por um vírus RNA do gênero Alphavírus
e da família Togaviridae, cujo principal vetor identificável é a fêmea do mosquito Aedes aegypti e
Aedes albopictus. Apesar de não estar relacionada a efeitos teratogênicos durante a gestação, mães
com viremia próximo ao parto podem transmitir o vírus ao feto, o que pode levar a uma série de
manifestações clínicas, que caracterizam a forma congênita desta arbovirose. RELATO: R.M.C, 33
anos, G5P3A1, IG 39s e 5d, sem doenças prévias, uso de álcool e cigarro durante gestação, deu
entrada em PA obstétrico com queixa de artralgia intensa, rash cutâneo, febre alta aferida e
pródromos de trabalho de parto. Parto normal, evoluiu sem intercorrências, RN APGAR 9/9,
desconforto respiratório leve controlado com HOOD. Sorologia da mãe (método ELISA) 14 dias após

início dos sintomas com IgM reagente, IgG reagente. Mãe manteve quadro de artralgia, edema
articular, rash cutâneo e prurido nos dias subsequentes. Melhora clínica e alta hospitalar no 5º dia. RN
3º dia de vida apresentou odor fétido em cordão umbilical, febre de 38ºC, hemograma evidenciando
leucocitose com neutrofilia sem desvio à esquerda, discreta linfocitose e elevação persistente de PCR,
encaminhado para UTI e iniciado antibioticoterapia empírica. No 7º dia foi coletado líquor, cujo
resultado foi sugestivo de infecção viral (xantocrômico, aumento de celularidade, 60% linfócitos), sem
sinais de meningite. 9º dia mantém irritabilidade, inicia quadro de exantema e descamação difusa. 10º
dia coletada sorologia para chikungunya (ELISA) IgM reagente, IgG não reagente. PCR para CHICV
no soro detectável. Melhora clínica e laboratorial, alta no 15º dia. CONCLUSÃO: A manifestação
cutânea é a forma mais frequente de apresentação de neonatos com suspeita de acometimento
congênito pelo CHICV. Entretanto, alguns casos podem apresentar manifestações mais graves e
evoluir com pior prognóstico. A sorologia e o RT-PCR são úteis, para auxiliar neste diagnóstico,
quando comparada sorologia da mãe e do RN. Porém deve-se atentar ao período da coleta, tendo em
vista o tempo necessário entre o início da infecção até o surgimento dos anticorpos.
Palavras-chaves: arbovirose, chikungunya, infecção congênita
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Resumo

O vírus Chikungunya ocasiona uma patologia de caráter epidêmico caracterizada por artralgias,
edemas de articulações, dentre outros sintomas. A doença é uma arbovirose transmitida pela fêmea
infectada do mosquito Aedes aegypti, e devido a sua morbidade, faz-se necessário realizar o
diagnóstico diferencial com outras arboviroses, doenças exantemáticas e hematológicas. A hemofilia A
é uma coagulopatia hereditária que cursa com a deficiência do fator VIII, cujas manifestações são
hematomas e hemartroses. Devido à gravidade da hemofilia e a alta morbidade da Chikungunya,
objetiva-se descrever um caso clínico para compreender as limitações desencadeadas pela
associação dessas patologias: J.A.S., masculino, 36 anos, portador de hemofilia A moderada
(articulação alvo: joelho esquerdo), com sorologia reagente para anti-HCV, anti-HBC e anti-HTLV. Faz
acompanhamento para hemofilia 2 vezes por semana no HEMOPE, em nível ambulatorial, com
profilaxia secundária de longa duração com concentrado de fator VIII (CFVIII). Em 26/11/2015,
paciente referiu dor, edema e calor em cotovelo direito, por esforço físico, sendo prescrito 3 dias de
CFVIII associado dipirona EV, mas retorna no dia seguinte com queixa de dor e edema no cotovelo
esquerdo. No dia 02/12/2015, retorna ao HEMOPE, queixando-se de dor nos joelhos há 4 dias,
astenia, febre e dor muscular, negando histórico de trauma. Foi tratado com paracetamol e
encaminhado ao Pronto Socorro para avaliação de suspeita de dengue e orientado a marcar consulta
no H.U.O.C para tratamento das sorologias reagentes. O paciente foi diagnosticado com Chikungunya
e tratado com corticoides e suporte diário de CFVIII. Em 29/02/2016, foi encaminhado para
fisioterapia, pois continuava referindo dor nos joelhos. Em 07/03/2016, o paciente, ainda em
fisioterapia, ficou com comprometimento em ambas as articulações dos joelhos, não conseguindo
realizar flexão, trazendo dificuldade para deambular. Em 19/07/2016, após 7 meses da infecção com
Chikungunya, o paciente volta a ter sintomatologia dolorosa em todas as articulações do corpo, mas
em especial nas articulações dos joelhos, sendo encaminhado ao reumatologista. Conclui-se com isso
que a Chikungunya associada a outras comorbidades como hemofilia A requerem uma atenção ainda
maior no manejo do paciente, devido ao maior grau de comprometimento das articulações, visto que
desencadeia limitações aos enfermos suscitando por vezes incapacidade para a execução de tarefas
simples da vida diária.
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Resumo
No Brasil a incidência dos casos por arbovírus vem crescendo juntamente com o aumento das formas clínicas atípicas. O
surgimento de pacientes com manifestação neurológica e história prévia de infecção viral tem sido registrado em estados com
circulação de vírus Zika, concomitante a dengue e/ou chikungunya. As manifestações neurológicas incluem encefalites,
meningoencefalite, mielite, Síndrome de Guillain-Barré, entre outras. Trata-se de estudo descritivo das manifestações
neurológicas pós-infecção prévia por arbovírus. O estudo foi realizado a partir das notificações registradas por três unidades
sentinelas do estado de Pernambuco, no período de janeiro de 2016 a julho de 2017. Considerou-se o registro de diagnóstico
médico para confirmar as manifestações neurológicas, quanto à infecção prévia por arbovírus utilizaram-se critérios clínicos e
laboratoriais. Dos 154 casos suspeitos notificados, cinco (3,2%) casos foram classificados como confirmados, 61 (39,7%)
como prováveis, 37 (24%) descartados, 11(7,1%) permanecem em investigação e 40 (26%) inconclusivos. Dentre as
manifestações neurológicas a Síndrome de Guillain-Barré foi prevalente (n=50), correspondendo a mais de 32,5% dos
achados. Mielite (n=23), meningoencefalite (n=23) e encefalite (n=19). Apresentou-se equilibrada a proporção por sexo
(51,9% mulheres / 48,1% homens) e a mediana de tempo pós-infecção por arbovírus foi de cinco dias. No que se refere ao
acometimento por faixas etárias, identificou-se a prevalência nas faixas de 0-9 anos (11,7%) e maiores de 60 anos (13,6%).
Dentre os 66 casos confirmados e prováveis, 22 evoluíram para óbito. Evidencia-se a relevância de casos neurológicos e a
importância de incluir as arboviroses no diagnóstico diferencial de manifestações neurológicas no curso de doença viral ou
pós-viral.
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Resumo

O Zika vírus é um arbovírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que vem ganhando espaço. A
Organização Mundial de Saúde (OMS) decretar estado de emergência internacional em função do
aumento da incidência de microcefalia em zonas endêmicas, gerando ampla preocupação para a
saúde do Brasil. O estudo tem como objetivo identificar através da literatura um mapa cronológico da
incidência da epidemia do Zika vírus de acordo com as regiões. Portanto, trata-se de uma revisão
bibliografia de caráter analítico e intervencionista construído por consultas em plataformas como
Scielo, Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) e Boletim
Epidemiológico. As informações foram coletadas e analisadas correspondentes aos anos de 2015 a
2017. Os resultados encontrados demonstram uma maior incidência dos casos de acordo com as
regiões do país, no período de 2015 a 2017, assim como as principais diretrizes para o diagnóstico e
tomada de decisões aos casos confirmados do Zika vírus e Microcefalia. Para o período de 2016 a
2017 temos um total de 227.073 casos de Zika vírus no Brasil notificados no período de janeiro de
2016 a setembro de 2017. A região Sudeste (n = 91.530) foi a mais afetada em 2016, já em 2017 foi o
Centro-oeste (n = 5.625). Foi possível listar as principais ações governamentais em relação à
epidemia do Zika vírus como mobilização de várias entidades governamentais, distribuição gratuita de
repelente para as gestantes, aplicação de inseticidas e larvicidas, capacitação de profissionais acerca
de propagar o manejo de prevenção entre outras. Os casos confirmados estão com acompanhamento
especializado e estimulação precoce. Assim, vale ressaltar, que o Zika vírus entrou na lista Nacional
de Notificação Compulsória de Doenças Agravos e Eventos de Saúde Pública no ano de 2016. É
notória a redução do número de casos de um ano para outro e entre regiões, principalmente no
Nordeste em especial o estado de Pernambuco, onde é perceptível que as ações em políticas
públicas de saúde direcionadas a este problema estão sendo eficazes. Porém, devem ser mantidas e

expandidas a todo território nacional, a fim de erradicarmos a Síndrome Zika vírus e fornecer
assistência adequada a sua principal comorbidades a Microcefalia.
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Resumo

Durante a epidemia de Zika vírus houve um aumento do número de casos de microcefalia
provavelmente associados à essa infecção durante o período gestacional. Esses casos de
microcefalia em Fortaleza, capital do Estado do Ceará, começaram a ser notificados em novembro de
2015. Em 2016, a Organização Mundial de Saúde confirmou tal associação, e com isso, houve uma
estruturação das vigilâncias com intenção de prevenir estes casos. O presente estudo teve como
objetivo descrever e caracterizar os casos microcefalia associados ao zika vírus no município de
Fortaleza, no período de outubro de 2015 a março de 2018. Foi realizado um estudo transversal
descritivo com os casos notificados a partir do banco de dados de Registro de Emergências em Saúde
Pública (RESP) da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. A análise foi realizada utilizando o
software Epiinfo7. Foram notificados 219 casos de microcefalia, sendo 79 (36,1%) em 2015, 110
(50,2%) em 2016, 28 (12,8%) em 2017 e 2 (0,9%) em 2018. Dentre eles, 55 (25,1%) foram
confirmados, sendo que 27 (49%) foram por critério laboratorial para zika; 112 (51,1%) foram
descartados, 11 (5%) estão como casos prováveis, 10 (4,6%) inconclusivos e 31 (14,2%) permanecem
em investigação. Do total, 56,3% eram do sexo masculino, 38% apresentaram baixo peso ao nascer e
o perímetro cefálico ao nascer variou de 24 a 33 cm. O exantema durante a gravidez foi referido por
63,6% das gestantes e predominou no primeiro trimestre da gestação (52,7%). Foram a óbito 20
crianças (36,6%), das quais 7 (35%) tinham confirmação laboratorial para zika. Nos anos de 2017 e
2018 até o momento não foram confirmados casos de microcefalia no município de Fortaleza,
provavelmente pela baixa circulação do zika vírus na cidade e aumento da circulação proporcional do
vírus da chikungunya no ano de 2016 e 2017. Como o maior período de notificação foi no início da
circulação do vírus, quando não se sabia da sua associação com a Síndrome congênita do Zika Vírus,
isso pode demonstrar que as medidas de controle e proteção surtiram algum efeito, assim como o
aumento da vigilância dos casos. Este trabalho poderá auxiliar no entendimento do comportamento da
microcefalia associada ao zika vírus no Estado do Ceará.
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Resumo
Introdução: A Chikungunya é uma doença causada pelo arbovírus da família Togaviridae. O quadro clássico cursa com febre aguda,
artralgia severa e rash cutâneo, contudo, no relato apresentado, a fadiga muscular incapacitante foi o principal sintoma. Objetivos:
relatar evolução atípica da doença. Desenho do Estudo: estudo descritivo, retrospectivo, de relato de caso. Métodos:
acompanhamento presencial e através de prontuário de paciente com quadro atípico de Chinkungunya no período de Setembro de 2017
a Janeiro de 2018. Resultados Principais: Mulher, 18 anos, relato de febre, cefaleia, dor abdominal difusa, diarreia e desidratação.
Houve suspeita de abdômen agudo, descartando apendicite e gravidez ectópica, aprestando melhora com sintomáticos. Sorologia
negativa para Dengue e positiva para Chikungunya. Em 15 dias, cursou com fraqueza, paresia e dor muscular, com posterior
tetraparesia de predomínio proximal e reflexos normais, sendo levantada a suspeita de Miosite Pós Chikungunya. Evoluiu com piora do
quadro muscular, incapacidade de deambular, artralgia leve em joelho e punho e tendinite. Em retorno, foi introduzido Metotrexato
(15mg), ácido fólico e suplementação de cálcio e vitamina D, e Prednisona; realização de fisioterapia analgésica. Dosagem de CK MB,
CK, PCR, VHS, Hemoglobina, Leucócitos e Plaquetas sem alterações significantes. Realizou Eletroneuromigrafia de MMSS e MMII,
concluindo processo miopático difuso compatível com miosite. Em acompanhamento, aumentou-se a dose de Metotrexato (20mg),
observando melhora, deambulando com apoio. Devido à alteração de função hepática medicamentosa e melhora clínica, retirou-se
gradativamente o Metotrexato e a Prednisona. Discussão: Alguns relatos mostram manifestações musculares pós infecção
Chikungunya. A miopatia em certos membros e a mialgia intensa foram citados, contudo mais estudos são necessários para evidenciar
melhor relação com o vírus. Conclusão: Por ser uma doença nova em nosso meio, as repercussões clínicas da Chikungunya ainda não
são totalmente conhecidas. Para que haja um melhor direcionamento e tratamento do paciente, deve-se estar atento para a presença e
evolução de diagnósticos diferencias de Chikungunya.
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Resumo
O surto recente de arbovirose no Brasil está associado ao processo de urbanização não planejada, condições sociais, econômicas e
ambientais que promovem a reprodução de mosquitos transmissores. Em 2018, até o mês de abril, segundo o Ministério da Saúde,
foram registrados 134.523 casos suspeitos de arboviroses no Brasil. Em Pernambuco, segundo a Secretaria de Saúde do Estado, até a
Semana Epidemiológica 24, foram registrados 13.301 casos suspeitos. Dessa forma, as arboviroses representam um grave problema de
Saúde Pública. É essencial que, além da implementação de políticas públicas pelo governo, a população participe ativamente da
prevenção e controle de doenças causadas por arbovírus. Para isso, é necessário que a sociedade tenha acesso à informação e seja
estimulada a refletir acerca desse problema. Nesse contexto, a mobile learning (aprendizagem móvel) surge como uma ferramenta de
ensino-aprendizagem bastante útil, capaz de promover mudanças reais nas crenças e práticas sociais. O objetivo desse estudo foi
avaliar o uso de tecnologias móveis em escolas públicas de Recife, Pernambuco, como forma de criar estratégias para prevenção e
controle de vetores de arboviroses. Com essa finalidade, três questionários foram idealizados e aplicados em escolas públicas
previamente selecionadas do Recife, como forma de avaliar como os alunos, professores e escolas estão usando a tecnologia móvel. A
primeira versão destes questionários foi aplicada pelos membros do projeto em 8 turmas do Ensino Médio, de 3 escolas. A análise dos
dados permitiu o aprimoramento desses questionários, que serão utilizados nas fases posteriores do estudo. Em nosso estudo, 220
estudantes foram entrevistados em 3 escolas. Todas as escolas selecionadas possuíam internet, no entanto, em apenas uma havia
laboratório de informática. Sete professores foram entrevistados, todos possuíam dispositivos móveis com acesso à internet e disseram
acreditar que o aprendizado móvel é uma importante ferramenta para a educação. Entretanto, nenhum deles recebeu treinamento para
este propósito. Dentre os estudantes entrevistados (idade entre 14 e 19 anos), 99,95% possuem dispositivos móveis com acesso à
internet. Por fim, conclui-se que presença de internet nas escolas selecionadas, assim como disponibilidade de dispositivos móveis por
alunos e professores, facilita a implementação da aprendizagem móvel como uma ferramenta educacional na prevenção e combate às
arboviroses, especialmente Zika.
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Resumo
A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa grave não contagiosa causada por um arbovírus da família Flaviviridae. A principal forma
de transmissão no Brasil decorre do ciclo silvestre tendo como principais vetores mosquitos dos gêneros Haemagogus spp. e Sabethes
spp. que afetam, predominantemente Primatas Não Humanos (PNH) tendo nos seres humanos hospedeiros acidentais. No Brasil as
espécies de PNH mais frequentemente implicadas pertencem ao gênero Cebus, Alouatta e Callithrix que atuam como hospedeiro. No
Brasil entre Julho/2017 e maio/2018, foram notificados 6.565 casos suspeitos e confirmados 1.257 casos destes, com 394 óbitos. No
Nordeste houve registro 123 suspeitos, com maior ocorrência no PI e na BA, sem confirmações. Nessas UF também foram notificados
610 epizootias suspeitas em PNH. Tendo em vista a ausência de informações sobre a possível circulação viral da Febre Amarela no
estado, tem-se como objetivo deste trabalho apresentar a analise descritiva dos casos de epizootias em PNH registrados na Região
Metropolitana do Recife, composta por 15 municípios, no período de Janeiro a maio de 2018. Para isso foram utilizados os dados
secundários provenientes das bases de dados do SINAN e do formulário eletrônico (FormSus) desenvolvido para notificação de
epizootias em PNH, em PE, assim como os resultados da investigação executada pelas equipes da SES-PE e parceiros. Nenhum dos
animais investigados estava vivo no momento da notificação, não havendo nenhum procedimento de captura ou eutanásia pelas
autoridades sanitárias. No período sob estudo foram registradas 26 epizootias em PNH, destes foi possível realizar 19 diagnósticos
laboratoriais. Em sete exemplares não foi possível realizar coleta de amostras de vísceras, devido ao avançado estado de
decomposição. Todos os primatas pertencem ao gênero Callithrix. As amostras foram encaminhadas ao laboratório de referência
nacional para análise e identificação do vírus amarelínico. Até o momento foram liberados cinco resultados, todos negativos para o vírus
da FA. De acordo com o período analisado podemos concluir que até o momento não existe indícios da circulação do vírus da FA
circulando na RMR nas amostras coletadas. Não houve investigação da circulação viral da FA em mosquitos.
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Resumo

Dentre os mosquitos do gênero Aedes, o gênero mais importantes na transmissão de arbovíroses
para o homem, o Aedes albopictus ou “tigre asiático”, é um culicideo silvestre oriundo de florestas do
sudeste asiático. As enfermidades de maior importância vetorial transmitida por Ae.albopictus nas
Américas, são dengue, febre amarela, encefalite eqüina do oeste e da Califórnia, tornando esse vetor
um problema de saúde pública. O trabalho realizou o monitoramento da população do vetor Ae.
albopictus na cidade de Picos-PI. Foram utilizadas, para a coleta de formas imaturas, 36 armadilhas
larvitrampas confeccionadas a partir de pneus de motocicletas cortadas. As armadilhas foram
instaladas no peridomicilio e intradomicilio e terrenos baldios da cidade de Picos-PI. O período de
coleta foi de fevereiro de 2017 até maio de 2018, sendo analisados 15 bairros da cidade de Picos-PI;
a vistoria das larvritrampas acontecia semanalmente. Durante a coleta, as amostras (larvas e pupas)
foram retiradas das larvitrampas e estocadas em tubos de vidros de 10mL, etiquetados com a data da
coleta, bairro e número da armadilha, em seguida, as mesmas eram levadas ao laboratório de
Parasitologia, Ecologia e Doenças Negligenciadas- LAPEDONE da UFPI/CSHN, onde foram
armazenadas em bandejas e alimentadas com ração de tartaruga até atingirem a fase alada para
identificação da gênero/espécie segundo Forantine. Dos 15 bairros 6 foram encontrado Ae.
Albopictus, com um total de 422 amostras, sendo o bairro com maior captura o São José (180
amostras) e o de menor o bairro São Vicente (20 amostras). A presença do Ae. albopictus foi
confirmada em meio urbano, no município de Picos-PI, demonstrando o aumento da capacidade
adaptativa do mesmo a condições adversas ao seu habitat natural, colonizando-se em uma grande
diversidade de criadouros naturais servindo de alerta para os orgão de responsabilidade
epidemiológica, visto sua capacidade vetorial.
Palavras-chaves: Gênero Aedes, Larvitrampas, Vetor de Arboviroses

O AGIR COMPARTILHADO: ESTRATÉGIA NA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DE UM
TERRITÓRIO NO SUL DA BAHIA

Autores

Amanda Ferreira Dos Santos 1, Alemacio da Purificação Ferreira 1, Joel Mota Brito 1,
Renilda Macedo Pereira 1

Instituição 1 UFSB - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA (Praça Joana Angélica, 58 - São
José, Teixeira de Freitas - BA)
Resumo
Cada vez mais o território vem sendo o elemento principal para entender o processo saúde-doença e gerar subsídios para a
organização das ações de saúde. O reconhecimento do território implica entendê-lo como um espaço dinâmico sujeito à alterações,
considerando seus usos, hábitos e costumes, os quais nortearão os serviços de saúde. O presente estudo tem como objetivo relatar a
experiência de acadêmicos em Saúde, ao conhecer o território a partir da territorialização como estratégia de vigilância em saúde. O
estudo foi realizado no território do Arraial Bairro, no Distrito Sanitário (DS) de Arraial D'ajuda, no Município de Porto Seguro–BA, no
período de maio de 2016 a janeiro de 2018, com a participação de estudantes do curso Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), professores da UFSB, profissionais da Secretaria de Saúde e da comunidade. Foi
realizado no primeiro ano uma territorialização, coletas de informações do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e
diagnósticos participativos. Somadas as informações, conduziram para as etapas do segundo ano, que concentraram-se em propostas,
estratégias e intervenções em conjunto com a comunidade. A partir da experiência/vivência, foi possível conhecer as reais condições de
vida e da situação de saúde da população, além dos diversos elementos sociais, econômicos, culturais, ambientais, políticos e
demográficos, que podem influenciar de maneira direta ou indireta o processo saúde/doença dos indivíduos e da coletividade. Identificase, ainda através do SINAN, os números de casos de arboviroses, sendo o mais expressivo a Dengue (864), seguido por ZIKA (650) e
Chikungunya (450), (2016). Partindo dessa constatação, as propostas e as intervenções foram baseadas na educação permanente, de
maneira participativa e democrática, executando os princípios norteadores do SUS, como: descentralização, equidade e a participação
social. Participação essa, fundamental para a conscientização do poder da população em construir, validar e remodelar as decisões que
dizem respeito à sua qualidade de vida dentro das suas singularidades. Portanto a base para as ações de saúde devem ser as
especificidades dos contextos de cada território e de cada situação. Afinal os problemas, os agravos e as condições de saúde da
população estão ligados ao território. Assim compreender o território se torna fator fundamental no planejamento estratégico das ações
de vigilância em saúde.
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Resumo

RESUMO: No ano de 2015, o Brasil e, principalmente, o estado de Pernambuco, viveu um momento
crítico com o nascimento de muitas crianças com alterações decorrentes da exposição a vírus
(Síndrome do Zika Vírus - SZV). Esta síndrome trouxe uma série de alterações para essas crianças o
que demandou acompanhamento de várias especialidades em saúde e o apoio de diversas redes.
Objetivo: Tendo em vista a necessidade de redes de apoio para o cuidado, o presente trabalho se
propõe descrever o apoio familiar de crianças portadoras da Síndrome do Zika vírus através do
ecomapa. Desenho do estudo: Estudo exploratório, descritivo observacional de caráter qualitativo
Método: Foram entrevistas 10 cuidadoras, acerca dos apoios recebidos para o cuidado dessas
crianças. Para coleta dos dados, utilizou-se um questionário semiestruturado e construção do
ecomapa para visualização da rede. A pesquisa foi realizada no Núcleo de reabilitação Zika (NIRZika), do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Resultados: O ecomapa permitiu visualizar que em
relação apoio familiar, todas as cuidadoras relataram receber apoio de pelo menos um membro do
núcleo familiar e também de algum membro da família extensa. Das entrevistadas, sete descrevem a
relação com o núcleo familiar como boa, duas relataram conflitos e uma descreveu como complicada.
Esses dados corroboram com a pesquisa realizada com famílias de crianças internadas em UTI
Pediátrica, em que os membros da família são considerados importantes suportes para as mães que
estavam com seus filhos internados (HAYAKAWA, LY. Et al, 2010). Fernandes & Montilha (2015)
também mostrou que as relações do núcleo familiar aparecem como o apoio mais citado pelas
pessoas com deficiência física, sendo estas relações importante no acesso aos serviços de saúde,
tanto na marcação como no acompanhamento as consultas.
Conclusão: O ecomapa é um instrumento importante no estudo das relações e redes de cuidado das
crianças com microcefalia e deve ser utilizado de forma sistemática para acompanhamento dessas
famílias. Além disso, observa-se que um membro da família sempre foi citado como um dos mais

importantes apoios recebidos sendo este na pessoa do esposo ou da mãe (avó da criança),
concordando que a família surge como uma das principais fontes apoiadoras do cuidado.
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Resumo

A dengue é a principal arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti, mas outras arboviroses como zika e
chikungunya tem ganhado enfoque nacional e preocupado cientistas, profissionais de saúde e
comunidade. Para o enfrentamento dessas doenças é crucial, entender o vetor e as condições
favoráveis para o seu desenvolvimento, desta forma há necessidade de extrapolar o campo da saúde.
A intersetorialidade é uma importante estratégia para que o plano de ação seja efetivo e os resultados
sejam alcançados no enfrentamento ao vetor. Compreendendo que este é o caminho objetivou-se
articular com as secretarias municipais e instituições privadas ações em conjunto para o
enfrentamento ao Aedes aegypti e fomentar na atenção básica ações educativas de prevenção ao
vetor em conjunto com as escolas municipais no ano de 2017. Em janeiro foi reativado a Sala de
Situação da Dengue, através de um decreto municipal, tendo como membros diretores das secretarias
municipais e gabinete do Prefeito, todos com autonomia para a tomada de decisões, e com encontros
quinzenais para discutir a problemática da infestação do vetor, propondo e desenvolvendo ações em
conjunto. No campo da prevenção, uma campanha de mobilização de magnitude municipal foi
organizada com envolvimento das secretarias municipais e voluntários, culminando num grande dia de
mobilização em dezembro. A mobilização do dia D contra o Aedes aegypti contou com o engajamento
de cerca de duas mil pessoas, realizando blitz educativa em diversos pontos da cidade com entrega
de panfletos; atividades extracurriculares nas escolas básicas e de educação infantil com teatros;
medidas de prevenção e exposição do ciclo do vetor, para pais e alunos; e evento cultural para a
comunidade, que premiou as escolas e unidades de saúde que se destacaram. Entende-se que é
desafiante promover e manter a articulação intersetorial, porque mesmo que se tenha entendimento
da magnitude do problema, cada setor tem as suas prioridades e as suas demandas. No entanto, o
único caminho para se obter sucesso no controle do vetor é trabalhar de modo articulado pensando no
coletivo. Recomenda-se ampliar as ações intersetoriais como importante estratégia para o sucesso do
controle do Aedes aegypti, garantir apoio do gestor e principalmente a sinergia dos atores envolvidos
ao desenvolver as ações propostas.
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Resumo

A febre Zika é uma arbovirose com grande impacto para saúde pública no mundo. No Brasil, em 2017 foram registrados
17.594 casos. A doença é causada pelo vírus Zika (ZIKV) que é transmitido aos humanos pela picada de mosquitos do
gênero Aedes. A infecção sistêmica por arbovírus induz mudanças no comportamento e fisiologia do vetor, podendo afetar a
sobrevivência e fecundidade do mosquito. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência do ZIKV sobre a longevidade e
fecundidade de Ae. aegypti em condições de laboratório. Para os experimentos foram utilizados dois grupos de fêmeas de Ae.
aegypti de 3 dias de idade, um grupo alimentado com sangue infectado (ZIKV) com suspensão viral com título de 107
infectious units/mL (FACS IU/mL) e outro grupo (Controle) alimentado com sangue não infectado. Para avaliar o efeito do
ZIKV sobre a longevidade dos mosquitos foram utilizadas 100 fêmeas em cada grupo (ZIKV e Controle), diariamente as
fêmeas mortas foram retiradas e contabilizadas. Para avaliar o efeito da infecção sobre a fecundidade, 3 dias após a
alimentação foram separadas individualmente 30 fêmeas de cada grupo em potes de ovipostura, 3 dias depois as fêmeas
foram dissecadas para contagem de ovos. Os mosquitos do grupo ZIKV começaram a morrer mais cedo (21d) e sobreviveram
por menos tempo do que os mosquitos do grupo controle (26d). O grupo controle sobreviveu mais tempo (84d) do que o
infectado (57d) (Kaplan-Meier p<0.0001). Com relação à fecundidade, o grupo ZIKV ovipositou 5.939 ovos e controle 6.260
não havendo diferença significativa (Mann-Whitney p=0.6917). Não houve diferença significativa na média de ovos postos
entre o grupo ZIKV e o controle (p=0.232). A quantidade de ovos postos pelo grupo ZIKV foi significativamente maior do que
os retidos (p<0.0001) e no grupo controle a quantidade de ovos postos também foi significativamente maior do que os retidos
(p<0.0001). O grupo ZIKV reteve significativamente mais ovos do que o controle (p<0.049). Nossos resultados sugerem que a
infecção por ZIKV possui influência sobre a longevidade do Ae. aegypti, porém, não há influência sobre a fecundidade em
condições de laboratório.
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Resumo
As arboviroses são um sério problema de saúde pública no Brasil e o seu controle enfrenta muitas dificuldades na sociedade. O
combate ao mosquito Aedes aegypti tem sido o principal desafio na erradicação de doenças como a Dengue, Zika e Chikungunya.
Frente a isto, o principal componente relativo à erradicação dessas doenças é a prevenção e as medidas de combate ao mosquito
transmissor, o Aedes aegypti, que exigem a participação e a mobilização de toda a comunidade. A escola como potencial espaço de
educação em saúde é um instrumento forte para compartilhar informações com a comunidade, orientando a população sobre como agir
no combate deste vetor. O presente trabalho visa promover ações de educação em saúde e meio ambiente como ferramenta norteadora
de combate ao vetor dessas doenças, através da conscientização da comunidade escolar sobre os problemas causados pelo mosquito
Aedes aegypti, apresentando os métodos de combate ao mesmo por meio de intervenções educativas baseadas em ferramentas de
ensino lúdicas e experimentais, desenvolvidas com alunos do ensino fundamental I e II da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Lions Tambaú, localizada no bairro dos Bancários do município de João Pessoa.
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Resumo
A dengue é um problema de saúde pública no Brasil, com sucessivas epidemias e aumento da dengue grave e óbitos. O óbito por
dengue é um evento inesperado e em sua grande maioria evitável, que ocorre por potenciais falhas na assistência ao paciente. As
formas graves da doença são precedidas por alguns sintomas clínicos e achados laboratoriais que são classificados como sinais de
alarme, sintomas esses que geralmente passam despercebidos ao olhar dos profissionais de saúde. O presente estudo analisou os
principais sinais clínicos, achados laboratoriais e de imagem que indicam a gravidade da doença e que estão envolvidos nos óbitos por
dengue em um município brasileiro de tríplice fronteira. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa, com
base em dados secundários do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEP-EERP/USP),
sob protocolo CAAE: 68091717.2.0000.5393. Foram analisados 19 óbitos por dengue, ocorridos no município de Foz do Iguaçu no ano
de 2016. Em 2016 ocorreram 8673 casos confirmados de dengue e destes, 432 foram hospitalizados e 19 evoluíram para óbito (taxa de
letalidade de 4,4% dentre os pacientes hospitalizados). Atingindo 12% de letalidade em pacientes hospitalizados entre 60 e 69 anos de
idade. Dentre os sinais de alarme, clínicos e laboratoriais, dos pacientes que foram a óbito destacam-se a hipotensão (79,0% dos
casos), hemoconcentração (68,42%), extravasamento plasmático, derrame pleural e ascite (64,46%), plaquetopenia (63,15%), dor
abdominal (38,84%) e leucopenia (36,34%). Conclui-se a ocorrência dos óbitos está relacionada ao não reconhecimento ou valorização
dos sinais de alarme, procura por mais de um serviço de saúde sem a conduta adequada e volume de hidratação inferior ao
recomendado. O estabelecimento de protocolos clínicos associado a sistemas de referência e contra referência, com base na
classificação de risco, possibilita a triagem adequada dos doentes de dengue, priorizando os que apresentam quadros mais graves, para
que lhes sejam oferecidas intervenções terapêuticas adequadas e oportunas, condição necessária para evitar a ocorrência de óbitos.
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Resumo
Arboviroses como dengue e chikungunya estão entre os grandes problemas de saúde pública no Brasil. Os sintomas de
ambas as doenças podem ser semelhantes no início, dificultando o diagnóstico clínico. A coinfecção por esses dois vírus
pode agravar o quadro do paciente, que poderá evoluir para óbito. A partir de 2016 observou-se um aumento na cocirculação
dessas doenças e consequentemente da sua letalidade, sendo importante diagnosticar a coinfecção dos óbitos com suspeita
de arboviroses. O objetivo deste trabalho foi descrever as características clínicas e histopatológicas dos óbitos necropsiados
de pacientes com coinfecção pelos vírus da dengue e chikungunya no Ceará, em 2016 e 2017. Trata-se de um estudo
retrospectivo com dados secundários obtidos a partir dos prontuários do Serviço de Verificação de Óbitos do Ceará, que
apresentaram confirmação laboratorial de coinfecção por dengue e chikungunya. Durante o período do estudo, oito casos
foram identificados e necropsiados. A média de idade foi de 58 (34 – 82) anos, predominou o sexo masculino (6), o tempo
médio entre o início dos sintomas e o óbito foi de 5,5 (1 – 10) dias, e um dos óbitos analisados foi um natimorto. Os sintomas
mais prevalentes foram febre e mialgia e 5 casos apresentaram hipertensão como comorbidade associada. Os achados
histopatológicos evidenciaram presença de infiltrado inflamatório em órgãos como fígado e pulmão. Entre os achados
histopatológicos mais prevalentes: hipertrofia cardíaca (3), hemorragia pulmonar e esclerose glomerular (2) e necrose
hepatocelular (1). Todas as causas básicas dos óbitos foram distintas. Os sintomas encontrados no estudo possuem relação
com aqueles comuns em arboviroses e o tempo até evolução para óbito também foi compatível com infecções por esses
arbovírus. Tal fato mostra o quanto pacientes com infecção simultânea por arbovírus podem evoluir gravemente, muitas vezes
em um pequeno intervalo de tempo.
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Resumo

O vírus da Chikungunya (CHIKV), transmitido por mosquitos como A. aegypti e A. albopictus, apenas
ganhou maior destaque com a epidemia de 2013-2014, nas américas. Além da possível cronificação
de sintomas como a artralgia, a doença pode evoluir para óbito, gerando impacto negativo para
população e economia. Apesar de manifestações graves serem incomuns, suas taxas globais de
mortalidade são altas. O objetivo do trabalho foi analisar possíveis causas de óbito por CHIKV e
identificar as principais complicações associadas à infecção. Foi um estudo transversal analítico, onde
foi realizada uma busca de artigos nas bases de dados científicas PubMed, Scielo e Lilacs, usando o
MeSH “Chikungunya Death Epidemiology” obtendo 22 artigos. Critérios de inclusão: artigos com
citação de óbitos e/ou comorbidades associadas a CHIKV em humanos entre 2013-2017; nas línguas
inglesa, portuguesa e espanhola. Critérios de exclusão: Artigos sem relatos de alterações decorrentes
da infecção por CHIKV. No final, seis artigos foram analisados. Também foram incluídos na análise,
dados de Boletins Epidemiológicos do Ministério da Saúde e da Pan American Health Organization
contendo o número de casos e óbitos de cada país das Américas. Em relação aos resultados, pelos
boletins de 2013-2017, foram descritos 627 óbitos nas Américas, sendo 395, no Brasil (2015-2017).
Em 2013, 111 casos foram notificados na América Central e em 2014, chegado o vírus ao Brasil, o
número passou para 23.689 nas Américas, sendo 2.196 no Brasil. Já em 2017, cerca de 99% das
mortes por CHIKV de todo o continente Americano, ocorreram no Brasil. A Febre Chikungunya,
raramente está associada a variações do estado mental, encefalites, Síndrome de Guillain Barré, e
transmissão perinatal com retardo do desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Muitas mortes por
CHIKV relacionam-se à descompensação de comorbidades prévias, podendo estar ligadas, também,
à severidade da doença, idade de acometimento, complicações ou óbitos por outras causas, assim
como podem ocorrer pela diferença na eficácia entre os sistemas de vigilância para CHIKV,
provavelmente subnotificados no Brasil, podendo esses números serem maiores. Concluímos que é
necessário um maior compromisso com a notificação da doença e, sobretudo, políticas públicas
persistentes e mantidas para garantir a erradicação do vetor. Mais estudos devem ser realizados para
melhor caracterizar a população em relação a evolução da doença e assim diminuir o número de
óbitos.
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Resumo
A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda com transmissão vetorial com dois ciclos silvestre e urbano, ocorrendo na
América do Sul e África. No Brasil a área endêmica é a Região da Amazônia. A FA tem importância epidemiológica por sua gravidade
clínica com letalidade de 5 a 10% nos casos oligossíntomáticos e de 50% nos casos graves que evoluem com icterícia e hemorragia. A
vacinação é a forma de prevenção sendo a vacina segura e eficaz, a recomendação atual é para vacinação em todo o território Nacional
até abril de 2019. Os casos notificados e confirmados no Brasil são de febre amarela silvestre. A FA nas últimas duas décadas vem
apresentando um padrão sazonal e ocorrendo em áreas antes consideradas indenes.O objetivo do estudo é conhecer a ocorrência da
Febre amarela .e a cobertura vacinal no Brasil em 2016. Foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo com consulta a base de dados
secundários do Sistema de Informação de agravos de Notificação ( SINAN-NET) e Programa Nacional de Imunizações (PNI). Foram
notificados e confirmados 52 casos de febre amarela silvestre ( Região Norte, Amazonas ( 2), Região Sudeste ( Minas gerais 44 e São
Paulo 3) e Região Centro Oeste ( Goías 3), com 33 óbitos.(Região Norte 1, Região Sudeste 29, Minas Gerais 26 e São Paulo 3), Região
Centro Oeste (Goías 3), quanto ao gênero 51 masculino e um feminino, as faixas etária de maior número de casos foram de 40-59 anos

( 20) e 20-39 (17).e óbitos ocorreram em maior número entre 40-59 (11) e 60-64 (5); a zona de residência era na maioria dos casos zona
rural. (47) .A cobertura vacinal para febre amarela nas regiões do Brasil foram: Região Norte (73,56%), Região Sudeste (29,50%),
Região Centro Oeste ( 94,01%%), Região Nordeste (33,76), Região Sul ( 57,28%). Nos estados com casos confirmados de FA a
cobertura vacinal foi no Amazonas (75,83%), Minas Gerais (86,03%), São Paulo (18,63%) e Goías ( 79,54%). Na Região Sudeste
ocorreu o maior número de casos e óbitos em Minas Gerais distribuidos em 17 municípios, com alta taxa de letalidade maior que 50%.A
cobertura vacinal mostrou-se menor que a meta preconizada para a prevenção da doença, podendo ser considerado um fator para
ocorrência da febre amarela, sendo necessário garantir elevadas e homogêneas coberturas vacinais para evitar a expansão da doença
e impedir a possibilidade de reurbanização no país da febre amarela que desde 1942 não registra casos de febre amarela urbana.
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Resumo
Introdução: Alguns estudos tem relacionado o aumento da ocorrência da Síndrome de Guillain Barré (SGB) durante a epidemia de zika
no Brasil. Contudo, poucos estudos epidemiológicos tem sido realizados nessa perspectiva. Objetivo: Analisar as taxas de
hospitalização por neuropatias e particularmente por SGB na região metropolitana II (RM II) do estado do Rio de Janeiro, entre 20012017. Além disso, foi realizar uma análise retrospectiva de prontuários nas unidades de internação que hospitalizaram residentes da RM
II. Resultados Preliminares: Em 2012, as internações com SGB cresceram 15% (n = 115) em relação ao ano anterior, e esse aumento
coincidiu com a primeira introdução de dengue IV no Rio de Janeiro. Durante a epidemia de Zika, houve mais casos de SGB do que nos
três anos anteriores (Chi2 = 195,32, p <0,0001). Dos 96 casos de neuropatias registradas nessa região, 63% eram SGB e 34 (35%)
foram internados no Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói. A análise dos prontuários mostrou que a infecção por zika foi
confirmada em apenas 6 pacientes (25%). Discussão: Embora os dados de hospitalização indiquem aumento de SGB durante a
epidemia de Zika, a análise dos prontuários mostrou que a infecção por zika não foi tão frequente como esperado. São vários os
arbovírus endêmicos no Brasil que podem causar complicações neuromusculares incluindo chikungunya, dengue, febre amarela e zika.
Além disso, a SGB pode ser desencadeada por qualquer outro processo infeccioso ou associada a efeitos adversos pós vacinação.
Deve se considerar também que o exame diagnóstico de zika não apresentou alta especificidade sobretudo no início da epidemia. Estão
sendo realizadas análises de prontuários em outras unidades hospitalares que também internaram pacientes com neuropatias
residentes da RM II para que os resultados possam ser consolidados.
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Resumo
A introdução do vírus Chikungunya (CHIKV) no Brasil expôs a população a um alto risco epidemiológico. Sua entrada em
regiões já endêmicas para outras arboviroses como a dengue, com sintomas muito similares, torna o diagnóstico e
abordagem terapêutica ainda mais difíceis, tendo em vista que não há medidas vacinais ou medicamentos específicos para o
tratamento. Apesar de associada associada diretamente à picada do mosquito, outras formas de aquisição da doença, como
a transmissão vertical, devem ser investigadas ja que que existem evidências de alto risco de aborto durante o primeiro
trimestre da gestacao e transmissão materno- fetal durante o último, com consequências neurológicas para o bebê. Este
projeto tem o objetivo de realizar inquérito soroepidemiológico para o vírus Chikungunya em grupo de mães com gestação de
alto risco e seus recém-nascidos. O estudo provém de dados adquiridos em grupo de coorte realizado no Hospital
Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí (HUJ), da cidade de Jundiaí, São Paulo, Brasil. Até o momento, participam
do estudo 765 mães e 801 recém-nascidos. As pacientes foram acompanhadas durante a gestação, parto e pós-parto e
tiveram amostras de sangue coletadas periodicamente, assim como seus bebês. As amostras de soro ou plasma foram

submetidas a análise sorológica para anticorpos anti CHIKV IgG e IgM com kit comercial Euroimmun®, seguindo as
recomendações do fabricante. Não houve ate o momento positividades para IgM. De 634 mães testadas, 46 foram IgG
positivas, sendo que 3% delas conceberam filhos com microcefalia. Dos filhos, 04 foram IgG positivos e não houve nenhuma
positividade nos casos de óbito fetal, aborto e microcefalia. Pouco ainda se sabe sobre a transmissão vertical do vírus
Chikungunya, apesar de haver confirmações sobre sua existência em líquidos/tecidos relacionados ao crescimento e
estabilidade do feto. Nossos dados não mostraram alta porcentagem de positividades e nenhuma delas relacionada a aborto,
óbito fetal ou má formação congênita. Estes dados são importantes para entender a ação do CHIKV durante a
gestação e todas as possíveis formas de transmissao. A partir do conhecimento da circulação do CHIKV nessa
população será possível o monitoramento das gestantes e avaliação das formas de controle e profilaxia.
Suporte financeiro- FAPESP (SDP #Grant 2016/08578-0); London School for Hygiene and Tropical Medicine e Ministerio da
Saude do Brasil, Consorcio Rede Zika (SDP #grant 861306/2017 e 861307/2017).
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Resumo

A introdução dos vírus do Zika e Chikungunya em 2015, fez com que o município de João Pessoa
assim como outros da região nordeste experimentasse cenários de tríplice epidemia, antes conhecida
apenas pelo Dengue. Compreender a dinâmica desses agravos e sua relação com a distribuição
vetorial é imprescindível para elaborar intervenções em saúde. Nesse sentido, este estudo teve por
objetivo descrever os padrões espacial e temporal dos casos de arboviroses e sua relação com a
distribuição entomológica no município de João Pessoa-Paraíba. Trata-se de um estudo ecológico,
com base nos casos autóctones confirmados mediante critério laboratorial ou clínico-epidemiológico
pela Vigilância Epidemiológica de João Pessoa e obtidos a partir do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação nos anos de 2016 e 2017. Utilizou-se do Índice de Infestação Predial (IIP)
como indicador entomológico. Os casos foram agrupados por semana epidemiológica (SE) de início
dos sintomas, tendo o bairro de residência como marcador local de exposição. Os casos de
arboviroses por bairro de residência e IIP foram analisados espacialmente. A base cartográfica foi
fornecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com sistema de projeção geográfica
latitude/longitude e SIRGAS 2000. No período de 2015 e 2016 o município de João Pessoa
experimentou epidemias de arboviroses, com respectivamente 13.512 e 22.358 casos confirmados.
No ano de 2017, houve redução média de 294% casos. Os casos seguiram um padrão de
sazonalidade, em sua maioria, ocorrendo entre as SE 5 e 27. A distribuição espacial da incidência
larvária concentrou-se nos bairros localizados no Distritos Sanitário I (IIPmédio=2,3) e Distrito Sanitário
II (IIPmédio=1,8). O índice de Moran local, permitiu encontrar “bolsões” de dependência espacial, no
DS I (Coef. Incidênciamédio=157/10.000hab) e DS II (Coef. Incidênciamédio=125/10.000hab). Logo
observou-se um padrão uniforme entre a maior incidência larvária e o coeficiente de incidência média
de dengue nos DS I e II em 2016 e 2017. O ano de 2017 obteve uma redução de casos e isso pode
estar relacionado às ações de controle ambiental. Dessa forma, a análise espacial colabora para que
gestores envolvidos na elaboração de políticas de saúde compreendam a ecologia, dinâmica da
dispersão de casos e densidade vetorial, atuando com uma vigilância ativa na evitabilidade de
agravos a saúde humana.
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Resumo
A partir de agosto de 2015, observou-se uma epidemia de microcefalia relacionada à infecção pelo vírus Zika (ZIKV).
Posteriormente, o relato de outras malformações congênitas relacionadas a infecção por ZIKV levou a caracterização da
Síndrome do Zika Congênita (SZC). Este estudo visa analisar a distribuição espacial dos casos de SZC no Recife,
Pernambuco, entre 2015 e 2018. Foram incluídos os nascidos de gestantes residentes no Recife/PE, entre as semanas
epidemiológicas 38/2015 a 23/2018, que atendiam a seguinte definição: caso de microcefalia e/ou SZC, que apresentava, no
momento da notificação, microcefalia ou microcefalia severa ou que, ao nascer, não atendia a definição para notificação por
microcefalia ou com definição de microcefalia ignorada, mas que posteriormente foi confirmado para SZC. Foram excluídos os
notificados que apresentaram infecções por sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes simples (TORCH). Foram
calculadas, por bairro de residência, as prevalências brutas e com estimação bayesiana. A partir da prevalência estimada foi
investigada a presença de autocorrelação espacial por meio dos índices de Moran Global (IMG) e Local. As fontes de dados
foram o Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP-Microcefalia) e o banco do Sistema de Informação sobre Nascidos
Vivos, ambos disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. As análises foram realizadas no TerraView
4.2.0. No período, 214 notificações atenderam a definição de caso correspondendo a 50,0% das notificações. A prevalência
bruta da SZC indicou em 57 dos 94 bairros do Recife a presença do evento e que 45% dos bairros apresentaram prevalência
entre 25,1 e 100,0 casos/10.000 nascidos vivos. Foi confirmada a presença da autocorrelação espacial da ocorrência do
agravo no município (IMG=0,5964; p=0,001), enquanto a análise da autocorrelação espacial local indicou duas principais
regiões de importância para a vigilância territorial: ao norte, sendo prioritária para intervenção devido à alta ocorrência do
agravo e estando em região que é reconhecida por apresentar baixa condição de vida; e ao leste, que conta com melhores
condições de vida e que apresenta de forma significante uma menor ocorrência do agravo. O monitoramento da distribuição
espacial dos casos de SZC pode contribuir na compreensão da dinâmica de transmissão além de apoiar no direcionamento
de intervenções de políticas públicas de saúde para controle da ocorrência do evento.
Palavras-chaves: Distribuição espacial, Malformações Congênita, Microcefalia, Zika Vírus, Vigilância Epidemiológica
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Resumo
O vírus Chikungunya (CHIKV) é um arbovírus do gênero Alphavirus, transmitido por mosquitos do gênero Aedes. A infecção é
caracterizada por causar febre alta, exantema e dores articulares, podendo evoluir para a fase crônica caracterizada por
poliartralgia que pode persistir por meses ou anos. O CHIKV é constituído por proteínas estruturais, não estruturais e do
capsídeo, e genoma de cadeia única com uma fita de RNA. Entre os métodos mais utilizados para diagnosticar a infecção por
CHIKV, a técnica de transcrição reversa seguida de Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR) possui elevada sensibilidade
e especificidade, permitindo a amplificação de trechos de RNA viral. O presente trabalho teve por objetivo padronizar a
técnica de RT-PCR utilizando regiões de alta variabilidade do genoma que codificam proteínas estruturais E1, E2 e E3
presentes no envelope do vírus Chikungunya (CHIKV). Para isso, foram utilizadas 14 amostras de soro de pacientes
atendidos no SUS/AL, com até cinco dias após início dos sintomas. A extração do RNA viral presente no soro de pacientes foi
realizada com o kit comercial ReliaPrepTM Viral RNA Miniprep (Promega). Para a reação de RT foi utilizado o kit ImProm-II™
Reverse Transcription System (Promega) com primer reverse ancorado na extremidade 3´ do gene E1 e RNA viral extraído do
soro. As reações de PCR foram realizadas com GoTaq Green Master Mix (Promega) e três pares de primers específicos
desenhados com o programa Primer3 que anelam ao genoma do CHIKV em três regiões contemplando os genes das
proteínas do envelope E1, E2 e E3. As reações de PCR para as três regiões foram realizadas de forma independente,
produzindo produtos de amplificação de aproximadamente 900 pb. As PCRs foram submetidas à eletroforese em gel de

agarose 1,5 % e analisadas através de um transiluminador UV. Com a padronização da RT-PCR para as regiões E1, E2 e E3
do CHIKV foi possível amplificar as três regiões genômicas das proteínas do envelope viral de 14 amostras, apresentando um
produto de PCR de aproximadamente 900 pb como o esperado. A padronização da amplificação de grandes trechos do
genoma viral onde possui alta variabilidade, permitirá realizar o sequenciamento a partir do produto amplificado da PCR.
Desta forma, realizaremos a identificação do genótipo do CHIKV nas amostras dos pacientes, bem como a análise
filogenética e observação de mutações presentes no genoma do vírus.
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Resumo

Os vírus zika (ZIKV), dengue (DENV) e chikungunya (CHIKV) são as arboviroses mais prevalentes na
América, com o mesmo o mosquito Aedes aegypti, se sobrepõem em áreas endêmicas e possuem
sintomas clínicos semelhantes, especialmente nos estágios iniciais da doença, são consideradas
como um grande problema de saúde pública em áreas endêmicas, com necessidade de testes
laboratoriais para confirmar a infecção por essas viroses. Esses testes devem ser rápidos,
específicos, eficientes, econômicos e fáceis de serem realizados, permitindo que possa ser feita a
identificação dos vírus nos pacientes que apresentarem os sintomas da doença. Com o objetivo de
desenvolver o diagnóstico molecular para a identificação dos gêneros Alphavirus e Flavivirus, com
detecção simultânea dos vírus ZIKV, DENV e CHIKV em uma única reação e diferenciação dos
sorotipos do vírus dengue, foram utilizados nove pares de oligonucleotídeos iniciadores já descritos na
literatura que se mostraram sensíveis e específicos para amplificarem a sequência alvo dos vírus.
Três modalidades diferentes da RT-PCR foram utilizadas para atingir este propósito, a RT-PCR
Duplex, a RT-PCR Multiplex e a Nested RT-PCR. Como resulados, todos os oligonucleotídeos
iniciadores foram capazes de amplificar a região alvo quando em reação isolada, contudo, quando
analisados em conjunto na reação RT-PCR Duplex foi possível observar apenas o produto amplificado
pelo par de oligonucleotídeos iniciadores FG1/FG2, mostrando que o par de oligonucleotídeos
iniciadores cM3W/M2W não foi capaz de amplificar a região alvo. Na reação RT-PCR Multiplex, foi
possível observar apenas os produtos amplificados pelos oligonucleotíeos iniciaadores DEN-F/DENCR e ZIKVEN-F/ZIKVEN-R, porém não foi possível observar o produto do oligonucleotídeo iniciador
CHIKF/CHIKR, no entanto, quando a reação foi realizada separadamente foi possível observar todos
os produtos amplificados por cada um dos oligonucleotídeos iniciadores. Na reação Nested RT-PCR,
foi possível observar apenas os produtos amplificados pelos oligonucleotídeos iniciadores DENF/DEN-CR, DEN-1 e DEN-2. Esses resultados mostram que ainda é necessário a otimização dos
oligonucleotídeos iniciadores utilizados e das reações para aumentar a sensibilidade dos testes
realizados neste estudo para que se possa padronizar um teste para a detecção das simultaneamente
na mesma em uma reação de tubo único as arboviroses aqui descritas.
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Resumo

Os arbovírus são vírus transmitidos por artrópodes e representam um problema para a saúde pública
atual, especialmente em países tropicais e subtropicais. Os gêneros Alphavirus e Flavivirus possuem
grande importância médica devido as epidemias circulantes causadas por vírus pertencentes a esses
gêneros que infectaram milhões de pessoas mundialmente. Entre os Flavivírus se encontram o vírus
da dengue (DENV), zika (ZIKV) e febre amarela e entre os Alphavirus o vírus Chikungunya (CHIKV) e
o vírus Mayaro. Diante do grande número de casos de arboviroses e a sintomatologia inespecífica, é
necessário o desenvolvimento de diagnósticos que possuam rapidez, eficácia e sejam abrangentes
diante da diversidade de vírus circulantes. Portanto, este estudo objetivou padronizar uma técnica de
PCR com uso de primers conservados para Flavivírus e Alphavirus em amostras humanas e de
mosquitos vetores. A PCR foi realizada utilizando 2,5 µL do cDNA, 18,5 µL de Platinum® PCR
Supermix (Thermo Fisher Scientific), 1 mM de MgCl2, 3,2 pM/mL de cada primer e volume de água
necessário para completar 25 µL. Para as reações de Flavivírus foram utilizados os primers FL-F1, FlR3 e FL-R4, para as reações de Alphavírus foram usados os primers AL-2, AL-3, F-CHIK e R-CHIK. A
ciclagem da reação foi realizada com um aquecimento inicial de 94ºC por 10 minutos, 35 ciclos com
desnaturação à 94ºC por 30 segundos, anelamento à 58ºC para Flavivirus e 54ºC para Alphavirus por
30 segundos e extensão à 72ºC por 45 segundos, extensão final à 72ºC por 10 minutos e manutenção
à 4ºC até a retirada do termociclador. Os produtos de PCR foram visualizados por eletroforese em gel
de agarose à 2%, e a corrida foi realizada à 80v por 90 minutos. A padronização foi realizada com
amostras clínicas dos vírus ZIKV e CHIKV, além de cDNA sintético para os quatro subtipos de DENV.
Em todas as reações foram visualizadas bandas bem definidas, sem presença de rastro ou produto
inespecífico. Após a padronização, essa reação vem sendo utilizada em amostras de mosquitos
Aedes aegypti coletados em cidades do Estado de Sergipe. Esta técnica de PCR mostrou-se uma
alternativa rápida e eficaz na detecção desses vírus, diminuindo o número de reações necessárias por
identificar várias espécies em uma única reação, auxiliando na triagem em regiões de transmissão de
várias arboviroses, como é o caso do Brasil. Assim, sua implantação irá auxiliar em uma detecção
mais eficiente por proporcionar diagnósticos mais rápidos.
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Resumo

O vírus chikungunya (VCHIK), foi isolado pela primeira vez na Tanzânia em 1952 durante um surto
atribuído ao VDEN, no Brasil foi observado o aparecimento de casos importados em junho de 2014, já
o vírus Mayaro (VMAY), foi isolado em 1954 de trabalhadores rurais em Trinidad, após isso, foi isolado
na área do Rio Guamá estado do Pará-Brasil. Ambos são pertencentes a família Togaviridae e ao
gênero Alfhavirus. Foi realizada a padronização e validação da técnica de ELISA IgM
concomitantemente para os VCHIK e VMAY utilizando anticorpo policlonal específico produzido em
camundongos e anticorpo anti-mouse conjugado à enzima peroxidase, para a definição das diluições
de cada etapa do ensaio a fim de se determinar a Densidade Óptica (DO) ideal dos controles que
garanta a sensibilidade e especificidade esperada para o VCHIK. Foram definidas as diluições ideais
dos insumos da técnica de ELISA IgM (anti-IgM humana/ conjugado anti-mouse e antígeno VCHIK
/VMAY), utilizando como referência um painel controle composto de amostras sabidamente positivas,
negativas e no cut-off, num total de 44 amostras previamente selecionadas da soroteca da
SAARB/IEC, e também foram realizados testes espelhos para a verificação da reprodutibilidade do
teste. Os dados obtidos foram analisados no programa BioEstat 5.0, para a comparação de resultados
de sensibilidade e especificidade, onde se obteve o valor de sensibilidade e especificidade de 100%
para o VMAY e de 100% e 96,46%, respectivamente, para o VCHIK, com o protocolo em estudo. Tal
metodologia demonstra, então, ser bastante sensível e especifica para ser adotada pelos Laboratórios
de Referência Nacional, com o intuito de se reduzir gastos com os insumos laboratoriais (por serem
de fácil aquisição no mercado brasileiro) e tornar o exame menos trabalhoso, pelo fato de poderem
ser feitos VMAY e VCHIK concomitantemente.
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Panorama epidemiológico das doenças neuroinvasivas relacionadas à epidemia das
arboviroses, Rio Grande do Norte, 2016 a 2017.
Autores ELAINE FERNANDES TRITANY 1
Instituição 1 SESAP - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA (AVENIDA MARECHAL
DEODORO DA FONSECA 730, CIDADE ALTA, NATAL,RN.)
Resumo

Dengue, Zika e Chikungunya são arboviroses emergentes e têm sido consideradas como ocorrências
epidemiológicas mais importantes nas Américas, publicações têm demonstrado a relevância do
acometimento desses vírus no sistema nervoso. O objetivo é descrever os casos notificados de
síndrome de Guillain-Barré e outras manifestações neurológicas com histórico de infecção prévia por
arbovírus, no estado do Rio Grande do Norte, de 2016 a 2017. Foi realizado um estudo retrospectivo,
com análise descritiva de casos notificados, através do programa Epi Info 7.2 e frequências relativas.
Os dados foram compilados do questionário, criado no FormSUS, adaptado de um instrumento do
Protocolo de vigilância de manifestações neurológicas pós arboviroses/Ministério da Saúde. As
variáveis analisadas foram: sexo, faixa etária, exames laboratoriais de infecção pregressa, diminuição
de força muscular, comprometimento neurológico, classificação final, suspeita diagnóstica e critério de
classificação. Para confirmação das manifestações neurológicas dos casos suspeitos, considerou-se o
registro do diagnóstico médico nos prontuários e os resultados laboratoriais retirados no Gerenciador
de Ambiente Laboratorial, para confirmar a infecção viral prévia. Dos 17912 casos confirmados
(laboratorial e clínico-epidemiológico) de arboviroses, a incidência de manifestações neurológicas foi
de 0,5% (n=74), destes, 27% tiveram Chikungunya e 9% dengue previamente. A maioria foi do sexo
masculino 52%, as faixas etárias mais acometidas foram nos menores de 10 anos e 20 a 49 anos
(26%), a diminuição da força muscular ocorreu em 72% das notificações, os comprometimentos mais
frequentes foram: da musculatura respiratória 30%, nível de consciência 34% e disautonomia 26,7%.
Na classificação final, 71,4% atenderam a definição de caso provável, encefalite (35,1%) e SGB (27%)
foram às suspeitas diagnósticas, apenas 33,7% encerraram por critério laboratorial, 45% ainda
permanecem em investigação. A elevada proporção dos casos sem encerramento associado à
limitada retaguarda laboratorial podem refletir problemas no processo da assistência e a necessidade
de ações de capacitação dos profissionais na adesão quanto à notificação.
Palavras-chaves: arboviroses, neuroinvasivas, S. Guillain Barré
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Resumo
INTRODUÇÃO: A incidência de epidemias de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti tem demonstrado a necessidade de
formular práticas de intervenção integradas à comunidade. A escola emerge como um ambiente favorável para o
desenvolvimento de ações de vigilância, reconhecendo no aluno o potencial de mobilizador social. A proposta é
fundamentada pelos princípios teóricos e práticos da abordagem eco-bio-social (EBS), que fornece procedimentos
metodológicos consistentes e sua validação repousa na experiência adquirida em intervenções anteriores. OBJETIVO:
Descrever o percurso desenvolvido por meio da construção de uma proposta de implementação de ações de vigilância nas
escolas para o controle das arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. METODOLOGIA: Trata-se de uma experiência
vinculada a uma pesquisa mais abrangente financiado pelo IDRC e desenvolvida em parceria com UECE e a prefeitura de
Fortaleza, cuja finalidade central propõe a ampliação de intervenções inovadoras para combater o Aedes aegypti. A busca
pela definição de abordagens de vigilância participativas que atuem nesse cenário levou ao conhecimento de trabalhos
realizados pela Secretaria Municipal de Educação (SME). Foi realizado um encontro na própria SME entre os pesquisadores e
os profissionais da educação e da saúde responsáveis pelo projeto “Detetives contra o Aedes”. Outro momento importante
aconteceu na visita à escola municipal de referência de uma das áreas de intervenção da pesquisa maior. Na ocasião foi
apresentado um recorte da pesquisa e feito o reconhecimento do local e da equipe de professores que compõem o quadro do

ensino fundamental. RESULTADO: O encontro realizado na SEM permitiu aos pesquisadores conhecer o conjunto de ações
previstas a serem aplicadas na rede municipal de ensino. Foi uma oportunidade significativa para compreender como esse
trabalho pode ser inserido na proposta de intervenção da pesquisa e construir uma parceria de trabalho no objetivo em
comum, a saber, o combate às arboviroses. Na escola os pesquisadores foram bem recebidos pelos docentes e
apresentaram um recorte da pesquisa. Os professores levantaram questões sobre o campo entomológico da pesquisa e
demonstraram interesse em conhecer melhor os princípios que norteiam a abordagem EBS. CONCLUSÃO: A experiência
decorrente desses dois encontros permitiu a construção de um projeto de intervenção com foco na vigilância participativa das
arboviroses, a ser aplicado nas escolas, com expansão para a comunidade.
Palavras-chaves: Arboviroses, Eco-Bio-Social, Escola, Vigilância Participativa
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Resumo

Introdução: A relação entre ocorrência de microcefalia, associada à infecção pelo vírus Zika na
gestação está sendo descrita pela primeira vez na história, com base no surto que ocorreu a partir de
outubro de 2015, principalmente no Estado de Pernambuco. Crianças com desenvolvimento motor
global alterado podem apresentar alterações no desenvolvimento do controle motor oral, o que irá
influenciar negativamente o desempenho das funções estomatognáticas; respiração, sucção,
mastigação e deglutição e consequentemente do controle de deglutição de saliva. A bandagem
elástica vem sendo utilizada com o intuito de melhorar o controle oral de crianças com desordens
neurológicas, causando redução da sialorréia e melhora no vedamento labial. Objetivo: O presente
estudo teve como objetivo descrever a percepção dos pais de crianças com microcefalia pela
síndrome congênita do zika vírus sobre o uso da bandagem elástica na fonoterapia. Método: Trata-se
de um estudo descritivo, exploratório, conduzido pela abordagem qualitativa, por meio da análise de
conteúdo na modalidade temática proposta por Bardin, em 2011, realizado em um Núcleo
Interdisciplinar de Reabilitação da Síndrome Congênita do Zika Vírus, que pertence à um Hospital
Universitário da Região Metropolitana do Recife/PE, com crianças de média de vinte e cinco meses,
acompanhadas neste serviço. Resultados: A análise permitiu a construção de um diagrama com uma
categoria central e quatro subcategorias que se entrelaçam e se comunicam. A categoria central
denomina-se Uso da Bandagem Elástica na Terapia Fonoaudiológica e as subcategorias:
Intercorrências/Incômodos Causados Pela Sialorréia; Adequação das Estruturas Orofaciais; Melhora
da Deglutição e Diminuição da Sialorréia; Benefícios da Bandagem Elástica na Terapia
Fonoaudiológica. Conclusão: Embora o presente estudo seja de caráter subjetivo, diante dos
resultados evidenciados, a bandagem elástica tem se mostrado efetiva na terapia fonoaudiológica em
pacientes com microcefalia pela Síndrome Congênita do Zika Vírus.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Febre de Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV), da família Togaviridae,
transmitida ao homem pela picada das fêmeas do Aedes aegypti e Aedes albopictus. A infecção é assintomática em 3 a 28%
dos casos e, nos casos sintomáticos, a poliartralgia bilateral, febre alta, eritema maculopapular, mialgia e cefaleia
caracterizam a fase aguda da doença. Durante 2016 e 2017 foram confirmados 127.781 casos no estado do Ceará.
OBJETIVO: Descrever características clínicas de pacientes hospitalizados por Febre de Chikungunya, em Fortaleza.
METODOLOGIA: Foi realizado um estudo retrospectivo, com revisão de prontuários de pacientes internados em 3 hospitais
de Fortaleza, em 2016 e 2017, com infecção recente por CHIKV e confirmação sorológica (IgM+). RESULTADOS: Foram
analisados 78 pacientes internados por Chikungunya. A média da idade foi 53,9 anos, com desvio padrão de 34,1, sendo a
maior idade de 106 anos e a menor de 27 dias. Na distribuição por sexo, 45(57,7%) eram do sexo feminino. Observou-se que
47(60,2%) pacientes tinham doenças crônicas prévias e que 37(47,4%) necessitaram de UTI. Dentre as manifestações
clínicas as principais foram febre em 66 pacientes (84,6%), artralgia em 55(70,5%), cefaleia em 14(17,9%), rash em
34(43,6%), mialgia em 28(35,9%), náuseas em 14(17,9%), vômitos em 23(29,5%), diarreia em 9(11,5%), convulsão em
8(10,2%), prostração em 20(25,6%) e hipotensão em 9(11,5%). As complicações mais observadas foram: derrame pleural,
perfuração intestinal, insuficiência renal aguda, sepse, choque séptico, pneumonia bacteriana com insuficiência respiratória,
edema pulmonar, infecção do trato urinário, erisipela, acidose metabólica, miopericardite, acidente vascular cerebral, infarto
agudo do miocárdio, arritmias e pneumotórax. Destacaram-se as manifestações neurológicas em 17 pacientes, sendo 12
encefalites, 4 meningites e 1 síndrome de Guillain-Barré. Com relação aos desfechos, 21(26,9%) pacientes foram a óbito e o
tempo médio de internação foi 16 dias. CONCLUSÃO: Observou-se amplo espectro de sintomas e complicações em
pacientes com infecção por CHIKV que demandam internação. Nos extremos de idade o risco de evoluir com complicações e
formas mais graves foi maior, especialmente nos idosos com comorbidades. Presume-se a importância de diagnóstico
precoce e estabilização do paciente, minimizando riscos de evolução para um quadro de maior gravidade da doença.
Palavras-chaves: FEBRE DE CHIKUNGUNYA, HOSPITALIZADOS, COMPLICAÇÕES, CLÍNICA, ÓBITOS
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Resumo
Introdução. A febre amarela (FA) é uma arbovirose caracteristicamente viscerotrópica e que promove lesões hepática,
cardíaca e renal. Cerca de 15% dos casos evoluem à forma grave, cuja letalidade chega a 50%. Objetivo. Descrever o perfil
dos óbitos por FA ocorridos no ES em 2017. Metodologia. Estudo transversal baseado na planilha de monitoramento de
óbitos do Centro de Operações em Emergências em Saúde Pública (COES-ES), com dados clínico-laboratoriais. Resultados.
Foram registrados 201 óbitos suspeitos de FA com início dos sintomas (IS) em 2017, e 80% (n=160) foram enviados ao
Serviço de Verificação de Óbitos. Foram confirmados 335 casos de FA com 99 óbitos (letalidade de 29,55%). Dentre os óbitos
72,7% (n=72) tiveram RT-PCR detectável; 17,2% (n=17) foram isolados o vírus amarílico; 4,0% (n=4) foram confirmados por
critérios clínico-epidemiológicos. A média de idade foi 46,9 anos (mediana=46; mín. 11; máx. 90), e 84,8% (n=84) eram
homens. A evolução a óbito levou em média 8,6 dias desde o IS (mediana=7; mín. 1; máx. 50). Em 9 casos (9%) havia
história de vacinação contra FA, e destes, 55,5% (n=5) com menos de 10 dias da vacina. Os sinais e sintomas predominantes
foram febre, dor abdominal, mialgia e prostração (mais de 60% dos casos). Em registro inicial, a icterícia esteve presente em
54,5% (n=54) dos casos, a hemorragia em 45,4% (n=45) e disfunção renal em 46,7% (n=46). Obteve-se informação de
transaminases em 87 casos, 24,1% (n=21) tinha taxa <1000U/L, a média foi de TGO 7090U/L (mediana=3498; mín. 8; máx.
36280) e TGP 2795 (mediana=2013; mín. 9; máx. 10590); a taxa de ureia foi em média 100,7mg/dL (mediana=84; mín. 11,6;
máx. 238); e a creatinina média de 3,9mg/dL (mediana=3,1; mín. 0,5; máx. 11,9). Conclusões. A letalidade da FA no ES
esteve aquém do esperado. A grande maioria dos óbitos foi de homens na faixa etária produtiva com tempo médio de
evolução de 8,6 dias desde o IS. A tríade clássica da FA grave foi observada inicialmente em metade dos óbitos, o que pode
indicar acesso mais rápido à assistência. Destaca-se a grande quantidade de casos confirmados laboratorialmente por
técnicas diretas que carecem de coleta precoce até o 5º dia de IS (RT-PCR e isolamento) em relação a outros estudos
prévios, corroborando que a vigilância epidemiológica foi determinante para o diagnóstico precoce e correto encaminhamento
dos casos em tempo oportuno.
Palavras-chaves: febre amarela, vigilância em saúde, óbito, surtos de doenças, epidemiologia
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Resumo

Introdução: A febre chikungunya é uma doença causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), transmitido
por meio da picada dos mosquitos de gênero Aedes. Os sintomas característicos da doença incluem
febre alta, exantema e artralgia. Podem estar presentes náuseas, vômitos e dor abdominal.
Objetivos: Descrever o perfil clínico e epidemiológico dos casos notificados e confirmados para febre
chikungunya, atendidos no Instituto Evandro Chagas, entre os meses de setembro de 2016 a março
de 2017. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo de análise descritiva e retrospectiva. Método:
O estudo foi realizado no Instituto Evandro Chagas, com o Serviço de Atendimento Médico Unificado
(SOAMU) com a participação do Serviço de Epidemiologia (SEVEP), no período entre setembro de
2016 a dezembro de 2017. Foram analisados todos os casos notificados para febre de chikungunya,
presentes na base de dados do Sinan Dengue/Chikungunya online. Resultados principais: Foram
notificados 299 casos suspeitos de chikungunya no período abordado e 144 foram confirmados,
86,8% por ELISA e 13,2% por RT-PCR. Do total, 68,7% são do sexo feminino e 31,3% ao sexo
masculino. Os picos de incidência se deram nas faixas etárias de 41 a 50 anos (27%) e 31 a 40 anos
(26%). Os bairros com maior número de casos foram os do distrito DAENT (25%). Os principais
sintomas foram febre (93,1%), artralgia (91,7%), mialgia (72,2%) e exantema (59,1%). Discussão: O
Instituto Evandro Chagas costuma acolher os casos regionais de tais doenças. O número maior de
casos do sexo feminino provavelmente se dê em decorrência da maior intensidade dos sintomas e
maior procura por serviços de saúde. Observa-se que as faixas etárias mais acometidas são
economicamente ativas, o que afeta negativamente sua qualidade de vida. A maior parte dos casos
residia em bairros sem infraestrutura urbana adequada e com elevada densidade de vetores, o que
favorece a transmissão da doença. Clinicamente, febre, artralgia e mialgia foram os principais
sintomas, ressaltando também a importância do exantema na população estudada. Conclusões:
Observa-se que os sintomas característicos da febre de chikungunya na população estudada são
febre, artralgia, mialgia e exantema. A prevalência da doença foi maior em pacientes do sexo feminino
e incidiu mais na população economicamente ativa. Conhecer a expressão clínica da febre de
chikugunya é imprescindível para conduzir corretamente o número crescente de casos e evitar sua
evolução para possíveis óbitos.
Palavras-chaves: Febre de chikugunya, Infecções por arbovírus, Medicina tropical, Medicina de viagem
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Resumo

O vírus Chikungunya (CHIKV) é um arbovírus transmitido por mosquitos do gênero Aedes que causa
doença febril com tropismo para articulações. Em 2017, o Brasil vivenciou a maior epidemia desta
doença, com 185.854 casos. O estado do Ceará deteve a maior incidência, notificando 137.424 casos

e 173 óbitos. A chikungunya é uma doença grave, que pode cronificar em grande parcela da
população e pode evoluir ao óbito, principalmente em idosos. Como não se conhece o perfil dos
grupos mais afetados, este trabalho buscou descrever o perfil clínico epidemiológico dos casos
chikungunyana cidade de Fortaleza-Ceará, nos anos de 2016 e 2017. Foi realizada uma análise
descritiva com base nos dados das fichas de notificação, calculando-se a frequência das variáveis no
programa Stata, versão 11.2. Dos casos descritos no Ceará em 2016, Fortaleza notificou 16.456 casos
e 22 óbitos. Outros 60.669 casos e 132 óbitos ocorreram em 2017. Constatou-se que 61,7% da
população acometida foi do sexo feminino. As faixas etárias mais atingidas foram as de 20 a 39 anos
(37.22%) e de 40 a 59 anos (30.4%) e predominou a raça parda com 71,8%. A escolaridade estava
ignorada em 64,7% das fichas. Os sintomas mais comuns foram febre, artralgia e cefaleia,
representando 89,3; 80,9 e 72,0%, respectivamente. A mialgia esteve presente em 62% dos casos. E
poucas pessoas possuíam comorbidades instaladas, como diabetes (3,0%) e hipertensão (6,6%).
Pelas fichas de notificação, 99,5% dos casos evoluíram para a cura. A predominância do sexo
feminino se deve, provavelmente, a maior frequência de procura das mulheres pelas unidades de
saúde. Grande parte da população referiu sintomas como febre e poliartralgia, corroborando com
estudos anteriores. Chama atenção o percentual de casos que evoluíram para óbito, aspecto que não
está totalmente elucidado na literatura científica. Este estudo serviu para uma compreensão mais
ampla sobre o perfil sócioepidemiológico da população acometida por chikungunya, na cidade de
Fortaleza, durante as epidemias nos anos de 2016 e 2017.
Palavras-chaves: Chikungunya, Epidemia, Perfil Epidemiológico
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Resumo
A prevalência de infecção pelo vírus transmissor da Chikungunya (CHIKV) vem aumentando de forma importante na última
década. Pouco se sabe sobre sua fisiopatologia, incluindo capacidade letal. Portanto, através de um estudo descritivo
retrospectivo, decidiu-se traçar o perfil clínico-laboratorial e epidemiológico de óbitos registrados com diagnóstico positivo para
CHIKV através do método de RT-PCR em tempo real. Obtidas pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e Laboratório
Central de Saúde Pública, as informações foram tabuladas no software Microsoft-Excel® e analisadas pelo o software SPSS®
versão 21.0, com estatística descritiva e intervalo de confiança de 95%. Foram selecionados cinco pacientes, os quais
apresentaram idade média de 60 anos (±35), destes 75% eram do sexo masculino. O intervalo entre as datas de início dos
sintomas e óbito foram de 20 dias (±15); as patologias prévias eram diabetes melitus, hipertensão arterial sistêmica e doença
hematológica, doença renal crônica e cardiopatia não registrada. Um dos pacientes possuía histórico de AVE. Antes do
internamento viu-se: síndrome febril, diarreia, sangramentos, agitação psicomotora, tontura, êmese e apenas ⅓ apresentaram
artralgia e mialgia. Outras manifestações foram edema de membro inferior (MMII); insônia; alucinações; desorientação; choro em
pranto e hipoatividade. Quanto a exames laboratoriais, as médias de hematócrito, hemoglobina, plaquetas, leucócitos, TGO/AST,
TGP/ALT, ureia e creatinina foram de 30,7% (±18,19), 11,86g/dL (±1,96); 220 109/L (±92,23) e 17,01 109/L (±11,45), 421,5U/L
(±499,92), 196,5U/L (±221,32), 115,99 mg/dL (±25,44) e 2,79mg/dL (±1,49), respectivamente. Segundo o Serviço de Verificação
de Óbito, 20% encontrava-se com edema de MMII, 60% com cardiomegalia, e 40% com esplenomegalia e pulmões contendo
exsudato. Em 2015 e 2016, com a chegada recente do CHIKV ao Brasil, o Estado de Pernambuco teve um aumento significativo
de mortes de indivíduos que tiveram resultado positivo para CHIKV. Em muitos desses casos não foi possível verificar a relação
com infecção por falta de dados clínico-epidemiológicos e da fisiopatologia viral. Esses e outros casos ainda estão sendo
analisada pelo Comitê Estadual de Discussão de Óbitos por Dengue e outras arboviroses da Secretaria Estadual de Saúde de
Pernambuco. O comitê tem tido grandes dificuldades no encerramento desses casos e mais estudos são necessários para
compreender o papel da infecção na evolução fatal associada à CHIKV.
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Resumo
No ano de 2015 ocorreu um surto de zika vírus (ZIKV) no Brasil que resultou em um aumento de nascimentos de bebês com
microcefalia e alterações do sistema nervoso central. Pouco tempo depois foi comprovada a associação causal entre o ZIKV
na gestação e tais alterações neurológicas dos bebês. A criança com essas manifestações desenvolve problemas motores e
de neurodesenvolvimento, o que caracteriza a síndrome congênita do zika (SCZ). Sendo assim, o presente estudo tem como
objetivo traçar o perfil clínico dos casos confirmados de SCZ em residentes no Município de Fortaleza, no período de 2015 e
2016. Foi realizado um estudo transversal, descritivo com os casos confirmados. Os dados foram obtidos pelo sistema de
informação do Registro de Emergências em Saúde Pública (RESP) e analisados utilizando o software Epiinfo 7. Foram
confirmados 55 casos de SCZ, no Município de Fortaleza, no período de novembro de 2015 a maio de 2016. Desses, 28
(56%) tiveram confirmação laboratorial para ZIKV, 11 foram a óbito. As mães apresentaram exantema no primeiro trimestre de
gravidez em 29 casos (52,7%), 6 (10,9%) no segundo trimestre, 16 (29%) não apresentaram exantema e 4 ignoravam ter tido
alguma manifestação clínica na gestação. Em relação aos recém-nascidos, 31 (56,3%) eram do sexo masculino, 37 (67,2%)
nasceram a termo (a partir de 37 semanas), 38 (69%) tinham peso adequado (acima de 2.500 gramas) e, 38 (69%) tiveram
diagnostico de microcefalia após o nascimento. Segundo os aspectos clínicos da SCZ, 51 (97,7%) apresentaram microcefalia,
(o perimetro cefálico variou de 24 a 33 cm). Quatro (4) bebês apresentaram alterações congênitas sem microcefalia. As
alterações cerebrais mais prevalentes nas crianças foram calcificações cerebrais, ventriculomegalia, lisencefalia,
polimicrogiria e malformação de Dandy Walker. Duas crianças apresentaram malformações cardíacas (coração desviado para
esquerda). As alterações osteomusculares que mais predominaram foi artrogripose e pé torto congênito. Por ser uma
síndrome nova, existem poucos estudos descrevendo o perfil dessas crianças, por isso, destaca-se a importância desse
estudo para entender as principais manifestações clínicas apresentadas pelas crianças com SCZ. Tais dados poderão servir
para futuros direcionamentos, bem como auxiliar a desenvolver uma melhor assistência para as crianças afetadas,
subsidiadas pela descrição de quais características poderão ser esperadas nesses bebês.
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Resumo

Introdução: Em 2015, foi confirmada a transmissão autóctone dos vírus da chikungunya e da zika,
novos cenários epidemiológicos foi identificada no Ceará em 2017. Objetivo: Descrever o perfil da
incidência de chikungunya e zika no estado do Ceará. Metodologia: Estudo descritivo, quantitativo.
Os casos de chikungunya e zika foram coletados do boletim epidemiológico das arbovirores do Estado
do Ceará, até a semana epidemiológica 48 (1/1 a 01/12 de 2017). Resultados: Em 2017, foram
notificados 136.273 casos suspeitos de chikungunya, destes, 72,4% (98.626/136.273) foram
confirmados e 15,4% (20.971/136.273) descartados. A taxa de incidência acumulada dos casos
suspeitos de chikungunya para o estado do Ceará é de 1.520,3 casos por 100 mil habitantes, até a
corrente semana. Dos casos notificados, 1,9% (2.539/136.273) foram em gestantes, destes, 74,3%
(1.888/2.539) foram confirmados. Dos casos confirmados, 66,0% (65.111/98.626) concentraram-se
nas faixas etárias entre 20 e 59 anos e o sexo feminino foi predominante em todas as faixas etárias à
exceção dos menores de 14 anos. Confirmaram-se casos em 809 crianças com menos de um ano de
vida. Sendo 98,4% (181/184) dos municípios notificaram casos suspeitos de chikungunya e 91,2%
(165/181), 110 municípios se destacaram com altas incidências. Em 2017, foram confirmados 157
óbitos por chikungunya, sendo 75 (47,8%) do sexo feminino e 82 (52,2%) do sexo masculino, com
idades entre 10 dias e 105 anos. Em 2017, foram registrados 3.424 casos suspeitos de zika em 55,4%

(102/184) dos municípios do Estado. Destes, 17,0% (562/3.307) foram confirmados e 55,6%
(1.839/3.307) descartados. Os casos em gestantes compõem 37,0% (1.226/3.307) das notificações,
destes, 6,6%(81/1.226) foram confirmados, sendo 68,0% (55/81) pelo critério clínico epidemiológico e
32,0% (26/81) pelo critério laboratorial. Analisando a infecção pelo vírus Zika no período gestacional, a
maioria das gestantes, 36,0% (29/81), teve a confirmação no primeiro trimestre. Casos notificados de
zika concentram-se na faixa etária de 20 a 39 anos, correspondendo a 55,1% (1.888/3.424) dos
casos, dando destaque para o sexo feminino com 78,3% (2.681/3.424) do total de notificações.
Conclusão: a divulgação dos dados através do boletim, além de realizar o monitoramento dos casos
utilizando a "Classificação da Incidência" dos casos notificados de arboviroses (dengue, chikungunya
e zika), conforme as orientações contidas no Plano Estadual de Vigilância e Controle das Arboviroses.
Palavras-chaves: ARBOVIROSE, CHIKUNGUNYA, ZIKA
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Resumo
Estudo objetiva descrever as características das amostras biológicas de sangue e urina de participantes de uma coorte sobre
Zika virus na cidade de Fortaleza, Ceará no ano de 2018. As pacientes selecionadas foram mulheres entre 15 e 39 anos, que
tiveram pelo menos uma relação sexual nos últimos doze meses e tenham parceiro atualmente. Quatro unidades básicas de
saúde foram selecionadas para o estudo. Foram coletadas duas amostras de 5 mL de sangue venoso periférico e uma
amostra de urina. Amostras de sangue foram coletadas em tubo sem anticoagulante com gel separador e centrifugadas até 2
horas após a coleta, seguido de acondicionamento em posição vertical em geladeira; amostras de urina foram congeladas. O
transporte para o laboratório foi realizado em caixa térmica previamente esterilizada com bolsas de gelo duas vezes por
semana, evitando o tempo para aliquotagem final maior que cinco dias. Foi realizado um levantamento das características
visuais das amostras biológicas de sangue e urina quando da entrada no laboratório. Em um total de 68 pacientes coletadas,
81%(55) apresentaram amostras de urina com coloração fora do padrão (cor alaranjada e material sedimentado) e
visivelmente turvas; 44%(28) das amostras de sangue apresentaram hiperlipidemia, e 4%(6) apresentaram hemólise e volume
de sangue inferior à capacidade de coleta do tubo. Foram aplicadas duas intervenções em campo: um protocolo de
higienização durante a coleta de urina (pacientes foram orientadas a higienizar a região genital com lenços umedecidos
imediatamente antes da coleta) e um treinamento sobre técnicas de punção venosa. Os resultados desta intervenção
demonstraram que em 338 amostras pós intervenções, 52%(177) apresentaram urina com coloração fora do padrão, 14%(48)
com hiperlipidemia e 4%(16) com hemólise. A contaminação das amostras de urina pode demonstrar erros na manipulação do
material durante a coleta ou uma possível infecção corrente da paciente. A hiperlipidemia encontrada nas amostras de sangue
implica em um acompanhamento clínico das taxas de colesterol sérico das pacientes, o que será realizado durante o
seguimento da coorte. As amostras hemolisadas serão recoletadas para novas análises. A fase pré-analítica do processo
operacional diagnóstico, que envolve desde a orientação da paciente, requisição, identificação até a coleta e transporte da
amostra ao laboratório, demonstrou uma importância singular para a gestão de qualidade da pesquisa.
Palavras-chaves: Zika vírus, amostras biológicas, contaminação, fase pré-analítica
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Resumo

O súbito aumento no número de casos de microcefalia no Brasil em 2015 surgiu como um evento
epidemiológico inesperado, tendo concentrado a maioria dos casos na região Nordeste. Em
Pernambuco, onde houve inicialmente o maior número de registros, contabilizou-se entre 2015 e 2017
um acumulado de 436 casos confirmados. Sendo que no ano de 2017, até o mês de outubro, o
Estado notificou 173 casos de Síndrome Congênita Associada ao Zika Vírus (SCZv), com 13
confirmados e 101 em investigação. A síndrome está associada a acometimentos funcionais, que
acarretam prováveis limitações no desenvolvimento da criança. Esse estudo teve como objetivo traçar
o perfil das crianças com SCZv no município de Petrolina, no Estado de Pernambuco. Foi realizado
estudo descritivo, de cunho exploratório, com abordagem quanti-qualitativa, sendo aprovado pelo
Comitê de Ética da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sob parecer nº 1.718.310. Para
melhor acompanhamento dos dados, foi utilizado o Programa Microsoft Excel 2016. A população foi
composta por 100% das crianças com diagnóstico da SCZv acompanhadas pela rede pública, na
Unidade Básica de Saúde de referência do município. No grupo estudado houve predominância do
sexo masculino, correspondendo a 77,78%, contra 22,22% do sexo feminino, diferente do perfil dos
nascidos vivos com microcefalia no cenário brasileiro, onde o sexo feminino (58%) é predominante em
detrimento do masculino (41%). Segundo avaliação do perímetro cefálico e classificação da Tabela
Intergrowth de crianças, percebe-se que a população estudada é composta por crianças classificadas
como casos severos. Esses resultados assemelham-se aos da Secretaria Estadual de Saúde de
Pernambuco, que registrou entre os casos notificados e confirmados, associados à infecção pelo zika
vírus, um maior número de microcefalia severa (53,3%) em relação aos demais casos (22,4%).
Diversas situações estão relacionadas com o atraso do desenvolvimento infantil: condições na
concepção, gestação e parto, além de ocorrências de forma transitória. Esse atraso, assim como o
comprometimento do sistema nervoso, é identificado em 100% das crianças com SCZv do estudo.
Palavras-chaves: Crianças com deficiência, Unidade de saúde, Zika vírus
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Resumo

Introdução: A dengue é considerada um problema de saúde pública no Brasil, é transmitida por um
vírus da família Flaviridae, gênero Flavivírus e que inclui quatro tipos imunológicos: DEN-1, DEN-2,
DEN-3 e DEN-4, com a picada do vetor Aedes aegypti. É uma doença de notificação compulsória e
que sua prevalência tem a sazonalidade como principal relevância, sendo o clima tropical o de maior
incidência. Objetivo: Este estudo teve como objetivo analisar o perfil das notificações de dengue em
Ubá e a sua relação com a sazonalidade em um período de epidemia. Metodologia: Estudo
descritivo, observacional. Realizou-se uma busca nos dados secundários do SINAN (Sistema de
Informação de Notificação e Agravos) sobre as notificações dos casos de dengue nos anos de 2015 e
2016 no município de Ubá-MG Resultados: A dengue acomete todas as faixas etárias e sexos,
porém o presente estudo identifica um maior acometimento no sexo feminino, e na faixa etária entre
15 e 19 anos, seguidos de 20 a 34 anos. A sazonalidade também, tem papel relevante na influência
da expansão geográfica do mosquito. Conclusão: A epidemia ocorreu mais acentuadamente no mês
de dezembro, de ambos os anos, todavia, no ano de 2016, as notificações foram feitas, apenas, nos
meses de fevereiro, março, dezembro e janeiro, sugerindo possíveis falhas no sistema, devido à
subnotificação. Infere-se a necessidade de ressaltar a importância do preenchimento dos formulários
nos serviços de saúde para uma melhor análise dos dados e organização das ações de saúde.
Palavras-chaves: dengue, epidemiologia, fatores de risco, infecção por arbovirus
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Resumo

Atualmente é possível constatar que as infecções por arboviroses tornaram-se emergentes a nível
mundial e de elevado impacto à Saúde Pública. No Brasil, a dengue (DENV) é a infecção mais
prevalente, mantendo-se endêmica por décadas; enquanto a Zika (ZIKV) e Chikungunya (CHIKV)
foram reportadas apenas recentemente. Os sintomas clássicos dessas infecções são febre, rash,
artralgia, mialgia e prostração, mas a severidade dos sintomas varia de acordo com a doença.
Portanto, a avaliação das infecções isoladas e das co-infecções entre ZIKV, DENV e CHIKV é de
extrema relevância para a medicina de precisão, almejando a conduta clínica adequada. A presente
pesquisa refere-se a um estudo realizado entre 2014-2016 no estado da Paraíba. Dados
epidemiológicos foram obtidos de 93 pacientes que apresentavam sintomas de infecção por arbovírus.
Amostras de sangue foram coletadas e o soro dos pacientes utilizados para extração do RNA viral
através do QIAamp Viral RNA Kit. O teste molecular foi realizado com o kit TaqMan Arbovirus Triplex
Assay (ZIKV/DENV/CHIKV) no ViiA 7 Real-Time PCR (Applied Biosystems). A análise estatística foi
realizada com qui-quadrado de Pearson e Exato de Fisher. Dentre os 93 pacientes, 70 apresentaram
amplificação do controle endógeno PPIA, sendo 56, 50 e 13 amostras com infecção positiva para
ZIKV, DENV e CHIVK, respectivamente. Um total de 42 pacientes apresentaram co-infecção por
ZIKV/DENV, enquanto 11 foram positivos para ZIKV/CHIKV e CHIKV/DENV e 9 foram diagnosticados
com a tripla infecção. Pacientes com CHIKV apresentaram a maior intensidade sintomatológica de
rash, artralgia e placas vermelhas (61,54%; 84,62% e 61,54%, respectivamente), enquanto os DENVpositivos reportaram febre alta na maioria dos casos (82%). Em relação às co-infecções, pacientes
com ZIKV/DENV obtiveram sintomas exacerbados em relação à febre alta, cefaléia, artralgia e émese
(78,57%; 78,57%; 100% e 33,33%, respectivamente), enquanto ZIKV/CHIKV demonstraram piores
níveis de rash (63,64%). Indivíduos com a tripla infecção apresentaram maior caso de úlceras bucais
(33,33%), artralgia (100%) e placas vermelhas (66,67%). Dessa forma, pacientes que apresentam coinfecção por ZIKV/DENV apresentam maior severidade dos sintomas. A DENV, por ser endêmica no
território brasileiro, pode favorecer manifestações fisiopatológicas comprometedoras quando o
paciente se infecta por outra infecção, como a ZIKV, levando ao desenvolvimento de manifestações
clínicas mais graves.
Palavras-chaves: Arboviroses, Zika vírus, Chikungunya, Dengue
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Resumo

A dengue é um problema de saúde pública, devido ao grande número de casos da doença, fazendo
dela a mais frequente das arboviroses. É transmitida por meio da picada do mosquito Aedes aegypti.
É uma doença sazonal, ocorrendo com maior frequência em períodos quentes e de alta umidade,
condições que favorecem a proliferação do mosquito transmissor. Após a picada, o período de
incubação é em média de 4 a 7 dias. As principais formas clínicas são Dengue Clássica (DC), Dengue

com Complicações (DCC) e Febre Hemorrágica da Dengue (FHD). A DC se caracteriza por febre alta
de início súbito, cefaleia, dor retro-orbitária, prostração, mialgia intensa, artralgia, anorexia, náuseas,
vômitos, exantema e prurido cutâneo. Este trabalho tem como objetivo conhecer a situação
epidemiológica de internamentos por Dengue Clássica em Alagoas no período de janeiro de 2017 a
Abril de 2018. A metodologia utilizada baseou-se na análise de dados fornecidos pelo Departamento
de informática do SUS (DATASUS), e utilizaram-se as variáveis: idade, sexo, caráter de atendimento,
custos financeiros e óbitos. Foi identificado um total de 205 internamentos devido a dengue no período
analisado, destes houve um discreto predomínio do sexo masculino com 106 internamentos. As faixas
etárias mais prevalentes foram de 5-9 anos, menor de 1 ano e 20-29 anos, correspondendo a 17,5%,
12,6%, 12,6% respectivamente. Com relação ao caráter do atendimento 99,02 % foi de caráter de
urgência, seguido de apenas 0,8% de atendimento eletivo. Foram gastos cerca 72.173,38 reais em
todo o estado. Foi identificado apenas 1 óbito neste período. Como não existe um tratamento
específico para a dengue, na qual consiste em sintomáticos e hidratação, as indicações para
internamentos são para casos mais graves assim como foi observado através do caráter de
atendimento, evidenciando a gravidade de uma doença aparentemente inofensiva e com possível
controle. Contudo, a combinação de vários fatores conjunturais e estruturais favorece a expansão e a
manutenção da circulação do vírus e seus vetores. A inadequada infraestrutura (habitação deficiente,
reservatórios de água inadequados, limpeza de lixo insuficiente), dificulta o controle vetorial. Portanto,
é necessário que haja políticas públicas mais eficazes para combater o vetor da dengue e
consequentemente os internamentos e gastos públicos devido a esta doença.
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Resumo

Introdução: Dengue é uma arbovirose que causa preocupação por ser de difícil controle e fácil
disseminação, apresentando um caráter peculiar endêmoepidêmico, sendo um problema de saúde
pública que envolve vários fatores socioambientais. No Brasil a dengue afeta constantemente a
população, caracterizando o processo endêmico, com elevada infestação domiciliar pelo Aedes
aegypti e infestações humanas por diferentes sorotipos do vírus. Objetivo: identificar perfil
epidemiológico da dengue em Fortaleza, Ceará. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo,
quantitativo. A população foram casos de dengue, coletado através do Boletim Semanal da Dengue
Célula de Vigilância Epidemiológica até 52ª Semana Epidemiológica, do município de Fortaleza-CE,
no ano de 2017. Foram selecionadas as variáveis: taxa de incidência (TI); casos notificados; casos
suspeitos, casos confirmados; descartados; óbitos (suspeitos, confirmados e descartados);
distribuição dos casos confirmados por estabelecimento de saúde. Resultados: A TI acumulada até a
52ª semana de 2017 é 511,4 casos/100 mil habitantes. No período notificou-se 39.052 suspeitas de
dengue, sendo 37.333 de residentes em Fortaleza e 1.719 de outros municípios. Dos residentes em
Fortaleza, 13.439 (36,0%) foram confirmadas, 13.861 (37,1%) descartadas, 960 (2,6%) estão sendo
investigadas e 9.073 (24,3%) são inconclusivos. Usando o critério de confirmação observou-se que:
97,7% (13.129) foram confirmados por critério clínico epidemiológico e 2,3% (310) por laboratório. No
período foram registrados 27 óbitos suspeitos. Dezesseis óbitos foram confirmados, quatro estão
sendo investigados e sete descartados. As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) foram
responsáveis por 60% dos casos (8.070/13.439), seguidas pelas Unidades de Atenção Primária a
Saúde (UAPS) e hospitais municipais com 27,7% (3.717/13.439) e 7,2% (971/13.439)
respectivamente. Nos hospitais estaduais foram confirmados 4,1% dos casos (511/13.439) em
hospitais particulares 0,5% (61/13.439) em outros estabelecimentos 0,5% (69/13.439). Conclusão: É
imprescindível intensificação, melhorias na qualidade das ações da vigilância epidemiológica e
políticas de saúde pública no controle da dengue, frente às constantes epidemias nas últimas décadas
e transformações socioambientais. É fundamental que áreas e períodos de risco sejam identificados,
para intensificar medidas de rastreamento, prevenção e controle do vetor e da doença.
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Resumo

Introdução: No Ceará (CE), há casos de dengue notificados desde 1986 e já foram isolados os
quatros sorotipos (DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4). A doença desde então tem apresentado
períodos endêmicos e epidêmicos, com o registro de sete grandes epidemias nos anos de 1987,
1994, 2001, 2008, 2011, 2012 e 2015. Objetivo: apresentar o perfil epidemiológico da dengue no
Ceará. Metodologia: Trata-se de um estudo quantitativo, descrevendo os dados até a semana
epidemiológica (SE) 48 que abrange o período de 01/01 a 02/12/2017, coletado através do boletim
epidemiológico das arboviroses do Estado do Ceará. Resultados: Até a SE 48, foram registrados
casos suspeitos nos 184 municípios. A incidência acumulada de casos notificados para arboviroses é
de 2.448,0 casos por 100 mil habitantes, caracterizando um cenário epidêmico no Estado. Em 2017,
foram notificados 79.770 casos de dengue no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(Sinan), correspondendo a uma taxa da incidência acumulada no Estado de 889,9 casos por 100 mil
habitantes, distribuídos nos 184 municípios, um aumento dos casos notificados a partir da SE 03, com
incidência acima do limite superior, registrando o pico na SE 15 com 67 casos por 100 mil habitantes.
A partir da SE 21, observa-se uma tendência decrescente na incidência dos casos, e a partir da SE 25
ficando abaixo do esperado para o período. Foram confirmados 30,7% (24.510/79.770) dos casos em
88,5% (163/184) dos municípios. Os casos confirmados estão distribuídos em todas as faixas etárias,
mostrando uma concentração de 63,4% (15.559/24.510) dos casos nas idades entre 15 e 49 anos e o
sexo feminino correspondendo a 56,0% (13.749/24.510) dos casos. Em 2017, foram confirmados 90
casos de dengue com sinais de alarme (DCSA), 27 casos de dengue grave (DG) foram confirmados,
destes, 77,7% (21/27) foram a óbito, sendo 52,3% (11/21) do sexo feminino e os demais do sexo
masculino, com idades entre um mês e 93 anos (mediana de 55 anos, média de 65 anos e moda de
79anos), residentes nos municípios de Fortaleza (14), Maracanaú (02), Aquiraz (01), Caucaia (01),
Itapajé (01), Paracuru (01) e Tabuleiro do Norte (01). Conclusão: Desta forma, todo o processo de
vigilância, desde a notificação, investigação e análise do perfil epidemiológico, além do manejo clínico
adequado do paciente e ações de controle vetorial devem ser enfatizados e intensificados pelos
profissionais de saúde e gestores dos municípios.
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Resumo
Introdução: Febre de chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV) da família Togaviridae. A
viremia persiste por até 10 dias após surgimento das manifestações clínicas. A transmissão ocorre por picada de fêmeas dos
mosquitos Ae. Aegypti e Ae. albopictus infectadas pelo CHIKV. A palavra Chikungunya significa “aqueles que se dobram”,
descrevendo a aparência encurvada de pessoas com artralgia característica. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da
Chikungunya em Fortaleza, Ceará. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo. A população foram casos de
Chikungunya, coletados do Boletim Semanal da Dengue Célula de Vigilância Epidemiológica até 52ª Semana Epidemiológica,
do município de Fortaleza-CE, no ano de 2017. Foram selecionadas as seguintes variáveis: taxa de incidência (TI); casos
notificados; casos suspeitos, casos confirmados; descartados; faixa etária; óbitos (suspeitos confirmados e investigados);
distribuição dos casos confirmados por estabelecimento de saúde. Resultados: A TI acumulada até a 52ª semana
epidemiológica é de 2.161,3 casos por 100 mil habitantes. Em Fortaleza foram notificados 68.924 casos suspeitos, 56.788
(82,4%) confirmados, 7.058 (10,2%) descartados e 5.078 (7,4%) em investigação. Observou-se que os casos confirmados se
distribuem na seguinte faixa etária: 67,1% dos casos são adultos (20-59 anos), 5% são crianças (0-9 anos) e 11,7% são
adolescentes (10-19 anos). Os casos em idosos (> 60 anos) representam 16,3% do total. Foram notificados 141 óbitos
suspeitos de chikungunya: 127 confirmados e 14 em investigação. Dos óbitos suspeitos 110 (78%) ocorreram de abril a junho,
foram registrados 120 (85,1%) na população maior de 60 anos, com destaque para o grupo maior de 70 anos, com 74%
óbitos. Dos 127 óbitos confirmados 94 tinham mais de 70 anos. As UAPS foram responsáveis por 44,1% (25.031/56.788),
seguidas pelas UPA e hospitais municipais com 37,3% (21.186/56.788) e 7,6% (4.310/56.788) respectivamente. Os hospitais
estaduais foram responsáveis por 3,4% dos casos (1.947/56.788), particulares por 2,8% (1.593/56.788) e demais

estabelecimentos 4,8% (2.721/56.788). Conclusão: Organização dos serviços de saúde é fundamental para uma resposta
adequada diante do aumento do número de casos. É necessário promover assistência adequada ao paciente, organizar
ações de prevenção e controle e fortalecer a integração das diferentes áreas e serviços
Palavras-chaves: ARBOVIROSE, EPIDEMIOLOGIA, CHIKUNGUNYA
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Resumo

Os anos de 2015 e 2016 foram marcados pelo aumento do número de casos de microcefalia
relacionada à infecção congênita pelo Vírus Zika (ZIKV) no Brasil. Sabe-se que além da infecção pelo
vírus Zika, outros fatores podem influenciar o aparecimento de casos de microcefalia e má formação
do sistema nervoso central (SNC) no período gestacional, tais como, fatores genéticos, ambientais,
dentre eles, o uso de etanol, drogas, produtos teratogênicos, fenilcetonúria, diabetes não controlada,
infecção por STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples e HIV) sendo
necessário o acompanhamento/investigação no período pré-natal. A finalidade da pesquisa foi
descrever o perfil epidemiológico e clínico das mães com filhos com diagnóstico com a Síndrome
congênita pelo ZIKV. Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa, desenvolvido no
Núcleo de Vigilância Epidemiológica de um hospital universitário da cidade do Recife-PE, unidade de
referência estadual no atendimento a crianças com microcefalia. A coleta dos dados foi realizada no
mês de agosto de 2016 a partir dos formulários de notificação do FormSUS. Das 180 mães
analisadas, 42 (23,33%) possuíam de 20 a 24 anos, 119 (66,11%) receberam o diagnóstico de
microcefalia dos seus filhos após o nascimento e 61(33,89%) intra-útero; 150 (83,33%) tiveram seus
filhos a termo. Quando perguntadas sobre os sinais e sintomas de arbovírus durante a gestação, 39
(21,67%) das mães apresentaram durante o primeiro trimestre gestacional, 50 (27,78%) apresentaram
dor articular, 52 (28,89%) febre e 103 (57,22%) apresentaram exantema. Quanto aos resultados das
sorologias para dengue, Zika vírus, Chikungunya, 127 (70,56%) não realizaram, 4 (2,22%)
apresentaram resultado positivo para Zika vírus, 1 (0,56%) para Chikungunya. Referente à coinfecção
por STORCH, apenas 2 (1,11%) dos recém-nascidos foram coinfectados por sífilis, 2 (1,11%) por
citomegalovírus e 1(0,56%) por HIV. O acompanhamento da gestante durante a gravidez e o da
criança após o nascimento é de suma importância. Faz-se necessário a investigação da história
clínica e genética da gestante, bem como, os sinais e sintomas relacionados à infecção pelo vírus da
Zika e o rastreamento para as STORCH. Também é fundamental o apoio biopsicossocial a essas
gestantes, visto que, este agravo repercute de forma direta nos aspectos socioeconômicos e na
qualidade de vida destas famílias.
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INTRODUÇÃO: A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa e febril,
causada por um vírus da família Flaviviridae, cujo vetor da forma humana é o mosquito Aedes aegypti.
No Brasil, as regiões Sudeste e Sul do país, são as áreas mais recentemente atingidas por essa forma
febril, visto que grande parte da população não estava imunizada contra a FA. Deste modo, objetivouse descrever e analisar o perfil epidemiológico da doença em sua forma humana no período de 2016.
MATERIAIS E MÉTODOS: Foram feitas pesquisas nos dados do Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN)-DATASUS e na biblioteca virtual de saúde (Bvs). RESULTADOS: Observou-se
um total de 52 casos, dos quais 38% têm entre 40 a 59 anos, enquanto os intervalos entre 10 e 14,1519,65-69 e 70-79 tem 1,92% cada. Associado a esses dados, verificou-se que 51 dos casos são
homens e apenas uma mulher, dos quais 45 se autodeclararam brancos, 2 pretos e 5 pardos.
DISCUSSÃO: O grupo etário do paciente pode ser um critério de complicação da doença, sendo
vulnerável aos menores de 2 anos e maiores de 50 anos. A população exposta à complicação
decorrente da faixa etária é muito pequena, entretanto a faixa da população economicamente ativa
está mais exposta, provavelmente, por atividade laboral e locais de residência que podem estar
relacionados à locais endêmicos. Há uma possível relação de suscetibilidade à raça e sexo.
CONCLUSÃO: A vacinação para a febre amarela ainda é a medida mais importante para prevenir a
doença. Conquanto, estudos relacionados aos grupos mais acometidos e atividades de prevenção e
controle direcionados a maior concentração dos casos podem apresentar resultados significativos
para a reversão do quadro apresentado.
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Resumo
Segundo o Ministério da Saúde a Dengue pode ser definida como sendo uma doença única, dinâmica e sistêmica, onde
o Aedes aegyti é o seu agente etiológico. Como o Brasil é um país tropical fornece moradia ideal para o mosquito, visto que
este ambiente favorece o desenvolvimento e proliferação do mesmo. Quanto a manifestação da doença, deve-se ter bastante
atenção para os sinais e sintomas que podem indicar situações emergenciais , onde intervenções rápidas são primordiais
para que a doença não continue a evoluir, afastando a possibilidade de óbito. A maior parte dos casos graves ocorre pelo
extravasamento plasmático,hemorragias e comprometimento de órgão vitais (BRASIL, 2016). Apresentar o perfil
epidemiológico do estado de Alagoas relacionado com à arbovirose dengue, no ano de 2016. Trata-se de um estudo
descritivo-exploratórioe retrospectivo, com abordagem quantitativa. A busca pelos artigos ocorreu no primeiro semestre de
2018, sendo utilizados os dados do Ministério da Saúde, DataSus e da Vigilância Epidemiológica de Alagoas, por meio do
livro Saúde Alagoas: Análise da Situação de Saúde (2017). Alagoas se encontra dividida em 10 Regiões de Saúde (RS). Em
2016 os municípios do Estado registraram 24.840 casos suspeitos de dengue, sendo confirmados 14.357 (57,8%), destes, 8
casos graves e 10 óbitos. Ressalta-se que 21,0% dos casos notificados não foram investigados, destes, 44,3% são da 1ª RS
e 21,5% da 9ª RS. Apresenta ainda uma taxa de incidência de 427,4 casos por 100.000 habitantes (SESAU, 2017). A região
Nordeste apresenta uma incidência de 464,6 por 100.000 habitantes, tendo Alagoas sozinha uma incidência de 42,4 por
100.000 habitantes. O Estado de Alagoas é endêmico para dengue e se encontra em estado de alerta com um índice de
infestação predial de 2,0%. De acordo com indicador Proporção de imóveis visitados, em 2016 apresentou uma cobertura de
63,7% dos domicílios, onde o esperado seria uma cobertura de 80% ou mais (SESAU, 2017). Com os dados apresentados
devem-se reforçar as ações de prevenção, pois, por ainda não existir uma vacina que possa imunizar a população, os
cuidados ficam sujeitos àquilo que se faz para prevenir. Ações de educação em saúde, proteção individual e a educação
sanitária compreendem o meio ideal para educar a comunidade para os riscos e a prevenção da Dengue.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus CHIKV e transmitida pelo Aedes
aegypti e Aedes albopictus que pode cursar com manifestações atípicas e graves, potencialmente
fatais, como encefalite, miocardite e insuficiência renal aguda. Segundo Boletim Epidemiológico do
Ministério da Saúde, em 2017, foram registrados 185.854 casos suspeitos de febre de chikungunya no
Brasil. OBJETIVOS: Descrever o perfil epidemiológico dos óbitos por chikungunya em hospitais
terciários, em Fortaleza no ano de 2017. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo retrospectivo que
analisou, por meio da revisão de prontuários, todos os pacientes com sorologia IgM positiva para
chikungunya que evoluíram para óbito, em 2017, em três hospitais terciários de Fortaleza-CE.
RESULTADOS: Foram analisados 22 óbitos por chikungunya. Do total, 11(50%) pacientes eram do
sexo feminino. A média de idade foi de 82,63 anos e o desvio padrão foi de 11,01. Além disso,
20(90,9%) pacientes tinham idade superior a 70 anos e a menor e a maior idades foram 53 e 106
anos, respectivamente. Com relação à procedência, 9 (40,9%) pacientes eram de Fortaleza. No
tocante a comorbidades, 21(95,4%) pacientes possuíam doenças prévias à internação, dos quais
16(72,7%) apresentavam doenças cardiovasculares, 4(18,1%) história de neoplasias, 4(18,1%)
doença renal crônica e 4(18,1%) transtornos psiquiátricos. O tempo médio de internação foi de 32
dias, entretanto 17(77,2%) pacientes foram para a UTI e o tempo médio de permanência foi de 24,1
dias. Em relação às intercorrências, 18(81,8%) pacientes evoluíram com complicações, dos quais
10(45,4%) apresentaram encefalite. CONCLUSÃO: O perfil epidemiológico dos pacientes estudados
revelou que a maioria dos óbitos ocorreu em idosos com comorbidades importantes, principalmente
cardiovasculares. Muitos pacientes evoluíram desfavoravelmente com manifestações graves e formas
atípicas da chikungunya, sendo mais relatada a encefalite, e necessitaram de terapia intensiva.
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Resumo
O chikungunya é um RNA vírus da família Togaviridae, gênero Alphavirus, descrito pela primeira vez em 1950 na região que
corresponde à Tanzânia. Nas Américas a letalidade por chikungunya é menor do que a observada por dengue. Já no Brasil, o
número de óbitos por chikungunya é alto, e a letalidade mostra-se maior que a observada nas Américas. Acredita-se que isto
ocorra em razão do número subestimado de casos da doença. O trabalho objetiva descrever as características dos óbitos por
chikungunya no estado do Ceará nos anos de 2016 e 2017. Foi realizado um estudo transversal descritivo com levantamento
dos dados dos óbitos no Ceará nos anos de 2016 e 2017 através do SINAN. Os dados foram tabulados pelo Stata 11.2.
Foram descritas variáveis sóciodemográficas e epidemiológicas dos óbitos confirmados por chikungunya. Do total de 215
óbitos analisados, 52% foram do sexo masculino; nenhum caso do sexo feminino era gestante; 72,5% dos óbitos ocorreu na
faixa etária acima de 60 anos. Transmissão autóctone foi constatada em 80,7%. As características clínicas mais freqüentes
foram: febre (94,9%), artralgia (72,1%), mialgia (61,9%) e cefaléia (44,6%). Das comorbidades associadas 36,7% tinham
hipertensão, 22,8% diabetes e 7% correspondiam ao somatório de outras comorbidades. Dos óbitos que tiveram sorologia
para IgM, 85,3% apresentaram amostra reagente na 1º coleta com confirmação diagnóstica laboratorial em 85,1%. Foram
hospitalizados 81,7% dos óbitos. Apresentação clínica aguda aconteceu em 96,3% dos casos. Os dados permitem observar
que o vírus se apresenta bem instalado às condições ambientais do Ceará com transmissão predominantemente autóctone.
Os óbitos ocorreram com maior frequência em idosos. A presença de comorbidades é considerada fator de risco para o
aumento da gravidade da doença e a causa da morte pode estar associada ao agravamento da condição pregressa. O grande
número de internações levanta a hipótese de que as condutas prévias foram tardias e não eficazes. As características clínicas

da doença foram semelhantes às já descritas. A utilização da sorologia IgM é um método difundido como parâmetro
laboratorial de confirmação diagnóstica. Portanto os óbitos por chikungunya no estado do Ceará nos anos de 2016 e 2017
corresponderam a pessoas que adoeceram no próprio estado, de ambos os gêneros, sobremaneiramente de idade avançada,
a maior parte portadora de hipertensão e diabetes e que cursavam a fase aguda da doença.
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Resumo

A febre amarela (FA), em geral, apresenta-se sob a forma de surtos com intervalos irregulares. Na
população humana, o aparecimento de casos é geralmente precedido de epizootias em primatas não
humanos. No Brasil, a partir da eliminação da forma urbana, em 1942, só há a ocorrência de casos de
febre amarela silvestre, e os focos endêmicos até 1999 estavam situados na região norte, centrooeste e área pré-amazônica do Maranhão, além de registros esporádicos na parte Oeste de Minas
Gerais (MG). Entre julho de 2014 a dezembro de 2016 foram notificados em MG apenas 38 casos
suspeitos de FA, sem confirmação da doença. No mesmo período, 119 epizootias foram notificadas
para este agravo e apenas 5 confirmadas laboratorialmente. Entretanto, em 2017 e 2018 o estado foi
acometido por epidemias de grandes proporções. De 01/07/2017 a 21/06/2018, foram notificados
1582 casos suspeitos de FA silvestre em humanos e 528 confirmados, sendo 177 óbitos. Com o
objetivo de melhor caracterizar a epidemia de FA de 2018 em MG, foram analisadas 2400 fichas
epidemiológicas que acompanharam as amostras biológicas recebidas na Fundação Ezequiel Dias
(FUNED) de julho de 2017 a junho de 2018, para confirmação laboratorial de FA. Na análise das
fichas, identificou-se que a maioria dos casos investigados ocorreu no centro-leste de MG. Do total de
casos confirmados de FA, 85,9% são do sexo masculino e 14,1% do sexo feminino. Dentre os óbitos,
8,5% foram do sexo feminino. A mediana de idade dos casos confirmados foi de 48 anos. Todos os
casos foram confirmados laboratorialmente na FUNED por pesquisa de anticorpos IgM (Mac-elisa) ou
por Biologia Molecular e, também, realizado diagnóstico diferencial para dengue. A maioria deles
ocorreu em trabalhadores rurais, o que corrobora com o dado de casos predominantes em pacientes
do sexo masculino e sem dispersão confirmada para área urbana. No período analisado, ocorreram
epizootias em primatas não humanos (PNH) em 379 municípios mineiros, com confirmação de
circulação do vírus amarílico em 86 municípios, comprovando mais uma vez que um importante
indício de dispersão do vírus são as epizootias. Dentre os casos confirmados, há registro de 16
pacientes com histórico de vacinação prévia. Atualmente, a cobertura vacinal de FA em Minas Gerais
está em torno de 95,16%, mas ainda há uma estimativa de pessoas não vacinadas contra a febre
amarela, especialmente na faixa-etária de 15 a 59 anos, que também foi a mais acometida na
epidemia.
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Resumo
O vírus Chikungunya (CHIKV) é um arbovírus pertencente ao gênero Alphavirus e à família Togaviridae, responsável por causar uma
doença febril que geralmente está associada à erupção cutânea e artralgia severa. A infecção pelo CHIKV ainda é subestimada e
normalmente está associada a sintomas clínicos que se sobrepõem aos sintomas provocados em infecções causadas pelo vírus da
dengue. Em meados de 2014, foram registrados os primeiros casos de CHIKV no Brasil e desde então a doença se tornou endêmica.
Diante disso, o presente estudo tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico e laboratorial dos casos de Chikungunya de
pacientes atendidos nos municípios que compõe a I Gerência Regional de Saúde do Estado de Pernambuco, no período de 2016 a
2017. Trata-se de um estudo transversal descritivo, onde foi utilizada a base de dados do Gerenciador de Ambiente laboratorial (GAL) e
do Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral (LACEN/PE). Como critério elegível, considerou o resultado do
diagnóstico de todos os indivíduos que foram atendidos em algum dos municípios que compõe a I Gerência Regional de Saúde do
Estado de Pernambuco. Foram excluídos do estudo, os casos que apresentaram o resultado do diagnóstico como indeterminado ou
inconclusivo. Entre os anos de 2016 e 2017, foram reportados 8.045 casos suspeitos de chikungunya, sendo 51,27% (n=4.125)
confirmados laboratorialmente. Do total de casos confirmados, 91,80% (n=3.787) foram confirmados através do método sorológico (IgM
e IgG) e 8,19% (n=338) foram confirmados através da RT-qPCR. Quanto ao sexo, 69,52% (n=2.868) dos casos confirmados eram do
sexo feminino e 27,49% (n=1.134) do sexo masculino, com 7 casos com sexo ignorado. Houve maior número de casos confirmados na
faixa etária de 50 a 65 anos, com respectivamente, 25,43% (n=1.049), seguida da faixa etária de 35 a 49 anos, com 21,28% (n=878) e
da faixa etária de 20 a 34 anos com 16,94% (n=699). Houve uma redução no número de casos reportados no estado de Pernambuco
em 2017 quando comparado ao ano de 2016. No último ano, observou-se uma redução considerada no número de casos reportados e
confirmados de todas as arboviroses circulantes no Brasil, incluindo chikungunya, dengue e zika. Esse cenário pode estar ligado a
inúmeros fatores, tais como o a implementação de medidas de combate ao vetor, melhorias no serviço de saúde, capacitação de
profissionais de saúde e na própria conscientização da população à cerca do assunto.
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Resumo
O Chikungunya (CHIKV) é um vírus de RNA da família Togaviridae do gênero Alphavirus, tendo como principais vetores os mosquitos
Aedes aegypti e Aedes albopictus. Sendo assim, existem três tipos principais de testes de laboratório que são utilizados para
diagnosticar CHIKV: isolamento do vírus, Transcrição Reversa seguida de Reação em Cadeia da Polimerase (RT-PCR) e a pesquisa de
anticorpos no soro. O presente estudo tem como objetivo investigar o perfil dos casos notificados de CHIKV na XI Gerência Regional de
Saúde de Pernambuco no período de 2016 a 2017. Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo quantitativo, onde os dados dos
resultados laboratoriais foram adquiridos através de consulta no Gerenciador de Ambiente laboratorial (GAL) usado pelo Laboratório
Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral (LACEN/PE) e analisados pelo Programa Excel® 2013 para geração dos resultados.
Como critério elegível, considerou-se os indivíduos residentes nos municípios pertencentes à XI GERES que possuíam quadro clínico
compatível para CHIKV. Foram excluídos do estudo os casos descartados ou inconclusivos em investigação. Em 2016, foram
detectados 1141 casos suspeitos para Chikungunya na região abordada, dentre os quais 71,7% (n=818) foram confirmados
laboratorialmente, desse valor, 9,8% (n=80) pertenciam ao município de Serra Talhada. Quanto ao sexo, 75% (n= 614) dos casos
confirmados eram do sexo feminino e 25% (n= 204) do sexo masculino. Já em 2017, foram 46 casos notificados e 6 casos confirmados
laboratorialmente, dos quais 33,3% (n=2) eram do município de Serra Talhada. Neste mesmo ano, as mulheres representaram um
quantitativo de 67,4% (n=31) das amostras analisadas, sendo desses 16,1% (n=5) de amostras reagentes; dentre os homens que
totalizaram 32,6%(n=15), 6,7% (n=1) dos casos foram confirmados. Quanto ao período, de janeiro a março foram detectados 77,4%
(n=633) dos casos reagentes em 2016 e 33,3% (n=2) em 2017. Diante disso, evidenciou-se uma diminuição da quantidade de casos
confirmados. Tal variação pode estar relacionada com o desenvolvimento de políticas de prevenção contra o CHIKV, além da
sazonalidade de sua transmissão e do empenho da sociedade na busca pela eliminação da proliferação do mosquito. Porém, mesmo a
quantidade registrada de casos tenha diminuído, se sabe que não existindo posturas preventivas contínuas, tais números podem voltar a
crescer.
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Resumo
No final de 2015, surgiam nas Américas os primeiros casos de infecção pelo vírus ZIKA (ZIKV), que ganhou atenção devido aos casos
de microcefalia. Sua transmissão se dá principalmente por mosquitos do gênero Aedes, além de relações sexuais, transfusões
sanguíneas entre outros. Nesse contexto, objetivou-se investigar o perfil dos casos registrados de ZIKV na XI Gerência Regional de
Saúde de Pernambuco, nos anos de 2016 e 2017. Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo e quantitativo, no qual os dados foram
adquiridos através de consulta no Gerenciador de Ambiente laboratorial (GAL) usado pela rede de laboratórios públicos do Brasil e
analisados pelo Programa Excel® 2013 para geração dos resultados. Como critério elegível, considerou-se os indivíduos residentes nos
municípios pertencentes à XI GERES que apresentassem quadro clínico compatível com a infecção por ZIKV. Em 2016, foram
analisados laboratorialmente 13 casos suspeitos da infecção, dentre os quais 30,7% (n=4) foram confirmados. 61,5% dos casos
suspeitos eram do sexo feminino, onde 25% tiveram resultados confirmados laboratorialmente. Com relação ao sexo masculino, este
representou 38,5%, onde 40% das amostras analisadas tiveram confirmação laboratorial. Entre os casos suspeitos nesse ano, 30,8%
foram investigados para microcefalia, não sendo confirmada a associação desses com o ZIKV. Já em 2017, apenas um caso suspeito foi
analisado laboratorialmente (indivíduo residente na cidade de Triunfo), que não teve seu resultado confirmado para a infecção. Além
disso, o número de casos suspeitos na zona urbana superou os índices de casos na zona rural, tendo 75% de resultados confirmados
na zona urbana em 2016. Quanto ao método diagnóstico, em todos os casos confirmados utilizou-se o MAC-ELISA, e no restante (n=9)
aplicou-se o RT-PCR em tempo real. Sendo assim, evidenciou-se uma diminuição na quantidade de casos suspeitos confirmados. Tal
variação pode estar associada ao desenvolvimento de políticas de prevenção contra o Zika Vírus e à ação da sociedade em busca da
diminuição da propagação do vetor bem como a subnotificação desses casos, já que a infecção por Zika pode se apresentar
assintomática e nem sempre os indivíduos sintomáticos procuram os serviços de saúde para um diagnóstico laboratorial. Além disso, a
sazonalidade da doença e a detecção precoce de novas áreas de transmissão podem estar relacionadas à redução dos casos.
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Resumo
A Dengue (DENV) é uma arbovirose que se tornou um dos principais problemas de saúde pública no Brasil, assim como em outros
países que apresentam clima tropical. O vírus pertencente à família Flaviviridae e apresenta quatro sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV3, DENV-4). A pesquisa de anticorpos no soro é amplamente utilizada para diagnóstico de rotina no qual anticorpos anti-Dengue podem
ser detectados. O presente estudo tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico e sorológico dos casos suspeitos de Dengue na
XI Gerência Regional de Saúde de Pernambuco, nos anos de 2016 e 2017. Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo quantitativo,
no qual os dados dos resultados laboratoriais foram adquiridos através de consulta no Gerenciador de Ambiente laboratorial, usado pelo
Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN PE) e analisados pelo Programa Excel® 2013 para geração dos resultados. Como critério
elegível, considerou-se os indivíduos residentes nos municípios pertencentes à XI GERES que apresentassem quadro clínico compatível
com Dengue. Foram excluídos do estudo os casos descartados, inconclusivos e brancos em investigação. No ano de 2016, foram
notificados 1.619 casos suspeitos de dengue, sendo 254 confirmados laboratorialmente, sendo que destes 168 foram do município de
Serra Talhada-PE. Já em 2017, 59 notificados e 8 casos confirmados laboratorialmente. Comparando os anos de 2016 e 2017, foi
observada redução significativa do número de casos notificados. Quanto ao sexo, em 2016, 31,01% (n= 79) dos casos confirmados
eram do sexo masculino e 68,89% (n= 175) do sexo feminino, e em 2017, 62,5% (n = 05) eram do sexo feminino e 37,5% (n= 03),

masculino. Houve maior número de casos confirmados na faixa etária de 20 a 59 anos com 65,74% (n= 167) em 2016 e 75% (n= 06) em
2017. Os meses de janeiro a março, responderam por 89,76% (n= 228) dos casos confirmados em 2016 e, no mesmo período, em
2017, 50% (n= 04), tendo como critério de classificação, a semana de início de sintomas. Diante das comparações, é perceptível a
redução do número de casos notificados/confirmados, podendo estar atribuída a um conjunto de fatores, com a mobilização nacional
contra as doenças e a maior proteção pessoal da população, a escassez de chuvas em determinadas regiões do país, o que
desfavorece a proliferação do mosquito. Além disso, a inclusão de novos serviços de saúde, bem como qualificação dos profissionais da
rede de saúde foram eficazes e podem ter auxiliado o diagnóstico.
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Resumo
No Brasil, em 2015, houve aumento no número de casos de microcefalia, tendo concentrado a maior parte dos casos na
região Nordeste, em Pernambuco. A partir de 2016, os casos ganharam maior destaque com a declaração de emergência de
saúde pública de importância internacional, sobre a situação da microcefalia registrada no país, considerando também os
casos parecidos que ocorreram na Polinésia Francesa em 2014, por provável relação com a infecção pelo vírus zika. Em
estudo realizado com crianças com microcefalia no Brasil, as condições sócios-econômicas das famílias foram consideradas
desfavoráveis. Esse estudo teve como objetivo traçar o perfil sócio econômico das genitoras de crianças com Síndrome
Congênita Associada ao Zika Vírus (SCZv) no município de Petrolina - Pernambuco e suas implicações nos programas
sociais. Realizado estudo descritivo, exploratório, com abordagem quanti-qualitativa, aprovado pelo Comitê de Ética da
UNIVASF, sob parecer nº 1.718.310. A população foi de 100% das genitoras de crianças com diagnóstico da SCZv
acompanhadas no serviço público de referência do município. Foi utilizado o Programa Microsoft Excel 2016. Em relação à
mãe da criança SCZv do presente estudo, destaca-se a predominância da faixa etária de 20 a 24 anos (44%). Em relação à
escolaridade, 100% possuíam de 5 a 11 anos de estudo. O rendimento de até 1,6 salário mínimo constituiu um maior
percentual (77,78%). A Lei 13.301/2016, prevê a concessão do Benefício de Prestação Continuada, considerando a renda per
capita das famílias de crianças com microcefalia, beneficiando as que possuem renda menor que um quarto do salário por
pessoa. Embora a maioria das mães encontrava-se em situação de baixa renda, ainda não haviam sido contempladas. A
situação de moradia da maioria era cedida (44,45%). As beneficiárias das casas doadas, embora em menor percentual
(11,11%), citaram a relevância da concessão de habitação, através da Portaria 321/2016 que facilita o acesso ao programa
social Minha Casa Minha Vida. As genitoras adquiriram o direito à licença maternidade estendida, cento e oitenta dias, através
da Lei Federal. Entre as mães, 11,11% obtiveram a concessão ampliada de seis para doze meses, baseada na Lei
Municipal/2016, para servidoras de filho com deficiência. Dessa forma, observa-se que as mães das crianças com a SCVz
são jovens com condições sócios-econômicas desfavoráveis, fazendo necessário programas sociais mais efetivos, pois ainda
é de maneira incipiente.
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Resumo
A Chikungunya é uma doença causada por um arbovírus da famíliaTogaviridae. A doença se caracteriza por quadros de febre
associados à dor poliarticular intensa e debilitante, cefaleia e mialgia. Embora possua alguns sintomas semelhantes aos da
dengue, chama a atenção a poliartrite/artralgia simétrica (principalmente punhos, tornozelos e cotovelos) durante a fase
aguda da doença. Em geral os sintomas melhoram após 15 dias, mas podem evoluir para formas crônicas, permanecendo por
vários meses. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil sociodemográfico e clínico dos casos de chikungunya no estado

do Ceará, confirmados nos anos de 2016 e 2017. Foi realizado um estudo transversal com base nos dados da ficha de
notificação de chikungunya do SINAN. Foram calculadas frequências relativas das variáveis utilizando o programa Stata 11.2.
A doença foi predominante no sexo feminino com 62,4% dos casos. Indivíduos da cor parda (72,4%) apresentaram maior
frequência. Os casos concentraram-se em 89,0% na zona urbana, com predominância na faixa etária de 20 a 59 anos
(66,1%). Os sintomas mais frequentes foram: febre (91,1%), artralgia (75,9%), cefaleia (75,0), mialgia (66,8%) e, com menor
frequência, dor nas costas (35,2%), náusea (30,8%) e artrite (22,4%). As comorbidades mais relatadas foram: Hipertensão
(7,2%) e Diabetes (3,0%). O coeficiente de incidência foi de 333/100.000 habitantes e 1.132/100.000 habitantes nos anos de
2016 e 2017, respectivamente. Nesse mesmo período foram confirmados 240 óbitos, sendo 50 em 2016 e 194 em 2017. Os
resultados desse estudo confirmam uma predominância de notificação dos casos no sexo feminino, provavelmente em virtude
de uma maior busca pelos serviços de saúde pelas mulheres. Além disso, destacou-se também a concentração de casos na
zona urbana. Quanto à clínica da doença, a febre, mialgia, cefaleia e artralgia estavam presentes na maior parte dos casos; o
que reforça a necessidade de diagnóstico diferencial com dengue. Os coeficientes de incidência reforçam a gravidade da
doença no estado e revelam o diagnóstico situacional da Chikungunya no estado do Ceará nos anos propostos, chamando
atenção para o elevado número de óbitos registrados pelos serviços de saúde do Ceará.
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Resumo
Introdução: A febre amarela é uma doença infecciosa não contagiosa, transmitida ao homem mediante picada de insetos
hematófagos após um período de incubação extrínseco, para que o vírus se reproduza em seus tecidos. A doença ocorre sob
duas modalidades epidemiológicas: silvestre e urbana. A diferença entre as mesmas está na natureza dos transmissores
e dos hospedeiros vertebrados. Sob o aspecto clínico, a infecção é a mesma e pode se apresentar como assintomática,
oligossintomática, moderada e grave. Objetivo: Revisar a Bibliografia acerca da temática proposta. Desenho do estudo:
Revisão Bibliográfica. Métodos: Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura realizado no período de 2016 a
2017, utilizando- se o banco de dados Medline e Lilacs. Nas buscas, foram utilizados os descritores: Febre amarela,
Epidemiologia, Revisão, Perspectivas, Reurbanização. Foram incluídos 25 artigos na revisão após os seguintes critérios:
possuir menos de 5 anos de publicação e que estivessem disponíveis. Discussão: A febre amarela é uma arbovirose que se
adquire no meio da floresta, uma pergunta frequente e que deve estar sempre na mente do médico é que grupos
populacionais estão sob risco de adoecer por febre amarela. Neste particular, podemos considerar que todas as pessoas não
vacinadas e que se submetem às picadas dos transmissores infectados em áreas de floresta, dentro da área endêmica da
virose (especialmente onde esteja ocorrendo circulação do vírus) podem vir a adoecer. A resposta à infecção amarílica é
ampla e variável. Estima-se que cerca de 90% dos casos com expressão clínica sejam das formas classificadas como leve e
oligossintomática e que somente 10% sejam das formas graves. Ademais, algumas pessoas desenvolvem quadros
assintomáticos. Estas formas assintomáticas, e os casos sub-clínicos e formas leves da doença, costumam ocorrer em
crianças de baixa idade cujas mães foram vacinadas e transmitiram. Conclusão: Contudo, a questão da reurbanização é
complexa, muito discutida, pouco relatada cientificamente, principalmente acerca da verdadeira susceptibilidade do
mosquito Ae. aegypti ao vírus da febre amarela.
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Resumo
Casos de Febre Chikungunya foram evidenciados desde 2014 no continente americano, associados, muitas vezes, a
processos epidêmicos. Nesse contexto, essa patologia ainda causa impactos na saúde pública devido a uma alta taxa de
artralgia debilitante decorrente de seu quadro crônico, gerando acometimento articular persistente ou recidivante,
caracterizado por dor com ou sem edema, limitação de movimento, deformidade e ausência de eritema. O objetivo do trabalho
foi elaborar um levantamento bibliográfico que evidencie novas propostas terapêuticas para pacientes portadores da forma
crônica da Febre Chikungunya com debilidades artrálgicas. Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura do tipo
integrativa. Foram pesquisados nas bases de dados MedLine , SciELO, PubMed e BVSMS, à procura de artigos nacionais e
internacionais, completos, nos últimos cinco anos. Foram excluídos artigos não originais ou duplicados e, utilizando-se os
descritores “Chikungunya Fever”, “Chronic Disease” e “Combined Modality Therapy”. Trinta e cinco (35) artigos foram
selecionados e, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 24 foram eliminados, restando 11 estudos na presente
revisão. O uso de anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais ainda são a primeira escolha de tratamento nesses quadros,
todavia, em casos refratários o uso do metrotexato e hidroxicloroquina, por 6 meses, tem sido utilizado com boa resposta
terapêutica. Novas drogas têm sido administradas, quando associado a outras co-morbidades reumatológicas, dentre elas a
ribavirina, fosfato de cloroquina e colchicina. Outros métodos terapêuticos estão em estudos, como o uso de ultrassonografia
associado a laser infravermelho e o tratamento com Serpinb6b, um inibidor da granzima A circulante. Todavia, todos os
métodos devem ser associados ao tratamento fisioterápico e funcional. As novas propostas terapêuticas têm sido importantes
para o restabelecimento da qualidade de vida desses pacientes, principalmente quando existe um acompanhamento
multidisciplinar. Foi evidenciado que para evitar maiores sequelas artrálgicas deve-se considerar consultas reumatológicas o
mais cedo possível. Portanto, a Febre Chikungunya ainda persistirá como uma infecção de difícil prevenção e controle,
mesmo quando vacinas e tratamentos efetivos estiverem disponíveis.
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Resumo
O vírus da febre amarela (FA), pertencente à família Flaviviridae, é transmitido em ciclos silvestres naturais que envolvem
mosquitos vetores e hospedeiros primatas não-humanos (PNH). Alguns gêneros de PNH, como o Alouatta, são mais

suscetíveis, desenvolvendo doença grave e frequentemente fatal. Por outro lado, saguis (Callithrix spp.) e macacos-prego
(Sapajus spp.) apresentam graus variáveis de resistência. No Brasil, a FA é endêmica na Bacia Amazônica, mas surtos
esporádicos a partir de ciclos silvestres ocorrem fora dessa área. O objetivo deste trabalho foi investigar a exposição ao vírus
da FA em 15 Callithrix penicillata (sagui-do-tufo-preto) e dois C. jacchus (sagui-do-tufo-branco). Os animais foram capturados
entre abril/2014 a março/2015 na área de proteção ambiental (APA) de Campinas, São Paulo, onde posteriormente, em 2017,
foram registradas epizootias e um caso humano autóctone. As amostras de soro sanguíneo foram testadas em duplicata, a
partir de 1:20, utilizando-se a prova de inibição de hemaglutinação com uma bateria de antígenos que inclui o vírus da FA e os
arbovírus: Encefalite de Saint Louis, Ilheus, Rocio, Iguape, Encefalite Equina do Leste e do Oeste, Mucambo e Caraparu.
Todas as amostras exibiram resultado não reagente, indicando que os saguis examinados não foram expostos aos antígenos
empregados na prova sorológica. As epizootias de FA são eventos sentinelas, importantes para a prevenção de casos
humanos. O Sistema de Vigilância de Epizootias em PNH foi incorporado pelo Ministério da Saúde brasileiro em 1999,
baseando-se especialmente em vigilância passiva, com investigação de óbitos de PNH. A detecção de anticorpos ou
isolamento viral para investigação da circulação do vírus em populações de PNH, embora complexa, é uma importante
ferramenta de vigilância ativa. Entretanto, em áreas sem notificação de casos humanos, a detecção de anticorpos em PNH é
incomum. Bem como neste trabalho, seis animais examinados em 2016 pelo Departamento de Vigilância em Saúde municipal
também foram negativos em exames para FA. Embora a amostra da população de saguis avaliada seja pequena, os
resultados sugerem a sensibilidade do sistema de vigilância passiva da FA e a ausência de circulação do vírus entre os saguis
amostrados em 2014 e 2015, anteriormente à notificação de epizootias na APA-Campinas em 2017.
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Resumo
O vírus Chikungunya (CHIKV) é transmitido através da picada do mosquito Aedes aegypti e A. albopictus, se manifestou na África e
seguiu ao mundo tropical e subtropical como uma doença endêmica. A Chikungunya é uma artrite infecciosa que possui fase aguda e
crônica, seus sintomas mais evidenciados são: febre, erupção cutânea, mialgia e artralgia grave. Pesquisas descrevem a fase crônica
como equivalente a Artrite Reumatoide (AR), devido às vias inflamatórias comuns e ao envolvimento dos macrófagos. Dessa forma, é
necessário constatar o aparecimento de poliartralgia crônica pós-CHIKV, bem como explanar os fatores imunológicos semelhantes entre
a AR e a artrite induzida pelo vírus, além de discutir novas possibilidades de tratamento para os pacientes infectados. A metodologia
utilizada constou de uma revisão de literatura baseada em 12 artigos nos quais foram empregados os descritores: Chikungunya e Artrite
Reumatoide – cadastrados no DeCS, com busca na língua inglesa. A revisão foi desenvolvida a partir dos bancos de dados: PubMed,
Science Direct e EBSCO. Os fatores relevantes em relação ao estabelecimento de poliartralgia foram: pacientes com artrite pós-CHIKV,
acompanhados longitudinalmente, nos quais os sintomas artríticos permaneceram inalterados e/ou se agravaram; além de sinais séricos
de IgM e IgG e a elevada expressão da citocina IL-6, evidenciados nos pacientes. No que se refere aos fatores imunológicos, temos o
perfil de citocinas na infecção crônica por CHIKV muito similar à AR; também, análises de citometria de fluxo dos infiltrados identificaram
semelhante composição nos dois tipos de artrite; por fim, verificou-se que a IL-6 produz e libera RANKL que expande a produção de
osteoclastos e, por consequência, aumenta a absorção óssea. Quanto ao tratamento, uma possibilidade para controlar a infecção é o
uso de anticorpos anti-IL-6; tal como, os antagonistas do fator de indução de migração (MIF) — pacientes com deficiência no MIF
obtiveram redução na severidade da doença; ainda, observou-se o efeito benéfico do CTLA4-Ig no bloqueio da ativação de células T por
reduzir a resposta inflamatória. No entanto, a base do tratamento são drogas anti-inflamatórias, esteroides orais e fisioterapia. Posto isto,
a associação entre artrite induzida e artrite autoimune é clara; no entanto, há uma escassa apuração de tratamentos mais específicos e,
portanto, a necessidade de medidas exploratórias, que conquistem a efetividade terapêutica para além dos paliativos.
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Resumo

O vírus Zika é um arbovírus da família Flaviviridae, identificado inicialmente em macaco Rhesus no
Uganda e que após atingir humanos vem causando consequências como malformações fetais em
casos de infecção da mulher grávida. Tal questão desencadeou questionamentos na possibilidade de
realização do aborto nestes casos específicos. Tem-se como objetivo analisar artigos científicos
disponíveis na base de dados Scielo, que abordem discussões sobre o aborto ou o não aborto em
casos de microcefalia causada pelo vírus Zika. Trata-se de uma revisão bibliográfica, quantitativa, que
busca identificar os artigos relacionados à possibilidade de aborto em casos de microcefalia pelo vírus
Zika, publicados na base de dados Scielo no período de 2016 a 2018, no qual foi encontrado um total
de 78 artigos em língua portuguesa. Após análise, apenas 3 artigos estavam de acordo com os
critérios adotados: ano de publicação, idioma (língua portuguesa), objetivos do estudo e palavraschave utilizadas. Dos 3 artigos encontrados, um conclui que a possibilidade de aborto em caso de
malformação fetal por Zika apresenta entraves pela falta de conhecimento da legislação e dos
conceitos éticos além da incerteza dos efeitos do vírus Zika no sistema nervoso central. Outros 2
artigos abordam o silêncio sobre o direito do aborto, o qual revela a omissão de informações para as
mulheres sobre continuar ou não a gravidez diante do diagnóstico de microcefalia associada ao vírus
Zika, além de discutirem que a maioria dessas gestantes são pobres e que por isso merecem tanto o
direito legal ao aborto, quanto o direito de levar a gravidez a termo com apoio social. Os resultados
encontrados permitem perceber que a possibilidade do aborto diante de casos de microcefalia pelo
vírus Zika, representa um grande dilema, pois envolve questões legais, morais e religiosas. Porém, há
uma necessidade de maior reflexão sobre o assunto com a finalidade de evitar o sofrimento da
mulher, do indivíduo acometido e de toda a família, diante das deficiências ainda existentes.
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Resumo
Plantas do gênero Spondias apresentam diversas atividades biológicas e/ou farmacológicas. Este gênero pertence à família
Anacardiaceae e dentre as espécies constituintes deste gênero destacam-se plantas comuns na região Nordeste do Brasil
que apresentam frutos comestíveis conhecidas popularmente como “cajá”, “siriguela”, “umbu”, “umbu-caja”. A dengue é uma
doença viral com quadro febril aguda de diferentes estágios, sua forma grave é caracterizada por quadros hemorrágicos de
grande morbidade e mortalidade em humanos. A transmissão do vírus dengue (DENV 1-4) ocorre através da picada de
mosquitos do gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti, vetor mais distribuído no Brasil. Atualmente, estudos buscam
por produtos antivirais com inibição do DENV devido a inexistência de drogas antivirais, bem como inseticidas para controle
do vetor. Portanto o objetivo deste estudo foi realizar uma busca na literatura científica acerca da utilização de plantas do
gênero Spondias contra o DENV e interrupção no ciclo de vida do mosquito vetor. Trata-se de uma revisão de literatura onde
foram selecionados artigos originais nas bases de dados PubMed, Science Direct, SciElo e Periódicos CAPES, com os
seguintes descritores: Spondias, Dengue e Aedes. Com a combinação de descritores foram gerados um total de 133 artigos.
Após verificar título, abstract e texto completo foram selecionados quatro artigos que se correlacionam com o objetivo dessa
revisão. Um dos artigos selecionados demonstrou in vitro, que constituintes fenólicos do extrato aquoso das folhas de S.
mombin e S. tuberosa apresentavam atividade antiviral contra DENV-2. Dois artigos evidenciaram atividade larvicida de folhas
e sementes de S. mombin em extratos metanoico, diclorometano e acetato de etila em larvas de A. aegypti. Um artigo
mostrou o potencial adulticida dos extratos metanoico, diclorometano e acetato de etila das folhas de S. mombin frente A.
aegypti. Portanto, extratos ou compostos isolados de Spondias spp. mostram-se eficiente na inibição do DENV e potencial
inseticida contra o A. Aegypti, tornando-se uma promissora ferramenta no combate à dengue.
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Resumo
As plantas produzem diversas biomoléculas que lhes garantem resistência à diversas doenças e pragas, alguma das quais têm sido
isoladas. A baixa toxicidade ao homem e ao ambiente revelam grande potencial de aplicação biotecnológico dessas moléculas para o
controle de pragas agrícolas e de vetores de importância médico. Popularmente conhecida como Angico, Anadenanthera colubrina é um
arbusto pertencente à família Mimosaceae que ocorre em ambiente tropical. O Aedes aegypti é vetor de arboviroses como febre
amarela, dengue, chikungunya e zika, e seu controle com larvicidas sintéticos representa um alto custo financeiro e ambiental, agravado
pelos crescentes registros de insetos resistentes. Reconhecendo-se a importância dos estudos sobre o potencial da biodiversidade
vegetal, este trabalho objetivou avaliar a atividade larvicida do extrato aquoso de sementes de A. colubrina contra o A. aegypti e realizar
uma caracterização química parcial. A farinha das sementes foi submetida a extração aquosa (1:10, p/v) 80 °C por 3,5 horas. Em
seguida o extrato foi centrifugado (10000 x g, 15 min, 4 °C) e o sobrenadante denominado de extrato aquoso (EA). Posteriormente o EA
foi caracterizado quanto ao peso seco, teores de carboidratos, proteína, atividade inibitória para tripsina e presença de lectinas em
ensaio de hemaglutinação. A atividade larvicida foi avaliada nas concentrações de 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,12%, 1,56% e 0,78%
(v/v) e a mortalidade foi definida após 24 horas. O EA obtido apresentou 3,8 g de peso seco (19% de rendimento), 0,089 mg/mL de
carboidratos e 0,624 mg/mL de proteínas, porém não foram detectadas atividade de inibição para tripsina e nem presença de lectinas. A
concentração letal 50% (LC50) para larvas de 4°instar foi de 2,18% (0,48 mg/mL). Em estudos anteriores, nosso grupo já tinha
constatado a atividade larvicida das sementes de A. colubrina (LC50 = 2,90 mg/mL) extraídas com fosfato de sódio em temperatura
ambiente (28 ºC). A elevação da atividade larvicida indica que a extração aquosa quente foi mais eficiente na obtenção de moléculas
larvicidas, mesmo com a perda da atividade de inibição para tripsina. Como perspectivas futuras, pretendemos a ampliação dos
parâmetros de análises da composição química do EA e ensaios adicionais utilizando outros estágios de desenvolvimento do vetor,
como ovo, pupa e adulto, com fins de indicar sua utilização como alternativa de baixo custo e ecologicamente segura no controle dos
mosquitos do gênero Aedes.
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Resumo

O mosquito A.aegypti é vetor de várias doenças e por ser um artrópode possui todas as proteínas
comuns aos eucariotos, dentre estas a Mps1, uma quinase de dupla especificidade já bem
caracterizada em metazoários e que tem sido funcionalmente relacionada ao checkpoint mitótico
(SAC). Falha em SAC pode gerar células inviáveis devido à incorreta distribuição dos cromossomos.
O SP600125 é um inibidor reversível que atua bloqueando a fosforilaçãoda Mps1. Estudos sobre a
ação do inibidor SP600125 no desenvolvimento de Aedes aegypti são inexistentes. No presente
trabalho predizemos a inibição do Aedes aegypti através do docking entre a quinase AaMps1 e o
inibidor SP600125. Para realizar este estudo o modelo de homologia 3D de AaMps 1 foi construído
usando a sequência de aminoácidos obtida em bancos de dados públicos e os homólogos Mps1
foram detectados usando BLAST. Em seguida foi feito o desenho do ligante SP600125 utilizando o
programa Avogrado versão 4.1 e GOLD versão 5.5. Por último oancoramento molecular foi realizado
no gold 5.5 e analisado no Discovery 3.5 e no pymol v 0.99. O modelo AaMps1 apresentou 97,8%, ou
seja,268 resíduos em regiões favoráveis e nenhum em regiões não favoráveis. Este resultado está de
acordo com aliteratura onde mostra que durante o processo de evolução as proteínas mantêm
conservada sua estrutura 3D, principalmente com relação aos resíduos funcionais, importantes para
manter o desempenho e a manutenção de funções específicas. O dockingentre este modelo e o
inibidor Sp600125 mostrou a ligação entre eles, sugerindo assim a afinidade.Evidenciando o que já foi
descrito na literatura, no qual embora o SP600125 tenha sido descrito primeiramente para inibir
câncer, ele tem sido reconhecido entre os inibidores de quinases, por competição com o ATP.Esses
resultados mostram que o domínio quinase da Mps1 é conservado entre as diferentes espécies. A
partir do docking entre a AaMps1 e o SP600125 sugere-se que a AaMps1 pode ser inibida pelo
SP600125 e levar conseqüentemente a inibição do desenvolvimento do A.aegypti.
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Resumo
A ocorrência de surto por vírus Zika (ZIKAV) foi reportada no Brasil em 2015. Em Manaus, até o final de 2016, 506 casos de infecção por
ZIKAV na gestação foram confirmados, sendo que 65,2% (330/506) foram notificados na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor
Vieira Dourado (FMT-HVD). Em meio ao surto por ZIKAV, a ONU e a OMS mantêm a recomendação que os bebês comecem a ser
amamentados na primeira hora de vida e sejam amamentados exclusivamente durante seis meses mesmo com mães com infecção
suspeita, provável ou confirmada. O estudo teve como objetivo verificar a prevalência da duração do aleitamento materno exclusivo
(AME) nestas crianças expostas intraútero ao ZIKAV que estão sendo acompanhadas em um estudo de coorte realizado na FMT-HVD.
O presente estudo é do tipo descritivo observacional. A exposição materna ao ZIKAV foi verificada por meio de PCR em tempo real em
amostra de sangue ou urina. A microcefalia foi considerada de acordo com OMS (perímetro cefálico menor que dois desvios padrão
para idade gestacional ao nascer e sexo). E AME foi definido de acordo com a OMS como a criança que recebe leite materno
diretamente do seio ou ordenhado. Desde março de 2017, as crianças estão sendo atendidas por equipe multiprofissional na FMT-HVD.
Até maio de 2018, 51 crianças foram avaliadas. Cinquenta e um por cento são do gênero feminino e 49% do gênero masculino. Em
relação ao perímetro cefálico (PC), 66,6% da população apresentou PC > 33 cm, 29,4% PC 30-33cm, e 3,9% (2/51) PC < 30 cm. Foi
observada que 49% (25/51) receberam AME até 6 meses, 31,3% receberam AME de 2 a 4 meses, e 19,5% receberam AME até 2
meses. Observou-se que das duas crianças microcefálicas (PC < 30 cm), uma não recebeu AME em nenhum momento, e a outra
recebeu AME somente por 2 meses. Nas crianças microcefálicas, o aleitamento materno exclusivo foi mantido por no máximo dois
meses, logo, essas nutrizes necessitam de suporte e apoio à amamentação. E faz-se necessário maiores estudos para entender o não
sucesso do aleitamento materno exclusivo em crianças microcefálicas.
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Resumo

Introdução: A associação entre a infecção por vírus zika (ZIKV) e os defeitos congênitos causam
preocupação e levantam questões para investigação quanto às arboviroses na gestação. A infecção
por dengue na gestação pode estar associada a abortamento e trabalho de parto prematuro. A taxa de
transmissão de vírus chicungunha (CHIKV), no período intraparto, pode chegar a aproximadamente

50%. O estudo tem como objetivo descrever a prevalência de Dengue, Zika e Chicungunha nas
gestantes internadas por complicações obstétricas ou em trabalho de parto. Método: estudo seccional
desenvolvido no Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias no RJ no período de
fevereiro a junho de 2018. Foram incluídas as gestantes internadas com: aborto, parto prematuro< 37
semanas, oligodramnia, óbito fetal, descolamento prematuro de placenta, amniorrexe prematura < 37
semanas, malformações congênitas, trabalho de parto normal. Foram coletadas amostras de sangue
e urina das gestantes no momento da internação para a realização de: RT-PCR para ZIKV, DENV e
CHIKV, sorologia IgM e IgG para CHIKV, ZIKV e DENV; fragmentos de placenta e restos ovulares em
caso de aborto para imuno-histoquímica, além de testes para HIV e sífilis. Dados clínicos,
epidemiológicos e da gestação foram coletados por meio de instrumento elaborado para o estudo à
admissão. Resultados preliminares: foram recrutadas 200 gestantes, das quais 27% aborto, 61% parto
prematuro, 11% óbito fetal, 5% oligodramnia, 2% malformação fetal. A mediana de idade foi 25 anos
(18-43); 82% entraram em trabalho de parto (59% parto normal e 23% cesárea). A infecção por
CHIKV foi observada em 4,5% das gestantes; 12.5% das gestantes foram reagentes para sífilis e
todas negativas para HIV, DENV e ZIKV. Dentre as positivas para CHIKV houve 1 aborto, 1 óbito fetal,
1 neomorto, 3 partos prematuros, 1 ameaça de parto prematuro. Discussão: a circulação de CHIKV no
período permitiu a detecção de 9 gestantes infectadas, 7 com desfechos adversos. A qualidade no
pré-natal, deve ser reforçada em relação a agravos conhecidos como a sífilis e deve ser incluída a
adequada orientação quanto às arboviroses. Conclusão: Espera-se com este estudo conhecer a
prevalência de gestantes infectadas com arbovírus atendidas em maternidade de referência de alto
risco no município de Duque de Caxias. Os resultados visam contribuir para o conhecimento da
história natural das arboviroses na gestação.
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Resumo

As arboviroses estão entre os vírus de maior circulação na população, e desta forma tendo relativa
importância para a saúde pública e epidemiológica brasileira e mundial, sendo eles: o vírus do dengue
(DENV), vírus da Chinkungunya (CHIKV) e vírus da Zika (ZIKV), ao qual muitas vezes torna o
diagnóstico clínico-laboratorial complicado, devido às similaridades da clínica apresentada pelo
paciente. Por ser uma doença sistêmica e dinâmica, suas manifestações clínicas podem variar de
doença febril indiferenciada, a diversas apresentações clínicas variando de moderada a grave como,
por exemplo: erupções cutâneas, artralgia, síndrome neurológica a hemorrágica, sendo assim torna o
prognóstico da doença imprevisível O estudo objetivou analisar a ocorrência de arboviroses em um
hospital público de doenças infectocontagiosas na cidade de Maceió-AL, no ano de 2016-2017.
Realizou-se um estudo epidemiológico descritivo, a partir da análise dos casos confirmados pelo
Núcleo de Vigilância Epidemiológica do hospital, que registra o número de agravos mês a mês. No
ano de 2016 foram notificados 2.502 (100%) casos, dos quais: 1.008 (40,3%) pelo vírus da Zika, 977
(39%) vírus do dengue e 517 (20,6%) vírus da Chinkungunya. Já no ano de 2017 foram notificados
144 (100%) casos, onde 13 (9%) pelo vírus da Zika, 90 (61,5%) vírus do dengue e 41 (28%) vírus da
Chinkungunya. Os resultados demonstram uma redução de 94,24% de notificações do ano de 2016
para 2017, porém em ambos os anos a prevalência maior das doenças foi pelo vírus da Zika seguido
pelo da Dengue e Chinkungunya Em Alagoas, a persistência do grande número destas doenças
relaciona-se a diversos fatores, entre eles, a infestação do mosquito transmissor, ausência de
saneamento básico, deficiência na infra-estrutura urbana e políticas públicas, porém, ocorreu uma
diminuição significativa entre os anos estudados, significando provavelmente uma melhora da
prevenção pelo governo e população principalmente em relação a infestação do mosquito, pois no
caso das arboviroses, o principal mecanismo de combater estas doenças, é a eliminação do vetor.
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Resumo
Dengue, febre de chikungunya e doença aguda pelo vírus Zika são três arboviroses de notificação compulsória presentes na
Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública do Ministério de Saúde
brasileiro. De acordo com os dados oficiais de casos prováveis de infecção por vírus Zika (ZIKAV) registrados no estado do
Amazonas em 2018, houve uma redução de aproximadamente 60% em relação ao mesmo período de 2017; para a dengue a
redução foi de 42,2% e chikungunya, de 85,16%. O estudo teve como objetivo estimar a prevalência de infecção por vírus
Zika em pacientes adultos que procuraram a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), em
Manaus, por apresentaram doença exantemática aguda. Mulheres gestantes não foram incluídas. A infecção pelos vírus Zika,
dengue e chikungunya foi avaliada por meio da realização de detecção viral em sangue e urina através da reação da
transcriptase reversa, seguida de reação em cadeia da polimerase em tempo real (RT-PCR) utilizando o kit ZDC,
desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos/Bio-Manguinhos/Fiocruz. De julho de 2017 a julho de 2018, 477
pacientes com doença exantemática aguda foram incluídos (319 mulheres e 158 homens), sendo 45,9% positivos para
infecção por ZIKAV (219/477) [prevalência de 51,4% (164/319) em mulheres e 34,8% em homens (55/158)]. Um paciente foi
positivo para dengue e nenhum para chikungunya. Os resultados mostram alta prevalência de infecção por vírus Zika em
pacientes exantemáticos, porém uma alta frequência de casos em que as três principais arboviroses de importância para o
país não foram detectadas. Diante da circulação de outros arbovírus na região Amazônica como os vírus Mayaro e
Oropouche, de outras infecções virais como o vírus da imunodeficiência humana (HIV), parvovírus B19, Epstein Baar e
citomegalovírus, da sífilis, e mais recentemente da reemergencia do sarampo em Manaus, faz-se necessário um sistema de
vigilância que abranja estas infecções que podem cursar com quadros de doença exantemática aguda na região Amazônica.
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Resumo

Em 2016, ocorreu no Brasil o maior surto da infecção por Zika vírus (ZIKV), foram registrados mais de
130 mil casos confirmados. A associação de risco entre a infecção por ZIKV na gestação e os
desfechos clínicos relacionados às anormalidades neurológicas, configuram a doença como um
importante problema de saúde pública. Em Goiás, região centro-oeste do Brasil, o Laboratório de
Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) é referência para o diagnóstico da infecção por
ZIKV, o qual dispõe de técnicas para detecção de anticorpos IgM em soro e detecção de RNA viral em
amostras de soro, líquor, urina, sangue e vísceras. Este é um estudo descritivo, retrospectivo da
prevalência de infecção por ZIKV, realizado através dos resultados laboratoriais obtidos em amostras
biológicas, coletadas de mulheres com idade entre 12 a 50 anos de idade, residentes nas 18 Regiões
de Saúde (RS) de Goiás, no período de 2016 a 2017. Neste período, 1.862 amostras biológicas foram
analisadas. Segundo análise laboratorial, a prevalência de ZIKV na população de estudo, foi de 28,5%
(IC95% 26,5-30,6%). O cálculo da prevalência de ZIKV estratificada pelas 18 RS variou de 0,1 a
18,5%. As RS central, centro-sul e estrada de ferro apresentaram 18,5%, 3,1% e 1,5% de prevalência,
respectivamente. Entre os 572 testes sorológicos para detecção do anticorpo IgM, 91 (16%)
apresentaram resultados inconclusivos frente à ocorrência de reação cruzada observada em ensaio
sorológico realizado simultaneamente para o diagnóstico de IgM antidengue. Nossos resultados
mostram uma heterogeneidade da prevalência de ZIKV, entre as RS de Goiás com a maior
prevalência da infecção identificada na capital do Estado. Este dado pode estar relacionado ao
número de amostras captadas pelo serviço de vigilância epidemiológica nas diferentes RS, a oferta de
serviços especializados nestas regiões, assim como da própria dispersão viral no Estado. Nosso
estudo ressalta a importância do aprimoramento das ações de vigilância em saúde no contexto da
infecção por ZIKV especialmente em gestantes, de modo a auxiliar as medidas de prevenção,
controle, tratamento e acompanhamento destas mulheres. Adicionalmente demonstra a necessidade
de aprimorar as técnicas laboratoriais aplicadas à detecção de anticorpos para minimizar a ocorrência
de reações cruzadas frente ao cenário epidemiológico de co-circulação de diferentes flavivírus.

Apoio: Lacen-GO, Suvisa-GO, SES-GO.
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Resumo
O Brasil enfrentou, recentemente, a tríplice epidemia de Dengue, Zika e Chikungunya, arboviroses provocadas por vírus que
apresentam um vetor em comum: o mosquito Aedes aegypti. Com comportamento altamente sinantrópico e antropofílico, este
é o mosquito mais associado ao homem e a manutenção dos seus níveis de infestação está relacionada aos hábitos de vida
da população. Nesse contexto, as escolas são pontos estratégicos para ações de educação em saúde onde os professores
podem atuar como agentes multiplicadores de informações que instruam e motivem os alunos para práticas de controle
vetorial e prevenção das arboviroses. Assim, o objetivo deste estudo foi investigar os conhecimentos e práticas pedagógicas
de professores da área rural de Petrolina sobre controle de Ae. aegypti e prevenção de Dengue, Zika e Chikungunya. Trata-se
de um estudo transversal baseado no levantamento de informações através da aplicação de questionário. O questionário, que
envolvia informações sobre as arboviroses, o vetor e as dificuldades para abordagem dessa temática em sala de aula, foi
aplicado com os professores da rede pública de ensino da zona rural de Petrolina/PE. Participaram do estudo 13 professores
(65%) do N-10 do Projeto de Irrigação Senador Nilo Coelho de diversas áreas do conhecimento dos ensinos fundamental e
médio. Os resultados revelaram que a maioria dos professores (76,92%) relata já ter abordado em algum momento o assunto
em sala de aula, apesar de limitações como a falta de capacitação e recursos didáticos para isso, e a dificuldade de
sensibilizar os alunos para o tema. Mesmo assim, 92,3% dos professores julgam seu conhecimento sobre o assunto como
bom ou regular, o que se refletiu nas respostas corretas às perguntas sobre os aspectos da biologia e ecologia do vetor. No
entanto, a maioria é incapaz de identificar corretamente o mosquito tanto no estágio imaturo (69,23%) quanto na fase adulta
(61,54%). De modo geral, os professores também mostraram conhecimento sobre prevenção, transmissão e sintomatologia
das arboviroses. Assim, verifica-se a necessidade de capacitar os professores sobre a temática abordada, fornecer-lhes
recursos didáticos apropriados e sensibilizá-los para ações de educação em saúde nas escolas e comunidade local que

motivem os alunos e seus familiares para adoção de práticas de controle vetorial e, consequentemente, de prevenção de
arboviroses.
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Resumo
A dengue é transmitida pelo mosquito fêmea Aedes aegypti, quando o inseto infectado vai realizar o repasto sanguíneo. O ser
humano, quando infectado, pode apresentar uma doença branda ou fatal. É necessário que as ações para o controle da
dengue garantam a participação efetiva de cada morador de uma população na eliminação de criadouros já existentes ou de
possíveis zonas para reprodução do mosquito. Portanto, atitudes simples de educação ambiental, podem ajudar no controle e
combate ao vetor transmissor da dengue. Assim, o trabalho teve como objetivo promover a conscientização da população
estudantil de Alagoas (AL), sobre os perigos da dengue e incentivar a prevenção da doença. Utilizou uma metodologia
dialogada e participativa, tento, em todo momento, o envolvimento do estudante. O projeto de extensão foi realizado por meio
de encontros com os alunos nas escolas. Primeiramente, foram realizadas palestras sobre a dengue e meio de prevenção.
Durante as palestras, também utilizou cartazes e vídeos, além de apresentar aos estudantes as diferentes fases de vida do
mosquito (ovo, larva, pulpa e adulto) para que os mesmos pudessem observar o perigo que existe em uma pequena
quantidade de água parada. As fases do mosquito estavam vivas e em recipientes fechados de modo que os estudantes
puderam manusear e interagir. O projeto foi apresentado em oito escolas públicas (sete na cidade de Maceió e uma em Rio
Largo/AL), como também houve a apresentação do trabalho em uma exposição no centro da cidade de Murici (AL), tal evento
envolveu todas as escolas municipais da cidade. Assim o projeto levou informações para três diferentes cidades do Estado de
Alagoas. O trabalho trouxe informações importantes para os estudantes de ensino médio e população em geral, auxiliando na
prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes, voltando, principalmente, para a prevenção da dengue, contudo, sabe-se
que com essa atitude também se previne de outras doenças virais. Além do mais, as pessoas que tiveram acesso as
informações transmitidas pelo projeto de extensão tornaram-se multiplicadoras do conhecimento. Assim, o trabalho foi de
grande importância para a comunidade de Alagoas, pois funcionou não só para a prevenção da dengue, como também das
outras viroses transmitidas pelo mosquito.
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Resumo
O desenvolvimento sustentável tem demandado tecnologias de previsão, monitoramento e controle dos seus indicadores. No que tange
as ciências da saúde, metodologias dedicadas a séries temporais têm obtido destaque, uma vez que prever a história natural de
endemias/epidemias é condição essencial para uma adequada gestão da saúde pública. Referindo-se à previsão de séries temporais,
verifica-se que a utilização de modelos combinados tem apresentado resultados superiores aos dos modelos individuais. Assim,
objetiva-se elaborar quatro modelos preditivos, dois individuais (ARIMA e ETS) e dois combinados (Simples Média e Mínima Variância),
para a previsão do número de casos notificados de dengue na cidade do Rio de Janeiro-RJ. A série temporal referente às notificações
do número casos de dengue entre janeiro de 2008 e maio de 2018 (125 observações mensais) foi obtiva através do site da Secretaria
Municipal de Saúde (Rio de Janeiro). O software R foi utilizado para tratamento e modelagem dos dados. Para cálculo do desempenho
dos modelos foram utilizadas as métricas MSE, índice de Theil, ARV e POCID. O modelo com melhor desempenho foi o de Mínima
Variância, sendo capaz de reduzir o MSE dos modelos ARIMA, ETS e Média Simples em 6%, 24% e 1%, respectivamente. O modelo
Mínima Variância também obteve melhores resultados nas métricas Índice de Theil e ARV. Este estudo mostra o potencial de
modelagem e previsão dos modelos combinados para a modelagem e previsão do número de casos notificados de dengue no Rio de
Janeiro. Os resultados apresentados evidenciam que, até o mês de maio de 2018, 2911 novos casos seriam notificados (erro absoluto
de 8%), o que exibe a acurácia do modelo e a possibilidade de sua utilização como ferramenta de monitoramento e controle da doença.

Palavras-chave: Estudos de Séries Temporais; Previsões; Dengue.

Palavras-chaves: Estudo de Séries Temporais, Previsões, Dengue
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Resumo
Introdução: O aumento da ocorrência das arboviroses circulantes no Brasil, é problema atual da sociedade, pode ser explicado por
diversos motivos, como a proliferação do Aedes aegypti (A. aegypti). Dengue, Chikungunya, Zika, são transmitidas pelo mesmo vetor e
apresentam sintomas semelhantes, o que pode dificultar o diagnóstico. Objetivo: Descrever o processo de elaboração do álbum seriado
sobre arboviroses. Desenho do estudo: Estudo descritivo. Metodologia: Essa tecnologia foi elaborada a partir do contexto das Unidades
Básicas de Saúde (UBS) da Região Metropolitana do Recife-Pernambuco. A elaboração desse álbum seriado deu-se em etapas. A
primeira foi desenvolvida a partir da necessidade de melhorar as ações de educação em saúde nas UBS, decorrente de um projeto de
extensão universitário da Universidade de Pernambuco. Em continuidade, desenvolveu-se o álbum seriado no programa da Microsoft
Office PowerPoint 2016 com a estrutura: cada folha contém uma ilustração, a qual deve ficar exposta para os sujeitos; e uma ficha- roteiro (no verso), que deve permanecer voltada para o profissional. Sendo necessários encontros com os criadores para os ajustes.
Resultados: Possui tamanho de 42 centímetros de largura por 30 centímetros de altura e é composto por ilustrações, as quais ficam
expostas para os participantes; e por fichas-roteiros, as quais permanecem voltadas ao profissional. Totalizando, assim, 15 ilustrações
(incluindo a capa) e 14 fichas-roteiro (a capa e a ilustração final não possuem). O álbum é composto pela capa (Dengue, Chikungunya e
Zika prevenção é a solução!) Definição de arboviroses; Como se adoece; Ciclo biológico do vetor; Causas das arboviroses; principais
manifestações clínicas da Dengue, Chikungunya, Zika; tratamento e formas de prevenção do A. aegypti, finalizando com os autores e
apoio. Discussão: O álbum seriado torna-se um instrumento educativo, pois o mesmo foi elaborado mediante o contexto da população,
possibilitando a aprendizagem, uma vez que se permite o desenvolvimento do diálogo, sendo essencial a presença do profissional como
mediador do processo de comunicação. Essa tecnologia tem como proposta ser utilizada na, pelo enfermeiro, nas UBS. Podendo ser
empregado em outras localidades. Conclusão: O desenvolvimento desse álbum seriado busca propiciar ao enfermeiro, um material
educativo instrutivo, que facilite as orientações fornecidas, ressaltando a importância da prevenção, visando à promoção da saúde.
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Resumo
A identificação de tecnologias emergentes e novos métodos para o diagnóstico de doenças infecciosas deve ser uma das
atividades dos grupos de pesquisa e desenvolvimento de produtos deste setor. Quando realizada de forma estruturada,
periódica e sistemática, fomenta a ampliação de portfólios e a melhoria de produtos e processos, amplia redes de colaboração
e aumenta as chances de sucesso de qualquer iniciativa em pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). Uma recente
revisão da literatura buscou identificar fontes relevantes de informação tecnológica disponível em publicações referentes a
métodos, dispositivos e tecnologias utilizadas no diagnóstico de arboviroses transmitidas pelo sangue, visando obter opções
de novas rotas de desenvolvimento de produtos e potenciais parcerias. O trabalho foi realizado como uma busca ativa,
utilizando a base de dados online Scopus (Elsevier), acessada gratuitamente por meio do portal de periódicos da Capes, bem
como ferramentas de seleção dos dados e análise dos resultados disponibilizada pela própria base. Em seguida os dados
foram exportados para Excel, visando a categorização e elaboração de tabelas e gráficos. A busca retornou 453 documentos
contendo os termos “diagnos*”, “arbovirus*” e “bloodborne” nos campos resumo, título e/ou palavra-chave, publicados entre
2014 e 2018. Quase 73% dos documentos (N=330) são dedicados especificamente ao diagnóstico humano. A partir destes
grupos de documentos foram identificados os principais autores trabalhando nesta área, suas respectivas afiliações, redes de
colaboração, outras áreas do conhecimento envolvidas e os principais periódicos onde as publicações deste tipo vêm sendo
divulgadas. O Brasil está colocado em segundo lugar como país de origem dos autores destes trabalhos, contribuindo com 73
(16%) das publicações. Entretanto, estes autores estão afiliados a apenas três instituições nacionais, a Fiocruz (que aparece
em primeiro lugar nesta área, com 26 publicações), a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Rio de Janeiro,
com dezessete e nove documentos, respectivamente. Os resultados apontam nichos de conhecimento e capacidade
industrial que precisam ser desenvolvidos localmente, diversas oportunidades de colaboração dentro e fora do país, bem

como algumas tendências do setor, que podem ser utilizados para aplicar racionalmente investimentos em PD&I no Brasil e
melhorar o desempenho nacional tanto na academia quanto na indústria.
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Resumo
Introdução: Em países tropicais, a presença de febre, mialgia e artralgia podem ser sugestivos de arboviroses. Entretanto, como são
sinais e sintomas inespecíficos, compartilham um amplo diagnóstico diferencial, que variam desde doenças benignas até patologias com
prognóstico reservado. O clínico que atende pacientes com suspeita de arbovirose, mas que evoluem dentro de poucas horas de forma
dramática e fatal, deve incluir a Púrpura fulminans como possibilidade diagnóstica. Objetivo: relatar um caso de Púrpura fulminans em
paciente encaminhada com suspeita de Dengue, reforçando a importância de medidas rápidas no paciente grave. Desenho do estudo:
relato de caso. Métodos: revisão do prontuário. Resultados: paciente do sexo feminino, 33 anos, hígida, relatou febre, dores musculares
e articulares há 12 horas de evolução. Foi encaminhada ao hospital regional com a suspeita de dengue. Na admissão, evidenciou-se o
surgimento de máculas, que rapidamente evoluíram para púrpuras, sobretudo nos membros. Ao exame físico, destacava-se a
prostração, a taquicardia (FC= 135 bpm), além da palidez, pele fria e pegajosa, púrpuras e síndrome compartimental nos membros
superiores e inferiores. O hemograma revelou leucopenia e plaquetopenia. NS1 Ag negativo. Hemo e uroculturas foram solicitadas. Foi
realizado hidratação vigorosa, noradrenalina, ceftriaxona, oxacilina e fasciotomia, porém a paciente faleceu por parada
cardiorrespiratória. Discussão: em áreas tropicais, além das arboviroses, diversas doenças também podem cursar com febre, mialgia,
artralgia e exantema, com gravidade variável. Quando o paciente apresentar estado geral ruim, prostração, hipotensão, púrpura e
evolução dramática, o clínico deve considerar a hipótese de Púrpura fulminans, a qual geralmente decorre de infecções por
Meningococo, Hemófilos e estafilococos. Na Macroscopia, é possível identificar edema, áreas necróticas e cor marmórea na pele,
resultado da CIVD, citocinas pró-inflamatórias, radicais livres e perda de líquido para o terceiro espaço. É fundamental colher culturas e
iniciar antibiótico empírico. Conclusão: Apesar da importante prevalência das arboviroses em países tropicais, diante de um caso de
febre, mialgia e artralgia, o médico deve considerar a hipótese de Púrpura fulminans nos casos graves e com evolução fatal em poucas
horas. Nestas situações, a primeira dose dos antibióticos deve ser realizada imediatamente, ainda no primeiro atendimento,
independente dos resultados dos exames.
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Resumo
Durante 63 semanas epidemiológicas entre dezembro de 2015 e janeiro de 2017, houve em Manaus mais de 1200 casos notificados e
500 casos confirmados por RT-PCR de infecção por ZIKV em gestantes, acometendo respectivamente cerca de 3% e 1% das
gravidezes que terminaram com recém-nascidos vivos durante o período no Município. As mulheres gestantes devem ser submetidas a
exames de rotina para diagnóstico precoce da S. de Torch, algumas delas apresentado um quadro clinico similar ao da infecção por
ZIKV. Para descrever os sintomas apresentados, um estudo transversal avaliou a frequência dos sintomas clínicos apresentados pela
casuística. Foram consideradas as mulheres que apresentaram infecção única e excluídas aquelas que apresentaram coinfecções. Na
FMT-HVD, uma equipe multiprofissional acompanhou 834 mulheres confirmando gravidez em 91% delas o que representa cerca de 65%
e de 63% das mulheres notificadas e confirmadas do Município, respectivamente. De 342 mulheres com monoinfecção 83% foram RTPCR positivas para ZIKV, 5,55% foram positivas para Dengue, 0,6% para Sífilis, 1,16% para HIV, 0,58% para Toxoplasmose, 0,29% para
Citomegalovírus, 5,84% para Herpes simples e 2,63% para Parvovírus. Os três sintomas mais frequentes em ZIKV foram exantema
(99,1%), prurido (93,1%) e artralgia dos dedos das mãos (67,4%). Em Dengue foram: exantema (100%), prurido (100%) e conjuntivite
(72,73%). Em Sífilis todas as pacientes diagnosticadas apresentaram febre, exantema, prurido, conjuntivite, artralgia de mãos e mialgia.
As pacientes diagnosticadas com HIV apresentaram exantema (75%), prurido (75,0%) mialgia e vômito (66,7%). A paciente com
monoinfecção por CMV apresentou febre, exantema, prurido, ardor ocular, conjuntivite, artralgia de mãos e pés, edema de mãos e pés,
astenia e mialgia. As pacientes com diagnóstico de Herpes apresentaram exantema e prurido (94,74%) e cefaleia (68,48%) e por último,
as pacientes com Parvovírus apresentaram exantema e prurido (100%) e cefaleia em 62,5%. O único sintoma que foi comum a todas as
infecções foi o exantema seguido do prurido que só não foi presente entre as pacientes com Toxoplasmose. Tais sintomas se tornam
sensíveis, porém pouco específicos de infecção nesta população.
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Resumo
A fase crônica da Chikungunya pode durar até 3 anos, com intensificação da artralgia e outras complicações como artrite e
artrose. Os idosos têm maior risco de cronificação da Chikungunya, devido a própria idade e doenças preexistentes. Fortaleza
apresenta-se em destaque, entre os municípios do Ceará, com maior incidência (21,0 casos/100 mil habitantes) em 2017. A
qualidade de vida dos idosos com Chikungunya pode ter sofrido influência, justificando-se este estudo. OBJETIVO: Investigar
a qualidade de vida em idosos com Chikungunya de uma microárea em Fortaleza-CE. METODOLOGIA: Trata-se de um
estudo transversal realizado em uma microárea localizada no bairro Álvaro Wayne, pertencente a Regional I. A população foi
pessoa com mais de 60 anos que teve Chikungunya, no período de 01/06/2016 à 30/06/2017. O período do estudo foi
escolhido após o primeiro caso registrado no Ceará, e até 30/06/2017 período com maior número de caso em 2017. Os
critérios de exclusão foram idosos falecidos, ou que não estão mais morando na microárea em estudo. Partiu-se do cadastro
dos idosos na ficha e-SUS acessada através de arquivos da unidade de atenção primaria em saúde. Assim, dos 34 idosos
residentes, 15 atenderam os critérios de inclusão e exclusão. Foi realizada visita domiciliar, entre 04/05/2018 à 19/05/2018,
após aprovação do CEP com parecer n° 2.634.405. Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram a ficha de
notificação compulsória para Chikungunya e o questionário de qualidade de vida SF-36 (versão brasileira).
RESULTADOS/DISCUSSÕES: Observou-se um predomínio de pessoas entre 60 e 65 anos, do sexo feminino, raça/cor
parda; escolaridade nível fundamental incompleto, com hipertensão e diabetes como comorbidades. A qualidade de vida dos
idosos foi mais atingida quanto aos domínios de “limitação física”, “dor” e “limitação por aspectos emocionais”,
correspondendo as menores pontuações do questionário SF-36. Em menor frequência foram atingidos os domínios de
“capacidade funcional”, “vitalidade” e “aspectos sociais. CONCLUSÃO: Evidencia-se que a qualidade de vida dos idosos com
Chikungunya da microárea estudo foi impactada, associada ao próprio envelhecimento, que favorece o surgimento de
depressão e ansiedade condições que são potencialmente prejudiciais e incapacitantes.
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Resumo

Introdução: A chikungunya é uma doença causada pelo vírus chikungunya (CHIKV), da família
Togaviridae e do gênero Alphavirus. A transmissão se dá através da picada de fêmeas dos mosquitos
Aedes aegypti e Aedes albopictus infectadas pelo CHIKV. A Chikungunya é uma doença de
notificação compulsória, o que faz com que a vigilância epidemiológica necessite monitorar
adequadamente o número de casos para que consiga direcionar as ações de controle em tempo
oportuno. Objetivos: Descrever o processo de qualificação dos casos notificados e confirmados de
Chikungunya no Sistema Nacional de Notificação de Agravos (SINAN), por meio do banco de dados
do Laboratório Estadual de Saúde Pública (LACEN). Desenho do estudo: Estudo descritivo com
abordagem quantitativa. Métodos: A população de estudo foi os casos notificados e confirmados de
Chikungunya no ano de 2017, residentes no Espírito Santo, de acordo com a Semana Epidemiológica
dos primeiros sintomas. Os dados foram coletados por meio do SINAN e do banco de dados do
LACEN. A análise dos dados foi realizada pelo Programa Excel, por meio de números absolutos e
relativos. Resultados principais: Observa-se que no ano de 2017 foram notificados 1627 casos de
Chikungunya no Sinan, sendo confirmados 723, desses 368 foram confirmados por critério laboratorial
e 334 por critério clínico epidemiológico. Após a qualificação do Sinan de acordo com os exames
reagentes para Chikungunya no Lacen identificamos 1671 casos, sendo confirmados 785 (aumento de
8,6%), desses 432 foram confirmados por critério laboratorial e 332 por critério clínico epidemiológico.
Discussões: Observa-se que a maior parte das inconsistências dos dados foi causada por ausência
de notificação no SINAN Chikungunya, sendo por falta de notificação nos bancos oficiais e por
presença de notificação somente no SINAN Dengue. Observa-se também que alguns casos foram
notificados no SINAN Chikungunya com classificação e /ou critérios de confirmação ou descarte
errados. As inconsistências encontradas foram sinalizadas para que as regionais de saúde
solicitassem correção pelos municípios. Conclusão: A qualificação dos dados feitos pela vigilância
epidemiológica é fundamental para que os dados oficiais do SINAN retratem de maneira mais
fidedigna possível a realidade das doenças para que o planejamento em saúde e a tomada de
decisões sejam realizados com base em evidências epidemiológicas.
Palavras-chave: Febre de Chikungunya; Epidemiologia; Notificação compulsória.
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Resumo
Introdução. Os mecanismos imunopatológicos associados as manifestações clínicas graves da infecção pelo vírus Zika (ZIKV) ainda
não são completamente compreendidos. Estudos recentes demostram que anticorpos antidengue aumentam a infecção do ZIKV em
células da linhagem monocítica por meio de uma reação imunológica conhecida como Antibody-dependent enhancement (ADE). Esta
reação se deve a similaridade estrutural entre os vírus dengue (DENV) e ZIKV, o que favorece a reação cruzada entre anticorpos
específicos para estes vírus. Objetivo. Avaliar a frequência de reações cruzadas entre anticorpos antidengue sorotipo específicos
(DENV1-4) e o ZIKV e a capacidade desses anticorpos de mediar ADE do ZIKV, in vitro. Metodologia. Os ensaios foram realizados em
um painel sorológico bem-caracterizado de amostras de indivíduos com imunidade monotípica sorotipo-especifica ao DENV (n=35) e

não-imunes a Flavivírus (grupo controle, n=18). Reação cruzada entre anticorpos anti-DENV e a proteína do envelope (E) e a partícula
viral do ZIKV foi determinada por ensaios imunoenzimáticos. Os títulos de anticorpos de reação cruzada foram estimados por regressão
não-linear e log-transformados. A atividade ADE foi determinada por citometria e seus níveis calculados pela razão entre o percentual de
células infectadas na mistura vírus-soro imune a DENV e aquele na mistura vírus-soro não-imune. As diferenças nos níveis de reação
cruzada e de ADE entre os distintos perfis imunes foram analisadas pelo teste Kruskall-Wallis. Resultados. Verificou-se reação cruzada
de todos perfis anti-DENV sorotipo-específicos com a proteína E e a partícula viral do ZIKV. Soros imunes ao DENV-3 (mediana: 2,7;
range 1,7-4,4) e DENV-4 (mediana: 2,8; range 1,7-3,1) apresentaram maiores níveis de reação cruzada em relação aos demais
(p=0,0012). Os títulos de anticorpos de reação cruzada foram significativamente maiores para a proteína E do que para a partícula viral
para todos os perfis imunes analisados, exceto anti-DENV-2. Anticorpos anti-DENV-3 apresentaram alta capacidade de mediar ADE
(mediana 14,4; range 1,1-23,7). Conclusão. Altos níveis de reação cruzada e de ADE foram observados na presença de anticorpos antiDENV3, sugerindo que que tais anticorpos podem estar envolvidos na patogênese da infecção pelo ZIKV. Testes sorológicos para ZIKV,
desenvolvidos com base na detecção da proteína E devem ser interpretados com cautela em áreas de co-circulação com DENV, devido
à alta frequência de reação cruzada.
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Resumo

Doença de grande importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação, a febre
amarela é transmitida por um arbovírus da família flaviridae. Os vetores-reservatórios da variante silvestre no
Brasil são mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes e na variante urbana o Aedes aegypti é o principal
vetor. Os primatas não humanos (PNH) são hospedeiros naturais, e o hospedeiro humano suscetível, o único
de relevância epidemiológica, entra no ciclo de transmissão casualmente. A recorrência e extensão de
epizootias e casos humanos na periferia de grandes centros urbanos, tanto da área endêmica, quanto em
estados da área com recomendação de vacina dificultam a prevenção e controle da doença. Entre 2008 e 2016,
a vigilância epidemiológica estadual incluiu em seus planos de ação o monitoramento eventos sentinela e a
vigilância sindrômica, em articulação com secretarias municipais de saúde e sociedade civil com o objetivo de
contribuir para melhoria da oportunidade das ações de vigilância epidemiológica, prevenção e controle e
conhecer a real magnitude e área de circulação viral nos municípios com registro de epizootias e morte em
PNH. As estratégias metodológicas previam: sensibilização dos gestores para planejamento das ações nos
municípios de risco, apresentação do “Plano de Resposta” para vigilância de eventos sentinela à Comissão
Intergestores Bipartite e informação sistemática da população e da mídia sobre a situação epidemiológica. A
linha de ação constou de capacitação e atualização de equipes de vigilância e atenção à saúde dos municípios
de risco sobre vigilância epidemiológica, epizootias e manejo clínico, notificação e investigação de eventos
sentinela e monitoramento semanal de eventos sentinela pelas equipes estadual e regional. Em 2008, 28 casos
de morte de diversas espécies de primatas-não-humanos (PNH) foram investigados conjuntamente. Dentre os
25 espécimes de PNH, 19 PNH foram examinados (imuno-histoquímica) no Instituto Evandro Chagas (IEC/PA),
com confirmação laboratorial de FA em um, e de dengue em 2 dos 9 (31%) procedentes do município de
Salvador. O contingenciamento de recursos financeiros não permitiu a realização do ‘inquérito amostral’ em

PNH, entomológico e em residentes susceptíveis dos municípios com epizootia confirmada em 2016,
mesmo com equipe estadual capacitada e a aquisição de materiais e equipamentos. Atualmente o
risco de epizootias, de surtos silvestres e urbanos é desconhecido.
Palavras-chaves: epidemiologia, métodos, prevenção e controle, febre amarela, epizootia

RELAÇÃO ENTRE INFECÇÃO PELO VÍRUS DA CHIKUNGUNYA E O DESENVOLVIMENTO
SUBSEQUENTE DE DIABETES MELLITUS TIPO II

Autores

Débora Maria da Silva Xavier 1, Dayana Cecília de Brito Marinho 1, Isabela Lemos da Silva
1, Marcella Adriana Canêjo Luna da Silva 1, Marcielle dos Santos Santana 1, Raquel da
Silva Cavalcante 1, Meykson Alexandre da Silva 2

Instituição 1 UFPE - CAV - Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória (R.

Alto do Reservatório, S/n - Bela Vista, Vitória de Santo Antão - PE, 55608-680), 2 UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco (R. Manuel de Medeiros, s/n - Dois Irmãos,
Recife - PE, 52171-900)
Resumo

O Chikungunya (CHIKV) é um RNA vírus da família Togaviridae do gênero Alphavirus. Sua infecção
se caracteriza por quadros de febre associados à dor articular intensa e debilitante, cefaleia e mialgia.
Embora possua sintomas semelhantes aos da dengue, chama a atenção a poliartrite/artralgia
simétrica, que, em geral, melhora após 10 dias, mas que pode durar meses ou anos após o quadro
febril. Após o surto da doença no Brasil no ano de 2014, quando foram confirmados 2.772 casos de
CHIK, foi possível constatar o potencial de cronicidade da doença bem como a sua associação ao
desenvolvimento de doenças crônicas. Diante disso, o presente trabalho objetivou reunir informações
relevantes na literatura acerca da relação entre esta arbovirose e o desenvolvimento de diabetes
mellitus do tipo II (DM2). Realizou-se uma revisão sistemática com artigos indexados nas bases de
dados PUBMED e LILACS, tendo como critério de inclusão artigos publicados nos últimos 5 anos
(2013-2018) e divulgados nos idiomas português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados para a
busca foram chikungunya and diabetes mellitus e seus respectivos em português e espanhol. Na base
de dados da PUBMED e LILACS foram encontrados respectivamente 6 e 4 artigos, enquadrados nos
critérios de inclusão estabelecidos. Atingiu-se a amostra final de 7 artigos para essa revisão, visto que
três estavam indexados nas duas bases de dados simultaneamente. A partir da análise dos artigos
observou-se que, antes mesmo do primeiro surto da doença em território brasileiro, estudos
demonstravam casos de pacientes com diagnóstico prévio de Chikungunya que foram posteriormente
diagnosticados com DM2 pela primeira vez. Além disso, em indivíduos portadores de DM que foram
infectados pelo CHIKV observou-se piora dos sintomas nas fases aguda e crônica da doença, bem
como aumento superior a 25% nos níveis glicêmicos após a infecção, demonstrando um impacto
negativo no controle da glicemia. Acredita-se que essa relação se dá devido ao comprometimento do
metabolismo de glicose promovido pela infecção por CHIKV. Poucos estudos foram realizados em
território brasileiro, porém estes mostraram que alguns pacientes com CHIK crônica estudados
desenvolveram DM2 no curso da doença. Diante disso, destaca-se a necessidade de investigações
completas, bem como da conscientização dos profissionais da atenção básica acerca do
acompanhamento dos pacientes com histórico de CHIK, a fim de averiguar suas consequências.
Palavras-chaves: Arboviroses, Diabetes tipo II, Níveis glicêmicos
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Resumo
INTRODUÇÃO: As arboviroses Dengue, Chikungunya e Zika são transmitidas pelo vetor Aedes aegypti, mosquito com
hábitos domésticos e abrigo nos domicílios ou em ambiente peridomiciliar. Diversas estratégias baseadas em alternativas
inovadoras objetivam o controle deste vetor, dentre elas a abordagem eco-bio-social, que se destaca pela aplicação de
conceitos e práticas que apostam na participação social, na educação em saúde, no cuidado ambiental e na articulação
intersetorial para eliminação de potenciais criadouros. OBJETIVO:Relatar a experiência de educação em saúde embasada na
abordagem eco-bio-social realizada em um ambiente escolar para a promoção da saúde e o controle do vetor Aedes aegypti.
DESENHO DO ESTUDO: Relato de experiência que versa sobre as atividades realizadas em uma escola municipal de
Fortaleza como parte das ações de um projeto de dissertação. MÉTODO: O público alvo foram trinta alunos do Ensino
Fundamental II, do 6º ao 9º ano. RESULTADOS: As atividades subdividiram-se em quatro momentos: o preenchimento de
questionário semiestruturado com questões relacionadas ao conhecimento prévio sobre o Aedes aegypti, a morbimortalidade
por ele produzida e o perfil dos participantes; um minicurso de 4h intitulado “A abordagem eco-bio-social e a vigilância ativa na
prevenção e controle do Aedes Aegypti”; a técnica Photovoice, em que acompanhados pela pesquisadora e um Agente de
Controle de Endemias, os alunos percorreram o perímetro interno escolar para o registro fotográfico do que foi abordado
durante o minicurso; a realização de grupo focal para o registro das impressões orais sobre as fotos e atividades realizadas. A
escola também recebeu por três dias a exposição de material educativo com acesso à visitação para alunos e comunidade.
Foram disponibilizados stands com maquetes simbolizando os criadouros e ciclo larvário com o vetor vivo e materiais
impressos educativos. DISCUSSÃO: As atividades promoveram a reflexão bem como a potencialização do protagonismo dos
escolares na perspectiva da educação e promoção da saúde na ótica da abordagem eco-bio-social. Num contexto de
campanhas de controle e prevenção das arboviroses de caráter emergencial e paliativo, as ações de vigilância ativa e
educativa fortalecem a promoção reflexiva da práxis, assentando bases para políticas ambientais futuras e possibilitando
importantes contribuições para a interação entre meio ambiente e saúde. CONCLUSÃO: Recomenda-se ações de educação
em saúde nas escolas.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A Febre Amarela (FA) é uma doença endêmica e enzoótica em regiões tropicais de países da África, da América do Sul
e América Central. Seu agente etiológico é um arbovírus pertencente ao gênero Flavivirus, família Flaviviridae. São conhecidos dois
ciclos de transmissão do vírus da febre amarela: um urbano, no qual o Aedes aegypti é o principal vetor com transmissão tipo homemmosquito-homem e um ciclo silvestre onde diversas espécies de mosquitos atuam como vetores, principalmente Haemagogus spp. e
Sabethes spp. No Estado do Rio de Janeiro (ERJ) o 1º caso humano de FA Silvestre foi registrado em março de 2017, a partir deste
caso a transmissão tem se mantido. OBJETIVO: Descrever os casos humanos confirmados de FA Silvestre no ERJ, no período de 2017
a 2018. METODOLOGIA: Estudo descritivo de caráter exploratório descrevendo o perfil dos casos confirmados de FA Silvestre no ERJ
nos anos de 2017 e 2018. Os dados foram extraídos da planilha de monitoramento utilizada durante o período de sazonalidade.
DISCUSSÃO: Em 2017 foram confirmados 28 casos sendo 10 municípios como locais prováveis de infecção (LPI), abrangendo 5 das 9
regiões do ERJ. Do total de casos confirmados 15% (n=4) dos casos foram do sexo feminino e 85% (n=24) do sexo masculino, a
mediana da idade foi de 43 anos. Do total de casos 9 evoluíram para óbito (Tx Letalidade 33 %), sendo todos do sexo masculino com
predomínio na faixa etária adulta - 20 a 59 anos (67%). Em 2018 foram confirmados 277 casos com LPI em 33 municípios, abrangendo
6 do ERJ. Dos casos confirmados 21,5% do sexo feminino (n=59) e 78,5 % do sexo masculino (n=216), com mediana de idade de 48
anos. Do total dos casos deste ano 87 evoluíram para óbito (Tx Letalidade 31%), sendo 20% do sexo feminino (n=17) e 80% do sexo
masculino (n=70). Ao observamos a Tx de Letalidade proporcional por faixa etária identificamos que no ano de 2017 a faixa mais
acometida foi de 40 a 59 anos (43%), e em 2018 foi de maiores de 60 anos (48%). Os indivíduos que evoluíram para óbitos no ERJ, nos
dois anos avaliados, não eram vacinados. CONCLUSÃO: Observamos que a predominância dos casos ocorreu em homens adultos e
que faixa etária acima de 60 anos apresentou maior letalidade no ano de 2018, quando em comparação com a faixa entre 40 a 59 anos
de maior letalidade no ano de 2017. Este fato sugere que os indivíduos acima de 60 anos tiveram maior exposição ao vírus uma vez que
a estratégia de imunização não contemplava esta faixa etária.
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Resumo

Um dos graves problemas de saúde pública que recentemente emergiu no cenário epidemiológico
brasileiro foi a entrada do vírus Chikungunya (CHIKV) em 2014 no município de Feira de Santana, BA,
que deixou um grande contingente de pessoas convivendo com dor articular crônica incapacitante e
com repercussões na qualidade de vida (QV) dos indivíduos acometidos pela doença. O objetivo do
estudo foi avaliar a QV dos indivíduos com artralgia crônica pós chikungunya em Feira de Santana,
BA. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo de corte transversal. Participaram 101 indivíduos
com dor persistente há mais de três meses após o início da doença. Foi utilizado o questionário

genérico de avaliação de QV, o Medical Outcome Study Short-Form 36 Health Survery (SF 36)
englobando as dimensões: Capacidade Funcional (CF), Aspectos Físicos (AF), Dor, Estado Geral de
Saúde (EGS), Vitalidade (VIT), Aspectos Sociais (AS), Aspectos Emocionais (AE) e Saúde Mental
(SM). Os escores do SF 36 variam de 0 (zero) a 100 (cem), onde 0 representa pior estado de saúde e
100, melhor estado. Os dados foram analisados no programa estatístico Stata 14,0. A análise
descritiva das variáveis sociodemográficas apontou um predomínio do sexo feminino (87,13%). A
média da idade foi 55,04 anos. A maioria eram não brancos, com baixa escolaridade e possuíam
renda até um salário mínimo. Quanto à situação laboral, 91,09% relataram dificuldades de exercer as
atividades ocupacionais, sendo que 77,23% foram afastados do trabalho durante um período da
doença e 16,83% perderam o emprego por conta da chikungunya. No que se refere às manifestações
clínicas, todos persistiram com artralgia contínua ou intermitente, dormência (86,14%), formigamento
(84,16%), alteração de humor (80,20%), perda da força muscular (75,25%), edema (76,24%) entre
outros. A maioria apresentou dificuldades em realizar tarefas normais do cotidiano, como: atividade
física, atividades do lar, de deambular, de segurar objetos, de sentar/deitar/dormir, banhar-se, pentear
o cabelo entre outras. A dor crônica pós CHIKV produz impacto na qualidade de vida dos indivíduos
com destaque para as dimensões Aspectos Físicos e Aspectos Emocionais com 11,48 e 21,58,
respectivamente. Este estudo possibilitará um acompanhamento efetivo durante o processo de
adoecimento, tratamento e reabilitação destes pacientes, além de promover melhores estratégias de
enfrentamento da doença.
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Resumo
A febre amarela (FA) é uma doença viral febril aguda, transmitida por diferentes gêneros de vetores invertebrados nas áreas
silvestres e urbanas. A primeira epidemia de febre amarela descrita no Brasil ocorreu em 1685 e, após a primeira campanha
profilática do Novo Continente, surtos de FA voltaram a ocorrer a partir 1849. O objetivo desse resumo é relatar a aplicação de
novas ferramentas moleculares em amostras teciduais fixadas em formalina e incluídas em parafina para elucidação da
etiologia de dois casos suspeitos de Febre Amarela necropsiados em 1935 no Instituto Bacteriológico, e arquivados no Centro
de Patologia do Instituto Adolfo Lutz (CPA-IAL). Os casos pertenciam a pacientes do sexo masculino, com idade de 10 e 45
anos, com histórico de icterícia leve a marcante. As alterações macro e microscópicas observadas na época do exame
necroscópico foram sugestivas de FA. Exames imuno-histoquímicos (IHQ) e de reação de transcrição reversa e de polimerase
em cadeia quantitativa (RT-qPCR) no fígado fixado em formalina e incluído em parafina foram realizados em 2018 pelo CPAIAL. Os dois casos revelaram imunomarcação positiva para os antígenos de FA nos hepatócitos teciduais. A RT-qPCR,
realizada em duplicata nas amostras, revelaram Cq médio de 27,81 e 28,28, considerados positivos para a presença do vírus
da FA. Os avanços tecnológicos e metodológicos das últimas décadas ampliaram a utilização dos repositórios de amostras
fixadas em formalina em incluídas em parafina, como, por exemplo, fonte de material para os métodos de biologia molecular.
O material genético extraído dos casos descritos também poderá ser utilizado em plataformas de sequenciamento de última
geração e poderá contribuir nos estudos filogenéticos virais da FA.
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Resumo

Introdução: Os pontos estratégicos (borracharias, ferros velhos, sucatas e similares) são celeiros de
criadouros de Aedes aegypti. Para auxiliar o controle vetorial foi implantado o projeto ‘’selo legal” em
São Luís - MA. Objetivo: Orientar, supervisionar e regularizar 802 estabelecimentos de acordo com as
normas da vigilância sanitária e conforme a lei municipal 13.301 de 27/06/2016. Desenho do estudo:
Relato de experiência. Métodos: Elaborou-se cronograma de visitas semanais a serem realizadas de
agosto de 2016 a dezembro de 2017, envolvendo órgãos estaduais e municipais para supervisão em
conjunto, na sede de 802 estabelecimentos comerciais. Os estabelecimentos que estavam adequados
recebiam o adesivo (selo legal), fixado em local visível, e nova visita em 15 dias; os que não estavam
adequados, recebiam novamente orientação e até duas novas visitas, intercaladas por sete dias de
intervalo; caso a situação não fosse regularizada até a terceira visita, era gerado um auto de infração.
Resultados: Em 2016 foram vistoriados 70 borracharias, 20 sucatas, 20 ferro velhos, 60 oficinas
mecânicas, totalizando 170 estabelecimentos; destes, 100 (58,82%) receberam o selo legal. Em 2017
foram inspecionados 150 borracharias, 30 sucatas, 30 ferro velhos, 170 oficinas mecânicas,
perfazendo 380 estabelecimentos; destes, 300 (78,95%) receberam o selo legal. Discussão:
Percebe-se que o projeto conseguiu aumentar a certificação dos estabelecimentos de 58,82% para
78,95%, fazendo os proprietários perceberem que a forma de armazenamento inadequado
proporcionava a proliferação de vetores. Conclusão: O projeto contribuiu para sensibilizar e orientar
os donos dos estabelecimentos quanto ao armazenamento correto e assim baixar a infestação
vetorial.
Palavras-chaves: Aedes, Arboviroses, Vigilância em Saúde Pública
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Resumo

Devido a complexidade do projeto clínico e longitudinal ARBOBIOS onde são incluídos pacientes com
dengue, dengue com sinais de alarme, chikungunya e zika, as atividades variam significativamente e
incluem, entre outros: rastreamento de documentos; informações de contato do participante,
telefonemas e e-mails; programação de atividades futuras; aplicação de questionários, revisões de
prontuários médicos; coleta, alíquota, logística e armazenamento de amostras de material biológico ou
outros materiais; e resultados de exames clínicos ou de imagem. O software de sistema de
gerenciamento do estudo SMS foi desenvolvido e consiste no sistema modular que pode ser
implementado para diferentes requisitos desse estudo. O SMS utiliza o banco de dados PostgreSQL,
web server Apache, framework Ruby on Rails, ETL Pentaho e sistema operacional Ubuntu Server. Os
dados podem ser coletados em um servidor on-line ou podem ser armazenados em um notebook
offline pré-preparado. O SMS possui vários módulos que rastreiam diferentes tipos de atividades
durante o estudo. Primeiro, um fluxograma de trabalho do protocolo ARBOBIOS foi desenvolvido e
aprovado pelos investigadores e clínicos do estudo. O SMS foi parametrizado para rastrear atividades
desse específico estudo. A validação da coleta de dados acontece quando os dados são capturados.
Durante a fase de coleta de dados do estudo, tabelas de frequência e gráficos são gerados e
exportados permitindo ter uma visão macro do estudo rapidamente. O usuário pode verificar os
relatórios planejados durante a fase de desenvolvimento. Todos os dados do estudo coletados são
salvos em um banco de dados estruturado que pode ser extraído a qualquer momento durante as
atividades de campo. Um relatório de auditoria está disponível para o investigador principal sempre

que for necessário. As amostras coletadas são também gerenciadas pelo SMS e um sistema de
etiquetas escaneadas identificando o posicionamento no freezer. O SMS faz integração através de
Web Service dos laboratórios para solicitar exames, acompanhar pedido e trazer automaticamente os
laudos para a sua base de dados. SMS ARBOBIOS é um sistema on-line que foi desenvolvido para
rastrear as atividades do protocolo multicêntrico desde março de 2018 em Minas Gerais. Suas
ferramentas permitem aos investigadores reconhecer e corrigir instantaneamente problemas de
campo. SMS é um software vivo que permite o desenvolvimento de novas funções na medida em que
elas se fazem necessários.
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Resumo

O monitoramento da Síndrome Congênita associada ao Zika Vírus iniciou desde outubro de 2015,
através das notificações oriundas da plataforma CIEVS PE e do Registro de Eventos em Saúde
Pública (RESP) do Ministério da Saúde. A partir deste instrumento é possível descrever a situação
epidemiológica dos casos notificados pela Síndrome Congênita do vírus Zika (SCZ) no município de
Recife – Pernambuco.Trata – se de um estudo epidemiológico descritivo de série histórica realizada a
partir das notificações de Síndrome Congênita do vírus Zika (SCZ) da plataforma do CIEVS PE, no
período de agosto de 2015 a junho de 2018. Até a semana epidemiológica 22 (02 de junho), foram
notificados 434 casos, destes 78 (18%) foram confirmados com microcefalia, 61 (14%) continuam em
investigação e 295 (68%) dos casos foram descartados. O período entre os meses de outubro e
dezembro de 2015 concentrou o maior número de notificações (56,7%) de acordo com o percentual
acumulado. Entre os confirmados, 44 (56,4%) possuíam microcefalia severa, pertencem ao sexo
feminino (51,3%) nasceram com o perímetro cefálico (30 cm), a termo (88,5%), e 57 (75,0%)
nasceram em unidades de públicas. Todas as mães dos RNs tiveram gravidez única e possuem idade
entre 15 e 44 anos. No que se refere a territorialização dos casos confirmados observa-se que os DS
VI (24,4%) e V (23,1%) tiveram o maior número de casos de SCZ do Recife. A maior intensidade da
epidemia deu-se no último trimestre de 2015. Mais da metade dos casos nasceram em serviços
públicos e a maioria das notificações realizadas não correspondem a casos de microcefalia, segundo
critérios da OMS e do MS. Entre os confirmados a maioria está classificada com microcefalia severa.
A região sul e sudoeste da cidade concentram mais casos de SCZ. A rede de saúde do Recife tem
prestado atendimento necessário as famílias das crianças com a SCZ, porém, é preciso considerar a
importância do contexto sócio-ambiental no combate ao Aedes aegypti. Torna-se importante manter
uma vigilância ativa para a SCZ, passado a onda epidêmica ocorrida na introdução do agente na
população vulnerável e garantir uma rede qualificada para cuidar integralmente da saúde dessas
crianças.
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Resumo
As arboviroses em quase sua totalidade são mantidas em ambiente silvestre. Os arbovírus são vírus transmitidos pela picada de
artrópodes hematófagos como o Aedes aegypti. Mais de 210 espécies de arbovírus foram isolados no país, 36 relacionados com
doenças em seres humanos. No entanto, algumas vêm atingindo áreas urbanas de forma epidêmica simultânea na Bahia, tais como o
dengue, chikungunya e zika. Objetiva-se caracterizar o perfil epidemiológico das arboviroses na Bahia. Trata-se de um estudo do tipo
descritivo. Realizado levantamento de dados no sistema de notificação SINAN. Selecionaram-se os casos prováveis de dengue,
chikungunya e zika, por município de residência, no ano de 2016 e 2018. Os softwares utilizados foram o Tabwin32 e o Excel 2007. Para
esta análise foi calculado o coeficiente de incidência. Observa-se uma redução considerável da incidência das arboviroses no período
entre 2016 e 2018 nos 417 municípios da Bahia. Em 2018, foram notificados 684 (43,60 casos/100 mil hab.) casos prováveis de zika,
1.673 (106,68 casos/100 mil hab.) casos prováveis de chikungunya e 5.074 (323,55 casos/100 mil hab.) casos prováveis de dengue no
estado da Bahia, representando uma redução de 98,7%, 96,5% e 91,3%, respectivamente, quando comparado ao mesmo período do
ano de 2016. Na situação epidemiológica atual, ressalta-se que as macrorregiões oeste, extremo-sul e sudoeste são as mais atingidas
pelas três arboviroses, concentrando mais de 60% dos casos notificados no Estado. Em 2018, nenhum município apresentou incidência
maior ou igual a 100 casos/100.000hab., simultaneamente para DenV/ChikV/ZikV, enquanto que, em 2016, 90 (21,58%) municípios
apresentaram tríplice epidemia. As faixas etárias mais atingidas estão entre 20 e 39 anos, com mediana 29. Contudo, chama atenção a
elevação do risco de adoecer conforme aumento da idade. O sexo masculino foi o mais acometido com 56% dos casos avaliados.
Percebe-se que, em 2018, a transmissão permanece em níveis endêmicos no Estado, considerando-se a estimativa semanal da série
histórica dos últimos anos. Conclui-se que as ações de controle dessas doenças são múltiplas e requerem estratégias diferenciadas
conforme as fases evolutivas do ciclo de vida do vetor (Aedes aegypti), bem como nas diversas situações de transmissão da doença,
ações estas que devem seguir padrões técnicos definidos, complementares as atividades de rotina.
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Resumo
O vírus Chikungunya (CHIKV) pertencente à família Togoviridae, foi isolado pela primeira vez durante um surto de poliartralgia febril na
Tanzânia. O CHIKV causa uma doença aguda evidenciada por mialgia, febre, cefaleia, erupções cutâneas, astenia e artralgia. Os sinais
e sintomas costumam desaparecer dentro de algumas semanas, entretanto, as poliartralgias podem cronificar-se e persistir por meses
ou anos, afetando a qualidade de vida dos pacientes infectados. O CHIKV chegou ao Brasil em 2013 e cerca de dois anos depois,
começaram a ser notificados os primeiros casos autóctones da infecção em Pernambuco que, em 2015, registrou um total de 2.605
casos suspeitos, dentre os quais apenas 450 foram confirmados laboratorialmente. Levando-se em conta o grande número de casos
notificados no estado de Pernambuco nos anos anteriores, realizou-se um estudo com o objetivo de avaliar a soroprevalência de
anticorpos IgG anti-CHIKV em amostras de indivíduos que tiveram sintomatologia compatível para infecção por arborviroses, haja visto
que a literatura ainda carece de informações relativas a soroprevalência de anticorpos protetores e de memória relacionados a infecção
por CHIKV. Foi realizado um estudo transversal e descritivo, com amostras de soro triadas pela XI Gerência Regional de Saúde (XI
GERES) de Pernambuco que deram entrada para realização diagnóstica no período de janeiro a dezembro de 2016. A presença do
anticorpo IgG anti-CHIKV foi determinada por meio de um teste comercial (Euroimmun®, Lübeck, Schleswig-Holstein, Germany)
baseado na metodologia de ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) executada de acordo com as instruções do fabricante. A
soroprevalência de anticorpos IgG anti-CHIKV entre as amostras analisadas foi de 61,3% (139/233), sendo encontrados indivíduos com
anticorpos de memória em sete das nove cidades investigadas. Os dados sorológicos apresentados no estudo mostram uma alta
prevalência de anticorpos de memória para infecção por CHIKV, corroborando com o elevado número de casos notificados nos anos
anteriores. Isso evidencia a ampla distribuição do vírus na região, que está situada em um local endêmico para Aedes aegypti. A maioria
dos casos notificados na região permaneciam sem confirmação laboratorial. Diante disso o estudo se insere como meio de diagnóstico e
fornece dados que podem ser de grande valia para os gestores municipais criarem políticas de mitigação e prevenção contra CHIKV.
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Resumo
Em setembro de 2014, o vírus chikungunya (CHIKV) foi detectado pela primeira vez no Brasil. Desde então, ele se
disseminou, causando surtos em diversas regiões do país, principalmente no Norte e Nordeste. No entanto, a magnitude da
transmissão do CHIKV no Brasil, o nível de susceptibilidade das populações e o risco de novos surtos permanecem pouco
conhecidos. Esta investigação teve como objetivo estimar a prevalência de infecção pelo CHIKV em um bairro de Salvador
(Pau da Lima). Entre novembro de 2016 e fevereiro de 2017, foram incluídos em um estudo de corte transversal 1776
participantes com idade ≥5 anos. O estudo foi aprovado por comitê de ética em pesquisa e os participantes forneceram
consentimento livre e esclarecido. Foram coletados dados demográficos, socioeconômicos, sobre sintomas compatíveis com
infecção pelo CHIKV no último ano e sobre o recebimento do diagnóstico médico de infecção por arbovírus alguma vez na
vida. Adicionalmente, foi coletada uma amostra de sangue para detecção de anticorpos IgG contra o CHIKV através da
técnica de imunoensaio (ELISA) indireto (Euroimmun, Lübeck, Alemanha). Indicadores de prevalência de infecção prévia pelo
CHIKV foram calculadas para toda a amostra e segundo características específicas. Fatores associados à infecção pelo
CHIKV foram identificados por meio de regressão de Poisson com variância robusta e ajuste para o efeito do desenho (pela
seleção de participantes residentes em um mesmo domicílio). Características associadas à infecção em análises de
regressão bivariada (P<0,20) foram incluídas em modelos multivariados. O modelo final incluiu as variáveis estatisticamente
associadas (P<0,05) e idade. De 1701 (95,8%) participantes testados, 201 foram positivos, indicando uma prevalência de
infecção prévia pelo CHIKV de 11,8%. As análises multivariadas identificaram que a prevalência foi maior naqueles com idade
entre 9-14 anos (RP: 1,8; IC 95%: 0,9-3,7), 15-59 anos (RP: 1,5; 0,8-2,8) e ≥60 anos (1,9; 0,9-4,3), comparados aos com 5-9
anos, entre os analfabetos (RP: 1,7; 1,1-2,8) e entre aqueles com diagnóstico médico prévio de chikungunya (RP: 2,6; 1,8-3,9)
e que reportaram no último ano artralgia (RP: 1,8; 1,3-2,6) e rash (RP: 1,7; 1,2-2,4). Estes resultados sugerem que a
susceptibilidade à infecção pelo CHIKV permanece elevada em Salvador, havendo risco de novos surtos. É necessário a
continuidade das ações de promoção da saúde e combate ao vetor para prevenir a ocorrência de novos surtos.
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Resumo
Doenças transmitidas por vetores levam a óbito cerca de 1 milhão de indivíduos por ano. Há um grande risco de infecção por
vírus transmitidos por mosquitos Aedes em cidades nas quais esses encontram condições favoráveis para proliferação.
Dessas arboviroses, a doença aguda pelo vírus Zika (ZIKV), dengue (DENV) e febre de chikungunya (CHIKV) vêm tornandose preocupação no cenário mundial, devido a fatores, como sua rápida propagação geográfica e os altos custos gerados aos
sistemas de saúde. No Brasil, os primeiros casos autóctones de CHIKV foram notificados em 2014 e em 2015 a 2016 ocorreu
o maior número, entre todos os países, já reportado de casos de ZIKV. Estudo prévio demonstrou que a soroprevalência em
Salvador dessas arboviroses, para ZIKV é cerca de 63%, DENV com 76% e CHIKV com 7,4%. Existem dados acerca dessas
arboviroses, principalmente, em grandes centros e capitais, porém, pouco se sabe sobre a circulação destes arbovirus em
regiões rurais. Assim, faz-se necessário a realização de estudos de soroprevalência com intuito de conhecer o perfil das
arboviroses nessas localidades. Destarte o estudo desenvolveu tal atividade em uma comunidade rural do estado da Bahia,
com um corte transversal da população pertencente a um povoado do município do Conde-Ba, localizado a 170 Km de
Salvador. As etapas realizadas foram aplicação de questionários padronizados, coleta de material biológico e realização de
ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) com kits comerciais (Euroimmun) para IgG das respectivas arboviroses. Os
dados obtidos foram armazenados no banco de dados REDCap 6.18.1 - © 2018 Vanderbilt University. Foram incluídos 181
indivíduos, sendo 96 (53%) mulheres e 84 (47%) homens, com idade média de 28 anos (dp ± 18), e com escolaridade de: não
alfabetizado 28 (15%), ensino fundamental 115 (64%), ensino médio 36 (20.0%), ensino superior 1 (1%).
Apenas 7 (4%) referiram diagnóstico prévio de arboviroses. Os resultados para o ELISA foram positivos em: ZIKV, 4 (2,3%);
CHIKV 0 (0%), DENV 23 (26%). Os resultados encontrados são totalmente diferentes de Salvador e outras capitais, sugerindo
pouca circulação do DENV e que provavelmente ainda não houve circulação de ZIKV e CHIKV na localidade estudada. Isso
deve-se, provavelmente, a ausência do vetor ou da circulação do vírus ou ao isolamento da comunidade. Logo, o estudo traz
informações novas, sendo importante, pois identifica uma população ainda susceptível a esses arbovírus.
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Resumo
A família Flaviviridae inclui diversos vírus de importância para a saúde humana e animal. Os membros pertencentes a essa família são
caracterizados por terem vírions esféricos, presença de envelope e genoma composto por uma fita de RNA linear de polaridade positiva.
No gênero Flavivirus, encontram-se os vírus do Nilo Ocidental (WNV) e da encefalite de Saint Louis (SLEV), arbovírus zoonóticos
capazes de causar infecções em humanos com quadro assintomático ou associadas a febres, encefalites e outras doenças
neurológicas. O objetivo deste trabalho foi analisar a soroprevalência de anticorpos neutralizantes contra WNV e SLEV em amostras de
equinos do estado de Pernambuco. Para isso, foram utilizadas 110 amostras de soro, sendo 92 de cavalos do Arquipélago de Fernando
de Noronha e 18 de cavalos dos municípios de Bezerros e Barra de Guabiraba, na mesorregião do Agreste pernambucano. As amostras
foram analisadas através de ensaio de neutralização por redução de placa (PRNT75) em células da linhagem BHK-21, utilizando
quimeras virais nas quais as proteínas estruturais prM e E do vírus vacinal da Febre Amarela (YFV 17D) foram substituídas pelos genes
prM e E de WNV e SLEV. Entre os cavalos de Fernando de Noronha, foram detectados anticorpos neutralizantes contra SLEV em seis
amostras e contra WNV em uma amostra. Entre os cavalos do Agreste do estado, foram encontrados anticorpos neutralizantes contra
SLEV em quatro amostras. Anticorpos neutralizantes contra WNV não foram encontrados nas amostras da região Agreste. Esses
resultados indicam a circulação de WNV e SLEV no estado de Pernambuco e a co-circulação desses vírus em Fernando de Noronha,
podendo estar relacionada ao intenso fluxo migratório de aves nesse arquipélago. Novos estudos devem ser conduzidos a fim de
realizar a caracterização molecular dos vírus circulantes e compreender o fator epidemiológico dessas infecções, bem como as suas
implicações para a saúde pública na região.
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Resumo
Dengue é uma doença endêmica no Brasil há décadas. Entre os anos de 2015 e 2016 o Brasil foi afetado por um surto de infecção pelo
vírus Zika (ZIKV) sem precedentes, que atingiu diversas regiões do país, incluindo o estado da Bahia e sua capital Salvador. Um dos
grupos populacionais mais susceptíveis é o de gestantes, devido ao risco de infecção congênita por Zika. Neste contexto os estudos de
soroprevalência mostram-se importantes para definir a exposição e susceptibilidade das gestantes e puérperas. Assim, com objetivo de
realizar uma soroprevalência através da detecção de anticorpos IgG para Dengue e Zika em mulheres admitidas em uma maternidade
de Salvador, foi realizado um estudo de corte transversal com inclusão de casos no período de setembro a novembro de 2017, após o
período de epidemia de Zika. Foram incluídas mulheres puérperas consecutivas admitidas em uma maternidade de referência em
Salvador que concordaram com a participação. A estas mulheres foi aplicado questionário padronizado para coleta de dados
socioepidemiológicos, estes, foram geridos na plataforma online RedCap. Sendo coletadas amostras biológicas e realizadas sorologias
utilizando os kits comerciais (Euroimmun) conforme recomendação do fabricante. Avaliamos 308 parturientes com idade média de 27,2
anos. Destas 51,9% se declararam pardas, 40,3% negras e 7,8% brancas. 30,8% tinham até o nivel médio completo. 34 (11%) referiram
infecção por dengue e 69 (22,4%) afirmaram ter tido zika. A sorologia anti-zika IgG foi positiva em 171 (56,8%) das 301 amostras
testadas e 275 (91,3%) apresentaram positividade anti-dengue IgG. Até o momento existem poucos trabalhos de soroprevalência
durante e após o surto de ZIKV, uma dificuldade para realização deste tipo de estudo é a heterologia e epidemias simultâneas dos vírus.

Durante a epidemia de Zika um estudo sorológico conduzido em Salvador, utilizando como metodologia a detecção de anticorpos IgG,
apontou uma positividade de 59,3% para Zika em 257 parturientes, dados semelhantes aos encontrados no estudo atual após a
epidemia. Além disto nota-se uma disparidade quanto a quantidade de mulheres que referiram ter tido Zika ou Dengue e os resultados
das sorologias, possivelmente, devido a não presença de sintomas clínicos decorrentes da infecção, esclarecendo a importância da
vigilância e elaboração de medidas preventivas para possíveis surtos posteriores especialmente para o grupo de gestantes.
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INFECÇÕES CONGÊNITAS EM UMA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DE SALVADOR-BAHIA
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Resumo
demias concomitantes de Dengue, Chikungunya e Zika vem ocorrendo no Brasil. Em maio de 2015 os primeiros casos de infecção por
us Zika (ZIKV) foram confirmados no Brasil e após seis meses um surto de recém-nascidos com microcefalia foi notificado no Nordeste,
ndo confirmada a associação com a infecção por ZIKV em gestantes e infecção congênita. Estudos de soroprevalência, sobretudo em
lheres e gestantes são necessários para o melhor entendimento do impacto dessas arboviroses em nosso meio. Avaliamos a prevalência
anticorpos para ZIKV, Dengue (DENV) e Chikungunya (CHIKV) em puérperas que referiram exantema durante a gestação e em seus
onatos. Trata-se de um estudo de corte-transversal, soroepidemiológico, que incluiu puérperas que referiram doença exantemática durante
estação e seus neonatos, admitidos em uma maternidade de referência de Salvador-BA, durante a epidemia de Zika, de 2016. Dados
icos e epidemiológicos foram obtidos com questionários padronizados após assinatura do TCLE. Detecção de anticorpos IgG para ZIKV,
NV, CHIKV e IgM para DENV e CHIKV foram realizadas por kits comerciais de ELISA (Euroimmun™). A detecção de IgM específica antiKV IgM foi realizada por MAC-ELISA “in house” (CDC). Foram incluídas 101 mães, com idade mediana de 23 anos (IQR=10). A maioria
clarou-se da cor negra (54,5%), e cursado até o ensino médio (46,5%). Com relação à soroprevalência, para IgM anti-ZIKV, 07 mães
9%) e 04 neonatos (4%) foram reagentes. Para IgM anti-CHIKV, 23 mães (22,8%) e 04 neonatos (4%) foram reagentes. Para IgM antiNV, 12 mães (11,9%) foram reagentes. Onúmero de puérperas soropositivas para IgG contra ZIKV, CHIKV e DENV foi de 73 (72,3%), 39
,6%) e 93 (92,1%), respectivamente. Dos 101 neonatos , 73 filhos de mães com evidência de infecção por ZIKV (72,3%), 06 (8,2%)
sceram com microcefalia. Dentre os neonatos das 23 mães com IgM anti-CHIKV (IgM), 03 possuíam IgM anti-CHIKV, caracterizando
ecção congênita, no entanto nasceram saudáveis. Caracterizamos as taxas de soroprevalência para ZIKV, CHIKV e DENV, em puérperas
e apresentaram doença exantemática durante a gestação e a incidência de infecção congênita pelo ZIKV e CHIKV, no período do estudo.
conhecimento da soroprevalência para os arbovírus é importante para entender a real dimensão da epidemia de arboviroses no Brasil
ara serem identificados os grupos ainda susceptíveis às infecções para que medidas de prevenções sejam direcionadas.
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SUSPEIÇÃO DE INFECÇÃO POR ZIKA, DENGUE E CHIKUNGUNYA EM PACIENTES COM AIDS
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Resumo

Os vírus Zika, Dengue e Chikungunya são arboviroses de grande relevância na saúde pública local e
mundial. O diagnóstico diferencial clínico entre as três arboviroses não é fácil, devido às semelhanças
das sintomatologias da Dengue, Chikungunya e Zika. Ainda são escassos estudos epidemiológicos
sobre a história natural destas arboviroses em grupos de risco aumentado, incluindo pacientes com
infecção pelo HIV, principalmente na faixa etária pediátrica. A descrição da frequência e das

manifestações clínicas das infecções pelos vírus Zika, Dengue e Chikungunya em crianças e
adolescentes com infecção HIV/Aids foi o objetivo do presente estudo, de tipo série de casos, no
Serviço de Atendimento Especializado – Hospital Dia do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando
Figueira em menores de 19 anos, portadores do HIV/Aids por transmissão vertical. A coleta de dados
foi feita de janeiro a julho de 2017, após aprovação do Comitê de Ética, por meio de um questionário
semiestruturado. Os dados foram analisados no software EPI-INFO™ 3.5.2. Foi empregada a
estatística descritiva e análise bivariada, utilizando-se o teste de qui-quadrado ou exato de Fisher. Das
308 crianças e adolescentes infectados pelo HIV/Aids, 30 (9,7%) apresentaram suspeição de alguma
arbovirose, sendo 18 (60%) a febre de Chikungunya, a qual foi a suspeição de maior frequência.
Dezessete (56,6%) pacientes foram do sexo masculino. A faixa etária mais acometida foi a de
adolescentes (78,5%). Artralgia e febre foram os sintomas mais frequentes entre as arboviroses
(86,6%). Das 30 sorologias de Dengue solicitadas, houveram 22 (73,3%) resultados até o fim da
pesquisa. Desses 22, 15 (68,2%) positivos e 7 (31,8%) negativos. Em relação às pesquisas
equivalentes, a maioria das variáveis analisadas teve resultado concordante, sendo as diferenças
existentes atribuídas à limitação de pacientes inclusos em nosso estudo. A partir das devidas
informações supracitadas, foi constatado que as crianças e adolescentes infectados pelo HIV/Aids
estudados apresentaram frequência e manifestações clínicas similares à população não infectada.
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Resumo

A emergência e re-emergência de arboviroses transmitidas pelo vetor Aedes aegypti no Brasil e o
risco de uma epidemia tríplice (CHIKV, DENV e ZIKV) em caráter nacional é uma das maiores
preocupações sanitárias da atualidade. Não havendo vacina de comprovada eficácia para tais vírus, a
prevenção e o controle da transmissão vetorial são os meios de controle destes agravos, mas que
necessitam ser revistas à luz de novos conhecimentos multidisciplinares. A mudança de conduta em
relação à qualidade no ambiente urbano é central para prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes,
que são produto do modo de vida de nossa sociedade, e só pode ser mobilizada com educação
permanente e em todos os níveis. Nesse sentido, foram desenvolvidos um curso de férias no Instituto
Oswaldo Cruz/Fiocruz para docentes e discentes de graduação de diferentes áreas, e oficinas
dialógicas em duas escolas públicas e uma escola da rede particular de ensino, a fim de promover a
sensibilização da população para ações de controle do Aedes. O curso abordou os aspectos
biológicos das principais arboviroses transmitidas pelo Aedes, materiais educativos voltados para o
controle do vetor, a produção de “stop motion”, conceitos e práticas de CienciArte (música e
construção de modelos), e a divulgação científica através das mídias digitais. As oficinas
desenvolveram o tema de maneira teórica e prática, através de apresentações audiovisuais, busca de
focos de mosquitos, mapeamento local, preenchimento da tabela dos dez minutos contra o Aedes
exercitando sempre a criatividade, percepção e o diálogo. As atividades proporcionaram momentos de
reflexão e (re)significação, estimulou o trabalho em grupo e a cooperação no desenvolvimento de
propostas educativas. As oficinas possibilitaram a formação de multiplicadores de ações para a
prevenção de arboviroses, permitiu discussões críticas do contexto sócio econômico e cultural da
população jovem em áreas de vulnerabilidade socioambiental. As atividades apresentadas foram
conduzidas tendo em vista a interface da relação com a sociedade, valorizando as dimensões de
articulação com ensino e extensão e a produção de tecnologias sociais e educacionais com
profissionais de ensino, saúde e cultura. Acreditamos que tais ações podem promover mudanças das
condições sociais, culturais e políticas da saúde relacionadas a essas arboviroses, em todos os
espaços alcançados pelo projeto.
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Resumo
A epidemia, que envolve os três arbovírus dengue, zika e chikungunya causou inúmeros efeitos para o âmbito da saúde, só no ano de
2016 foram relatados 1.399.480 casos de dengue. Com isso, é preciso estabelecer estratégias interdisciplinares e acessíveis nos
processos educativos dentro da comunidade, que permitam refletir sobre a realidade cotidiana e construir saberes que tragam decisões
e ações locais para que a população se empodere de medidas e enfrente a epidemia reconhecendo os sintomas e possíveis
tratamentos. O estudo tem como objetivo relatar as experiências do Projeto de Extensão “Educação e Arte: Saúde a toda parte – Deu a
Zica”, que estimula, por meio da educação popular em saúde, o conhecimento de práticas para prevenção e promoção do autocuidado.
Com base na Educação Cultural em Saúde, o presente projeto utiliza o teatro do mamulengo, como ferramenta problematizadora para
orientar e sensibilizar a população. Ele conta com uma equipe de estudantes da área da saúde do Centro Acadêmico de Vitória –
(CAV/UFPE). Foi realizado um mapeamento dos Bairros com acesso a saúde considerados insuficiente e com possível aumento desta
tríplice epidêmica, localizados na cidade da Vitória de Santo Antão. Avaliada a realidade do território é montada a apresentação do
teatro do mamulengo, introdução ao tema proposto, e dinâmica de grupo, objetivando a troca de conhecimento sobre as formas de
transmissão e prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. O Projeto alcançou, em 06 meses, os bairros Bela
Vista, Mario Bezerra e Pirituba, o Seminário de Vigilância em Saúde do CAV/UFPE, e o I Congresso Interdisciplinar do Interior de
Pernambuco (CInPE). No decorrer das ações, questionamentos puderam ser esclarecidos e discussões sobre atitudes nas esferas
individuais, coletivas, de gestão e políticas que pudessem contribuir para o controle da epidemia, foram notáveis nas rodas de conversa.
Ao final de cada intervenção é produzido um “minidocumentário” sobre o trabalho realizado, para divulgar o projeto nos meios de
comunicação e mídias sociais. A Educação Popular em Saúde surge como mecanismo significativo de empoderamento social, utilizando
o teatro de mamulengo para problematizar situações cotidianas, com o objetivo de tornar o sujeito um participante ativo no processo de
educação em saúde, proporcionando transformar a realidade de seu território em um processo contínuo de promoção, prevenção e
tratamento de doenças.
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Autores

Amanda Souza Fernandes 1, Ana Isabel Fernandes Vieira 1, Erika Guimarães Araruna 1,
Damires Yluska de Souza Fernandes 2, Maria Aparecida da Silva Santiago 2, André de
Alencar Oliveira da Costa 2

Instituição 1 UFPB - Universidade Federal da Paraíba (Cidade Universitária - João Pessoa - PB Brasil CEP: 58051-900), 2 IFPB - Instituto Federal da Paraíba (Campus IFPB - João
Pessoa Av. Primeiro de Maio, 720 – Jaguaribe - João Pessoa/PB )
Resumo
A alta incidência de arboviroses tem causado demandas específicas de estudos e definições de estratégias públicas de
saúde. Para viabilizá-los, podem ser usados dados provenientes de várias fontes de forma integrada. Entretanto, essas
informações são produzidas de forma heterogênea e precisam de uma padronização de termos. Nesse trabalho, foi criado um
vocabulário semântico com o intuito de promover a uniformização de termos para o domínio de arboviroses, facilitando,
portanto, o uso integrado dos mesmos. Foi realizado um estudo observacional e transversal com base em dados fornecidos
pela Secretaria de Saúde da Paraíba, relacionados à notificação dos casos, sinais e sintomas. Foi composta uma equipe com
duas profissionais médicas infectologistas, uma graduanda em Medicina e uma profissional e dois graduandos em
Computação para analisar e criar o vocabulário. Este foi desenvolvido por meio de uma ontologia, no escopo da Infectologia

no tocante às arboviroses. Baseando-se em metodologias de engenharia de ontologias, foi instanciado um processo
incremental de desenvolvimento da ontologia ARBO. O processo decorreu dos seguintes passos: (i) determinação do domínio
de conhecimento; (ii) enumeração e definição de termos importantes; (iii) pesquisa de vocabulários relevantes para reuso; (iv)
definição de classes e propriedades; e (v) validação dos termos por especialistas da área médica. O número de termos
originalmente criados para a ontologia ARBO foi de 155, outros 63 foram reutilizados, resultando em um total de 218 termos.
Foram realizadas duas formas de avaliação do vocabulário: (i) se a ontologia ARBO faz diferença na padronização dos dados;
e (ii) se ela é útil na construção de aplicações baseadas nesses dados. No primeiro caso, o vocabulário foi comparado com
outros, resultando em um aumento de abrangência de termos de 70%. Na segunda avaliação, foi realizado um questionário
com usuários reais (profissionais de saúde e leigos) cujos resultados foram positivos no tocante à utilidade dos dados e às
visões de informações dispostas em diversas perspectivas. Os dados publicados de acordo com a padronização definida têm
potencial para serem usados em diversas aplicações e para facilitar o intercâmbio de informações entre pesquisadores do
mundo todo. Para viabilizar isso, os termos se encontram tanto em português, quanto em inglês. Em trabalhos futuros,
pretende-se padronizar e realizar análises mais profundas de mais dados reais relacionados às arboviroses.
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Resumo
O elevado número de casos de doenças provocadas pelo Aedes aegypti no Brasil tem preocupado as autoridades de saúde, pois além
da dengue, o mosquito apresenta coinfecção com outros arbovírus, como o chikungunya, zika vírus e febre amarela, constituindo um
sério problema de saúde pública. É nesse contexto epidemiológico que surge um dos maiores desafios enfrentados pelas autoridades
de saúde, a dificuldade de lidar com diagnóstico, pois além da falta de recursos financeiros e demora nos resultados dos exames
laboratoriais, os sintomas dessas doenças se assemelham. Sendo assim este trabalho pretende analisar por meio de revisão de
literatura, publicações relacionadas a utilização de técnicas computacionais de mineração de dados na extração de padrões de doenças
causadas pelo Aedes aegypti, levando em consideração dados epidemiológicos e a sintomatologia apresentada pelo indivíduo. O estudo
foi feito de maneira descritiva e qualitativa por meio de revisão bibliográfica. A amostra a ser estudada foi composta de 5 artigos
relacionados com a temática do estudo. A busca deu-se na biblioteca virtual de saúde iniciando a pesquisa com os seguintes critérios:
artigos completos; em português e inglês; indexados IBECS, Lilacs, Medline nos anos de 2015 a 2018, em seguida apresentam-se os
resultados e as discussões. Técnicas computacionais tais como Árvores de Decisão (ADs) e Redes Neurais Artificiais (RNA) foram
aplicadas pelos pesquisadores para auxiliar na tarefa de classificação de arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti. O desempenho
obtido pelo método de Árvores de Decisão para classificar que uma pessoa estava com dengue chega alcançar 95,2% de acerto.
Demonstrando que embora métodos de aprendizagem de máquina sejam relativamente recentes, são métodos que têm se mostrado
eficazes em problemas de classificação de doenças. Os estudos revelam a possibilidade de um método que auxilia no diagnóstico de
arboviroses de forma mais assertiva e de maneira não invasiva, isto é sem exames laboratoriais.
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Resumo

Aedes aegypti é um mosquito que está espalhado por todo o mundo, sendo responsável pela
transmissão de várias doenças como dengue, zika e chikungunya. Como pertence ao gênero

Cymbopogon, a planta Cymbopongon citratus torna-se promissora na luta contra Aedes aegypti, onde
dentro desse gênero existe a planta Cymbopogon nardus, que já possui um efeito comprovado contra
o mosquito Aedes aegypti. Buscou-se através deste estudo avaliar o potencial do óleo essencial de
Cymbopogon citratus frente aos ovos e larvas desse vetor. O presente estudo trata-se de uma
abordagem experimental. O óleo essencial foi extraído através do processo de hidrodestilação, onde
foram preparadas concentrações de 0,25% a 2% e aplicadas sob as larvas e ovos do mosquito Aedes
aegypti para avaliar LC50 e CL90. Todas as concentrações testadas de óleo essencial de
Cymbopogon citratus mostraram atividade larvicida contra larvas no terceiro estágio de Aedes aegypti
com LC50 na concentração de 0,25% e CL90 na concentração de 0,50%. Nos estudos ovicidas, foi
possível observar que o óleo de Cymbopogon citratus desenvolveu atividade com LC50 perto da
concentração de 0,75%, mas o CL90 deste óleo não foi obtido até a concentração de 2%. Furtado et
al. (2005), assim como nesse estudo obteve resultados positivos contra as larvas de Aedes aegypti
com o óleo essencial de Cymbopogon citratus onde a CL50 foi de 63,9 mg/mL e CL90 de 112,2 mg/mL
de óleo essencial, já Aguiar (2011) obteve resultados positivos avaliando o óleo de Cymbopogom
winterianus frente aos ovos de Aedes aegypti com taxa de eclosão menor com 4,6% para CL50 e 2%
para CL90. Cymbopogon citratus apresentou resultados positivos nos testes larvicida e ovicida, onde
estudos serão realizados para avaliar se este óleo também apresenta resultados satisfatórios no
mosquito adulto de Aedes aegypti e a determinação de sua composição química.
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Resumo

No Brasil, o sistema de vigilância de epizootias em Primatas Não Humanos (PNH) tem como marco
inicial o ano de 1999. Em Julho de 2016, após a confirmação de um caso humano no munícipio de
Bady Bassit, um PNH encontrado morto no município de Ribeirão Preto teve confirmação laboratorial
para o vírus da febre amarela. Desde então, o Estado de São Paulo começou a identificar tanto casos
humanos quanto PNH positivos para FA tanto em áreas com e sem recomendação de vacina. Durante
o primeiro período de sazonalidade da doença (Julho de 2016 a Junho de 2017) foram confirmados
175 PNH positivos para FA. Já no segundo período, desde Julho de 2017 até Abril de 2018 esse
número aumentou para 732 PNH positivos para o vírus. Houve a notificação de epizootias em 306
municípios do Estado, porém a circulação viral foi identificada em 80 municípios, sendo que a capital
(N=142) e os municípios dos Grupos de Vigilância Epidemiológica de Campinas (N=379), Franco da
Rocha (N=119), Sorocaba (N=102) e Osasco (N=80) foram as áreas com maior número de PNH
positivos para FA. Com relação ao gênero dos PNH, 67,7% eram Alouatta sp., 7,5% Callitrix sp., 2,4%
Cebus sp., 1,7% Callicebus sp. e 0,7% Sapajus sp. Inicialmente as ações para controle do surto
foram realizadas de acordo com a estratégia de corredores ecológicos, onde era realizada a
vacinação da população residente ou que se deslocasse para áreas com PNH positivos para FA.
Porém, atualmente, todos os municípios do Estado de São Paulo foram integrados pelo Ministério da
Saúde como áreas de recomendação para a vacina.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Primatas não humanos, Vigilância em saúde
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INTRODUÇÃO: A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa aguda, de alta letalidade, causada por um arbovírus do gênero
Flavivirus, família Flaviviridae, para a qual há disponível vacina eficaz. OBJETIVO: Descrever as estratégias de vacinação adotadas
pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES RJ) para o enfrentamento da Febre Amarela Silvestre. METODOLOGIA:
Relato de Experiência das estratégias realizadas pela SVS/SES RJ para evitar a ocorrência de casos de FA na população.
DISCUSSÃO: Em jan/17, em função do cenário epidemiológico da FA nos estados de Minas Gerais (MG) e Espirito Santo (ES), com a
ocorrência de surtos da doença em diversos municípios, a SES RJ definiu uma área de vacinação, englobando 16 municípios do ERJ
limítrofes com MG e ES, com o objetivo de vacinar a população residente ou que trabalhasse em zona rural/mata. Ressalte-se que o
estado do Rio de Janeiro não era área de recomendação de vacinação contra FA pelo Ministério da Saúde. Também modificada a
definição de caso suspeito da doença, tornando-a mais sensível para captação dos casos menos graves. No 2º sem/2017, em função da
entrada do vírus da FA em municípios da região Norte, Noroeste e Baixada Litorânea, a SES RJ definiu todo o ERJ como área
temporária de recomendação vacinal, com previsão de aporte gradual de doses de vacinas até janeiro de 2018. Nas áreas com
evidência de circulação viral (casos em humanos ou epizootias confirmadas) a vacinação deveria englobar toda a população maior de 6
meses de idade, incluindo gestantes e indivíduos com mais de 60 anos. Foram confirmados 27 casos de febre amarela 2017 e cobertura
vacinal 40,18%. Em janeiro de 2018 foi incorporada, na região metropolitana, a vacina com dose fracionada. Até junho de 2018 foram
confirmados 277 casos da doença e uma cobertura vacinal de 64,21%. CONCLUSÃO: Apesar da estratégia adotada de ampliação
precoce das áreas de recomendação vacinal, com vistas à prevenção da ocorrência de casos humanos, as dificuldades em ampliar de
forma rápida a cobertura vacinal, principalmente nas localidades sem casos registrados, houve a ocorrência de casos em humanos. A
veiculação em mídia de possíveis eventos adversos vacinais, a resistência de alguns segmentos de profissionais de saúde em indicar a
vacinação e a falta de percepção de risco de parte da população podem ter contribuído para as baixas coberturas vacinais registradas
no estado.
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Resumo

No atual cenário epidemiológico brasileiro, as doenças causadas por arbovírus, como dengue, febre
Chikungunya e Zika Vírus, tem apresentado alta prevalência, sendo observada uma proporção
significativa de casos graves e óbitos. Nessa perspectiva, a vigilância do óbito, ferramenta da
vigilância em saúde na compreensão dos determinantes e condicionantes de óbitos de causa mal
definida, visa investigar óbitos suspeitos por arboviroses na lógica de analisar os fatores associados
ao evento e recomendar medidas de prevenção e de qualificação da atenção à saúde. Trata-se de um
relato de experiência que tem por objetivo descrever as vivências e os desafios do processo de
trabalho da vigilância epidemiológica da I Gerência Regional de Saúde (I GERES) nas investigações
dos óbitos suspeitos por arboviroses. A I GERES assessora 19 municípios pernambucanos e a ilha de
Fernando de Noronha. Em 2016 foram verificados 283 óbitos, destes, 25,4% foram confirmados e
28,6% descartados. Em 2017, houve uma redução de destes números em relação ao ano anterior,
sendo 75 óbitos suspeitos, onde 5,3% foram confirmados e 46,6% descartados. A vigilância do óbito
por arboviroses envolve a discussão técnica do caso a partir das investigações epidemiológicas no
âmbito domiciliar e hospitalar. Em Pernambuco, os casos são analisados no Comitê de Discussão de
Óbitos por Dengue e outras Arboviroses, com o apoio das GERES. Com esta estratégia foi possível
aperfeiçoar os instrumentos utilizados pelas vigilâncias municipais, qualificar critérios de análise dos
óbitos, entender as fragilidades da rede de saúde e os fatores relativos ao processo de trabalho das
equipes de vigilância e atenção. Ao longo desse caminho, alguns entraves foram identificados como a
dificuldade dos municípios em percorrer todas as unidades hospitalares onde o paciente foi atendido.
Diante disso, a I GERES intensificou o apoio técnico, realizando as investigações hospitalares nas
unidades de saúde. A regional também apoia os gestores municipais na realização das investigações
domiciliares, monitorando os casos e o processamento dos dados. Apesar dos avanços conquistados,
inúmeros são os desafios na consolidação desse trabalho. É necessária maior integração entre
vigilância e a atenção básica na coleta dos dados clínico-epidemiológicos, maior aporte de

informações de exames clínico para subsidiar a discussão dos casos e, divulgação das informações
aos setores envolvidos na tríade vigilância, prevenção e cuidado em saúde.
Palavras-chaves: Causas de morte, Infecções por arbovírus, Vigilância em saúde pública, Perfil de Saúde, Regionalização
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Resumo
Considerando o baixo registro de notificações de zika vírus e chikungunya em humanos no município de Foz do Iguaçu/PR, aliado ao
alto índice de suspeitas de dengue negativos e principalmente, por se tratar de município fronteiriço, se optou trabalhar articuladamente
com o componente entomológico para identificar áreas de risco e casos humanos de arboviroses. O objetivo desse estudo foi descrever
os casos de arboviroses em humanos a partir da vigilância entomológica no município de Foz do Iguaçu no mês de julho de 2017. Tratase de um estudo descritivo realizado no período de julho de 2017. Para a captura entomológica foram utilizadas armadilhas Adultraps
distribuídas em todos os quarteirões do município. Para isolamento viral nos mosquitos foi utilizado biologia molecular no Centro de
Medicina Tropical da Tríplice Fronteira. Para identificação de casos humanos foi realizada busca ativa de sintomáticos em um raio de
150 metros a partir do vetor positivo. Para as amostras humanas foi utilizado RT-PCR no Laboratório Central do Estado e Centro de
Medicina Tropical da Tríplice Fronteira. Foi utilizado como definição de caso suspeito de arbovirose para busca ativa: “indivíduo
residente de Foz do Iguaçu, morador no raio de 150 metros a partir dos mosquitos confirmados para arbovirose e que tenha sido
suspeito para arboviroses nos últimos 14 dias”. Das 3476 armadilhas instaladas, foram analisadas 2617 (75%). Destas, em 203 (7,76%)
foram capturados mosquitos. Destes, em 7 (3,5%) foram identificados arbovírus: Zika e Dengue. A busca ativa resultou na identificação
de 27 casos humanos, onde 7 (26%) se recusaram a coletar a amostra. Foram realizadas 20 (74%) coletas de amostras para análise
laboratorial, sendo detectados 6 (30%) casos positivos para arboviroses, sendo 5 (83%) dengue e 1 (17%) Zika. Conclui-se que
o componente entomológico na vigilância de arboviroses direcionou a identificação de casos humanos para adoção de medidas de
controle locais e intervenção em tempo oportuno. Recomenda-se trabalhar articuladamente com todos os eixos da vigilância.
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Resumo

Visando detectar padrões e mecanismos de circulação viral, diversas ações de vigilância estão sendo
intensificadas, entre elas inquéritos sorológicos e vigilância molecular em diferentes regiões do país.
Diante disso, o objetivo deste estudo é analisar a presença do Dengue virus (DENV), Chikungunya
virus (CHIKV) e Zika virus (ZIKV), seus subtipos e genótipos associados em amostras clínicas de
pacientes febris que procuraram os Serviços de Saúde do Município de São José do Rio Preto em um
sistema de vigilância epidemiológica ativa. Para a pesquisa destes arbovírus foram utilizados
oligonucleotídeos iniciadores específicos para o gene do envelope (ZIKV), NsP1 (CHIKV) e NS5
(DENV) através do RT-PCR em tempo real. Entre fevereiro de 2016 a junho de 2018 foram analisadas
1891 amostras de soro. Duzentas e nove amostras (11,1%) foram confirmadas como positivas para o
ZIKV, 99 (5,24%) para DENV e três (0,16%) para CHIKV. Os sorotipos de DENV encontrados foram:
75% (74/99) DENV-2, 23% (23/99) DENV-1 e 2% (2/99) DENV-4. Importante ressaltar que foram

observados sete casos de co-infecção por DENV-2/ZIKV e três casos de co-infecção por DENV1/ZIKV. Por ser o sorotipo predominante as amostras de DENV-2 foram submetidas ao
sequenciamento do gene do envelope e foram utilizadas para a reconstrução filogenética, mostrando
a circulação do genótipo Americano/Asiático, porém com a presença de polimorfismo genético em
relação às amostras detectadas no passado em nossa região. As amostras de DENV-1 foram
genotipadas para SNP presente na posição 2021 do envelope e 8587 da proteína NS5, que
diferenciam L1 de L6 dentro do genótipo V, mostrando a circulação predominante de L6 sobre L1.
Nosso dados permitem concluir que embora Zika seja o arbovírus predominante em nossa região,
dengue continua circulando, com ênfase no sorotipo 2. A circulação de DENV-1 e DENV-4 é residual
dos últimos surtos (mesmo genótipos que circularam anteriormente, genótipo V e genótipo II,
respectivamente). Além disto, CHIKV está circulando em baixa quantidade, o que possibilitaria a
ocorrência de uma epidemia de larga escala no futuro. Este trabalho demonstra a importância de
integração universidade-sistema de saúde através de estudos moleculares para o entendimento da
origem e evolução dos arbovírus, enfatizando a importância da utilização dos mesmos como
ferramenta de predição de epidemias em programas de vigilância epidemiológica.
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VÍRUS ZIKA COMO DESENCADEADOR DA SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA

Autores

Sarah Raquel Martins Rodrigues 1, Giovanna Cecília Freitas Alves de Arruda 1, Lucas
Emanuel Carvalho Cavalcante 1, Sarah Mikaella Silva de Brito 1, Wilberto Antônio de
Araújo Neto 1, Marcelo Henrique Santos Paiva 1

Instituição 1 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Centro Acadêmico do Agreste, Núcleo
Ciências da Vida.)
Resumo
Os arbovírus são assim chamados porque parte do seu ciclo de replicação ocorre em insetos artrópodes. O Zika vírus (ZIKV) foi
originalmente isolado em 1947, em Uganda na África, ocasionando casos febris esporádicos na região. Na década de 60, o vírus foi
identificado na Ásia, quando foi isolado a partir de amostras do mosquito Aedes aegypti. Após isso, casos esporádicos provocados por
ZIKV resultaram em infecções sem gravidade. Esse cenário foi modificado em 2007, quando uma epidemia de grandes proporções
provocada pelo ZIKV foi registrada na Micronésia. Estudos conduzidos à posteriori observaram a ocorrência de casos da síndrome de
Guillain-Barré (SGB), associada às infecções por ZIKV. Esta síndrome é classificada como, um subtipo bastante frequente de
polineuropatia periférica aguda, que promove a desmielinização dos nervos periféricos e consequentemente fraqueza motora e
alterações sensoriais. Este trabalho teve como objetivo discutir a relação da síndrome de Guillain-Barré com o ZIKV, a partir da análise
de estudos publicados entre 2016 e 2018. Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura especializada de abril a junho de 2018,
através de consultas a artigos científicos selecionados por meio da busca nas plataformas PUBMED e MEDLINE. Para a busca dos
artigos foram utilizadas as seguintes palavras-chave: “Zika Vírus” e “Guillain-Barré syndrome”, foram selecionados para leitura
respetivamente 22 e 11 artigos. Desses 33 artigos, 12 foram selecionados, porque se enquadravam nos seguintes critérios: Título,
resultado, discussão e conclusão correlacionados ao tema do trabalho. Foram excluídos artigos que não se adequavam ao objetivo do
trabalho, bem como artigos anteriores ao ano de 2016. Considerando-se um estudo realizado na Polinésia com 42 pacientes, nos quais
foram encontrados anticorpos neutralizantes para ZIKVa, foi constatado que o vírus é um possível desencadeador da SGB. Foi possível
observar também que outros vírus do gênero Flavivirus como os vírus da dengue, do Oeste do Nilo, da encefalite japonesa e da vacina
contra febre amarela também podem provocar a síndrome. Por fim, diante da realidade epidemiológica do Brasil, com o aumento no
número de casos da SBG entre 2015 e 2016, verificamos a forte relação entre a presença de ZIKV e o desenvolvimento dessa
síndrome. Palavras chave: Infecções por Arbovirus, Síndrome de Guillain-Barré, Zika Vírus.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A epidemia de Zika é um problema de saúde pública global. O vírus zika (ZIKV) foi inicialmente isolado em
macacos Rhesus na África, em Uganda, no ano de 1947, responsável por uma arbovirose emergente no mundo. O ZIKV é
transmitido principalmente pelos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. O vírus da família Flaviviridae, gênero
Flavivirus, circula na Ásia, África, Américas e mais recentemente na Europa. Em fevereiro de 2014, o vírus foi registrado pela
primeira vez nas Américas. No Brasil, o Aedes aegypti é o vetor mais importante da dengue, da zika e da chikungunya. Em
2015, foi confirmada a circulação do vírus no Nordeste do Brasil e dispersou-se por todo o país desde o início do ano de 2016.
No estado de São Paulo foram confirmados 3.857 (39,2%) casos da Doença Aguda do Zika Vírus (DAVZ) e no Município de
Ribeirão Preto em torno de 1.480 (65,0%) no ano de 2016. A distribuição espacial dos vetores afeta fortemente a
epidemiologia da doença. Além disso, o ciclo de vida do mosquito está relacionado ao ambiente urbano e fatores climáticos. O
vetor tem um poder de multiplicação em detrimento dessas condições favorecendo a infestação no território. OBJETIVO:
Descrever e analisar espacialmente os casos confirmados de DAVZ ocorridos no município de Ribeirão Preto no ano de 2016.
MÉTODOS: O estudo ecológico utilizou os casos confirmados de DAVZ em Ribeirão Preto, SP, em 2016. Os endereços da
residência dos casos foram georreferenciados. Para mostrar a densidade dos casos entre os setores e os bairros foi realizada
análise de kernel e para mostrar o risco relativo na população foi utilizado o SatsCan. RESULTADOS: Foram encontrados 945
endereços subdivididos entre os 5 setores e 59 bairros. A análise de Kernel mostrou uma particularidade quando interpolado
os endereços com a hidrografia da região. A análise de varredura mostrou aglomerados espaciais de 5 e 50 (%) da população
com risco relativo, estatisticamente significativos nos intervalos entre ≥1,7 até ≤ 2,2 e de ≥1,39 até ≤ 2,81 respectivamente.
CONCLUSÕES: Com as chuvas os níveis de infestação do vetor e aumentam, consequentemente, se elevam as taxas de
incidência da doença. A hidrografia da região aponta forte influencia no aumento das doenças transmitidas pelo mesmo vetor.
A vigilância epidemiológica tem como papel a promoção de campanhas de combate ao vetor junto à população e o
fortalecimento de parcerias que favoreçam na limpeza ambiental dos corpos hidrográficos.
Palavras-chaves: Doença Aguda pelo Vírus Zika, Zika Vírus, Análise Espacial, Arbovirose, Epidemiologia Espacial
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Resumo

INTRODUÇÃO: Crianças e adolescentes apresentam cada vez mais coparticipação em ações no
combate às arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya. As intervenções educativas com
escolares praticadas em estados brasileiros e em grandes países apresentam resultados positivos no
conhecimento sobre o assunto e na mudança comportamental da comunidade. Estudos como a
abordagem eco-bio-social evidenciam que o conhecimento ecológico, biológico e social dos
determinantes de transmissão vetorial das arboviroses propõem uma ressignificação do processo
saúde-doença e sugerem uma real mudança de hábitos individuais e coletivos. OBJETIVO: Relatar a
vivência educativa de três acadêmicos de medicina da Universidade Estadual do Ceará no minicurso
intitulado “A abordagem eco-bio-social e a vigilância ativa na prevenção e controle do Aedes aegypti”.
DESENHO DO ESTUDO: Relato de experiência, em uma escola municipal, com a participação dos
graduandos, sobre a implementação da abordagem eco-bio-social em ambiente escolar para a
educação e promoção da saúde no controle do Aedes aegypti. MÉTODOS: O minicurso foi ministrado
por dois pesquisadores e auxiliado pelos três acadêmicos, com atividades de exposição dialogada,
estudo de caso, círculo de cultura e avaliação do encontro. Contou também com atividades interativas
da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA) na apresentação de maquetes e distribuição de
materiais informativos. RESULTADOS: O minicurso despertou a curiosidade e cativou a atenção de
seu público-alvo e da equipe condutora; permitiu a discussão sobre a ressignificação de conceitos
relacionados ao processo saúde-doença, agindo como uma via de acesso à toda a comunidade, uma
vez que os alunos foram instruídos a orientar ações de combate ao vetor no seu domicílio. O ambiente
interativo, igualitário e lúdico estimulou o diálogo. Os escolares expuseram vivências individuais e
questionamentos. DISCUSSÃO: A transdiciplinaridade e a integração entre o conhecimento individual
e coletivo, que foram colocadas em discussão, mostraram uma relação construtiva e positiva para a
formação dos escolares, como também para a equipe condutora do minicurso. CONCLUSÃO: Foi
construído coletivamente um aprendizado crítico, sendo uma experiência enriquecedora com
dialogicidade entre todos os envolvidos.
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Resumo
Desde 2015 a população brasileira vive com as repercussões sociais da epidemia do Zika Vírus, que suscitam um debate sobre: as
dificuldades de diagnóstico; o acesso a cuidados para as crianças com Síndrome Congênita do vírus Zika (SCZ); a busca por benefícios
pelas famílias atingidas; as desigualdades sociais e de gênero; a discussão sobre os direitos reprodutivos, entre outros. Este trabalho
teve como objetivo analisar os diferentes contextos territoriais dos estados da Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba atingidos pelo ZIKV,
tendo em vista as dimensões programáticas da vulnerabilidade. Este estudo faz parte do projeto “Promoção da Saúde no Contexto da
Epidemia de ZIKA: Atores e Cenários nos Processos de Tomada de Decisão” do consórcio de pesquisa ZIKAlliance. Foram identificados
e mapeados os casos confirmados de SCZ por local de notificação e por local de residência, e a rede de atenção para tratamento das
crianças com SCZ de acordo com os protocolos estabelecidos nos respectivos estados. A partir da localização dessa rede, os serviços
oferecidos e a localização dos casos analisaram-se os deslocamentos dos pacientes até os serviços de saúde a fim de determinar
tempos médios de deslocamento e analisar os fluxos da rede de atenção. Foram notificados 530 casos de SCZ em Bahia, 189 casos em
Paraíba e 201 casos em Rio Grande do Norte, desde janeiro 2015 até dezembro de 2016. As capitais (Salvador-BA, João Pessoa-PB e
Natal-RN) apresentaram o maior número de casos confirmados de SCZ, sendo Salvador a capital mais atingida com 248 casos. Após o
mapeamento das redes de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento dos recém-nascidos diagnosticados com microcefalia,
observou-se maior concentração de centros de diagnóstico e tratamento nas capitais dos respectivos estados, porém com menor
cobertura nas cidades polo do interior dos estados. Os estados de Bahia e Paraíba apresentaram a maior taxa de deslocamento por
paciente. A escassez de serviços na rede de assistência em vastas regiões, principalmente na Bahia e Paraíba, pode acarretar maior
custo de deslocamento dos pacientes e até levar ao abandono do acompanhamento/tratamento, com graves consequências na saúde e
bem-estar dessas crianças, da família e da comunidade.
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Resumo
Introdução: Já se passaram quase 3 anos desde que o Jornal do Commercio, no Recife (PE), anunciou com exclusividade a
explosão de casos de recém-nascidos com microcefalia, que se tornou a malformação congênita mais associada ao zika.
Muitas dessas crianças já completaram os seus primeiros mil dias de vida, contados desde o primeiro dia de gestação.
Objetivos: Analisar e divulgar, para o público em geral, como a infecção pelo zika influencia habilidades cognitivas,
comunicativas, motoras e sociais das crianças. Desenho do estudo: Para produção de uma reportagem, foi feita uma
pesquisa de caráter descritivo, exploratório e transversal, com delineamento qualitativo. Métodos: Entrevistas foram realizadas
em unidades de saúde, no Recife, onde crianças com a síndrome congênita do zika (SCZ) são acompanhadas. Entre os
serviços, estão o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal
de Pernambuco e o Centro Especializado em Reabilitação da Fundação Altino Ventura. A amostra foi de 4 crianças, de 1 ano
e 4 meses a 2 anos e 6 meses, com diagnóstico de SCZ, além de 6 médicos. Foram utilizados roteiros de caracterização do
corpus e de entrevista semiestruturada. Os relatos foram analisados de acordo com a técnica qualitativa, que explora um
tema a partir de percepções e experiências de entrevistados. Emergiram 4 categorias (sociabilidade, audição, visão e
coordenação motora) que permitiram compreender como o zika influencia habilidades cognitivas, comunicativas, motoras e
sociais das crianças com a SCZ. Resultados principais: Foi publicada, no Jornal do Commercio e no JC Online
(www.jc.com.br/zikaemmildias), uma série de reportagens, de 13 de março de 2018 a 19 de março de 2018, intitulada Zika em
Mil Dias. Discussões: O material foi inspirado na máxima, validada pela pediatria, de que o início da vida pode influenciar todo
o restante dela. Esse momento inicial da existência humana é tão importante que a ciência reconhece os primeiros mil dias de
vida como um intervalo de ouro, com poder para ditar o destino da criança em termos biológicos (crescimento e
desenvolvimento) e em questões intelectuais e sociais. Conclusões: Alcançados os primeiros mil dias de vida das crianças
com SCZ, profissionais de saúde e famílias apreciam o potencial infantil e a forma como a infecção pelo vírus, ocorrida na
gestação, tem impactado a saúde global, com desfechos que podem ser sentidos ao longo da infância e de anos futuros.
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ZIKA VÍRUS EM PACIENTES COM SÍNDROMES NEUROLÓGICAS ATENDIDOS NO HOSPITAL DE
CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Autores

L.L. LEON 1, R.G. LIMA 1, L.C. BOFFI 1, R.N. BINDILATTI 1, S.M.F. MENONI 1, J.C.
DOMINGUES 1, C.R. GARLIPP 1, S.C.B. COSTA 1, S.H.A. BONON 1

Instituição 1 UNICAMP - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS (Faculdade de Ciências
Médicas - Laboratório de Virologia - Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 - Cidade
Universitária "Zeferino Vaz" - 13.083-887 - Campinas/SP)
Resumo
O vírus Zika é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes spp descrito em 1947 que ganhou notoriedade com o recente
surto ocorrido em 2015, elucidando aspectos clínicos que não haviam sido descritos anteriormente, mostrando-se uma virose
capaz de provocar manifestações neurológicas graves. Essas manifestações vão desde microcefalia até meningites,
encefalites e a síndrome de Guillain-Barré. Esse flavivírus foi responsável por 66.180 casos de infecção no ano de 2016 no
Brasil. Com essa situação epidemiológica, foi evidenciada e encorajada pela OMS a necessidade de desenvolver e padronizar
metodologias que possibilitem um diagnóstico rápido e confiável desse vírus, que apresenta os mesmos sintomas do dengue.
A detecção por métodos moleculares apresenta alta sensibilidade e especificidade, mas devem ser padronizadas para
garantir acurácia no diagnóstico. Assim, o presente estudo objetiva identificar por meio da RT-PCR, qPCR e NPCR a possível
presença do genoma do ZIKV bem como de outros vírus das famílias Flavivirus e Alphavirus e a cocirculação, como o DENV
e o CHIKV, e correlacionar os resultados obtidos com os testes laboratoriais com as manifestações neurológicas
apresentadas pelos pacientes. É um estudo descritivo prospectivo, do tipo série de casos, utilizando amostras de LCR de
pacientes com suspeita clínica de infecção viral no sistema nervoso. Serão incluídos no estudo 500 pacientes com sintomas
de síndromes neurológicas de provável etiologia viral, atendidos no HC/UNICAMP. A realização da PCR por Tempo Real
(qPCR) para ZKV demonstrou positividade em 27/326 (8,9%) amostras de LCR de pacientes com suspeita de infecção viral
no sistema nervoso analisadas por um set de primers e sonda baseados na cepa MR 766 (CDC). Os sintomas neurológicos
apresentados por estes pacientes foram diversos, como meningite e Síndrome de Guillain Barré e serão discutidos
futuramente. Todos os resultados positivos serão confirmados por outro set de primers e sonda. Essas informações sobre a
circulação do ZIKV pós-surto e a cocirculação de outras arbovirose em nossa população, é crucial para o entendimento
dessas epidemias. A fim de compreender as síndromes neurológicas agudas é de fundamental importância o conhecimento
do panorama atual dessas arboviroses, para futuramente poder garantir melhor diagnóstico e prognóstico desses pacientes,
diminuindo a morbidade e mortalidade provocada por essas infecções.
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Resumo

Introdução: No município de Manaus, ZIKA Vírus acometeu pessoas de todas as zonas urbanas e
diferentes faixas etárias, incluindo mulheres grávidas. Objetivo: Analisar os casos da ZIKA Vírus
registrados na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), no período
de janeiro 2016 a dezembro de 2017. Material e Métodos: Analisaram-se todos os casos
diagnosticados e notificados no Sistema Informação de Agravos de Notificação
(SINAN)/Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública/FMT-HVD, de janeiro de 2016 a dezembro
de 2017. As variáveis foram casos por meses/anos, sexo, faixa etária, raça, critério de confirmação,
municípios de residência e distrito de saúde/Manaus. Resultados: Foram diagnosticados e
confirmados 2.870 casos da doença, desses 368 (12,8%) gestantes. Em 2016 foram registrados 2.659
(92,6%) casos e em 2017 foram 211 (7,4%); no acumulado dos meses nos dois anos, foi mais
representativo o primeiro semestre (2.696 casos – 93,9%). O sexo feminino contribuiu com 2.006
(69,8%) casos, dos quais 368 (18,3%) estavam grávidas. Teve-se registro de casos em todas as
faixas etárias (<1ano a 80 e + anos); em <1 ano 2 (0,1%), de 1 a 14 anos 80 (2,8%), de 15 a 49 anos
2.274 (79,2%), e desses 1.170 (51,5%) entre a idade de 20 e 34 anos, e de 50 a 80+anos 514
(17,9%). A raça parda foi a de mais destaque (2.140 – 74,6%). Quanto a critério de confirmação,

2.418 (84,3%) foi pelo clínico-epidemiológico e 452 (15,7%) pelo diagnóstico laboratorial; todos os
casos em gestantes tiveram confirmação laboratorial. Residiam em Manaus 2.860 (99,6%) casos,
sendo do Distrito Norte 532 (18,6%), Distrito Leste 315 (11,0%), Distrito Oeste 1.136 (39,7%), Distrito
Sul 876 (30,6%) e Distrito Rural 1(0,1%). Conclusões: ZIKA Vírus acometeu especialmente as
pessoas do sexo feminino, afetando mulheres gestantes,
com risco de seus filhos terem
comprometimento neurológico. Diante disso, as medidas de controle do vetor transmissor da doença
são indispensáveis e devem ter sustentabilidade das ações envolvendo as populações por meio da
educação em saúde.
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Resumo

Vários fatores atuam na patogênese da doença de Chagas, sendo alguns inerentes ao Trypanosoma
cruzi e outros ao hospedeiro. Estudos demonstram associação entre as formas clínicas e a
distribuição geográfica de distintas linhagens do T. cruzi, apontando o polimorfismo genético como
fator crítico, embora não exclusivo, para o prognóstico da doença. Aspectos imunopatogênicos
indicam diferenças no histotropismo e patogenicidade entre as subpopulações do parasito. Estudos
anteriores do nosso grupo de pesquisa, demonstraram que, na fase aguda da infecção com isolados
que apresentavam perfis gênicos distintos da cepa Berenice parental, a existência de um padrão
distinto de tropismo tecidual e resposta imunológica no coração e cólon. Diante disso, com o objetivo
de compreender melhor os processos que medeiam a interação parasito-hospedeiro, este trabalho
propõe avaliar a influência da infecção com subpopulações do Trypanosoma cruzi com diferenças
biológicas e moleculares, sobre o perfil histopatológico e parasitológico do baço e fígado de
camundongos durante a fase aguda da doença de Chagas experimental. Foi possível observar maior
parasitismo no baço e fígado de camundongos infectados com a cepa Be-62 do T. cruzi em
comparação com a cepa Be-78 parental e seu isolado. Adicionalmente, a análise histopatológica
desses órgãos confirmou um histotropismo preferencial da cepa Be-62 para células do sistema
mononuclear fagocitário (cepas macrofagotrópicas) sendo evidenciadas alterações teciduais mais
exuberantes nesses animais em relação àqueles infectados com a cepa Be-78 parental e seu isolado.
Análises anteriores de nosso grupo de pesquisa com amostras de coração e cólon desses mesmos
animais indicam q a cepa Be-78 apresentou tropismo para o tecido cardíaco, enquanto a cepa Be-62 e
o isolado Be-78is foram mais evidentes no cólon. Dessa forma, nossos dados reforçam a hipótese de
que a infecção a longo prazo com a cepa Be-78 foi capaz de selecionar uma subpopulação que
compartilha características com a cepa Be-62.
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Resumo

A Doença de Chagas (DC) é causada pelo Trypanossoma Cruzi e apresenta em seu ciclo, uma fase
aguda, a qual pode apresentar-se de forma sintomática ou não, e uma forma crônica que decorre do
não tratamento precoce da fase inicial da doença. O Ministério da Saúde estima que dois a três
milhões de pessoas sejam portadoras da DC no Brasil, sendo que a maioria contraiu a infecção no
passado e apresenta a forma crônica do agravo. A notificação só é obrigatória em casos agudos,
portanto não se tem conhecimento real dos casos crônicos. Na VIII Região de Saúde de Pernambuco
os municípios de Afrânio, Dormentes, Orocó e Petrolina são prioritários para as ações em saúde
pública voltadas ao enfrentamento da doença. Este trabalho visa descrever a importância da
articulação em rede para o diagnóstico e tratamento oportuno dos casos crônicos de DC nos
municípios da VIII Região de Saúde (VIII GERES). Foi realizada uma pesquisa transversal,
retrospectiva e descritiva, a partir dos dados extraídos dos instrumentos elaborados pela VIII GERES.
Através desses instrumentos foram identificados pacientes residentes nos municípios da região pelos
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) por meio do preenchimento do formulário de busca ativa dos
casos crônicos de DC e da planilha de notificação de resultados reagentes para DC implantada no
HEMOPE - Petrolina. Identificou-se que com a articulação dos serviços da rede (Atenção Básica,
HEMOPE, Regulação e Vigilância em Saúde), o diagnóstico e tratamento dos pacientes da fase
crônica da DC tende a ser mais efetivo, principalmente através da busca ativa, realizada pelos ACS
em visitas domiciliares e pelo HEMOPE, quando é identificado nos doadores, uma vez que todo
doador deve ser obrigatoriamente triado clinicamente e o sangue testado para várias doenças,
inclusive a DC. Esses instrumentos, após serem preenchidos, são enviados para a Regional para o
monitoramento e acompanhamento dos pacientes confirmados/suspeitos com DC crônica. Os casos
são direcionados para o município de origem do paciente para realizar o agendamento, através da
Central de Regulação, para o ambulatório de DC para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento.
Conclui-se que a realidade vislumbrada através dessa articulação entre os serviços podem nortear o
modelo de gestão na busca de processos efetivos para otimização do diagnóstico e tratamento para
pacientes na fase crônica da DC, tanto na redução da carga parasitária quanto no enfrentamento da
doença na região.
Palavras-chaves: Atenção Básica, Doenças de Chagas, Vigilância Epidemiológica, Serviço de Hemoterapia

A IL-1BETA NA FIBROSE E INFLAMAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS CRÔNICA: EVIDENCIAS
DE VIAS DE ATIVAÇÃO DISTINTAS ENTRE AS FORMAS CLINICAS COMO BIOMARCADORES
DE EVOLUÇÃO

Autores

Nayara Ingrid de Medeiros 1,2, Bruna Fernandes Pinto 2, Silvana Maria Elói Santos 1,2,
Andrea Teixeira Carvalho 1, Walderez Ornelas Dutra 2, Juliana Assis Silva Gomes 2,
Rodrigo Correa de Oliveira 1

Instituição 1 IRR-FIOCRUZ - Instituto René Rachou FIOCRUZ/MG (Av. Augusto de Lima 1715 Barro
Preto, Belo Horizonte-MG), 2 UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Av. Antonio
Carlos 6627, Pampulha, Belo Horizonte-MG.)
Resumo
A cardiopatia chagásica é a mais grave e importante manifestação da doença de Chagas humana, acometendo cerca de 2030% dos pacientes na fase crônica da doença. O desenvolvimento da cardiomiopatia tem sido relacionado a mudanças
estruturais na matriz extracelular (MEC) devido à destruição de fibras cardíacas, com comprometimento dos plexos nervosos,
levando ao aparecimento de fibrose no miocárdio. Os processos de degradação e síntese da MEC são controlados por
enzimas proteolíticas, conhecidas como metaloproteinases de matriz (MMPs), e por citocinas, especialmente a interleucina
(IL)-1β. A IL-1β possui cerca de 17KDa, produzida na forma de seu precursor inativo, a proIL-1β, com 31KDa. A clivagem da
proIL-1β em IL-1β biologicamente ativa é realizada principalmente pela caspase-1, numa via clássica que envolve os
inflamassomas. Outros mecanismos caspase-1-independentes mediados por proteases, especialmente as MMPs, já foram
descritos. Este estudo caracterizou a expressão de moléculas relacionadas às vias de ativação clássica caspase-1dependente e alternativa caspase-1-independente através de citometria de fluxo. Neutrófilos e monócitos de pacientes com
doença de Chagas foram estimulados in vitro com antígenos da forma tripomastigota do Trypanosoma cruzi. Os pacientes
com a forma clínica indeterminada (IND) mostraram níveis de IL-1β aumentados após o estimulo, bem como o aumento na
expressão de marcadores associados à via clássica caspase-1-dependente. Por outro lado, pacientes com a forma clínica
cardíaca (CARD) tiveram o aumento da IL-1β após estimulo associado também às MMPs, sugerindo que essas enzimas
podem participar dos mecanismos inflamatórios através da ativação dessa citocina, além de contribuir no remodelamento da
MEC durante a cardiopatia. As análises de componentes principais evidenciaram que a IL-1β está associada a vias distintas

em IND e CARD. A MMP-9 demonstrou-se fundamental para a progressão da inflamação e da fibrose durante o
remodelamento do coração na cardiopatia chagásica em CARD e a MMP-2 associada à regulação em IND. Dessa forma, as
MMPs demostraram-se, também, excelentes biomarcadores de evolução clínica da doença de chagas, não apenas por seu
desempenho na fibrose e inflamação, mas também por estarem relacionadas diferentemente com as formas clínicas.
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Resumo
Introdução: A subfamília Triatominae divide-se em cinco tribos, incluindo 18 gêneros e 148 espécies distribuídas em sua
maioria na região neotropical. Até o momento, foram registrados 64 (43%) espécies no Brasil e 14 (20%) em Pernambuco. O
Estado é constituído por 184 municípios, distribuídos atualmente em 12 Regiões de Saúde (GERES).Objetivo: Realizar
vigilância laboratorial dos vetores da Doença de Chagas na IV GERES composta por 32 municípios, localizados no Agreste
Pernambucano no ano de 2017. Material e Método: As informações utilizadas nesse estudo foram provenientes do banco de
dados Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN PE) do estado de Pernambuco, referentes aos triatomíneos capturados
no intradomicílio e no peridomicilio das residências da IV GERES.Para análise estatística foi utilizado o software estatístico
SPSS. Realizada análise descritiva, apresentadas em suas frequências absolutas e relativas. Para a comparação da
positividade em relação as variáveis, aplicado o teste Qui-Quadrado de Pearson com nível de significância de p <0,05.
Resultados: Foram analisados um total de 165 triatomíneos, dos quais, 16 municípios apresentaram a ocorrência de insetos
e três apresentaram positividade para flagelados semelhantes ao Trypanosoma cruzi. Dentre eles, Caruaru com 57 (97%),
seguido por Cachoeirinha (1,5%) e Toritama (1,5%) com p=0,040. A espécie Triatoma brasiliensis , além de presente em
quase todas os municípios apresentou o maior percentual de positividade com 71%, seguido por Panstrongylus lutzi (27%) e
Panstrongylus megistus (1,5%), p=0,026. O percentual de ninfas detectadas foi de 2%, fêmeas (46%) e machos(52%). A
colonização foi verificada apenas no município de Caruaru por T. brasiliensis. A Taxa de infecção natural para os insetos
capturados foi de 35,7%. Discussão e Conclusão: A importância da vigilância Laboratorial dos vetores da doença de Chagas
na IV GERES evidenciou que município de Caruaru apresentou a maior frequência de positividade dos triatomíneos
capturados, colonização, como também o maior número de insetos infectados demonstrando a importância na manutenção de
ações de vigilância entomológica como ferramenta para controle da doença de Chagas no agreste de Pernambuco para
redução da taxa de infecção natural detectada nos triatomíneos encontrados nos domicílios da região.
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A INCIDÊNCIA DA DOENÇA DE CHAGAS NO PERÍODO DE 2008 A 2013 NO MUNICÍPIO DE
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Resumo
A doença de Chagas (DC) é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. A transmissão ocorre por via oral, vetorial extradomiciliar,
vetorial domiciliar ou peridomiciliar sem colonização do vetor. A vigilância epidemiológica detectou vários casos, principalmente na
região Norte do país, especialmente no Pará. Sintomas são cansaço, febre, hepatoesplenomegalia e linfonodomegalia; em estágios
mais graves, a DC acomete principalmente o coração levando à insuficiência cardíaca crônica. A contaminação é mais comum por
alimentos infectados. No Pará, os picos de registros combinam com a safra do açaí, demonstrando uma relação dos casos da doença
com o abatimento do fruto manipulado de maneira imperfeita. Assim, o presente estudo vem descrever o perfil dos casos de doença de
Chagas no município de Belém do Pará, bem como o cenário entomológico, durante os anos de 2008 a 2013, de acordo com dados
publicados pelo DATASUS. Isso através da coleta de dados disponíveis no DATASUS, onde foi pesquisada a incidência da DC no
período de 2008 a 2013 no estado do Pará. O público alvo foram as pessoas notificadas com a doença nessa região nesse período. De
acordo com dados coletados pelo DATASUS, entre os anos de 2008 a 2013, a frequência do surgimento da DC foi maior em pessoas
entre 20 e 39 anos. Em 2010 houve maior incidência, representando 62,04%. A prevalência da doença foi maior no sexo masculino, e no
ano de 2013 representou 61,40% dos casos. Belém-PA não obteve maior incidência de DC com relação aos outros municípios, segundo
dados do DATASUS, apenas com destaque em 2008, onde teve uma prevalência de 66%, indicando a necessidade de estratégias de
vigilância e controle do agravo, compatíveis com o padrão epidemiológico atual. A via de transmissão mais prevalente entre 2008 e 2013
foi a oral, com maior notificação em 2009, 85,18%. A maior prevalência foi em moradores que se identificaram como pardos. Com ações
nas áreas endêmicas, foi possível diminuir a presença dos triatomideos nos domicílios e em seu redor; além de conscientizar a
população quanto ao caráter contínuo da profilaxia. Por essas ações, a DC, antes epidêmica em regiões do Brasil, hoje é bem
controlada em zonas urbanas, sendo consideradas erradicadas em algumas regiões. Mas em áreas rurais, onde a população é de baixo
nível social, a DC ainda é um problema grave, que depende de ações políticas que foram empregadas nas zonas urbana e periurbanas
para o controle da doença.
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A rP21 como antígeno em protocolos de imunização reduz a carga parasitária na fase aguda e
crônica e diminui a fibrose no coração de murinos infectados experimentalmente por
Trypanosoma cruzi.
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Resumo

Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da Doença de Chagas, é disseminado na natureza,
circulando entre hospedeiros triatomíneos e mamíferos silvestres, podendo infectar humanos e causar
complicações cardíacas no processo infeccioso. Durante a invasão celular, ocorrem muitas interações
entre as moléculas que são secretadas e da superfície do parasita com os receptores de superfície da
célula hospedeira, resultando na internalização do parasita. Nesse contexto, nosso grupo de pesquisa,
identificou em T. cruzi, uma nova proteína de 21 kDa, envolvida na invasão celular, designada P21. A
forma recombinante da P21 nativa (rP21) é utilizada em estudos sobre aspectos biológicos de T. cruzi,
fornecendo evidências de sua atividade na infecção pelo protozoário. O presente trabalho teve como
objetivo investigar diferentes estratégias de imunização com rP21 em camundongos infectados ou não
por T. cruzi para entender a interação desta proteína com o sistema imunológico do animal, bem como
identificar um esquema de imunização que reduzisse a fibrose causada pela infecção crônica e
promovesse a preservação do tecido cardíaco. Os resultados indicam que a imunização com a
proteína rP21 associada ao Adjuvante de Freud controlou a parasitemia na fase aguda, aumentou as
populações de células de defesa do sistema imunológico, e reduziu a carga parasitária tanto na fase
aguda quanto na crônica. Ainda, observou-se uma resposta imunológica humoral robusta, por meio de
produção de anticorpos IgG2a anti-rP21 que promoveu uma menor deposição de fibras colágenas no
tecido cardíaco. Nesse aspecto, conluimos que a imunização com a proteína rP21 levou uma modulação da resposta
imunológica positiva a favor do hospedeiro e que sua aplicação poderia permitir novos métodos profiláticos de tratamento
para a DC, utilizando metodologias baratas e convencionais para a confecção de um modelo vacinal eficaz.
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Resumo
Introdução: Considerada uma parasitose, a doença de Chagas (DCh) tem como vetor os triatomíneos, conhecidos como
barbeiros, e como agente etiológico o Trypanosoma cruzi. Descoberta em 1909, essa doença pode acometer o sistema
cardiovascular e/ou gastrointestinal. Atualmente ainda atinge um grande número de pessoas em todo o mundo, inclusive na
região Nordeste do Brasil. Diante disso, desperta-se cada vez mais a atenção das autoridades em saúde pública para a
prevenção da DCh. Objetivo: Relatar a experiência de educação em saúde na prevenção da doença de Chagas em escolas
do Ensino Primário I e II e Fundamental I em Chã Grande no ano de 2017. Metodologia: Trata-se de um relato de atividade
extensionista da UPE do ano de 2017. As atividades das ações foram realizadas no período de setembro à outubro de 2017,
no qual o material didático-pedagógico utilizado para a ação foi produzido pelos extensionistas de forma que abordasse uma
linguagem simples, de fácil compreensão e ao mesmo tempo educativa. A ação consistiu, respectivamente, em: palestra
sobre a DCh, exposição de vídeo didático e lúdico, exposição do mostruário e cards dos triatomíneos. Posteriormente, foram
realizadas oficinas para construção de cartazes junto aos alunos. Resultados: O projeto conseguiu realizar 17 ações em 4
escolas no município de Chã Grande. O alcance do público foi de 495 pessoas, dentre esse número foram 470 alunos, na
faixa etária de 3 a 9 anos de idade, e 25 funcionários, entre professores e outros profissionais da área educacional.
Conclusão e discussão: Acredita-se que as crianças são reprodutoras do conhecimento e das informações que lhes são
transmitidas. Assim, almeja-se que essas crianças que participaram das ações educativas possam ser o veículo da
disseminação do conhecimento adquirido nessa vivência sobre a DCh. Durante a ação, percebeu-se que essa doença não
era abordada dentro das salas de aula e nem no âmbito escolar, a maioria desconhecia sobre a doença e suas formas de
transmissão.
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AÇÃO DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE A DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE
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Resumo
A Doença de Chagas é a infecção parasitária de maior mortalidade na América Latina. Embora a transmissão vetorial esteja controlada,
outros meios vêm mantendo a parasitose. O estudo objetivou avaliar o conhecimento prévio de 134 alunos do ensino médio da
Fundação de Ensino de Contagem a respeito da DC. Houve aplicação de um questionário aos estudantes a fim de compreender a
percepção que possuíam sobre os riscos ambientais da doença. Com base nas respostas, foi desenvolvida a proposta educativa, e
reaplicado o questionário. Antes a intervenção educacional 90% dos alunos já tinha ouvido falar da doença, entretanto não conheciam a
fundo sobre as suas relações na saúde. É relevante conhecer quais as formas de transmissão, assim como a ecologia do vetor, para
desenvolver ações e medidas preventivas adequadas. Em relação ao conhecimento das formas de difusão, 34% afirmavam ser pelo
vetor e via oral, 18% vetor e contaminação da água, 28% vetor e falta de higiene e 20% vetor e carne mal passada. Sobre o vetor, 7%

acreditavam ser mosquito, 5% carrapato e 88% barbeiro. Quando questionado a espécie deste, 73% responderam T.cruzi, 2% A.aegypti,
25% T.infestans. O agente causador acomete órgãos importantes na fase crônica, quando questionado aos alunos sobre o responsável
pela infecção, 17% marcaram bactéria, 65% protozoário, 13% vírus e 5% fungo. Quanto ao órgão 13% marcaram baço, 28% fígado,
49% coração, 4% pulmão e 6% cérebro. Dos participantes, 52% acreditam que a forma de prevenção mais adequada seja o uso de
telas, entretanto, o restante aponta ser necessário evitar o acúmulo de matéria orgânica (42%) e água parada (6%). As regiões
assinaladas com maior incidência foram, respectivamente, nordeste (57%), norte (26%), centro-oeste (8%) e sul (9%). A associação da
possibilidade de tratamento à fase da DC foi determinada como sendo 29% na fase aguda, 9% crônica e 34% nas duas fases, contudo,
28% afirmaram não ter tratamento. Dado os resultados obtidos por meio da metodologia empregada, foi possível perceber a eficiência
da proposta educativa, uma vez que o percentual médio de pessoas que acertaram as questões inicialmente é de 46% e após a
repetição do questionário é de 92%. Percebe-se que existe uma dificuldade da população em diferenciar os fatores ligados à doença.
Com isso é importante ter uma contínua educação para garantir o controle da DC. Levando informações ligadas à doenças
negligenciadas, proporcionando uma sociedade ecologicamente mais equilibrada.
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ACHADOS PREOPERATÓRIOS DE PORTADORES DE MEGAESÔFAGO CHAGÁSICO
SUBMETIDOS A CARDIOMIOTOMIA ENDOSCÓPICA (POEM)
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Resumo
INTRODUÇÃO: Doença

de Chagas apresenta alta prevalência na América do Sul, em especial no Brasil.
Os gastroenterologistas e cirurgiões brasileiros têm ganhado boa experiência no tratamento de grande
número desses pacientes. Entre as principais formas de tratamento cirúrgico do megaesôfago
chagásico estão: dilatação endoscópica forçada do cárdia e injeção de toxina botulínica no esfíncter
esofagiano inferior, cardiomiotomia pela técnica de Heller e, menos frequentemente esofagectomia.
Tratamento cirúrgico endoscópico é feito em poucos casos ou como primeira opção, ou em casos nos
quais a miotomia externa não tenha produzido resultados satisfatórios. As experiências dessa
abordagem são pouco divulgadas. OBJETIVO: Assim, o objetivo foi relatar o perfil e alguns dados de 27
casos tratados por essa abordagem. DESENHO DE ESTUDO: O estudo é retrospectivo e descritivo,
realizado no Departamento de Endoscopia do Hospital da Restauração de Pernambuco em parceria
com a Faculdade de Medicina de Olinda. MÉTODOS: Quinze eram homens. As idades variaram de 21 a
77 anos com média de 51,7±17,4 anos, mediana de 52,5 anos. A maioria era parda, com baixo poder
aquisitivo e grau de instrução primária. As queixas mais frequentes foram: regurgitação, disfagia, dor
epigástrica ou retroesternal, empachamento e perda de peso. As doenças associadas mais frequentes
foram cardiomegalia e hipertensão arterial sistêmica. RESULTADOS PRINCIPAIS: As pressões do esfíncter
esofagiano inferior variaram de 11 a 74mmHg, com média de 30,2±17,7mmHg, mediana de 22mmHg.
DISCUSSÃO: Mais de 70% dos pacientes apresentavam disperistalse esofagiana e em todos os estudos
radiográficos e avaliações endoscópicas havia evidência de dilatação e tortuosidade do esôfago
(megaesôfago graus III e IV), com sinal clássico de “rabo de rato”. CONCLUSÃO: Cardiomiotomia peroral
endoscópica (POEM) foi realizada com sucesso perioperatório em todos os casos.
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Resumo

Introdução: Adesão é considerada um dos maiores desafios da atualidade no tratamento da doença
crônica. Objetivos: Comparar a caracterização clínico-epidemiológica e adesão terapêutica da IC
entre as etiologias Chagásica e não Chagásica. Metodologia: Estudo transversal; analisados 150
pacientes atendidos no ambulatório de IC de um serviço de referência do Estado de Pernambuco, no
período de abril a dezembro/2017, sendo 24% IC Chagas e 76% IC Não Chagásica. Aplicada a escala
de Adesão Terapêutica de Morisky, composta de 8 itens, modificada para IC, determinada de acordo
com a pontuação resultante da soma das respostas corretas: alta (8), média (6 a 7) e baixa adesão
(<6pontos). Considerado p-valor<0,05 significante. Resultados: A casuística apresentou idade média
59±13 anos e predominância de homens (57%),74% com renda per capita de 1 salário mínimo e 10%
sem nenhuma renda. Quanto à adesão terapêutica de Morisky, 49% apresentaram média, 30% alta, e
apenas 21%, baixa adesão. Na comparação entre os grupos, o grupo IC Chagas apresentou
importante distinção na prevalência de idosos (p=0,025), naturalidade (p=< 0,001) e procedência (p=
<0,001) do interior, baixa escolaridade (p=0,004), comparados ao grupo IC não Chagásica. Enquanto
que para as variáveis sexo, comorbidades, classe funcional, função ventricular e adesão terapêutica,
não houve diferença entre os grupos, apesar de o grupo IC Chagas apresentar maior frequência de
classe funcional comprometida, disfunção ventricular reduzida, maiores escores de alta adesão e
menor de baixa adesão. Discussão e Conclusão: A amostra avaliada tem a peculiaridade de
apresentar baixos níveis socioeconômicos, embora tenha apresentado resultados da adesão
comparáveis a estudos internacionais da IC. Apesar de terem gravidades semelhantes, o grupo IC
Chagas apresenta baixo nível sócio e cultural e maior longevidade. Entretanto quanto à adesão
terapêutica, não houve diferença entre os grupos, embora a frequência de alta adesão terapêutica foi
melhor no grupo IC chagas. É possível que estratégias utilizadas com a equipe multidisciplinar atuante
e a realização da consulta de enfermagem estejam contribuindo para esse cenário.
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Resumo

Estudos publicados pelo nosso grupo demonstraram o envolvimento do TGF-β no desenvolvimento da
cardiomiopatia em animais infectados com Trypanosoma cruzi durante a fase aguda da doença de
Chagas. A ativação da via de sinalização do TGF-β também foi observada no tecido cardíaco dos
animais infectados durante a fase aguda, favorecendo o aumento da expressão das proteínas da
matriz extracelular. O TGF-β é uma proteína importante no processo fibrótico. O objetivo deste estudo
é investigar o efeito do tratamento com GW788388, inibidor da via de sinalização de TGF-β, durante a
fase crônica em um modelo experimental da doença de Chagas. Desta forma, animais C57Bl/6 foram
infectados com a cepa colombiana de T. cruzi (10²) e tratados oralmente com 3mg/kg do GW788388
120 dias após a infecção (dpi) em dois esquemas de tratamento: uma vez por semana ou três vezes
por semana, durante 30 dias. Os eletrocardiogramas e ecocardiogramas foram realizados 120 e 150
dpi, antes e após o tratamento. Os corações dos animais controle e infectados tratados ou não com
GW788388 foram coletados e as proteínas totais foram extraídas para a análise da expressão das
SMAD2/3, fibronectina e colágeno tipo I por Western blot. Além disso, a deposição de colágeno foi
quantificada no tecido cardíaco dos animais por métodos histológicos. Os níveis circulantes do TGF-β
também foram avaliados por ELISA. Nossos dados sugerem que o modelo crônico apresenta 100%
do dano cardíaco após 120 dpi. O tratamento com GW788388 restabeleceu o perfil eletrocardiográfico

dos animais infectados: reduziu a bradicardia, o intervalo PR e a duração da onda P. O tratamento
com GW788388 também restaurou a fração de ejeção do VD, diminuída durante a infecção. Além
disso, o tratamento com GW788388, três vezes por semana, reverteu a expressão e deposição do
colágeno no coração de animais infectados. Observamos também que os níveis de circulação de
TGF-β aumentaram devido à infecção pelo T. cruzi e o tratamento com GW788388 reverteu esses
níveis, significativamente. Os efeitos terapêuticos do GW788388 são promissores e sugerem uma
nova possibilidade de tratamento da fibrose cardíaca na fase crônica da doença de Chagas através
dos inibidores de TGF-β.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A Insuficiência Cardíaca (IC) se configura como um desafiador problema de saúde
pública com limitações, que podem interferir na qualidade de vida relacionada à saúde (QVRS).
OBJETIVOS: Analisar a QVRS dos pacientes com IC de etiologia chagásica e não chagásica em um
ambulatório-referência do Estado de Pernambuco. METODOLOGIA: Trata-se de estudo transversal,
realizado com 103 pacientes ambulatoriais no período de novembro a dezembro de 2017. Foram
aplicados os questionários de qualidade de vida relacionados à saúde: Minnesota Living with Heart
Failure Questionnaire e o SF-36 Health Survey Short Form. O grupo IC de etiologia Chagásica (24%)
e não Chagásica (75%). Considerado p-valor<0,05 significante. RESULTADOS: A média de idade da
amostra foi de 60,42±10 anos; com predominância masculina (56,3%), grau de instrução até o ensino
fundamental (57,3%), profissionalmente inativo (83,5%) e renda per capita de até 01 salário mínimo
(67%), dos quais 1,9% não possuem renda; a maioria apresentou Fração de Ejeção Reduzida
(57,3%). A média da QVRS foi considerada Moderada (34,29±21), a dimensão física apresentou
média de 14,65±12, e a dimensão emocional, 6,51±5. Ao realizar a comparação da QVRS através do
Minnesosta, observou-se maior percentual de QVRS Ruim entre os pacientes com IC Chagas (56%),
comparados à IC não Chagásica (25,6%) (p=0,019); a dimensão emocional foi a que mais contribuiu
para esse resultado (p=0,027). A partir do questionário SF-36, também foi possível observar a
influência da etiologia Chagásica no Domínio Saúde Mental, com média de 73,71±22, comparando
com os de etiologia Não Chagas 59,04±28 (p=0,009). DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A percepção de
QVRS da população com Chagas ultrapassa as questões clínicas, e os estigmas culturais da Doença
de Chagas, comparados ao de doenças crônicas, como o câncer, contribuem, de maneira
desfavorável, para a percepção ruim da QVRS. É necessário que a equipe de saúde considere os
fatores socioculturais nas orientações dispensadas a esses pacientes e seus familiares,
desconstruindo ideias equivocadas sobre a doença, contribuindo para a adesão ao tratamento, para o
autocuidado e para a melhora da qualidade de vida relacionada à saúde dessa população.
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Resumo

Introdução: A doença de Chagas (DC) constitui-se em fator de risco independente para acidente
vascular cerebral isquêmico (AVCi) o qual é uma das formas mais graves de tromboembolismo nessa
afecção. O manejo e a prevenção desses casos são baseados em informações incompletas ou
extrapolações do conhecimento sobre outras etiologias. A ocorrência de AVC sem acometimento
cardíaco também tem sido documentada. Objetivo: Verificar a associação entre parâmetros
clínicos/laboratoriais entre portadores de doença de Chagas com (DCAVC) e sem AVC (DC). Método:
Estudo retrospectivo que incluiu 678 pacientes atendidos em um ambulatório público de DC e
Insuficiência Cardíaca entre os anos de 2016 a 2018. Foram analisadas variáveis clínicas,
laboratoriais, eletrocardiográficas e ecocardiográficas. Foi definido como significante p<0.05.
Resultados e discussão: 75 pacientes (11%) tiveram AVC, sendo a maioria do sexo feminino (68%)
com mediana de idade igual a 66 anos (28-85). Apresentaram significante diferença entre os grupos,
com predomínio dos agravos no grupo DCAVC: doença arterial coronariana (p: 0.004), insuficiência
cardíaca (p:0.004), alteração segmentar (p:0.021), disfunção (p:0.017) e dilatação do ventrículo direito
(p:0.032), fração de ejeção do ventrículo esquerdo (VE) (52.4 ± 17; p:0.006), diâmetro diastólico do VE
(55.5 ± 9.5; p:0.019), número de extrassístoles (772 ± 1776; p:0.019) e estágio da DC (A: 9.3%;
B1/B2: 46.6%; C: 42.6%; p:0.002) conforme classificação da diretriz Latino-Americana para o
Diagnóstico e Tratamento da Cardiopatia Chagásica. Estudos recentes sugerem que a associação
entre infecções crônicas e AVC pode ser consequência da ativação das cascatas inflamatórias e de
coagulação, bem como da disfunção endotelial e aterogênese. O presente trabalho corrobora com
essa hipótese a medida que outros preditores conhecidos para AVC (fibrilação atrial, taquicardia
ventricular sustentada ou não, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e
tabagismo/etilismo atual ou prévio) não tiveram significância. Conclusão: Segundo a análise,
pacientes com DCAVC têm um acometimento cardíaco mais grave. Uma acurada caracterização
desse grupo pode contribuir para reduzir o número de casos com etiologia indeterminada o que é
essencial para correta prevenção secundária.
Palavras-chaves: Acidente vascular cerebral, Doença de Chagas, Fatores de risco, Prevenção secundária
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Resumo

A doença de Chagas representa uma condição infecciosa (com fase aguda ou crônica) classificada
como enfermidade negligenciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). É uma zoonose que
tem como agente etiológico o protozoário monoflagelado Trypanosoma cruzi. A transmissão da
doença de Chagas pela via vetorial é considerada o mecanismo de maior relevância epidemiológica.
Porém, no Brasil e em vários países da América Latina a principal via de transmissão em áreas
urbanas é atualmente a via transfusional. O objetivo desta pesquisa é investigar as diversas formas de
contaminação pela Doença de Chagas. O método utilizado foi um levantamento bibliográfico acerca
da temática abordada. A literatura em questão foi obtida através de pesquisa nas bases de dados
MEDLINE, LILACS, PUBMED e SCIELO. Foram utilizados os seguintes descritores: Doença de
Chagas. Trypanosoma cruzi. Meio de contaminação. Em síntese, foram localizados 16.079 arquivos,
em sequência foram utilizados os filtros de temporalidade, escolhendo apenas os referentes aos anos
de 2010 a 2017, idioma português e inglês, textos disponíveis na íntegra, pesquisas em humanos e
apenas no Brasil, com isso, foram escolhidos apenas 8 para a produção do presente estudo. As
formas básicas de transmissão da doença de Chagas humana (DCH) correspondem à contaminação
pelo vetor, à transmissão pela transfusão de sangue e à via congênita. Consideram-se alternativas as
demais vias descritas como a via oral, por transplantes de órgãos e via acidental. São entendidas
como excepcionais ou hipotéticas outras possibilidades como por via sexual, por contaminação
através de outros vetores e por práticas esdrúxulas. Com os avanços no controle dos vetores
domiciliares e rigorosa seleção de doadores de sangue em toda a área endêmica, as vias alternativas
cresceram de importância. Inclusive, pelos fenômenos de globalização e migrações internacionais,
têm oportunizado casos novos de DCH em países não endêmicos. Portanto, a mudança dos padrões
epidemiológicos da doença no país demandou a necessidade de estruturação da Vigilância
Epidemiológica de Chagas no país visando melhorias nas ações de prevenção e controle. O elevado
percentual de casos com forma de transmissão ignorada na base de dados do Ministério de Saúde
sugere fragilidade do processo de vigilância e indica a necessidade de melhorias na oportunidade das
ações de vigilância no tocante à detecção e investigação de casos suspeitos.
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Resumo
A Doença de Chagas se manifesta em duas fases, sendo a aguda caracterizada por alta parasitemia, e a crônica por controle
da infecção por parte do hospedeiro. Uma resposta imune adequada é necessária para controle da infecção. O perfil de
resposta frente à infecção por Trypanosoma cruzi é do tipo T helper 1 (Th1). Estudos recentes demonstraram que a citocina
IL-7 é altamente expressa na fase crônica da infecção experimental por T. cruzi enquanto a citocina IFN-γ tem sido
amplamente estudada frente à infecção por T. cruzi, possuindo papel fundamental no controle da parasitemia na fase aguda.
Nesse trabalho, foi avaliado o papel das citocinas IFN-γ, e IL-7 na infecção in vitro por T. cruzi da cepa G e Y, e o papel das
mesmas na polimerização de actina. Foi utilizado o kit Actin Polymerization Biochem (Cytoskeleton, Inc. Denver, CO, EUA)
onde a polimerização do citoesqueleto de actina é detectada quando os monômeros de actina globular (G-actina), que estão
conjugados ao pireno, formam a actina filamentosa (F-actina) e emitem fluorescência. Este experimento revelou que o
tratamento com as citocinas IFN-γ e IL-7, foram capazes de aumentar a formação dos filamentos comparados ao controle
positivo, sendo tal característica se mantida ao longo do tempo analisado (60 minutos). Em mioblastos C2C12, as citocinas
IFN-γ, IL-7 induziram a polimerização do citoesqueleto de actina após 96h de tratamento, conforme analisado por microscopia
confocal e citometria de fluxo. Além disso, ambas foram capazes de diminuir a multiplicação parasitária da cepa G, após 96h

de tratamento. O efeito na indução da polimerização de actina promovido pela citocina IFN-γ já havia sido relatada
anteriormente podendo ser associada à ativação de Rac1, a qual resulta em altos níveis de F- actina. Enquanto isso, dados
sobre IL-7 são escassos, no entanto, o fato desta citocina ser altamente expressa na infecção experimental por T. cruzi,
sugere que desempenhar papel na passagem para a fase crônica da doença, já que polimerizando a actina, os parasitas
estariam firmemente retidos no interior das células. Ao se realizar o tratamento com IFN-γ houve maior produção espécies
reativas de oxigênio, podendo este efeito, juntamente com a indução de polimerização de actina, estar associado com a
melhor multiplicação parasitária.
Palavras-chaves: Trypanosoma cruzi, Citoesqueleto de actina, IL-7, IFN- γ, Mioblastos C2C12
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Resumo

Introdução: A doença de Chagas (DC) é uma afecção crônica negligenciada, com elevada
morbimortalidade. Estima-se que cerca 2 milhões de brasileiros estejam infectados por T. cruzi.
Alterações lipídicas na população tornaram-se possíveis fatores de risco para doenças
cardiovasculares (CV), em especial quando associados ao diabetes mellitus, hipertensão e tabagismo.
Objetivo: Analisar perfil lipídico, circunferência abdominal (CA) e índice de massa corpórea (IMC) em
portadores da DC. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo descritivo e transversal. Métodos:
Fizeram parte do estudo 114 fichas de pacientes atendidos no LPDC entre março de 2017 a maio de
2018. Foi avaliado o perfil lipídico (colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos) as medidas de CA e o
IMC. Resultados: Foram analisados 114 casos, sendo 67 (58,7%) do sexo feminino e 47 (41,2%) do
sexo masculino, com média de idade de 55 anos. Alteração no IMC foi verificada em 88 casos
(77,2%), sendo sobrepeso a de maior prevalência 52,6% (60 casos), seguido de obesidade 24,6% (28
casos). A medida CA foi alterada em 57,9% (66) dos casos, a maioria mulheres (76,9%/50). O perfil
lipídico esteve alterado em 60,5% dos casos (69) com valores do colesterol fora do valor de referência
adotado, assim como variação nas taxas de LDL e HDL, em 50,0% (57) e 40,4% (46),
respectivamente. Os níveis de triglicerídeos estavam acima do valor de referência estabelecido em
57% dos casos (65). Discussão: A prevalência de alterações de natureza lipídica e metabólica foi
significativa nesta população com DC, em especial no sexo feminino. A primeira consequência visível
das mudanças de estilo de vida pode ser observada nas alterações antropométricas da população,
onde se observam alterações no IMC e na CA. O mesmo é evidenciado na literatura, onde se destaca
que 70% da população chagásica da forma indeterminada apresenta sobrepeso/obesidade. Outro
aspecto importante foi a alteração do perfil lipídico, o que está associada ao aumento do tecido
adiposo, particularmente o visceral, sendo esse responsável por importantes alterações metabólicas.
Conclusão: A partir do exposto, observou-se uma alta prevalência de alterações antropométricas e
no perfil lipídico, o que pode culminar no aumento do risco CV. Ressaltando assim, a importância do
seguimento farmacoterapêutico das pessoas atendidas pelo programa, para avaliação e prevenção
desses riscos CV.
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Resumo
O protozoário Trypanosoma cruzi é o agente da doença de Chagas, enfermidade negligenciada anteriormente restrita à
América Latina, que se expandiu para áreas não endêmicas, especialmente devido à migração humana. Classicamente a
enfermidade era transmitida por vetores reduvídeos da subfamília Triatominae, particularmente por Triatoma infestans, que foi
responsável pela transmissão domiciliar durante anos no Brasil. Embora o país seja considerado livre dessa forma de
transmissão desde 2006, ainda há transmissão vetorial extradomiciliar ou domiciliar sem colonização e, principalmente, surtos
de transmissão oral. A circulação de T. cruzi entre gambás (Didelphis spp.), considerados reservatórios do parasita, foi
verificada na área de proteção ambiental (APA) do município de Campinas, São Paulo, com 3,7% (3/82) de prevalência. Os
animais infectados foram capturados em 2014 e 2015 em condomínios residenciais, onde coabitam com humanos e animais
domésticos. Para melhor avaliar a epidemiologia local, realizou-se investigação sorológica de cães domésticos, que, no Brasil,
são propostos como sentinelas ao risco de transmissão humana. Foram avaliadas 547 amostras de soro sanguíneo de cães
que residem na APA, colhidas em 2015 e 2016, utilizando-se a reação de imunofluorescência indireta com lâminas fixadas
com antígeno de T. cruzi cepa Y. As amostras foram testadas em duplicata e diluídas a partir de 1:20 até a máxima diluição
em que se apresentaram positivas. Foram positivas 21 amostras (21/547; 3,8%; IC95% 2,2-5,4), com os seguintes títulos de
anticorpos: 20 (n=8; 38,1%), 40 (n=2; 9,5%), 80 (n=3; 14,3%), 160 (n=1; 4,8%), 320 (n=4; 19,0%), 640 (n=1; 4,8%), 2.560
(n=1; 4,8%) e 10.240 (n=1; 4,8%). Por se tratar de uma área de transmissão de leishmaniose visceral canina, reações
cruzadas não devem ser descartadas, particularmente em amostras com títulos baixos. Entretanto, é notável a ocorrência de
cães com títulos muito expressivos e, portanto, mais específicos. No Brasil, os cães frequentemente expõem-se a ciclos
peridomésticos de transmissão, desenvolvendo anticorpos, sem apresentarem parasitemia, considerando o raro isolamento
por hemocultura ou xenodiagnóstico nessa espécie. Assim, a presença de cães com sorologia positiva pode indicar a
proximidade do ciclo de transmissão silvestre de T. cruzi à população humana na área de estudo. O levantamento da fauna e
infecção de vetores é importante para avaliação dos riscos à saúde pública nessa área.
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Resumo

A doença de Chagas é veiculada por vetor, e é potencialmente fatal, sendo causada pelo
Trypanosoma cruzi. Estima-se que cerca de 7 milhões de pessoas estejam infectadas no mundo, a
maioria na América Latina. Benznidazol (Bz) é a droga de escolha, mas provoca sérios efeitos
adversos e é menos efetiva em infecções crônicas. Nanopartículas de carbonato de cálcio têm se
mostrado promissoras em inúmeros trabalhos, incluindo estudos com células cancerígenas e
patógenos intracelulares. Nesse contexto, esse trabalho teve por objetivo avaliar o potencial
terapêutico do Bz veiculado em nanopartículas de carbonato de cálcio. O desenho experimental
consistiu na síntese de nanopartículas de carbonato de cálcio conjugadas com Bz e avaliação da sua
citotoxicidade e atividade tripanocida in vitro, em células de mamífero infectadas com a cepa Y do T.
cruzi. Assim, células RAW foram infectadas e após 48 h, foram lavadas e incubadas por 96 h com
diferentes concentrações das nanopartículas carregadas, comparativamente ao Bz livre, sendo a
carga parasitária avaliada por qPCR. Análises de microscopia eletrônica de varredura evidenciaram
nanopartículas com cerca de 150 nm. O difratograma de raios x apresentou picos característicos do
padrão da calcita, com picos extras típicos do Bz. Os ensaios por resazurina com o Bz
nanoparticulado e livre, não demonstraram toxicidade para as células de mamíferos nas
concentrações avaliadas, as quais apresentaram atividade tripanocida. A forma intracelular do
parasito foi 100% sensível a ambos Bz livre e nanoparticulado para as concentrações de Bz de 100 a
12,5 µg/mL. Porém na concentração de 6,25 µg/mL, a nanopartícula mostrou atividade superior ao Bz
livre, com indução de 90% de mortalidade. Esta maior ação intracelular do Bz nanoparticulado pode

ser atribuída a mecanismos distintos de absorção celular. O Bz livre é transportado para as células via
mecanismo de difusão passiva, enquanto as nanopartículas por endocitose. Após a entrada celular, a
nanopartícula é dissolvida nas células infectadas devido ao pH ácido dos vacúolos parasitóforos,
liberando o Bz preferencialmente nas células parasitadas. Por fim, conclui-se que os dados in vitro são
indicativos para avanço dos testes in vivo em camundongos experimentalmente infectados, visto que
foram produzidas nanopartículas carreadoras não-citotóxicas, as quais mostraram atividade igual ou
superior ao Bz livre nas concentrações avaliadas.
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Resumo
Introdução: A doença de Chagas é uma afecção sistêmica crônica causada pelo T.cruzi e transmitida de forma natural pelas
fezes do inseto triatomíneo infectado, durante o repasto sanguíneo. A região nordeste do Brasil apresenta um padrão de
transmissão definido por espécies nativas de triatomíneos. Objetivo: O objetivo do presente estudo é determinar o índice de
infestação e infecção de triatomíneos no período de 2012 a 2015 no município de Quixeré. Métodos: Os dados foram obtidos
por meio de consulta aos arquivos do Programa de Controle da Doença de Chagas do Núcleo de Controle de Vetores, da
Secretaria de Saúde do Governo do Estado do Ceará (NUVET/ SESA). Esses dados foram referentes às capturas de
triatomíneos realizadas de janeiro de 2012 a dezembro de 2015. Resultados: Durante os quatro anos de estudo foram
capturados 1.347 triatomíneos entre ninfas e adultos, distribuídos no intra e no peridomicílio. O índice de infecção de
triatomíneos encontrado no município de Quixeré foi de 2,8% durante todo o período de estudo. O ano de 2012 apresentou
maior número de capturas que decaiu em 2013 e voltou a crescer em 2014 e 2015. A espécie mais capturada em todos os
anos de estudo foi Triatoma brasiliensis (n:914/67,9%). Em 2013, o índice de infecção foi de 9,8%, sendo T. pseudomaculata
a espécie mais infectada. Discussão: O município de Quixeré apresenta risco definido para transmissão de T. cruzi por
transmissão vetorial. O elevado número de capturas de triatomíneos reforça a necessidade de se intensificar as ações e
vigilância e controle. O predomínio de T. brasiliensis nos dois ambientes, com maior número de ninfas positivas do que
adultos, reforça a necessidade do desenvolvimento de estratégias diferenciadas de controle, com mobilização da participação
comunitária. Conclusão: A diminuição do número de triatomíneos capturados no período do estudo pode ser devido ao
enfraquecimento do programa de controle de triatomíneos como falta de investimentos ou desvio de pessoal do Programa de
controle de DC para outros programas como da dengue. Diante disso, esforços para conscientizar a população na
identificação de triatomíneos e notificação junto às autoridades sanitárias devem ser cada vez mais ampliadas e reforçadas.
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Resumo
A Doença de Chagas humana é uma enfermidade parasitária de curso crônico, podendo ser assintomática ou apresentar complicações
cardíacas e/ou digestivas. A fase aguda da doença é de notificação compulsória e imediata, devendo todos os casos ser notificados na
ficha do SINAN. Objetivou-se fazer um levantamento dos casos positivos diagnosticados no Laboratório Municipal de Saúde Pública de
Patos - PB durante os anos de 2012 a 2017, bem como traçar o perfil e analisar a distribuição geográfica por município de residência
dos enfermos na Paraíba. Metodologia: O estudo é do tipo longitudinal retrospectivo através de consulta ao livro de registros do setor. O
laboratório recebeu 2036 amostras, provenientes de hospitais, do hemonúcleo e das unidades de saúde municipais, para que fossem
realizadas as provas sorológicas para diagnóstico de Chagas, que consistem em HAI, ELISA e RIFI. Foram consideradas somente as
amostras que obtiveram resultados positivos em pelo menos dois testes, excluindo aqueles com valores indeterminados ou zona cinza,
como também amostras de teste de repetição. Dessa forma, somente 315 amostras positivas foram consideradas ideais ao estudo.

Através do programa QGIS, foi confeccionado o mapa coroplético de acordo com a casuística registrada. Resultados: A sua maioria, os
pacientes apresentam as seguintes características: 57,8% são do sexo feminino, 33% possuem idade acima de 60 anos e residem em
sua maioria nos municípios de Patos (61,5%), Mãe D’água (4,4%), Olho D’água (4,1%) e Imaculada (3,5%). Um dado relevante foi a
presença de 10 casos (3,1%) positivos para Chagas em indivíduos com menos de 30 anos, visto que, de acordo com a Secretaria
Estadual de Saúde, a Paraíba não registra casos novos de Doença de Chagas desde a década 90. Infelizmente, o Estado não dá
suporte para a detecção de casos agudos com pesquisas de anticorpos anti-T. cruzi das classes IgM e IgA e nem por métodos
parasitológicos. Conclusão: A subnotificação de possíveis casos agudos e de novos casos mesmo de ordem crônica, pode estar
relacionada tanto com a carência de comunicação entre as esferas da Saúde Pública, como também pelo desconhecimento médico
sobre o perfil da infecção em sua fase inicial, que muitas vezes se apresenta de forma assintomática.
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Resumo
A miocardite chagásica, principal característica da Cardiopatia Chagásica Crônica, é um processo inflamatório que provoca a morte de
cardiomiócitos iniciado por uma infecção pelo Tripanossoma cruzi. Porém, a ação desse parasita no desenvolvimento desse quadro é,
em grande parte, indireta, de forma que nesse dano miocárdico uma reação autoimune possui papel-chave. Nesse sentido, o objetivo
deste trabalho é rever os aspectos imunológicos no processo danoso ao tecido cardíaco que ocorre na Doença de Chagas. Trata-se de
uma revisão da literatura, com uma abordagem descritiva, baseada em pesquisas nas bases de dados do Pubmed, Scientific Eletronic
Library Online (SciELO) e Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), buscando-se artigos relacionados
ao tema, em português e em inglês, e publicados entre 2012 e 2017. Dentre os resultados, notou-se que, na maioria dos casos, o dano
miocárdico persiste massivamente mesmo que se consiga a deleção do patógeno desse tecido através da terapêutica medicamentosa
aplicada. Altos níveis séricos de citocinas pró-inflamatórias também são observados durante o curso da doença. Essas observações
indicam que a patogenia da lesão se configura, em grande parte, como uma reação cruzada, processo que ocorre quando um antígeno
estranho muito semelhante a uma molécula própria do hospedeiro induz uma resposta imune que ataca não só o agente estranho, mas
também as células próprias que estão expressando tais moléculas. Nesse caso, há grande semelhança estrutural entre a proteína B13,
encontrada no T. cruzi, e a miosina encontrada abundantemente nos cardiomiócitos, o que faz com que essas células sejam atacadas
em uma reação de autoimunidade, mediada principalmente por células T Helper 1, subsequente à infecção pelo parasita. Os altos níveis
séricos de citocinas tais como TNF-α (Fator de necrose tumoral alfa), IFN-γ (Interferon gama) e IL-12 (Interleucina 12) estão intimamente
relacionados ao processo inflamatório que é consequência do massivo ataque do sistema imune às células do músculo cardíaco. Diante
do exposto, conclui-se que a patogenia da miocardite chagásica pode ser entendida como, além de um dano direto do parasita ao
organismo infectado, uma contribuição da autoimunidade no desenvolvimento das lesões miocárdicas na doença de Chagas.
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Resumo
Introdução: A doença de Chagas é uma enfermidade parasitária negligenciada com elevada morbimortalidade em 21 países da
América Latina. As manifestações clínicas relacionadas à fase crônica são debilitantes, interferindo no bem-estar do portador e
reduzindo significativamente a sua qualidade de vida. Objetivo: Descrever o plano assistencial de enfermagem ao portador sintomático
da doença de Chagas na fase crônica, sensibilizando e envolvendo profissionais de saúde e familiares sobre a necessidade de prestar
uma assistência humanizada, individualizada e de qualidade. Materiais: Trata-se de um estudo descritivo contemplando a análise de
dados disponíveis na literatura científica, de 1980 a 2017, utilizando os descritores: doença de Chagas, enfermagem e assistência de
enfermagem, nas línguas portuguesa, inglesa e espanhola. Resultados: O plano assistencial de enfermagem consiste no cuidado aos
portadores crônicos nas formas cardíaca e digestiva. No primeiro caso, as ações são voltadas a evitar problemas relacionados à 1)
taquicardia, controlando e/ou evitando episódios de arritmia, choque cardiogênico e aumento do débito cardíaco; 2) à dispneia, atuando
na melhoria da fadiga, da dispneia funcional e assistindo os portadores com troca prejudicada de gases; 3) ao edema, verificando
alterações da perfusão cardíaca, no desenvolvimento de acidose metabólica e ascite; 4) e à congestão, monitorando a hipóxia por
congestão e avaliando a habilidade do portador de realizar ações cotidianas, como a troca roupas, por exemplo. Nos casos de doença
na forma digestiva, as ações de enfermagem baseiam-se no acompanhamento dos hábitos alimentares, verificação do funcionamento
intestinal e administração de laxantes, evitando a formação de fecaloma nos indivíduos com megacólon. Discussão: Um amplo

espectro de manifestações clínicas deve ser considerado nos planos assistenciais de enfermagem, objetivando o cuidado
individualizado e sistematizado, uma vez que os portadores estão submetidos a um processo de adaptação contínuo, levando a
situações de alteração no seu estilo de vida e constante estresse. Conclusão: Conclui-se que a assistência de enfermagem é de
extrema importância no levantamento das necessidades subjetivas e objetivas dos indivíduos infectados. Além disso, a programação do
atendimento de cada um conforme as suas necessidades e condição clínica melhora a sua qualidade de vida.

Palavras-chaves: Assistência, Doença de Chagas, Enfermagem, Portador crônico

ASSOCIAÇÃO DA FUNÇÃO PULMONAR COM A FORMA CLÍNICA E ESCORES DE RISCO DE
MORTE E AVE EM PACIENTES COM DOENÇA DE CHAGAS

Autores

Nickson Melo de Morais 1, Bruna Luiza Tavares Hernandes 1, Suyane Maria Paiva
Pimenta 1, Christiane Medeiros Bezerra 2, Georges Willeneuwe de Sousa Oliveira 3,
Cleber de Mesquita Andrade 1, Micássio Fernandes de Andrade 1, Thales Allyrio Araújo de
Medeiros Fernandes 1

Instituição 1 UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Rua Almino Afonso, 478 Centro - Mossoró/RN), 2 UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte ( Av.
Hermes da Fonseca, s/n - Lagoa Nova, Natal - RN), 3 FDM - Faculdade Diocesana de
Mossoró (Praça Dom João Costa, 511 - Santo Antônio Mossoró/RN)
Resumo
A mensuração dos fluxos e dos volumes respiratórios se faz necessária para uma avaliação ampla do paciente com Doença de Chagas.
No entanto, poucos trabalhos avaliam a associação desses parâmetros com a evolução clínica de pacientes chagásicos. O objetivo
deste trabalho foi o de comparar a função pulmonar entre pacientes com diferentes formas clínicas e escores de risco de morte e AVE.
Para isso, foram analisados 72 indivíduos chagásicos acompanhados regularmente no ambulatório de Doença de Chagas da
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Após prévia concordância desses indivíduos em participar do estudo, foi realizada a
avaliação da função pulmonar e posteriormente foram coletadas informações a respeito da forma clínica e escores de risco de morte e
AVE. Ao final, foram feitas as comparações dos valores obtidos entre os diferentes grupos considerados. A prova de função pulmonar
foi realizada através da técnica de espirometria, utilizando espirômetro digital e procedimento padronizado. As informações a respeito
das formas clínicas e escores de risco de morte e AVE foram obtidas através da análise dos prontuários dos pacientes. Os indivíduos
com baixo risco de morte obtiveram valores significativamente melhores no índice de Tiffeneau (p=0,008) e os indivíduos com baixo
risco de AVE apresentavam valores maiores de percentual de Capacidade Vital Forçada (p=0,026) e Volume Expiratório Forçado no
Primeiro Segundo (p=0,007). Além disso, indivíduos com a forma cardíaca da doença tiveram valores piores nos percentuais de
Capacidade Vital Forçada (p=0,001) e Volume Expiratório Forçado no Primeiro Segundo (p<0,001). A diminuição nos volumes e
capacidades pulmonares acompanhou a deterioração clínica dos pacientes com Doença de Chagas, o que comprova discussões
prévias na literatura que relacionam o maior risco de agravamento clínico com a pior função respiratória. Além disso, nossos resultados
mostram que a espirometria é uma eficaz ferramenta analítica e apresenta boa associação com as formas clínicas e escores de risco de
morte e AVE em pacientes com doença de Chagas. Os fluxos e volumes pulmonares se relacionaram de forma significativa com o
agravo clínico dos pacientes chagásicos, o que adiciona um importante instrumento de avaliação para analisar o prognóstico do paciente
chagásico.
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Resumo

A evolução clínica da Doença de Chagas pode ser influenciada por diferentes fatores relacionados ao
parasita e/ou ao hospedeiro, e o polimorfismo no gene da haptoglobina (Hp) surge como um candidato
promissor. Diante disso, o presente trabalho objetivou avaliar a associação entre o polimorfismo do
gene da haptoglobina e a evolução clínica de pacientes com Doença de Chagas no estado do Rio

Grande do Norte (RN), Brasil. Para isso, foram analisados 185 pacientes na fase crônica da Doença
de Chagas e que eram clinicamente seguidos na Faculdade de Ciências da Saúde (FACS) - UERN.
Os pacientes foram esclarecidos quanto aos objetivos e métodos a serem utilizados na pesquisa e,
após concordância em participar, foram colhidas amostras de sangue periférico, seguida da extração
de DNA e determinação do genótipo da haptoglobina por meio da técnica de PCR. Ao final foram
obtidas informações relativas às formas clínicas e escores de risco de morte e AVE por meio da
análise dos prontuários armazenados no ambulatório de Doença de Chagas da FACS-UERN.
Observou-se maior chance de desenvolver formas clínicas mais sintomáticas em pacientes com idade
superior a 48 anos (RC:2,390; p=0,004). De modos semelhante, estes indivíduos apresentaram
maiores escores de risco de morte (RC:2,946; p=0,011) e AVE (RC=4,757, p=0,001). No entanto a
inserção dos genótipos da haptoglobina na análise revelou que a herança do alelo Hp*1, em
homozigose ou heterozigose, diminuiu significativamente tanto a chance de desenvolver formas
clínicas sintomáticas (RC=2,000, p=0,061), quanto os escores de risco de morte (RC=1,454, p=0,471)
e AVE (RC=2,588 p=0,081) em pacientes com mais de 48 anos. O padrão anti-inflamatório e
antioxidante mais acentuado induzido pela presença do alelo Hp*1 pode explicar a evolução clínica
menos grave nos indivíduos com Doença de Chagas que herdaram esta característica genética.
Estudos realizados em pacientes com outras patologias, tais como Diabetes ou AVE, já haviam
revelado um melhor prognóstico nos indivíduos que portavam o alelo Hp*1. Conclui-se, portanto, que
A herança do alelo Hp*1 parece exercer um efeito protetor em pacientes com Doença de Chagas,
estando associada a uma evolução clínica menos grave.
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Resumo

A resposta imune gerada na infecção pelo Trypanosoma cruzi parece desempenhar papel importante
na fisiopatologia da Doença de Chagas. Dessa forma, polimorfismos em fatores de transcrição que
regulam a resposta imunológica, como o FOXP3, podem influenciar na evolução clínica da doença.
Diante disso, o presente estudo tem como objetivos avaliar a associação entre um polimorfismo na
região de íntron (rs3761548 - c.- 3279 C>A) do gene FOXP3 e as formas clínicas e escores de risco
de AVE e de Morte em pacientes chagásicos. Para isso, foram analisados 154 indivíduos com
diagnóstico sorológico e que eram acompanhados regularmente no Ambulatório de Doença de
Chagas (ADOC) da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte (UERN). Após prévia concordância em participar do estudo, realizou-se a coleta de sangue
periférico para extração do DNA e posterior determinação dos genótipos do polimorfismo no FOXP3.
Ao final foram obtidas informações a respeito da forma clínica e escores de risco de morte e de AVE.
Os genótipos do FOXP3 foram determinados através da técnica de PCR-RFLP e os dados clínicos
dos pacientes foram obtidos através da análise dos prontuários armazenados no ADOC-UERN.
Observou-se que os pacientes com idades superiores a 48 anos possuíam chance significativamente
maior de apresentar formas clínicas da Doença de Chagas (RC: 1,982; p=0,0395), bem como maior
Risco de Morte (RC: 2,816; p=0,026) e de AVE (RC:4,5164; p=0,0049). No entanto, estes valores
continuaram a ser significativos para o Risco de AVE nos pacientes que herdavam o alelo C em
homozigose (RC: 6,7273; p=0,0064). Dessa forma, a homozigose para o alelo C do polimorfismo do
FOXP3 (rs3761548) aparentemente está associada a uma evolução clínica menos benigna de
pacientes com Doença de Chagas, uma vez que aumenta o Risco de AVE[T1] . Sendo assim, nos
pacientes que apresentaram o alelo A, o risco de AVE deixou, significa um efeito protetor. Estudos
anteriores já haviam demonstrado que o alelo A está associado a uma maior expressão do gene do
FOXP3, a qual é crucial para as Células T Reguladoras (Tregs), que influenciam diferentes
mecanismos do sistema imune. Conclui-se, portanto, que a herança do alelo A do polimorfismo
rs3761548 da FOXP3 parece estar associada a uma evolução clínica mais benigna.
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Resumo
A resposta imune gerada na infecção pelo Trypanosoma cruzi parece desempenhar papel importante na fisiopatologia da Doença de
Chagas. Dessa forma, polimorfismos em genes de moléculas pró-inflamatórias, tais como a IL-17A, podem influenciar na evolução
clínica da doença. Sendo assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar a associação entre o polimorfismo (rs2275913 – c.-197
G>A) na região promotora do gene IL17A e as formas clínicas e os escores de risco de AVE e de Morte em pacientes chagásicos. Para
isso, foram analisados 185 indivíduos com diagnóstico sorológico e que eram acompanhados regularmente no Ambulatório de Doença
de Chagas (ADOC) da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Após prévia
concordância em participar do estudo, realizou-se a coleta de sangue periférico para extração do DNA e posterior determinação dos
genótipos do polimorfismo na IL-17A. Ao final foram obtidas informações a respeito da forma clínica e escores de risco de morte e de
AVE. Os genótipos da IL-17A foram determinados através da técnica de PCR-RFLP e os dados clínicos dos pacientes foram obtidos
através da análise dos prontuários armazenados no ADOC-UERN. Observou-se que os pacientes com idades superiores a 48 anos
possuíam chance significativamente maior de apresentar formas clínicas cardíacas (RC: 2,390; p=0,004) e maiores escores de risco de
morte (RC:2,857; p=0,011) e de AVE (RC:4,484; p=0,002). Os indivíduos com idade maior que 48 anos que herdaram o alelo A (AA/AG),
apresentaram um risco de morte ainda maior (RC: 25; p= 0,0002). No entanto, estes valores deixaram de ser significativos para o risco
de AVE (RC:1,875; p=0,307) e para as formas clínicas (RC:1,65; p=0,236) quando o paciente herdava o alelo G em homozigose. Dessa
forma, o risco de morte aumentado em pacientes que herdaram o alelo A para o polimorfismo da IL-17A (rs2275913) pode estar
relacionado a maior produção da IL-17A nesses indivíduos, contribuindo para o dano tecidual e uma evolução clínica mais grave nesses
pacientes. Ademais, a homozigose para o alelo G, está associada a uma evolução clínica mais benigna de pacientes com Doença de
Chagas. Deste modo, a herança do alelo A no polimorfismo (rs2275913) na região promotora do gene da IL17A foi associado a uma
evolução clínica mais grave nos pacientes com Doença de Chagas.
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Resumo

Descoberta há mais de 100 anos pelo cientista Carlos Chagas, a doença de Chagas é, ainda hoje, um
importante problema de saúde pública. Atualmente estimativas apontam que 7 milhões de pessoas
estão infectadas pelo protozoário Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. Apesar
de muitas classes de substâncias já terem sido testadas in vitro e in vivo contra o T. cruzi, a
quimioterapia específica da doença de Chagas permanece limitada ao Benznidazol e Nifurtimox.
Esses medicamentos estão associados a diversos efeitos colaterais tóxicos, à baixa eficácia no
tratamento de pacientes na fase crônica da doença, dentre outras limitações, que tornam estes
fármacos não ideais para o tratamento da doença. Desta forma, a descoberta de fármacos mais
efetivos e menos tóxicos se faz necessário. Este trabalho tem como objetivo avaliar a atividade in vitro
de uma nova molécula de Cumarina, a qual apresenta um grande potencial farmacologicamente ativo,
contra formas amastigotas e tripomastigotas do T. cruzi. Por meio de metodologias adaptadas da
literatura realizou-se a síntese de uma Cumarina inédita, a partir do acoplamento entre derivados de
enals e chalconas. Posteriormente a Cumarina sintetizada foi submetida ao teste de citotoxicidade,
utilizando-se o ensaio AlamarBlueTM. Para a avaliação da sua atividade biológica contra as formas

infectantes tripomastigotas e amastigotas in vitro utilizou-se o ensaio da β-galactosidase. A nova
molécula de Cumaria apresentou um excelente índice de seletividade (IS) > 128 sobre as formas
amastigotas, sendo particularmente importante uma vez que um (IS) > 50 é necessário para que
fármacos tripanocidas em desenvolvimento sejam indicados para testes in vivo. Apresentou também
IC50 sobre o parasita igual a 7,4mM, já o Benznidazol apresentou IC50 sobre o parasita igual a 3,81
mM. A nova molécula de Cumarina possui atividade in vitro comparável ao Benznidazol.
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Resumo

A doença de Chagas pode causar cardiomiopatia crônica em cerca de 30% dos pacientes, sendo a
causa mais comum de cardiomiopatia não-isquêmica na América Latina. O objetivo deste trabalho é
descrever as alterações clínicas e eletrocardiográficas de pacientes com doença de Chagas crônica
(DCC) da casuística de um serviço de referência de Cuiabá. Foram avaliados 47 pacientes com DCC
nas diferentes formas da doença, tratados previamente com benzonidazol, atendidos no Ambulatório
de Infectologia do Hospital Universitário Júlio Müller, entre fevereiro e junho de 2018. A avaliação
clínica consistiu em anamnese e exame físico. Foram realizados eletrocardiogramas (ECG) em 33
pacientes, escolhidos aleatoriamente. Os principais sintomas cardiovasculares relatados foram:
palpitações em 29,8% dos pacientes; dispneia (25,5%); nictúria (23,4%); dor precordial (19,1%);
sonolência/redução da capacidade mental (14,9%). Os achados mais prevalentes nos ECG foram:
exame sem alterações em 27,3% dos pacientes; bradicardia sinusal, sobrecarga de átrio esquerdo
(SAE) e alteração da repolarização ventricular (ARV) em 21,2%; bloqueio de ramo direito (BRD) e
baixa voltagem do QRS em 15,2%; BRD com hemibloqueio anterior esquerdo (HBAE) em 9,1%.
Quanto às principais doenças associadas, foram relatadas a hipertensão arterial sistêmica em 57,4%
dos pacientes, dislipidemia em 53,2% e obesidade em 38,3%. De acordo com a literatura, as
alterações do ECG mais prevalentes na DCC são o BRD e o HBAE em até 50% dos casos. Outras
alterações frequentes são ARV, bradicardia sinusal e arritmias supraventriculares. Porém, as mais
apresentadas entre os pacientes foram bradicardia sinusal, SAE e ARV, diferente do que é descrito na
literatura. Nos pacientes avaliados, a presença de sintomas clínicos cardiovasculares foi frequente, o
que poderia sugerir acometimento cardíaco. Ressalta-se que, apesar dos achados clínicos e
eletrocardiográficos poderem ser atribuídos à cardiopatia chagásica, a presença de outras doenças
crônicas prevalentes na amostra podem ocasionar os mesmos sintomas e grande parte das
alterações eletrocardiográficas supracitadas. Concluímos que foi frequente a ocorrência de
manifestações clínicas e alterações eletrocardiográficas entre pacientes portadores de DCC,
provavelmente por serem atendidos em serviço de referência onde, em geral, demandam pacientes
em estágios mais avançados da doença.
Palavras-chave: Cardiomiopatia Chagásica. Cardiomiopatia Chagásica Crônica. Doença de Chagas.
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Resumo

A Doença de Chagas, causada pelo parasito Trypanosoma cruzi, é uma importante causa da
Cardiomiopatia Chagásica Crônica (CCC). A prospecção de agentes terapêuticos contra a CCC é o
maior desafio. Neste cenário, a proteína recombinante P21 (rP21) de T. cruzi se encontra envolvida na
invasão da célula hospedeira e na progressão de processos inflamatórios crônicos, o que a torna um
novo potencial alvo terapêutico. Este trabalho teve como objetivo verificar o impacto da rP21 na
formação de vasos sanguíneos in vitro e investigar a atividade antiangiogênica desempenhada pela
rP21. A viabilidade e adesão de células tEnd tratadas com diferentes concentrações de rP21 ou
extrato bacteriano foi avaliada por MTT (3-(4,5-dimetitiazol-2-il)-2,5-difenil-2H-tetrazólio) e a inibição
da angiogênese foi verificada por ensaios da formação de vasos em Matrigel. Para analisar a
atividade proteolítica da rP21 em componentes da matriz extracelular, fibrinogênio, matrigel e
fibronectina foram incubados com rP21 ou não. A digestão dos substratos foi analisada por SDSPAGE. O acúmulo e distribuição de F-actina foi determinado por marcação com faloidina e análise no
software ImageJ. Para análise da expressão gênica, células tEnd foram incubadas com rP21 e o RNA
total foi extraído usando o Kit de purificação RiboZol™ Plus (Amaresco) e o cDNA foi sintetizado por
meio do Kit de Transcrição Reversa (Applied Biosystems). Observamos que a rP21 não alterou a
viabilidade celular e adesão, entretanto promoveu a inibição da formação de vasos. Além disso, os
ensaios de formação de vasos demonstraram que a inibição da angiogênese foi dependente da
interação entre o receptor CXCR4 e rP21. Além disso, observamos que a rP21 promoveu um aumento
nos níveis de F-actina e modulação da expressão de genes relacionados a angiogênese e ao
citoesqueleto de actina. Entretanto, a rP21 não demonstrou atividade significativa nos componentes
da matriz extracelular. Assim, a atividade antiangiogênica da rP21 pode ser devido à uma cascata de
eventos disparados pela interação CXCR4-rP21. Por fim, concluímos que a inibição da angiogênese
pela rP21 depende de sua ligação ao CXCR4 e da modulação da expressão de moléculas
relacionadas à processos angiogênicos e ao citoesqueleto de actina.
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Resumo

A doença de Chagas ou tripanossomíase americana (DC) patologia transmitida por vetores e causada
pelo parasita Trypanosoma cruzi (T. cruzi) foi descoberta pelo médico sanitarista Carlos Chagas em
1909, e continua sendo um grave problema de saúde global. O tratamento disponível para a DC é
restrito ao uso de dois nitroderivados com eficácia limitada e vários efeitos colaterais. O desenho
racional dos inibidores de rota de CYP51 representa uma estratégia promissora para fungos e
tripanossomatídeos, exibindo excelente atividade anti-T.cruzi em ensaios pré-clínicos. Em relação a

atividade antiparasitária, observamos que após 96h e 24h, o pirazolo[3,4-e][1,4]tiazepina (composto 1)
foi ativo in vitro exibindo EC50 na faixa de 3,86 e 4,00 μM sobre as formas intracelulares (cepa de
Tulahuen) e tripomastigotas sanguíneas (cepa Y), respectivamente. Ensaios in vivo utilizando
camundongos infectados com formas sanguíneas da cepa Y mostraram que o composto 1 reduziu em
43 % o pico da parasitemia, porém não foi capaz de garantir a sobrevida dos animais. Para promover
o aumento nas propriedades farmacológicas e na potência, 17 novos análogos foram sintetizados e
testados in vitro. Nossos resultados demonstraram que cinco foram ativos sobre as formas
intracelulares após 96h, destacando os compostos 1e e 1f, com valores de EC50 entre 2,20 e 2,70μM,
respectivamente, e índices de seletividade (IS) = 50 e 36, respectivamente. Sobre as formas
circulantes (tripomastigotas sanguínea), após 24h o composto 1f alcançou um valor de EC50 de
20,62μM, uma faixa semelhante ao benznidazol, mas com baixo IS (3). Embora tenha melhorado a
solubilidade do composto 1, o análogo 1f não aumentou a potência in vitro nem promoveu melhor
eficácia in vivo em modelo murino de infecção aguda por T.cruzi. Com base no conjunto de resultados
obtidos justifica-se a síntese e otimização de moléculas desta classe de compostos com objetivo de
contribuir com terapias alternativas para DC.
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Resumo

A doença de Chagas (dC) é a terceira doença endêmica que mais causa danos à saúde humana.
Com o intuito de erradicar o parasito Trypanosoma cruzi ou diminuir a carga parasitária, recomenda-se
o uso do benznidazol (BNZ), na dosagem de 5mg/kg/dia (II Consenso Brasileiro de Doença de
Chagas, 2015). Avaliar a eficiência do tratamento com BNZ, em pacientes chagásicos crônicos pela
técnica de qPCR. Foi realizado um estudo descritivo, prospectivo e de validação de diagnóstico, em
pacientes chagásicos crônicos acompanhados no ambulatório do Grupo de Estudos em Doença de
Chagas, da Universidade Estadual de Campinas/SP, centro de referência para atenção aos portadores
da dC. As reações moleculares seguiram o protocolo de Piron et al, 2007. Coletaram-se amostras de
sangue de 32 pacientes antes e até 18 meses pós-tratamento com BNZ. O estudo teve aprovação
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, pelo parecer n° 1266/2011. Antes do início do tratamento com
BNZ, a qPCR detectou e quantificou a carga parasitária em dois casos (10,52%). Em cinco casos
(26,31%), teve a detecção, porém sem a quantificação. Em 12 casos (63,15%), não foi detectado a
carga parasitária. Após o tratamento, a qPCR revelou que para os dois casos (10,52%) detectáveis e
quantificáveis, em um caso (50%) não houve detecção e no outro caso foi detectado, mas sem
quantificação. Para os cinco casos detectáveis e sem quantificação, a parasitemia não foi detectável.
Dos 12 casos não detectados, 10 (52,63%) continuaram a não serem detectados. No entanto, dois
casos (10,52%) passaram a ter carga parasitária detectada, mas não quantificável. A qPCR, como
critério da eficácia terapêutica, apresenta-se aceitável como técnica adicional em pacientes
chagásicos crônicos submetidos ao tratamento com BNZ. No entanto, ainda deixa dúvida quanto à
cura parasitológica, nos casos em que não detecta os parasitos, uma vez que se encontra limitada a
certos níveis de parasitemia. A qPCR constatou a diminuição da parasitemia pós-tratamento com
BNZ, confirmando, também, falha terapêutica nos pacientes chagásicos crônicos tratados com o BNZ.
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Resumo

Introdução: A doença de Chagas crônica (DCC) é uma zoonose que tem como agente etiológico o
Trypanosoma cruzi. Estima-se que 5-8 milhões de pessoas estejam infectadas em todo o mundo. O
diagnóstico da doença é usualmente realizado pelo ELISA; no entanto, reações cruzadas com o
gênero Leishmania spp são frequentemente descritas na literatura. Diante do exposto, surge a
necessidade de realizar avaliações sistemáticas dos testes sorológicos comerciais e verificar a
necessidade da busca de antígenos que apresentem elevada acurácia, mesmo quando os testes
forem empregados para o diagnóstico da DCC em áreas de co-endemicidade com leishmaniose.
Objetivo: Avaliar o índice de reatividade cruzada de amostras positivas para leishmaniose tegumentar
(LT) e visceral (LV) utilizando kits sorológicos comerciais para o diagnóstico da DCC. Materiais e
Métodos: Foram avaliados os kits Gold ELISA Chagas (REM Indústria e Comércio LTDA, Brasil;
combinação de antígenos recombinantes e lisado purificado) e o Elisa Chagas III (Grupo Bios S.A.,
Chile; extrato total), utilizando 400 amostras séricas positivas para LT procedentes de Pernambuco-PE
e 229 amostras positivas para LV oriundas do Rio Grande do Norte-RN. As reações foram realizadas
conforme instruções dos fabricantes. Os resultados foram expressos através da razão entre a
densidade óptica das amostras e a DO do ponto de corte (DO/CO). Amostras com valores superiores
a 1,00 foram consideradas positivas. Resultados: O índice de reatividade para leishmaniose
tegumentar foi de 66,3% para o Elisa Chagas III e 7,8% para o Gold ELISA Chagas, com razão
DO/CO de 1,01 (IC95% 0,94-1,07) e 0,22 (IC95% 0,20-0,25), respectivamente. Para as amostras
positivas para leishmaniose visceral, 33,6% e 27,9% apresentaram reatividade cruzada utilizando os
kits Elisa Chagas III e Gold ELISA Chagas, com DO/CO de 0,55 (IC95% 0,49-0,61) e 0,48 (IC95%
0,39-0,57), respectivamente. Discussão: Apesar dos baixos valores de DO/CO encontrados, os
resultados demonstram elevado índice de reatividade cruzada com os testes comerciais avaliados,
especial atenção para o kit Elisa Chagas III quando amostras de leishmaniose tegumentar foram
testadas. Conclui-se que os kits avaliados devem ser usados com cautela em áreas de coendemicidade entre DCC e leishmaniose, evidenciando a necessidade de marcadores diagnósticos
que sejam reconhecidos apenas por anticorpos anti-T. cruzi reduzindo, desta maneira, o quantitativo
de reações indesejadas.
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Resumo
Na doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, lesões do fígado tem se relacionado à fase aguda da
infecção. Além disto, sabe-se que o benznidazol (BZ) tem potencial de induzir toxicidade hepática. A dosagem sérica das
enzimas hepáticas fornecem indicadores sensíveis de lesão e, em alguns casos, pode ser utilizada para monitorar o
tratamento e a progressão da doença. Objetivou-se avaliar alterações enzimáticas de camundongos inoculados por via oral
(VO) e intraperitonial (IP) com T. cruzi e tratados com BZ na fase aguda da infecção. Camundongos Swiss (60), machos de 20

dias, foram inoculados por VO e IP com 2x106 tripomastigotas metacíclicos de cultura da cepa Y (TcII) de T. cruzi e então
divididos em 6 grupos de 10 cada: 1) Não Infectado e não tratado (NINT); 2) Não infectado e tratado (NITBZ); 3) Infectado VO
e não tratado (VONT); 4) Infectado VO e tratado (VOTBZ); 5) Infectado IP e não tratado (IPNT); 6) Infectado IP e tratado
(IPTBZ). O tratamento com BZ (100 mg/kg/dia) iniciou-se no 5º dia de infecção, ocorrendo por 20 dias. As enzimas aspartato
aminotransferase (AST), alanina aminotrasferase (ALT) e fosfatase alcalina (FAL) foram dosadas por quantificação dos níveis
séricos, em espectrofotômetro com kits comerciais. As coletas de soro sanguíneo para as análises foram realizadas após 48
horas do fim do tratamento. Os níveis de AST no grupo NITBZ foi de 108.252 U/L, significativamente maior que o grupo NINT
68.967 U/L. Comparando o grupo NINT com VONT (148.846 U/L) e IPNT (106.506 U/L) é possível observar aumentos
significativos desta enzima nos infectados. Animais do grupo VOTBZ (99.958 U/L) apresentaram diminuição da concentração
de AST em relação ao VONT. Para ALT, NITBZ (94.720 U/L) mostrou maior concentração que o grupo NINT (51.070 U/L).
Grupos infectados e tratados (VOTBZ= 61.546 U/L; IPTBZ= 43.213 U/L), apresentam menores valores de ALT em relação aos
grupos não tratados (IPNT= 75.951 U/L; VONT= 81.625 U/L). Entre os grupos VOTBZ e IPTBZ também houve diferença
significativa, com VOTBZ apresentando maiores concentrações de ALT. Níveis séricos de FAL foram mais elevados nos
grupos infectados quando comparados ao NINT contudo, sem apresentar significância estatística. A infecção aguda pela cepa
Y, tanto por VO quanto por via IP, assim como o tratamento etiológico com BZ, são capazes de induzir alterações enzimáticas.
Porém, os achados demonstram que o BZ atenuou o aumento das enzimas hepáticas causado pela infecção por T. cruzi.
Palavras-chaves: Alanina aminotransferase, Aspartato aminotransferase, benznidazol, enzimas hepáticas, Trypanosoma
cruzi
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Resumo

Com a redução da incidência de casos de doença de Chagas (DC) em países endêmicos por meio de
medidas de combate ao vetor, melhoria das moradias e controle dos bancos de sangue, a infecção
por formas tripomastigotas sanguíneas ganha importância, devido ao aumento de migrantes
chagásicos para países não endêmicos, onde não há controle no banco de sangue e transplante de
órgãos. Além disso, trabalhos do nosso grupo de pesquisa já demonstraram que a infecção pelas
formas infectivas do Trypanosoma cruzi, tripomastigota metacíclica – TM ou tripomastigota sanguínea
– TS acarretam em um distinto perfil imunopatológico no sangue periférico. Nesse sentido, o objetivo
deste trabalho foi avaliar os parâmetros patológicos relacionados às fases aguda e crônica da
infecção experimental em camundongos Swiss infectados pelas formas TM e TS da cepa VL-10, no
cólon. Foram utilizados 126 camundongos Swiss, machos, divididos em três grupos experimentais:
grupo controle não-infectado, grupo infectado com formas TS e grupo infectado com formas TM. Foi
avaliado a curva de parasitemia e a taxa de sobrevida; o processo inflamatório e o parasitismo
tecidual no cólon. Animais infectados com a forma TS apresentaram pico de parasitemia de 710.000
tripomastigotas/0,1 mL de sangue no 27º dia após infecção (DAI), enquanto que os animais infectados
com as formas TM apresentaram níveis parasitêmicos mais elevados (3.406.000 tripomastigotas/0,1
mL de sangue) sendo o dia do pico máximo no 20º DAI. Quanto a taxa de sobrevida, animais
infectados com a forma TS apresentaram taxa de sobrevida de 100%, já os animais infectados com
formas TM apresentam taxa de sobrevida de 21% no 120° DAI. Animais de ambos os grupos
apresentaram presença de processo inflamatório no 14 e 50 DAI quando comparados ao grupo
controle. Entretanto, no grupo TS há uma redução do processo inflamatório na fase crônica da doença
– 180 DAI, e o mesmo não é observado para os animais do grupo TM. Em relação ao parasitismo
tecidual, animais infectados com formas TM apresentaram elevado parasitismo tecidual no 14º e 50º
DAI quando comparados aos animais do grupo TS no 7º DAI. Esses resultados indicam que a
infecção por formas TM apresenta maior letalidade e é capaz de promover um processo inflamatório
mais intenso e prolongado no cólon de animais infectados por essas formas, reforçando a hipótese de
que a interação inicial com as diferentes formas infectantes pode influenciar no curso da DC.
Palavras-chaves: Cólon, Doença de Chagas, Formas infectivas, Trato digestório, Trypanosoma cruzi
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Resumo

Introdução: Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas (DCh) ou tripanossomíase
americana, infecção considerada doença tropical negligenciada e endêmica em 21 países da América
Latina. Benzonidazol (BZ), único medicamento disponível no Brasil para o tratamento, possui elevada
toxicidade e efeitos adversos. Ressalta-se a importância da busca por novas terapias para DCh com
maior eficácia terapêutica e menos efeitos colaterais. Objetivo: Avaliar a atividade in vivo do óleo
essencial (OE) Zingiber officinale (gengibre), isoladamente e em associação com o BZ, em
camundongos inoculados via oral (VO) com T. cruzi. Métodos: Foram utilizados 48 camundongos
machos, suíços, de 21 dias, inoculados por VO com 1x104 tripomastigotas sanguíneos (TS) da cepa Y.
Estes foram divididos em 4 grupos: 1) Controle não-tratado (CNT); 2) tratado com BZ 100mg/kg (TBZ);
3) tratado com OE 100mg/kg (TOE); e 4) tratado com BZ 100mg/kg + OE 100mg/kg (TBZ+OE). O
tratamento dos grupos foi realizado durante 20 dias consecutivos, a partir do 5° dia de inoculação
(d.a.i). A parasitemia dos animais foi avaliada pelo exame de sangue a fresco (ESF), diariamente, em
sangue coletado da veia caudal do animal a partir do 3º d.a.i, até a negativação por três dias
consecutivos. A partir da curva de parasitemia (média) foram obtidos: período pré-patente (PPP),
período patente (PP), dia do pico máximo (Dpmax) e pico máximo de parasitemia (Pmax). Resultados
e Discussão: O perfil da curva de parasitemia apresentou supressão do grupo dos animais tratados
isoladamente com OE comparados ao grupo CNT. Nos grupos tratados com BZ (isolado ou em
associação) houve supressão da parasitemia desde o início do tratamento. Ainda, houve diferença
significativa entre os grupos para os valores de PP (p <0,0001) e Dpmax (p <0,0001), sendo que o
grupo TBZ+OE apresentou menor PP e valor de Dpmax mais precoce. Os valores de Pmax diferiram
significativamente entre todos os grupos (<0.0001), sendo a maior diferença observada no grupo
TBZ+OE. Conclusão: O tratamento dos camundongos infectados VO com T. cruzi com a associação
de BZ e OE foi mais eficaz para eliminação da parasitemia sanguínea de acordo com os parâmetros
avaliados. Assim, a associação de novos tratamentos com o fármaco de referência pode ser uma
alternativa para melhorar a eficácia e diminuir a toxicidade no tratamento de pacientes DCh.
Palavras-chaves: doença de chagas, Óleo essencial de Zingiber officinale, tratamento, Trypanosoma cruzi
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Resumo
Introdução: O Trypanosoma cruzi apresenta grande diversidade genética, sendo classificado em sete unidades discretas de
tipagem (DTU). Por conta disso, a depender da matriz antigênica usada nos imunoensaios, diferenças de desempenho são
observados nos testes de triagem quando utilizados em regiões geográficas distintas. Uma alternativa para superar esta
dificuldade consiste na utilização de antígenos recombinantes quiméricos, formados por sequências repetitivas de diferentes

proteínas do parasita, aumentando a possibilidade de interação com os anticorpos T. cruzi específicos a diferentes epítopos
da quimera. Recentemente o nosso grupo sintetizou duas quimeras, as quais foram avaliadas em estudos de fase I e II
utilizando amostras de diversas regiões geográficas do Brasil e de imigrantes bolivianos residentes na Espanha. Os
resultados indicaram acurácia acima de 98% tanto para as amostras brasileiras (DTU TcII) quanto para as amostras bolivianas
(DTU TcV). Objetivo: Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho das proteínas quiméricas IBMP-8.1 e
IBMP-8.4 utilizando amostras provenientes de indivíduos do norte da Argentina, local onde predominam os DTUs Tc-V e TcVI. Materiais e Métodos: As quimeras foram clonadas em vetores pET28a, expressas em E. coli e purificadas por meio de
cromatografia. Ensaios sorológicos para detecção de anticorpos anti-T. cruzi através de ELISA foram realizados utilizando um
painel de 215 amostras positivas para a doença de Chagas e 122 negativas, procedentes das províncias de Formosa, Chaco,
Santiago del Estero e de hospitais de referência de Buenos Aires. Resultados: Os imunoensaios revelaram valores elevados
de sensibilidade (S) e especificidade (E) tanto para a molécula IBMP-4 (S-100%; E-100%) quanto para a molécula IBMP8.1
(S-95,3%; E-100%). Os valores da razão de probabilidade diagnóstica (diagnostic odds ratio) foram de 25.011 para a molécula
IBMP8.1 e 2.438.000 para a molécula IBMP-8.4. Discussão: Os achados demonstram altos valores de desempenho das
moléculas IBMP-8.1 e IBMP-8.4 em diagnosticar indivíduos portadores da doença de Chagas crônica na Argentina, país onde
circula cepas distintas daquelas encontradas no Brasil.
Palavras-chaves: Doença de Chagas, Diagnóstico Laboratorial, Proteínas Quiméricas, Desempenho, Argentina
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Resumo

O Trypanosoma cruzi foi subdividido em seis grupos genéticos distintos, TcI-TcVI. Diversos estudos
vêm associando a variabilidade genética do T. cruzi com as características biológicas, epidemiológicas
e clínicas da doença de Chagas (DCh), sendo assim importante correlacionar a genética do parasito
com o diagnóstico da DCh. Os métodos utilizados para o diagnóstico genótipo-específico da infecção
pelo T. cruzi apresentam algumas limitações, como a identificação de infecções mistas. Diante disso, o
objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho da técnica de pesquisa de IgG anti-amastigota
(AMA), tripomastigota (TRIPO) e epimastigota (EPI) do T. cruzi por citometria de fluxo (Chagas-Flow
ATE), no diagnóstico genótipo-específico de infecções experimentais simples e mistas pelo T. cruzi.
Para isso, soros de camundongos Swiss com infecções pelo T. cruzi simples (TcI, TcVI ou TcII) e
mistas (TcI+TcVI,TcVI+TcII ou TcII+TcI), nas fases iniciais (30 dias) e tardias (90 e 180 dias) da
infecção, foram avaliados pela Chagas-Flow ATE. A reatividade das amostras foi testada com os
antígenos TcI, TcVI e TcII do T. cruzi, incluindo formas AMA (AI/AVI/AII), TRIPO (TI/TVI/TII) e EPI
(EI/EVI/EII), em oito diluições do soro (1:500 a 1:64000), para construir árvores de decisão. Os
resultados demonstraram que os atributos “TI 2000/AI 1000/EII 1000” e “TI 8000/AII 32000”
apresentaram um bom desempenho para discriminar infecções simples (85%) e mistas (84%) pelo T.
cruzi, nas fases iniciais e tardias, respectivamente. Além dos mais, os atributos “TI 4000/TVI 500/TII
1000” e “TI 16000/EI 2000/EII 2000/AI 500/TVI 500” apresentaram um bom desempenho no
diagnóstico genótipo-específico de infecções iniciais simples (72%) e mistas (80%) pelo T. cruzi,
respectivamente. Considerando as infecções tardias, os atributos “TI 4000/AII 1000/EVI 1000” e “TI
64000/AVI 500/AI 2000/AII 1000/EII 4000” apresentaram um desempenho moderado no diagnóstico
genótipo-específico de infecções simples (69%) e mistas (76%) pelo T. cruzi, respectivamente. Os
algoritmos sequenciais obtidos pelo conjunto de árvores de decisão demonstraram um bom
desempenho (81%) da Chagas-Flow ATE no diagnóstico da infecção pelo T. cruzi. Os resultados
indicam o potencial dessa técnica para o diagnóstico genótipo-específico da infecção simples e mista

pelo T. cruzi. A padronização da Chagas-Flow ATE será de extrema importância para a proposta
clínica, estudos epidemiológicos, e de monitoração pós-terapêutica da DCh.
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Resumo
Introdução: As doenças cardiovasculares (DCV) determinam elevada morbi-mortalidade no Brasil, sendo responsáveis por
cerca de 20% das mortes em indivíduos acima de 30 anos. Dessa forma, é fundamental conhecer a magnitude dos fatores de
risco cardiovascular (CV) para estimar o risco de possíveis eventos CV, dando ênfase em portadores de Doença de Chagas
(DC), visto que estes dados nessa população ainda são desconhecidos na literatura. Objetivo: Avaliar o escore de risco CV
global em pacientes com DC na forma cardíaca (FC) e indeterminada (FI). Desenho do estudo: Trata-se de um estudo
descritivo e transversal. Métodos: O estudo foi realizado no Laboratório de Pesquisa em Doença de Chagas de março de
2017 a maio de 2018. Os indivíduos foram divididos quanto à forma da doença: FC e FI. A estratificação do risco CV global
em 10 anos para homens e mulheres foi baseada na V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção Aterosclerose,
classificando os indivíduos como: baixo risco, risco intermediário e alto risco para desenvolvimento de DCV. Resultados:
Avaliou-se 102 indivíduos, sendo 54 FC e 48 FI, com idade média de 55,1 e 54,9 respectivamente. 84% (N=86) dos
portadores de DC apresentaram risco intermediário a alto para ocorrência de eventos CV em 10 anos. A análise das formas
indicou que na FC 92,6% (N=50) apresentaram risco intermediário a alto para ocorrência de eventos CV em 10 anos e 75%
(N=36) na FI. Na avaliação do alto risco CV observou-se uma prevalência de 32,27% (N=37) nos portadores de DC, na
analise das formas observou-se alto risco em 53,7% (N=29) de FC e 16,66% de FI (N=8).Discussão: As DCV englobam
infarto do miocárdio, acidente vascular encefálico e insuficiência cardíaca, além de estar relacionada a dislipidemias e
aterosclerose. Supoe-se que portadores da DC, possuem maiores risco desenvolverem eventos CV. Nos portadores da FC,
esse risco aumenta devido a alterações causadas pelo T. cruzi nas celulas do miocardio.Na FI há forte risco de desencadear
alterações cardíacas, podendo evoluir para a FC. Resaltando assim, que não existem estudos que corelacionem a DC e o
escores de risco CV na literatura. Conclusão: Diante do exposto, percebe-se uma alta prevalência do risco intermediário a
alto em portadores da DC, com ênfase na FC. A mesma apresentado risco maioritariamente alto, o que pode culminar em
uma somatória de risco CV para os portadores de DC, enfatizando a necessidade de estudos posteriores para o melhor
entendimento dessa associação.
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Resumo

A prevalência e a distribuição da Doença de Chagas (DC) estão relacionadas a fatores ambientais,
políticos e sócio-culturais. Considerada negligenciada, a transmissão vetorial está associada ao íntimo
contato entre homem e triatomíneo, com infestação intradomiciliar principalmente na zona rural.
Diante da situação epidemiológica, o estado de Pernambuco lança em 2011 o Programa de
Enfrentamento as Doenças negligenciadas (SANAR), e entre as doenças a serem trabalhadas
Í

encontram-se a DC. As ações do SANAR trouxeram ao longo dos anos impacto no indicador de Índice
de Infestação Domiciliar (IID) de triatomíneos no estado, bem como na VIII Região de Saúde. Este
estudo tem como objetivo avaliar o impacto das ações do Programa SANAR sobre o indicador IID nos
municípios prioritários da VIII Região de Saúde. Foi realizada uma pesquisa transversal e descritiva, a
partir dos dados extraídos do Sistema do Programa Nacional de Controle da Doença de Chagas
(SISPCDCH) para avaliar o indicador de IID que pode ser classificado como satisfatório (<10%),
regular (10 a 29,9%) e insatisfatório (>30%). Com a implantação do SANAR, as ações de pesquisas
entomológicas, borrifações nas unidades domiciliares positivas, capacitação dos agentes de endemias
em controle vetorial e o acompanhamento do SISPCDCH foram intensificadas. Em 2010, identificouse que o IID em Dormentes era de 41,6%, Orocó 12,2% e Afrânio 9,9%. Ao analisar o ano de 2017
como base para avaliação pós-ações podemos perceber a redução do IID para 10,1%, 2,8% e 7,3%
respectivamente, exceto o município de Petrolina, onde houve um aumento do IID de 3,5% para 8,2%.
Mesmo com o aumento no IID em Petrolina, os municípios prioritários conseguiram manter o IID
abaixo de 10%, o que é considerado satisfatório, a exceção de Dormentes que apresentou o IID de
10,1%. Com relação ao número de localidades trabalhadas, também fica evidente o impacto positivo
dessas ações, pois no início do programa, Afrânio apresentava 34 localidades, Orocó 4, Petrolina 41 e
Dormentes 37, reduzindo para 9, 1, 20 e 7 respectivamente, devido a negatividade para triatomíneo
ao longo dos anos avaliados. Diante disto pode-se perceber, que as ações desenvolvidas pelo
programa têm obtido sucesso ao longo desses anos, com a redução do IID na maioria dos municípios
prioritários mantendo-se satisfatórios.
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Resumo
Após o controle da infecção vetorial e transfusional da doença de Chagas ter sido realizados no Brasil, a infecção por via oral
se tornou o mais importante mecanismo de transmissão em diversas regiões. A Amazônia brasileira é considerada a região
de maior incidência, onde ocorre mais da metade dos casos agudos da doença relatados nos últimos 40 anos podendo os
mesmos serem atribuídos a microepidemias de transmissão oral. O trato gastrointestinal é a porta de entrada para o parasito
por essa via de infecção, no entanto, pouco se sabe sobre o envolvimento desses órgãos e do perfil parasitológico e
imunopatológico frente à via oral. Tendo em vista isso, o objetivo deste trabalho foi quantificar o parasitismo tecidual no trato
gastrointestinal de camundongos infectados pela via oral com a cepa Berenice-78 do T. cruzi nas fases aguda e crônica. Para
isso, 96 camundongos Swiss foram distribuídos em três grupos experimentais: controle não infectado; infectados por via
intraperitoneal (VIP); infectados por via oral (VO). Esses animais foram inoculados com 1x105 formas tripomastigotas
metacíclicas provenientes de culturas acelulares por gavagem (VO) ou por via intraperitoneal (VIP). Quatro animais de cada
grupo foram eutanasiados nos dias 14, 21, 28, 35, 42 e 180 após a infecção (DAI), sendo coletados fragmentos do estômago,
duodeno e cólon. O parasitismo tecidual foi quantificado pelo método de Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real
(qPCR). Nos animais do grupo VIP não foi observado parasitismo tecidual no estômago, enquanto que nos animais do grupo
VO houve um aumento significativo no dia 28 após a infecção. Além disso, quando comparados, os animais infectados por via
oral apresentaram maior parasitismo tecidual no 28° DAI em relação aos animais do grupo VIP. Este trabalho demonstrou que
a infecção por via oral é capaz de desencadear um distinto perfil parasitológico, obtendo resultados diferentes para cada
órgão do trato gastrointestinal analisado em comparação com a via intraperitoneal, sugerindo que a via de inoculação interfere
no comportamento do parasito.
Palavras-chaves: doença de Chagas, Infecção Oral, Tripomastigotas metacíclicas, Lesão cardíaca, CK-MB
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Resumo

A doença de Chagas é uma doença negligenciada, cujas manifestações clínicas estão relacionadas
principalmente com o acometimento do coração, e do trato digestório, mas também pode causar
danos ao sistema nervoso central (SNC). Pouco se conhece sobre a infecção no SNC, foi observado
em camundongos que o T. cruzi tem a capacidade de infectar o epitélio e tecidos do cérebro. Portanto,
temos como objetivo avaliar a infecção do SNC em camundongos BALB/c, utilizando o sistema in vivo
de imagem bioluminescente. A cepa Dm28c foi usada para a produção da cepa geneticamente
modificado, Dm28c-luc expressando luciferase. Os animais inoculados com 106 tripomastigotas de
Dm28c-luc, foram acompanhados in vivo por 1, 7 ou 14 dias consecutivos e após eutanásia foi feita a
avaliação ex vivo pelo sistema de imagem bioluminescente, IVIS Lumina (Xenogen). Para captura das
imagens, o substrato D-luciferina 150 mg/kg foi inoculado via intraperitoneal, e após 15 minutos os
animais foram anestesiados com isofluorano para aquisição das imagens, a avaliação ex vivo foi feita
em placa com 150 mg/ ml de D-luciferin. Para avaliar a infecção no SNC por PCR, os animais foram
inoculados via intraperitoneal com 105 tripomastigotas, cepa Dm28c selvagem. Foi realizada,
eutanásia dos animais no 3, 5, 10 e 15 DPI (n=5), coleta dos órgãos e extração do DNA, para
realização de PCR para kDNA. A parasitemia foi feita pelo método de Pizzi-Brener. A partir do 7 DPI
verificamos bioluminescência na cabeça, sendo mais intensa no 14 DPI, relacionada com diversos
focos de infecção nas orelhas e focinho do animal. Observamos pela avaliação ex vivo que 60% dos
cérebros apresentaram bioluminescência no 7 e 14 DPI, radiância média de 3 x 104, a radiância
(photons/sec/cm2/sr) é calculada pelo programa Living Image®. 100% dos corações apresentaram
bioluminescência, sendo maior no 14 DPI, radiância na faixa de 5 x 104 a 3 x 105. O abdômen
apresentou intensa bioluminescência, relacionado com alta taxa de infecção nas gônadas, gordura
abdominal e intestinos. Os dados do PCR sugerem que o T. cruzi foi capaz de romper a barreira
hematoencefálica nos tempos iniciais de infeção, 3 e 5 DPI, apesar da parasitemia subpatente no 3
DPI. Foi possível corroborar os resultados de bioluminescência com o PCR, mostrando que no 14 DPI
o cérebro está mais infectado. O sistema de imagem bioluminescente é uma importante ferramenta
para os estudos in vivo de avaliação do SNC e de progressão da doença.
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Resumo

A Doença de Chagas vem apresentando comportamento emergente na Amazônia, área antes
considerada de baixo risco para transmissão, atualmente configura como local de surtos intimamente
relacionados à transmissão oral do Trypanosoma cruzi através do consumo de suco de frutas, tal
como o açaí. Relatamos o surto de Doença de Chagas Aguda ocorrido em Lábrea – AM no período de
dezembro de 2017 através da transmissão oral após consumo de suco de açaí contaminado. Foram
considerados como casos expostos toda pessoa sintomática ou não, residente na área de risco ou
que consumiu suco de açaí do lote contaminado proveniente do município de Lábrea no período de
dezembro de 2017. Pode-se dividir esse surto em dois momentos: primeira fase na qual oito
indivíduos sintomáticos foram identificados e tratados na FMT HVD com comprovado vínculo
epidemiológico com o consumo de suco de açaí oriundo de Lábrea e dois casos identificados pela
vigilância epidemiológica de Lábrea através de gota espessa; e uma segunda fase posterior ao
inquérito sorológico realizado através de coleta sistemática de sorologia IgG e IgM de 219 pessoas
residentes na área identificada como de alto risco para ingestão do lote de suco de açaí contaminado

conforme descrito anteriormente. Destas 219 sorologias, 8 amostras eram de casos agudos
confirmados e outras 67 apresentaram titulações reagentes, sendo uma 1/320, uma 1/80 e 19
sorologias 1/40. As demais apresentaram títulos inferiores a 1/40. Esse paciente com titulação 1/320
foi considerado caso confirmado e tratado de imediato. Os demais foram seguidos com sorologias
seriadas, sendo indicado tratamento de outros 9 casos durante o seguimento. Apesar das evidências
de um evento pontual para a transmissão oral (consumo do açaí contaminado de um lote específico),
a definição de caso exposto foi ampliada para toda a população residente na área avaliada como de
risco para aumentar a sensibilidade da investigação, com a identificação de sorologias reagentes de
IgG e IgM em duas pacientes que negaram a ingestão de açaí, levantando a hipótese de que possam
haver casos de transmissão vetorial no local ou então a possibilidade de contaminação de outras
fontes alimentares.
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Resumo

Introdução: A Espanha é o segundo país não endêmico com o maior número de portadores de
doença de Chagas, depois dos Estados Unidos. Na Catalunha estima-se que haja 370 mil pessoas
originárias de países endêmicos e 156 mil mulheres em idade fértil. No ano de 2010, a Agência de
Saúde Pública da Catalunha estabeleceu um protocolo de triagem para mulheres grávidas latinoamericanas de áreas endêmicas e seus filhos. O diagnóstico da doença de Chagas crônica baseia-se
essencialmente em testes sorológicos, já que os métodos parasitológicos diretos apresentam baixa
sensibilidade nesta fase. Objetivo: Avaliar o imunoensaio por quimiluminescência LIAISON® XL
Murex Chagas. Materiais e Métodos: Nas consultas de Atenção Primária do Instituto Catalão de
Saúde da Área Metropolitana Sul de Barcelona é consenso solicitar sorologia anti-T. cruzi a todas as
gestantes latino-americanas e aos indivíduos com suspeita clínica ou epidemiológica para a doença
de Chagas. O algoritmo diagnóstico consiste na realização de um teste de triagem, o BIOFLASH®
Chagas, que utiliza antígenos recombinantes como matriz antigênica. Os resultados positivos são
analisados posteriormente através do Ortho® T. cruzi Elisa Test System, que emprega em sua fase
sólida antígenos nativos do T. cruzi. São considerados verdadeiros positivos os soros com resultado
positivo em ambos os testes. O imunoensaio por quimiluminescência LIAISON® XL Murex Chagas
detecta anticorpos IgG anti-T. cruzi específicos através de uma proteína recombinante (que inclui a
TcF e a SAPA), representando nove epítopos distintos. A análise estatística foi realizada utilizando o
STATA® v12. Resultados: Foram analisadas 95 amostras de indivíduos oriundos de aéreas
endêmicas para a doença de Chagas, 70 dos quais foram positivos e 25 negativos pelo LIAISON® XL
Murex Chagas. Houve um resultado falso-positivo no LIAISON® XL Murex Chagas e 4 no BIOFLASH®
Chagas. O teste LIAISON® XL Murex Chagas apresentou sensibilidade de 100%, especificidade de
98,6% e acurácia de 98,0%. Os valores preditivos positivos e negativos na amostragem estudada
foram de 98,6% e 100%, respectivamente. O índice de concordância de Kappa entre o LIAISON® XL
Murex Chagas e o Ortho® T. cruzi Elisa Test System foi de 0,98, indicando concordância quase
perfeita entre eles. Conclusão: O LIAISON® XL Murex Chagas apresentou elevada acurácia
diagnóstica, podendo ser considerado uma ferramenta útil no diagnóstico da doença de Chagas.
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Resumo
A doença de Chagas (DC) é uma zoonose estimada em cerca de 6 a 7 milhões de indivíduos infectados no mundo. Esta
doença apresenta fases aguda e crônica. Nesta última, cerca de 30% dos indivíduos evoluem para forma cardíaca podendo
desenvolver insuficiência cardíaca (IC), arritmias ventriculares e/ou tromboembolismo. A síndrome metabólica (SM) é um
conjunto de alterações fisiológicas relacionadas com aumento do risco cardiovascular. É requerido a utilização de múltiplos
fármacos para o controle de complicações em pacientes com DC e com SM. Os eventos adversos a medicamentos (EAMs)
podem ser definidos como qualquer evento desfavorável ao paciente, que pode ocorrer durante ou após o tratamento com um
fármaco. O objetivo do estudo foi avaliar correlação de EAMs em paciente com DC crônica com e sem SM. Metodologia:
Trata-se de um estudo observacional e transversal que inclui pacientes com DC com e sem SM. Foram coletados e
analisados dados do prontuário destes pacientes. Os EAMs foram classificados segundo a gravidade através do Algoritmo de
Naranjo. A correlação entre as variáveis investigadas e o desfecho EAMs foram feitos através dos testes t de Student ou
Mann-Whitney; ou Qui-quadrado; ou Exato de Fisher realizado no software R. O nível de significância estatística foi de
p<0,05. Resultados: De um total de 308 pacientes planejados para este projeto, coletamos dados de 67 pacientes com DC. A
média de idade de 62 anos, 36 (53.7%) do sexo feminino. Em relação a classificação clínica dos pacientes, 17 (25.4%) eram
indeterminados, 16 (23.9%) estádio A, 14 (20.9%) B1, 6 (9%) B2 e 14 (20,9%) com IC. Em relação a SM, 33 (49.3)
apresentaram este problema e 34 (50.7) foram classificados sem SM. Em relação aos testes de correção com EAMs, é
possível destacar, uma frequência maior de EAMs entre os pacientes com IC (34 (50.7) e 3 (50) B2 (p= 0.038). De forma
semelhante, também foi observada maior frequência de EAM em pacientes com SM (8 (24.2%) vs 5 (14.7), p= 0.498), porém
não significativa. Conclusão: Apesar de ser um resultado preliminar com uma amostra pequena de 67 pacientes, já é
possível observar o aumento na frequência de EAMs em pacientes em estágios mais avançados de cardiopatia Chagásica,
onde uma possível explicação é uso de uma quantidade maior de fármacos para controle da doença. De forma semelhante,
também observamos maior frequência em pacientes com SM, porém não significativa. Esperamos com o aumento do
tamanho amostral possamos confirmar esta hipótese.
Palavras-chaves: doença de Chagas, Farmacovigilância, insuficiência cardíaca
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Resumo

A Doença de Chagas (DCh) tem como agente etiológico o protozoário hemoflagelado Trypanosoma
cruzi, que apresenta grande diversidade genética, que por sua vez está relacionada à diversidade
biológica da espécie. Sabendo-se dessa assoçiação, a proposta desse trabalho é caracterizar
morfobiologicamente em modelo murino e in vitro, quatro amostras de T. cruzi, isoladas de pacientes
chagásicos crônicos, de uma área endêmica da DCh, pertencentes a DTU TcVI. Os quatros isolados
de T. cruzi (229, 798, 2118 e 2119) avaliados nesse trabalho não foram capazes de gerar parasitemia
patente em modelo murino, mesmo após várias tentativas de inóculo de tripomastigotas metacíclicos
diferenciados em diversos meios de cultura, em modelo murino, o que impossibilitou a sua
caracterização biológica e resposta ao tratamento em modelo murino. Em relação a curva de
crescimento em meio acelular, a amostra que apresentou a maior área sob a curva (ASC) de
crescimento em meio LIT foi a 2118. Os isolados 2119 e 2118 apresentaram a menor e a maior (ASC),

respectivamente. As amostras 229 e 798 apresentaram taxas de metaciclogênese mais elevadas
(23,7 e 21,2% respectivamente), enquanto as amostras 229 e 2118 apresentaram a maior (25,3%) e a
menor (14,3%) taxa de diferenciação, respectivamente. Em relação à infectividade em células Vero, a
amostra 798 infectou maior número de células (~ 50%) no tempo de 24h, em relação às amostras 229,
2118 e 2119, que apresentaram taxas de infectividade inferiores (26,3%, 19,7% e 36%),
respectivamente. Foi possível observar que as amostras de T. cruzi DTU TcVI isoladas de pacientes
chagásicos crônicos, residentes em Berilo, Vale do Jequitinhonha, apresentam baixa infectividade em
modelo murino, alta multiplicação intracelular (células Vero) e baixa metaciclogênese em meio LIT, e
moderada capacidade de infecção em células Vero, indicando assim que a avaliação das
propriedades biológicas in vitro, podem ser importantes frente a impossibilidade de infecção em
modelos animais para se conhecer a biologia de parasitos desta DTU. Não foi encontrada correlação
entre as variáveis avaliadas nas diferentes condições de cultivo dos parasitos.
Suporte financeiro: FAPEMIG, CNPq, CAPES e UFOP.
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Resumo
A doença de Chagas, grave problema de saúde pública, acarreta elevada mortalidade e morbidade, afetando cerca de 6 a 7 milhões de
pessoas por todo o mundo. O município de Paulo Afonso/Bahia está localizado em uma região de clima tropical semi-árido, sendo este
propenso ao desenvolvimento de várias doenças negligenciadas, inclusive a doença de Chagas. A cidade já desfruta de uma Unidade
de Controle de Zoonoses além de Postos de Informação de Triatomíneos, envolvidos na vigilância entomológica dessa parasitose.
Nesse cenário, esse trabalho teve por objetivo desenvolver uma pesquisa soroepidemiológica da doença de Chagas em residentes de
Malhada Grande, comunidade rural pertencente ao município de Paulo Afonso através de um estudo transversal com 190 participantes
no período de agosto de 2017 a maio de 2018. Fichas epidemiológicas foram aplicadas a fim de avaliar dados sobre idade, profissão e
nível de escolaridade. Em seguida, todos participaram de palestras e encaminhados para análise sorológica por hemaglutinação
indireta e ELISA. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, CAAE: 71856917.2.0000.5196. Todas as sorologias
apresentaram resultado negativo para a doença de Chagas. Com relação aos dados epidemiológicos, é notória a grande quantidade de
pessoas sem escolaridade (136/71,57%). Nesse estudo, grande parte dos indivíduos sempre residiu em Malhada Grande (170/89,47%).
No entanto, alguns indivíduos já moraram em áreas urbanas (12/6,31%) e até os dias atuais, apresentam os dois tipos de cenários, de
acordo com as suas necessidades diárias (7/3,68%), ressaltando que a maioria deles possui residência fixa nessa comunidade
(142/74,73%). Dados da literatura sempre indicavam a presença dos barbeiros em casas de taipa. Entretanto, informações atuais
ressaltam a adaptação desses vetores em locais de alvenaria. Nessa perspectiva, foi possível observar que a taxa de casas de alvenaria
(176/92,63%) em Malhada Grande é maior do que as casas de taipa (13/6,84%) e dados do próprio município relatam constantemente a
busca ativa e passiva desses vetores em grande parte das casas de alvenaria, indicando que essa adaptação é notória e real. Além
disso, a maioria desses residentes conhece e já tiveram contato com o vetor (159/83,68%). Nesse sentido, foi possível concluir que a
população em estudo reside em um ambiente propício ao desenvolvimento da parasitose, embora todos os analisados não estejam
infectados com a doença de Chagas até o momento.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A doença de Chagas (DC) é uma doença infecciosa, que apresenta elevada carga de morbimortalidade no Brasil,
especialmente na forma grave. OBJETIVO: Avaliar a evolução clínica de pacientes portadores de DC crônica. METODOLOGIA: Foram
avaliados, em 2018, 90 pacientes (pcts) em ambulatório de referência, previamente adicionados em um banco de dados, em 2013, por
amostra de conveniência, pelas variáveis: classificação do estágio de DC (A, B1 e C) (I diretriz latino-americana para diagnóstico e
tratamento de cardiopatia chagásica), idade, sexo, internamentos, visitas à emergência (emerg), óbito, hipertensão arterial sistêmica
(HAS), diabetes mellitus tipo 2 (DM2), eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma (ECO). Considerado p-valor<0,05 como
significativo. RESULTADOS: De 2013 a 2018, 4 pcts passaram do estágio A para B1 (15%). 23 em 2018 são A. 2018: Idade média 23
pcts 57±9 anos, 91% sexo feminino (fem), 48% com HAS (↑9% comparado a 2013), 22% DM2 (↑11%). 0 óbitos em 5 anos, 22%
internamentos (0% causas cardíacas), 4% emerg (0% causas cardíacas). ECG sem alterações. ECO: fração de ejeção (FE) 66±12%
(↑2%), diâmetro do átrio esquerdo (AE) 37±5mm (↑3mm, p<0,05). De 2013 a 2018, 8 pcts evoluíram do estágio B1 para C (22%) + 4 do
A para B1 = 33 pcts B1 em 2018. 2018: Idade média 33 pcts 59±9 anos, 79% fem, 64% HAS (↓14%), 18% DM2 (↑2%). 0 óbitos, 9%
internamentos (33% causas cardíacas), 21% emerg (29% sintomas como síncope, dor precordial). ECG: bloqueio do ramo direito (BRD)
67% (↓11%) e bloqueio divisional ântero-superior esquerdo (BDASE) 39% (↑7%). ECO: FE 65±12% (↑4%, p<0,05), AE 37±12% (↑3%,
p<0,05), diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo (DDVE) 49±8mm (↓4mm, p<0,05). Em 2013, 26 pcts eram estágio C. 6 óbitos
(23%) + 8 pcts de B1 a C em 5 anos. 2018: Idade média 28 pcts 58±9 anos, 57% fem, 82% HAS (↑17%), 25% DM2 (↑5%). 6 óbitos
(sintomas principais: dispneia, síncope, dor torácica), 18% internamentos (60% causas cardíacas), 36% emerg (30% causas cardíacas).
ECG: BRD 79% (↑9%), BDASE 43% (↓17%), marcapasso 7% (↑2%), fibrilação atrial ↑11%. ECO: FE 47±12% (↑2%), AE 40±5mm
(↑1mm), DDVE 58±8mm (↓2mm). DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: As amostras confirmam a benignidade do estágio A sem eventos
cardíacos, a progressão desfavorável do B1 para a insuficiência cardíaca e a gravidade do C, com elevada morbimortalidade.
Consideramos que a intervenção em ambulatório especializado possa contribuir para a manutenção do valor de FE e menor DDVE no
estágio C.
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Resumo
A doença de Chagas é uma doença tropical negligenciada causada pelo Trypanosoma cruzi. Os atuais medicamentos utilizados no
tratamento da doença de Chagas apresentam eficácia limitada e estão associados com a presença de efeitos colaterais graves.
Portanto, torna-se necessária a identificação de novas moléculas com boa eficácia contra o parasito e baixa toxicidade para serem
utilizadas no tratamento da doença de Chagas. Após algumas modificações moleculares foram identificados dois compostos inorgânicos
sintéticos, denominados complexos metálicos de antimônio e bismuto. As quinolonas são conhecidos agentes antimicrobianos, e já é
descrito na literatura a propriedade anti-T. cruzi dessa classe farmacológica. A obtenção de complexos metálicos associados às
quinolinas pode ser uma alternativa na identificação de compostos mais potentes e menos tóxicos para as células hospedeiras. O
presente estudo teve como objetivo avaliar a atividade anti-T. cruzi de complexos metálicos inéditos de antimônio e bismuto
complexados a diferentes ligantes quinolínicos. Uma série de seis compostos (1-6) foram testados para a avaliação tripanocida (cepa Y)
frente as formas evolutivas tripomastigota e amastigota. Foi avaliado também o mecanismo de ação do composto mais ativo a partir de
análises por microscopia eletrônica e com o uso de marcadores de morte celular. O efeito citotóxico destes compostos foi avaliado em
culturas de fibroblastos humano (hFIB) e macrófagos peritoneais ativados isolados de camundongos Balb/c. A quinolina 3 e os
compostos formados a partir da sua associação aos complexos de antimônio e bismuto (1 e 2) não apresentaram atividade citotóxica,
assim como a quinolina 6. Porém, a associação da quinolina 6 aos metais antimônio e bismuto (4 e 5) levou a toxicidade celular. Os
compostos 4 e 5, os mais potentes, apresentaram valores de EC50 de 0,33 µM e 0,06 µM, respectivamente. Em relação aos ensaios de
infecção in vitro, os compostos se mostraram tóxicos em hFIB infectados e não apresentaram atividade antiparasitária. No entanto, os
compostos apresentaram atividade anti-T. cruzi em macrófagos peritoneais ativados. Tripomastigotas tratadas com o composto 5
apresentaram alterações ultraestruturais e marcação positiva para iodeto de propídeo, indicativo de necrose. Sendo assim, complexos
metálicos de antimônio e bismuto complexados às quinolinas representam uma classe de fármacos em potencial para o tratamento da
doença de Chagas.
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Resumo
Na patologia da Doença de Chagas, a imunorregulação, o controle da carga parasitária e o processo inflamatório são aspectos
relacionados à morte celular. A morte celular pode ser programada como, por exemplo, pela apoptose, ou pode ocorrer pela necrose
com o rompimento da membrana. Os testes para compostos que possam vir a substituir o Benzonidazol (BZN) incluem investigar o perfil
de morte celular induzida no parasito. Uma classe de compostos que vem sendo investigada com relação a atividade contra T. cruzi são
as tiossemicarbazonas. Assim, foi sintetizada uma série inédita dessa classe (TD-01 a 09), da qual foram selecionados para os ensaios
de morte celular os compostos que apresentaram IC50 para a forma tripomastigota (TD-01, 02, 03, 04, 06 e 09). O objetivo desse
trabalho foi avaliar por citometria de fluxo a atuação dos compostos na indução de morte celular parasitária, sendo o estudo realizado
primário, analítico, intervencional e experimental. Tripomastigotas foram ressuspensos, tratados com 1x e 2x a IC50 dos compostos e
incubados durante 24h. Após esse período, foram marcados com 7-AAD e anexina V (AV). Os controles foram parasitos não tratados e
o BZN. A leitura foi feita em citômetro BD FACSCalibur com 20.000 eventos da região parasitária e os dados expressos como a
porcentagem de parasitos em cada quadrante (não corados: vivos, corados com 7-AAD: necrose, corados com AV: apoptose inicial,
corados com ambos: apoptose tardia) comparados com o número total de células analisadas. Os resultados foram considerados ao nível
de significância de 5%. Os compostos TD-02 a 04 e TD-06 apresentaram indução dos 3 perfis de morte celular, porém as porcentagens
para apoptose inicial foram maiores. O TD-01 apresentou porcentagem maior para o perfil apoptótico inicial em detrimento do necrótico.
O TD-09 foi o único que apresentou apenas indução do perfil necrótico. Ressalta-se que o comportamento do BZN foi de indução de
apoptose tardia e necrose, tendo maior porcentagem para a última. A morte por apoptose inicial leva a um menor processo inflamatório
associado, já que não há rompimento da membrana e há rápida fagocitose. É interessante que um fármaco desencadeie esse processo,
pois a necrose leva à inflamação devido ao extravasamento do conteúdo celular, acarretando maiores danos teciduais. Levando em
consideração que o perfil necrótico pode levar a efeitos adversos, a maioria dos compostos testados induziu apoptose inicial quando
comparados aos controles.
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Resumo
A Tripanossomíase Americana ou Doença de Chagas, infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é considerada um
problema grave de saúde pública no Brasil, visto que afeta primordialmente populações com baixo poder socioeconômico, e possui
limitado apoio financeiro para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Pode ser transmitida pelo contato com as fezes do Triatoma
infestans infectado com o parasito, por transfusão de sangue, por via transplacentária, ou pela via oral. Após confirmação diagnóstica, o
tratamento com Benzonidazol deve ser realizado de forma imediata, visando a cura do paciente. Entretanto, ele apresenta uma taxa
média de cura parasitológica de 60% na fase aguda e de 5% a 20% na fase crônica, além de causar graves efeitos adversos como
neutropenia, agranulocitose, septicemia, púrpura trombocitopênica e alta toxicidade. Esse trabalho trata-se de uma revisão de literatura
com o objetivo de identificar as inovações terapêuticas para o tratamento da Doença de Chagas. Para coleta, foram utilizadas as
palavras chaves Doenca de Chagas e terapêutica e a pesquisa foi realizada nos bancos de dados Bireme, Lilacs e SciELO e Ministério
da Saúde com cruzamento das palavras. Após a análise da literatura disponível, visualizou-se que três estudos apresentaram resultados
em camundongos. Um com sucesso no desenvolvimento de uma vacina Brasileira capaz de estimular o sistema imunológico do animal
a combater o Trypanosoma cruzi. O outro, no campo dos fitoterápicos, no qual o uso do própolis e resina produzida pelas abelhas, a
partir de fontes vegetais, vêm apresentando resultados promissores para o tratamento da doença, e o terceiro, que associou o
tratamento convencional à espironolactona, observando, com isso, uma sobrevida de 100%, com benéfica influência na condição motora
e exploratória do animal. Outro achado importante foi um novo fármaco, menos tóxico que o Benzonidazol, com resultados no
tratamento da doença, feito à base da planta medicinal cervejinha-do-campo (Arrabidaea brachypoda) que está sendo desenvolvido
pelos pesquisadores da Unesp. Torna-se clara, assim, a necessidade de mais investimento na realização de pesquisas para o

tratamento dessa patologia, já que a terapêutica existente é limitada e apresenta diversos efeitos colaterais. Além disso, apesar dos
avanços científicos dos novos estudos, eles não são conclusivos, pois, ainda não foram testadas em humanos.
Palavras-chave: Doença de Chagas. Inovação. Terapêutica.
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Resumo

A doença de Chagas, causada pelo Trypanosoma cruzi, é um problema global. O diagnóstico e o
tratamento de pacientes infectados são considerados fundamentais para o seu controle. O uso de
Benzonidazol (BZN) e Nifurtimox (NFTX) como tratamentos antiparasitários para doença de Chagas
está indicado nas seguintes situações: a) Todos os pacientes em fase aguda, incluindo a transmissão
congênita; b) Após reativação da infecção por imunossupressão; c) Pacientes com até 18 anos de
idade com doença crônica e; d) Mulheres em idade fértil com infecção por T. cruzi (com contracepção
durante o tratamento). Existe um consenso relativo de que o tratamento medicamentoso deve ser
oferecido a adultos com idade entre 19 e 50 anos sem doença cardíaca avançada, e é opcional para
aqueles com mais de 50 anos. O progresso tem sido alavancado pela geração de evidências clínicas
sobre a segurança e a eficácia de novos esquemas terapêuticos antiparasitários de vários ensaios
clínicos que avaliam novas entidades químicas. O estudo BENDITA, realizado pela DNDi na Bolívia,
está avaliando novos regimes de BNZ, como monoterapia e em combinação com Fosravuconazol. Um
estudo para avaliar regimes curtos de Fexinidazol está em andamento na Espanha, também
patrocinado pela DNDi. Além disso, o estudo MULTIBENZ, que faz parte do projeto Berenice, está em
andamento na Espanha e na Argentina, previsto também para Brasil e Colômbia; o estudo BZN
INTERMITENTE, conduzido na Argentina por HGAEV-INP-FMS e; o ensaio CHICAMOCHA,
financiado por Colciencias na Colômbia, para a avaliação de BZN e NFTX, estão avaliando a eficácia
e a segurança de diferentes regimes de tripanocidas atuais. Estes ensaios envolvem pacientes
adultos na fase crônica da infecção. O estudo multicêntrico internacional CHICO, patrocinado pela
Bayer, está avaliando a segurança e a eficácia de uma nova formulação pediátrica de NFTX. Estudos
clínicos em andamento, da DNDi, da Rede NHEPACHA e outros grupos, estão identificando e
validando potenciais marcadores biológicos de resposta terapêutica em pacientes com doença de
Chagas para apoiar o desenvolvimento clínico. A fim de reduzir a carga da doença de Chagas e
eliminá-la como um problema de saúde pública, é essencial incorporar o diagnóstico e o tratamento na
estratégia de saúde, sendo importante para as prevenções primária, secundária e terciária.
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AVANÇOS NO DESENVOLVIMENTO DE POSSÍVEIS CANDIDATOS DERIVADOS DE
TIOSSEMICARBAZONAS E TIAZÓIS À AGENTES QUIMIOTERÁPICOS CONTRA A DOENÇA DE
CHAGAS
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Resumo
Introdução: A doença de Chagas (DC) é uma infecção sistêmica causada pelo Trypanosoma cruzi, sendo uma das maiores
causas de mortalidade e morbidade na América Latina. Tendo em vista a complexidade e ineficácia dos tratamentos atuais, o
desenvolvimento de novos fármacos menos tóxicos ainda é uma necessidade. Na prospecção de possíveis agentes
quimioterápicos contra a DC, os compostos derivados de tiossemicarbazonas e tiazóis apresentam-se como candidatos
promissores por apresentarem um amplo espectro de atividades biológicas. Objetivo: Descrever sobre os avanços

alcançados para o desenvolvimento de possíveis candidatos derivados de tiossemicarbazonas e tiazóis à agentes
quimioterápicos contra a doença de Chagas. Desenho do estudo: Estudo descritivo observacional, com abordagem
qualitativa do tipo revisão de literatura. Métodos: A pesquisa foi realizada por meio da Biblioteca Virtual de Saúde no SciELO,
LILACS e Medline em publicações desenvolvidas entre 2013 e 2018. Foram utilizadas as palavras-chave: doença de Chagas,
tratamento, tiossemicarbazonas e tiazóis, de acordo com o vocabulário dos descritores em Ciências da Saúde (decs). Para a
inclusão dos artigos, foram utilizados os critérios: artigos completos disponíveis e limitação temporal da publicação.
Discussão: As tiossemicarbazonas têm apresentado resultados promissores como potenciais inibidoras de cisteínas
proteases, especificamente aquelas presentes no T. cruzi. Já os tiazóis têm demonstrado importante atividade contra
tripanossomatídeos, agindo sobre a biossíntese de ergosterol da membrana plasmática destes protozoários. O composto
triazólico albaconazol (UR-9825) apresentou alta atividade contras as formas epimastigotas, e baixa toxicidade as células do
hospedeiro. O ravuconazol é um potencial candidato para ensaios clínicos, uma vez que, apresenta atividade tripanocida in
vivo e in vitro para cepas de T. cruzi resistentes aos fármacos convencionais. Já as tiossemicarbazonas quando associada ao
ouro (III), formando o complexo formado com AuL5Damp, apresentam baixa citotoxicidade sobre células de mamíferos e são
capazes de reduzir a parasitemia na fase aguda da doença. Conclusão: É possível concluir que embora certos derivados de
tiossemicarbazonas e tiazóis tenham apresentado resultados promissores como potenciais agentes quimioterápicos contra T.
cruzi, e alguns estejam em fase avançada de testes, é importante seguir com os esforços na busca de novos compostos para
o tratamento da DC.
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Resumo
A doença de Chagas (DC) tem evolução bifásica classicamente descrita. A fase aguda tem sido registrada em focos de
transmissão ativa da Amazônia, em especial no Pará. A fase crônica sintomática se caracteriza por afetar frequentemente o
coração, de forma lenta e progressiva, sendo raramente registrada na região. Os autores tem por objetivo descrever o perfil
clínico e epidemiológico de portadores de cardiopatia chagásica crônica autóctones do Pará. Trata-se de estudo transversal
de portadores de DC atendidos em centro de referência. Foram incluídos os prontuários de pacientes atendidos no setor de
Protocolo Clínicos de DC (PcDcha) do Serviço de Atendimento Médico do Instituto Evandro Chagas, que preencheram os
critérios clínicos de caso crônico. Foi realizada recoleta de dados e análise de resultados laboratoriais e de
eletrocardiogramas e ecocardiogramas. Todos fazem parte de casuística de acompanhamento do PcDCha realizadas desde
2002 e deram seu consentimento informado para a pesquisa. Foram incluídos nove pacientes. Registrou-se maior prevalência
do sexo masculino (78%) e idade entre 40 e 59 anos (78%). Todos apresentaram histórico de quadro agudo de início abrupto
caracterizado por dispneia (25%), dor torácica (21%) e palpitações (21%). Sem histórico de febre prolongada. Dentre eles
56% apresentaram sinais compatíveis com doença crônica em um período pouco maior que nove meses em relação ao
quadro agudo inicial. Evoluíram com aumento de câmaras cardíacas 67% deles e 33% com síndrome arritmogênica. Entre
alterações de condução elétrica cardíaca foram registrados: bloqueio de ramo direito, fibrilação atrial, bloqueio divisional
antero superior esquerdo, sobrecarga de ventrículo direito. Apenas um paciente necessitou de abordagem intervencionista
invasiva. Evoluíram em intervalo médio de 9 meses de evolução a partir dos primeiros sintomas demonstrando acometimento
cardíaco com padrões de cardiopatia chagásica crônica precocemente. Todos receberam tratamento específico em períodos
variáveis ao início do quadro clínico, em virtude da evidente história clínica de início súbito, gravidade e retardo no
diagnóstico. sem reversão das alterações cardíacas. Destaca-se a baixa suspeição diagnóstica entre profissionais locais, pela
apresentação sem síndrome febril própria da doença em fase aguda e de rápida evolução simulando doença crônica. Mais um
elemento mórbido de evolução diferenciada se impõe como desafio nos novos focos de transmissão ativa na Amazônia.
Palavras-chaves: Doença de Chagas, Miocardiopatia chagásica, Miocardiopatia dilatada, Fibrilação atrial
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Resumo
HMBSA(apresentação), MAR, DFV, MRFO, EFN.

A doença de chagas antes considerada uma endemia rural no Brasil vem ganhando importância nas áreas urbanas devido à migração
regional e ao controle da transmissão por vetores. O estudo teve o objetivo de avaliar as características sociodemográficas e clínicas
dos indivíduos portadores de doença de chagas atendidos no Hospital Universitário de Brasília (HUB) no período de 2016-2017. Foram
incluídos todo os pacientes atendidos no serviço no período de um ano com diagnóstico confirmado da doença de chagas, que foram
avaliados em consulta clínica e incluídos após a assinatura do Termo Consentimento Livre e Esclarecido.Foram incluídos 171 indivíduos,
112 (65%) mulheres. A mediana das idades foi 45 anos; quanto à escolaridade 26,3% tinham o ensino fundamental completo; quanto à
raça/cor, 60% dos pacientes autodeclararam-se pardos. A maioria encontrava-se na classe econômica C (63,7%) e 55% declararam
estar trabalhando. A maioria (51,5%) tinha local de nascimento no Estado da Bahia, 63,2% dos pacientes residiam no Distrito Federal e
93,6% referiam ter morado no passado em área rural e, 62% referiram ter lembrança de ter sido picada pelo triatomíneo. Quanto à
classificação da forma clínica 64,3% (110 indivíduos) tinham a forma indeterminada da doença e 17,5% (30 indivíduos) forma cardíaca;
34,5% dos pacientes referiram o uso do Benznidazol dentre os quais 64% se encontravam na forma indeterminada. Em relação às
comorbidades 21,6% tinham Hipertensão Arterial Sistêmica. A idade mais elevada dos pacientes pode indicar a transmissão vetorial,
além do histórico de terem sido picados pelo “barbeiro”. A maioria dos indivíduos tinha o ensino fundamental completo, demonstrando
maior grau de escolaridade, em comparação a casuísticas do passado. A maior frequência da forma indeterminada da doença deve-se,
possivelmente, à clientela ser ambulatorial e encaminhada a partir da triagem no Hemocentro e ao fato de o HUB ser o centro de
referência para doença de Chagas no Distrito Federal. A hipertensão arterial foi a doença associada mais frequente. No presente estudo
documentou-se uma alteração do perfil dos pacientes com Doença de Chagas atendidos em um ambulatório de referência destacandose: predomínio do sexo feminino, idade mais elevada e maior escolaridade, forma clínica indeterminada e uso de Benznidazol em
34,5%.
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Resumo

Triatoma jatai é uma espécie brasileira encontrada em afloramentos rochosos em ecótopo silvestre no
município de Paranã – TO, Bioma Cerrado.Não se tem registro de infecção natural por Trypanosoma
cruzi, embora haja notificação de espécimes adultos em domicílio, contudo sem sinais de colonização.
O objetivo deste trabalho foi descrevero ciclo de desenvolvimento biológico de T. jatai em condições
artificiais de temperatura e umidade. A partir de quatro fêmeas procedentes do município de Paranã
foram separados 92 ovos, acondicionados individualmente em frascos de Borrel, identificados de
acordo com a data de postura, e observados diariamente para avaliação dos seguintes parâmetros:
tempo de incubação, tempo de vida, taxa de mortalidade e número de repastos por estádio. As
alimentações foram semanais em camundongos suíços, em ambiente com temperatura média de
25,1oC e umidade relativa de 61%. Os 92 ovos obtidos apresentaram um tempo de incubação
mediano de 31 dias (quartil 29 – 32), as 92 ninfas de 1º estádio (N1), um período de desenvolvimento
de 41 dias (quartil 32-49,5); as 77 N2, 32 dias (24,75-43,5); as 70 N3, 28 dias (25,25-41,7); as 60 N4,
36 dias (quartil 31-42) e as 18 N5 284,5 dias (quartil 237-364,7). Chegaram à fase adulta 17
espécimes (12 fêmeas e 5 machos). A quantidade mediana de número de repastos em cada estádio
de N1 a N5 foi de 5; 4; 4; 4; 39,5, respectivamente. O período mediano de ovo a adulto foi de 503
dias, com variação quartil de 411 – 574. A taxa de mortalidade (%) registrada em cada estádio de N1
a N5 foi de 16,31; 9,10; 14,29; 16,67 e 65,6, respectivamente. Estes resultados sugerem a ocorrência
de uma geração a cerca de um ano e 3 meses em ambiente artificial. Fatores como umidade,
temperatura e manuseio dos espécimes podem ter influenciado no desenvolvimento dos insetos, que
necessitaram de um elevado número de repastos e tempo de desenvolvimento, principalmente para
as ninfas de 5º estádio. A taxa de mortalidade foi maior em N5, contudo alguns insetos alcançaram a
fase adulta, demonstrando uma capacidade de adaptação a estas condições ambientais. O elevado
número de repastos revela o contato frequente entre vetor e hospedeiro, aumentando possibilidade de
infecção ou transmissão do T. cruzisugerindo a importância epidemiológica da espécie. Os resultados
obtidos constituem as primeiras referências ao ciclo de desenvolvimento de T. jatai.
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Resumo
A doença de Chagas é endemia em Pernambuco. O acometimento gastrointestinal é frequente e a colopatia chagásica pode evoluir
para complicações cirúrgicas. Descrição dos resultados da cirurgia de emergência em pacientes com colopatia chagásica. Estudo
retrospectivo entre 2002 e 2017em pacientes adultos com diagnóstico prévio de colopatia chagásica operados na emergência de
hospital público do Recife (HGOF, HR- SUS PE). Vinte e um pacientes, sendo 14 do sexo masculino. A idade varia de 45-72 anos.
Apenas 5 não tinham cardiopatia chagásica. Em 7 encontrava-se associado com esofagopatia chagásica. O IMC variou de 19 a 22
kg/m². Fecaloma (7), volvo de sigmoide (10), câncer de cólon (1), colite isquêmica (2) e trombose arterial mesentérica (1) foram as
causas do abdome agudo. Ressecção instestinal com confecção de colostomia foi o tratamento mais frequente. Reoperação ocorreu em
4 (TAM, volvo e fecaloma). Óbito por sepse abdominal e respiratória ocorreu em 2 casos. Manifestações digestivas da doença de
Chagas são frequentes. A colopatia chagásica apresenta complicações que podem necessitar de cirurgia de emergência. O tratamento
operatório no abdome agudo obstrutivo ou vascular em pacientes com reserva cardíaca diminuída e em desnutridos com doença de
Chagas pode ter evolução desfavorável. A colopatia chagásica poderá evoluir com complicações necessitando de cirurgia de
emergência aumentando a morbimortalidade desses pacientes.
cirurgia, complicação, doença de chagas
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Resumo
A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e a única terapia disponível para o
tratamento no Brasil é o Benzonidazol (Bz). Porém, a eficácia do BZ é variável, pois induz uma resposta inflamatória e causa
efeitos colaterais aos pacientes. O veneno de serpentes tem alto valor biológico e estudos apontam como possíveis
promissores para o tratamento de doenças. O veneno extraído de serpentes do gênero Bothrops tem mostrado atividades
anti-tripanossomicida, todavia, os mecanismos citotóxicos ainda não foram esclarecidos. Nesse contexto, o objetivo desse
trabalho foi analisar os mecanismos de citotoxicidade do veneno de Bothrops erythromelas sobre células mononucleares de
sangue periférico (PBMC). Sangue de 3 indivíduos foram coletados e as PBMCs foram isoladas e depositadas em placas de
cultura de 96 poços na presença de 12 concentrações do veneno (100 – 0,04µg/mL) diluído em meio RPMI 1640 + 10% de
soro fetal bovino em triplicata e mantidas a 37 ºC, atmosfera úmida e com 5% de CO2 durante 24 horas. Após o período de
incubação, o meio de cultura foi substituído por meio RPMI (sem vermelho de fenol) contendo 5mg/mL do brometo de 3-(4,5dimetiltiazol – 2 - il) – 2,5 – difeniltetrazólio (MTT) e as placas foram incubadas por mais 3 horas. Em seguida, o MTT foi
removido e 100µL de dimetilsufóxido foram adicionados. O precipitado derivado da redução de MTT foi determinado
espectofotometricamente a 540nm. A concentração capaz de causar a perda de viabilidade em 50% das células (CC50) foi
estimada através de regressão linear utilizando o software SPSS v.18. A CC50 determinada do veneno de Bothrops
erythromelas foi superior 21,91µg/mL. Portanto, o presente estudo concluiu que até esta concentração do veneno não há
toxicidade para PBMCs e portanto, poderá ser utilizado para avaliar seu efeito anti-tripanossomicida em células humanas da
resposta imunológica.
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Resumo
A doença de Chagas é uma infecção registrada anualmente em níveis endemo-epidêmicos na Amazônia com ênfase na
fase aguda (DCA). A Dengue é uma doença viral que se sobrepõe sazonal e geograficamente à DCA em áreas urbanas de
Belém. Os autores relatam o caso de jovem com DCA e dengue simultaneamente e evolução fatal. Paciente do sexo
masculino, 17 anos, estudante e procedente de Belém. Procurou o atendimento médico do Instituto Evandro Chagas,
sendo trazido por um familiar recém diagnosticado com DCA e que havia sido orientado a trazê-lo, em virtude de quadro
febril desenvolvido em concomitância ao dele. Menor referiu que há cerca de um mês apresentava febre intermitente,
dispneia, astenia, artralgia, cefaleia, mialgias, palpitações, dor precordial, epigastralgia, tosse, dor abdominal e odinofagia.
Ao exame físico, apresentava-se em regular estado geral, consciente no tempo espaço, eupneico, febril, hipocorado 3+/4+,
desidratado, adenomegalia cervical e discreto edema de face. À ausculta cardíaca não revelou alterações dignas de nota e
frequência cardíaca normal. Abdômen: hepatoesplenomegalia. Foi submetido a exames parasitológicos diretos por
métodos Quantitative Buffy Coat (QBC) e gota espessa, ambos negativos. A pesquisa de anticorpos IgM e IgG anti T. cruzi
realizada pelos métodos de hemaglutinação indireta e imunofluorescência indireta, incluindo títulos de IgM de 1/40 e IgG de
1/160. Também foram colhidos exames parasitológicos indiretos: xenodiagnóstico e hemocultura. O diagnóstico foi
confirmado como DCA por meio de critérios clínico-sorológico e epidemiológico, tendo iniciado tratamento com
antiparasitário. No mesmo período, mais três pessoas, sendo um familiar e dois vizinhos também foram diagnosticadas
como DCA, configurando-se assim um surto familiar. O menor retornou à consulta dois dias após o início do tratamento
referindo pouca melhora e aumento da dor abdominal, além de astenia intensa. Apresentava-se hipocorado +++/4+, mau
estado geral e desidratado. Foi então encaminhado para internamento hospitalar imediato. Contudo, evoluiu no mesmo dia
para óbito no próprio domicílio. Foi submetido a necropsia tendo como principais achados pulmões edemaciados e coração
com derrame pericárdico sanguinolento e acentuada miocardite. A imuno-histoquímica no tecido hepático resultou positiva
para Dengue tipo 3. O resultado do xenodiagnóstico, cuja leitura é feita 60 dias após a coleta, resultou positiva para T.
cruzi.
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Resumo
A infecção chagásica crônica é detectada pela presença de anticorpos anti-T. cruzi que permanecem ao longo da vida. Daí o
interesse em acompanhá-los no tempo, especialmente em pacientes tratados. Em 1975 foi iniciado o projeto Mambaí no qual
foi colhido sangue e realizada a imunofluorescência indireta (IFI) e a hemaglutinação indireta (HAI), quantitativa e qualitativa
para infecção chagásica. Em 1980, alguns pacientes foram tratados com Nifurtimox (NF) ou Benznidazol (BZ). Em 2012
novamente foi realizada a sorologia quantitativa por IFI, HAI, ELISA (Wiener). Foram examinados 170 indivíduos com idade
média em 2012 de 57,9 anos, 102 do sexo feminino. Em 1975: 17, 23, 57, 54, 11 e 2 indivíduos apresentaram
respectivamente títulos de IFI, 1:40, 80, 160, 320, 640, 1.280. Outros seis tiveram IFI qualitativa positiva. Em relação à HAI: 9,
27, 35, 44, 29 e 19 apresentaram, respectivamente, títulos 1:40, 80, 160, 320, 640 e 1.280. Outros 7, tiveram HAI qualitativa, 6
positivas e 1 negativa. Em 2012: 2, 2, 6, 6, 5, 14 e 32 tiveram respectivamente títulos de IFI, 1:40, 80, 160, 320, 640, 1.280,
2.560. Ainda em relação à IFI outros 2, 2, 1, 98 tiveram respectivamente títulos <1:10, >40, >320, =>5.120. Em relação à
ELISA o índice de reatividade (densidade ótica/cut-off) dos 170 soros variou de 0,1 a 9,0 com 45 valores diferentes.
Considerando valores >4,0 como positivos, 152 pacientes tiveram ELISA positiva com índice de 7,8 a 9,0. A interpretação dos
dados fez-se comparando títulos sorológicos de 1975 e 2012. Dos 170, 16 foram tratados em 1980, 10 com NF e 6 com BZ.
Seis (37,5%) foram considerados curados ou em vias de cura, em 10 houve falha terapêutica. Dos não tratados 4,5% (7/154)
obtiveram cura espontânea. Mais de 30 anos após o tratamento os curados tiveram queda significativa dos títulos sorológicos.
Aqueles com falha terapêutica e os não tratados continuam com títulos muito elevados. A definição de cura pela sorologia
convencional é possível, porém leva décadas para comprovação. O índice de cura na casuística foi 37,5% (6/16).
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Conhecimento da população dos municípios da microrregional de saúde de Itaúna, Minas
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Resumo
A doença de Chagas é um problema de saúde pública no Brasil. O conhecimento da população sobre a doença e os seus
vetores é de extrema importância na prevenção e controle da mesma. Objetivou-se avaliar o conhecimento da população
sobre aspectos relacionados à doença de Chagas, vetores e serviços de saúde relacionados nos municípios da microrregional
de saúde de Itaúna. Realizaram-se grupos focais com 25 participantes dos municípios. Os grupos focais foram gravados,
transcritos e analisados. A população conhece bem a forma de transmissão da doença e os seus agravos, relatando que
obtiveram essas informações na escola ou através de parentes idosos, uma vez que raramente os agentes de combate às
endemias (ACEs) falam sobre a doença de Chagas. Os participantes relataram inexistência de programa de educação e
saúde relacionado à doença. Em relação aos serviços de saúde, percebe-se que a população conhece bem o fluxo de
serviços, encaminhamento do vetor encontrado e local de exame parasitológico dos mesmos. Além disso, relataram que a
borrifação das casas somente é feita se os ACEs encontram colônias de barbeiro nas casas. Por fim, os participantes
relataram algumas dificuldades encontradas pelos ACEs, como a dificuldade em realizar as visitas nas casas das áreas rurais.
A população tem um bom conhecimento sobre os aspectos relacionados à doença de Chagas, entretanto, evidenciou-se que
há alguns entraves no serviço de saúde relacionado à doença. Sugere-se que ações em educação e saúde devam ser
resgatadas nos municípios, contribuindo para a prevenção e controle da doença de chagas.
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Cuidado Multidisciplinar a pacientes com Doença de Chagas
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Resumo
INTRODUÇÃO: A doença de chagas, ou tripanossomíase americana trata-se de uma parasitose tecidual e hemática,
endêmica em amplas regiões da América, transmitida pelo parasita Trypanosoma cruzi um protozoário flagelado da
superclasse Mastigophora, descoberta em 1909 pelo médico e cientista brasileiro, Carlos Ribeiro Justiniano das Chagas.
OBJETIVO: Explicar o processo parasitário da doença, sua transmissão, reprodução e tratamento. MÉTODOS: O trabalho
apresentado trata-se de uma revisão literária realizada nas plataformas Scielo e Lilacs. DISCUSSÃO: Os hospedeiros além
do homem, mamíferos domésticos e silvestres têm sido encontrados com a patologia, como gato, cão, dentre outros. Existem
várias formas para o homem contrair a doença, por meio de transfusão sanguínea, transmissão congênita, entre outros, além
das fases que a patologia trás: fase aguda, fase crônica. Ao ser ingerido pelo vetor, o T.cruzi passa por uma transformação ao
longo do tubo digestivo do inseto. Assim, as formas sanguíneas ingeridas transformam-se em formas epimastigotas;
passando ao intestino médio processa-se a sua multiplicação, que se perpetua por toda existência do vetor; finalmente, os
epimastigotas atingem o reto onde se forma em tripomastigotas e são expulso junto com as fezes e a urina durante ou após o
repasto sanguíneo. Após a penetração na célula hospedeira, o tripomastigota se diferencia em amastigota, que após um
período de latência de 20 a 30 horas, inicia o seu processo de divisão binária intracelular, a qual ocorre a cada 12 horas. A
célula parasitada rompe-se e libera os tripomastigotas que infectam células vizinhas ou caem na corrente circulatória,
disseminando-se para penetrar nas células de diferentes órgãos e tecido, repetindo o ciclo. Pernambuco é uma área
endêmica para doença de Chagas e de risco para transmissão, onde a média de domicílios positivos para o vetor é de 54%
por ano. O tratamento deve ser considerado especifico e sintomático, sendo ambos igualmente importantes na fase aguda e
crônica. Dois fármacos vêm sendo usados contra o T.cruzi: o nifurtimox e o benzinidazol. Ambos são ativos contra formas
sanguíneas do parasito e tissulares, devendo ser administrados continuamente por um período não menor que 30 dias e,
idealmente, de 60 dias. CONCLUSÃO: De acordo com a Literatura, a doença de chagas é causada pelo parasita
Tripanosoma cruzi, infectando não só homens como outros mamíferos através de varias formas, tendo a fase crônica como a
fase mais perigosa.
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Resumo

Introdução:A densidade da arritmia ventricular, representada pelo % de arritmia ventricular nas 24
horas de análise ao Holter, tem sido recentemente valorizada pela sua probabilidade de relação com
taquicardiomiopatia, quando é do tipo monomórfica. A arritmia ventricular é um achado frequente na
cardiopatia chagásica, o tipopolimórfico é o mais encontrado. A doença de Chagas (DC) foi
classificada, conforme a I Diretriz Latino- Americanapara o Diagnóstico e Tratamento da Cardiopatia
Chagásica, em 4 estágios, A, B (B1 e B2), C e D, conforme a apresentação clínica, eletrocardiográfica
e fração de ejeção ao ecocardiograma. Objetivo: descrever a densidade das arritmias ventriculares
ao Holter, conforme os estágios da doença de Chagas (DC). Metodologia: pacientes registrados em
um banco de dados de um ambulatório de referência para doença de Chagas com duas sorologias
positivas com métodos diferentes para DC foram selecionados se tivessem o Holter anexado ao
prontuário eletrônico com a descrição da densidade da arritmia. A análise estatística foi feita com o
software SPSS 23.0. Resultados: do total de 680 pacientes do banco de dados, 72 preencheram o
critério de inclusão. A idade média (desvio- padrão) e o sexo nos estágios A,B1, B2 e C foram
respectivamente 58 anos ±9,5, 87% feminino; 63 anos ±13, 68% feminino; 58 anos ±11 e 50%
feminino e 60 anos ±12, 64% masculino. Quanto à densidade das arritmias ventriculares: estágio A:
87%<1%, mas 12,5% teve 10% (1 caso); B1:62%<1%, B2: 50% <1%; C: 56% <1%; mas nesse estágio
4% apresentou uma densidade de 11%. Quanto à presença de taquicardia ventricular não sustentada
(TVNS): A 12,5%; B1 13%; B2 100% e C60%. Quanto à morfologia monomórfica: A 33,3%; B1 22,5%;
B2 0% e C 44%.Comparando os estágios da doença com a ocorrência de TVNS, observa-se que há
diferença significativa entre os grupos: A x C (p: 0.039); B1 x B2 (p: 0.028); B1 x C (p:
0.000).Conclusão: percebe-se que no estágio A a densidade da arritmia ventricular foi elevada – 10%
- em 1 de 8 pacientes nesse estágio, e a morfologia foi monomórfica em 33,3%. Talvez avaliar melhor
esse grupo com Holter e controlar as outras variáveis que podem estar envolvidas com essa arritmia é
um projeto a ser desenvolvido.
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Resumo

Na Amazônia a doença de Chagas (DC) apresenta peculiaridades que obrigam a adoção de um
modelo de vigilância distinto do que é proposto para as áreas originalmente de risco no país. Nessa
região predomina a ocorrência de casos agudos, particularmente em surtos por transmissão oral,
entretanto, tem sido cada vez mais frequente o registro de casos crônicos identificados a partir do
diagnóstico sorológico. A sorologia na DC, permite confirmar a etiologia chagásica mas deve ser
realizada empregando pelo menos duas técnicas diferentes, simultaneamente. Esse trabalho teve
como objetivo realizar um inquérito sorológico para DC, em moradores de uma área periurbana em
Manaus. O estudo foi realizado pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMTHVD). De cada participante, após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE), foi realizada coleta de 10 mL de sangue venoso. Seguindo procedimentos conforme o
protocolo do fabricante, as amostras foram submetidas ao Ensaio Imunoenzimático - ELISA, em dois
kits de fabricantes diferentes, Bioeasy® e Wama®; e a um teste rápido Chagas Ab Test Bioeasy®. As
amostras reativas ou inconclusivas foram submetidas a Imunofluorescência indireta (IFI) Imuno-CON
Chagas Wama®. Foram incluídas amostras de 53 indivíduos. Em geral, 11 (21%) das amostras foram
reativas em pelo menos dois testes sorológicos. No teste ELISA - Bioeasy®, 44 amostras foram
reativas (83%), e no ELISA -Wama®, 14 (26%). No teste rápido registrou-se a positividade em 7 (13%)
das amostras. Após realização da IFI registrou-se 11 (21%) de amostras confirmaram reatividade,
observando assim, diferença na sensibilidade em relação aos testes utilizados. Os testes sorológicos,
em sua maioria, são produzidos utilizando antígenos de extratos completos ou semi-purificados de
formas epimastigotas do Trypanosoma cruzi circulante em regiões endêmicas para DC. Acredita-se
que a discordância entre os kits pode ter relação com a linhagem de T. cruzi utilizada na fabricação,
uma vez que até o momento nenhum kit comercial utiliza as linhagens circulantes da região
Amazônica.
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Resumo

A doença de Chagas é uma condição negligenciada com elevada carga de morbimortalidade, causada
pelo protozoário Trypanosoma cruzi e acomete indivíduos em todo o mundo. O diagnóstico etiológico
realiza-se através da detecção do parasito no organismo ou por métodos imunológicos, nas fases
aguda e crônica, respectivamente. Porém há dificuldade na confirmação sorológica de casos
inconclusivos ou discordantes. Para o diagnóstico conclusivo, o Ministério da Saúde recomenda a
Reação em Cadeia Polimerase (PCR) como teste confirmatório. No entanto, não existe uma PCR,
seja qualitativa ou quantitativa, padronizada e validada nacionalmente. Desta forma, o objetivo do
nosso grupo de pesquisa é desenvolver uma técnica voltada ao diagnóstico molecular e quantitativo
da doença de Chagas que venha a ser implementado na rotina do Serviço de Referência em doença
de Chagas (SRDC) da Fiocruz-PE. Assim, com auxílio do software Mega7, o alinhamento múltiplo das
sequências do kDNA e do SAT-DNA de T. cruzi, disponíveis no banco de dados GenBank (sequências
brutas disponíveis publicamente em http://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo, com números de acesso:
M18816.1 e GU0593421, respectivamente), foi realizado no intuito de identificar potenciais regiões
alvo. As avaliações de especificidade, análises da conservação, cobertura e identidade das
sequências foram realizadas por meio do Basic Local Alignment Search Tool nucleotide (BLASTn).
Para o desenho dos primers foi utilizado o software Primer BLAST. Para detecção do kDNA foram
desenhados os sistemas TcB (F 5’ AGGCATTGGTCTGAGTTGTGT 3’, com CG 48% e Tm 52,4°; R 3’
ACACCAATACCTACCACCACTT 5’, com CG 45% e Tm 53°) e CzB (F 5’ AGGTGGGGGTTCGATTGG
3’, com CG 61% e Tm 52,6°; R 3’ CCTACCACCACTTAAATACAG 5’, com CG 43% e Tm 50,5°); e para
o SAT-DNA, TcSAT (F 5’ AAATTCCTCCAAGCAGCGGA 3’, com CG 50% e Tm 51,8°; R 3’
ATGAATGGCGGGAGTCAGAG 5’, com CG 55% e Tm 53,8°). Serão realizados ensaios moleculares

para padronizar as condições de reação dos primers, visando o alcance de um sistema sensível e
específico na detecção do DNA de T. cruzi em amostras de portadores da infecção.
Palavras-chaves: Diagnóstico, Doença de Chagas, PCR em tempo real
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Resumo
Descoberta em 1909 pelo médico e epidemiologista brasileiro Carlos Chagas, a doença de Chagas, também conhecida como
Tripanossomíase Americana, é uma patologia causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Para o tratamento dessa doença
negligenciada no Brasil, o Benznidazol é o medicamento de escolha, indicado do Ministério da Saúde (MS), o medicamento é
produzido pelo Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE) e distribuído gratuitamente pelo MS, nas
apresentações farmacêuticas de 12,5mg (pediátrico) e 100mg (adulto). O objetivo foi avaliar a solubilidade do fármaco
benznidazol utilizando o método shake-flask e desenvolver um método de dissolução para o benznidazol 12,5mg. Para os
ensaios, foram utilizados diferentes meios que abrangem o pH fisiológico de 1,2 a 6,8, com e sem a presença de tensoativo.
Para a solubilidade, foram obtidas soluções saturadas sob agitação em velocidade 150RPM, a temperatura de 37±0,5°C e
avaliadas em 24, 48 e 72 horas. Os ensaios de perfis de dissoluções foram realizados utilizando aparato tipo II, com
velocidade de agitação de 75/100RPM, temperatura 37±0,5°C e coletas 7, 15, 30, 45, 60 e 120minutos. A quantificação foi
realizada por espectrofotometria UV/VIS em 324 nm. Os valores obtidos para solubilidade foram superiores a 250mL, para pH
4,5 foi 379,74mL, para pH 6,8 foi 369,13mL, para pH 1,2 foi 330,56mL, para o suco gástrico simulado pH 1,2 com 0,5% de
lauril sulfato de sódio (LSS) foi 268,6mL e para o suco gástrico simulado com 1,0% LSS foi 219,19mL. Nos ensaios de perfis
de dissoluções, os meios não apresentaram diferenças significativas entre si, conforme estudo estatístico, comportando-se de
maneira semelhante na solubilização do medicamento. O suco gástrico simulado pH 1,2 apresentou uma liberação do
fármaco de 55,14% no primeiro tempo de coleta com 7min, 69,63% em 15 min, 83,21% em 30 min, 90,15% em 45 min,
94,79% em 60 min e 104,13% no tempo final do ensaio em 120min. Através do ensaio de solubilidade, o fármaco apresenta
baixa solubilidade, conforme descrito na literatura, apresentando apenas uma boa solubilização no meio que foi utilizado uma
maior concentração do tensoativo LSS, auxiliando assim na solubilização do fármaco. Entre os meios utilizados nos perfis de
dissoluções, o suco gástrico simulado pH 1,2 foi a melhor escolha para as análises, pois consiste em um meio de fácil
manipulação para os ensaios de rotina na indústria além de simular o sítio de dissolução do medicamento no organismo.
Palavras-chaves: Benznidazol, Dissolução, Solubilidade
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Resumo

A Doença de Chagas (DC) é uma infecção tecidual hematológica causada pelo protozoário
flagelado Trypanosoma cruzi e caracteriza-se como um importante problema de saúde

pública, principalmente na América do Sul, devido à carga de morbimortalidade e a
geração de impactos do ponto de vista psicológico, social e econômico. O estado do Piauí
configura-se como uma região endêmica, onde se observa a manutenção da magnitude de
distribuição de T. brasiliensis e T. pseudomaculata, que continuam sendo espécies com
grande importância epidemiológica, devido aos maiores índices de infestação e
colonização. Este estudo teve como objetivo avaliar a frequência de anticorpos IgG antiTrypanosoma cruzi em pacientes atendidos no Laboratório Central de Saúde Pública do
Piauí (LACEN-PI) no período de 2010 a 2017. O estudo é do tipo observacional, descritivo
e retrospectivo, com coleta de dados secundários contidos no sistema informatizado GAL
do LACEN-PI. Foram incluídos no estudo todos os pacientes reagentes para detecção de
anticorpos IgG anti-T. cruzi através do Ensaio Imunoenzimático (ELISA) no período de
2010 a 2017. Das 3.152 amostras coletadas entre 2010 e 2017, a reatividade para anti-T.
cruzi através do ensaio imunoenzimático foi de 11,4%. Destes casos, o ano de maior
prevalência de reatividade para anti-T. cruzi foi 2014 com 24,9% e o ano de menor
prevalência foi de 2016 com 7,7% de reatividade para anti-T. cruzi. No entanto, no ano de
2017 houve um aumento significativo resultando em um percentual de 15,2% de
reatividade. Os dados referentes ao período de estudo mostram que a DC continua sendo
um problema de saúde persistente no estado do Piauí, apesar da diminuição nos últimos
anos devido às diversas práticas de controle da transmissão vetorial. O ELISA configura-se
como um método altamente sensível e específico e permite pesquisar as subclasses de
imunoglobulinas envolvidas na resposta imune direcionada contra o T. cruzi. Com isso,
torna-se necessário a atuação conjunta dos serviços de sorologia e vigilância para a
investigação dos casos, na identificação das formas de contágio e dos focos de vetores,
para o adequado controle desse agravo no estado do Piauí.
Palavras-chaves: Doença de Chagas, ELISA, Testes sorológicos, Trypanosoma cruzi
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Resumo
Morcegos apresentam uma relação estreita com as espécies de Trypanosoma. Esses animais são comumente relatados com parasitas
do subgênero Schizotrypanum, apresentando espécies restritas aos hospedeiros quirópteros (Trypanosoma cruzi marinkelei,
Trypanosoma dionisii e Trypanosoma erneyi) e de importância na saúde pública (Trypanosoma cruzi). Objetivou-se com a execução
desse trabalho estudar a diversidade de Trypanosoma spp. em morcegos naturalmente infectados. Os morcegos foram capturados entre
maio de 2017 e janeiro de 2018 em sete remanescentes florestais, empregando-se um esforço total de captura de 75.960 h.m²,
anestesiados (ketamina 10% e xilazina 2%) e o sangue coletado por punção cardíaca semeado em tubos contendo meio NNN/LIT. As
culturas foram monitoradas por cinco meses para a determinação do crescimento e isolamento das formas de tripanossomatídeos. As
amostras positivas foram determinadas por analise morfológica em microscopia de luz. Para a identificação das espécies de
Trypanosoma foi realizada a extração de DNA pelo método fenol-clorofórmio e submetido à nested PCR para amplificação parcial da
região SSU rRNA, utilizando-se como controle positivo o DNA de Trypanosoma cruzi. Os produtos da nested PCR foram visualizados
em gel de agarose 2%, purificados e seqüenciados. As sequências obtidas foram confrontadas com o banco de dados BlastN
(blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). Foram avaliados 252 morcegos de 12 espécies das famílias Phyllostomidae e Vespertilionidae, com
prevalência de tripanossomatideos nas hemoculturas de 5,1% (13/252). Foram identificadas as espécies: T. cruzi (TcI) em Artibeus
lituratus (1/69); T. cruzi marinkelei em Artibeus planirostris (7/50) e Phyllostomus discolor (1/1); T. dionisii em Glossophaga soricina
(1/18), Myotis nigricans (1/5) e Sturnira lilium (1/8); e T. janseni em S. lilium (1/8). As espécies T. cruzi marinkelei e T. dionisii são restritas
a morcegos, porém é o primeiro relato da ocorrência em Campo Grande. Nossos resultados indicam que T. janseni, descrita em
gambás, pode ser um parasita eurixênico. O genótipo TcI é dominante nos ciclos silvestres, mas pode ocorrer em humanos e é comum
em casos de infecção oral. O presente estudo demonstra a importância dos morcegos na epidemiologia das Doença de Chagas e na
manutenção de diferentes espécies de Trypanosoma em Campo Grande, MS.
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Resumo
Introdução:Triatomíneos são vetores de Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas (DC). Rhodnius robustus
(Rr) e R. pictipes (Rp) são triatomíneos silvestres que têm como habitat natural espécies de palmeiras. O encontro desses
vetores infectados com T. cruzi no interior de domicílios é alarmante, pois a invasão do domicílio pode acarretar na
contaminação de equipamentos de moagem de alimentos, contribuindo para transmissão oral da DC. Objetivo: O objetivo
desse estudo foi avaliar marcadores moleculares utilizados para a detecção e genotipagem de T. cruzi em triatomíneos
experimentalmente infectados em infecções puras e mistas. Materiais e métodos: Estudo experimental. Foram utilizadas
ninfas de 5º estádio das espécies Rr e Rp e três cepas de T. cruzi: TcIAM, TcII e TcIV. Foram avaliados grupos de 30 insetos
com infecções puras e mistas (TcI+TcII e TcI+TcIV). O repasto infectante foi realizado em camundongos previamente
inoculados. Após a alimentação em camundongo sadio, as excretas eram examinadas por exame a fresco, para avaliação da
competência vetorial. A cada 30 dias de infecção, um pool de conteúdo intestinal (CI) obtido por dissecação de três
exemplares de cada grupo, era examinado para determinar sua suscetibilidade. A extração de DNA nas excretas e CI foi
realizada pelo método de fenol/clorofórmio. A PCR foi utilizada para análise do kDNA e a PCR/RFLP da COII para
genotipagem após digestão do amplicon com a enzima AluI. Os fragmentos de DNA foram visualizados em gel de
poliacrilamida a 4,5 e 6%, revelados pela prata. Resultados e Discussão: Nas infecções puras apenas o Rp foi susceptível
para as três cepas, o que foi comprovado pelo encontro de parasitos no CI. O número de parasitos no CI foi maior em Rp para
as DTUs analisadas. Rp apresentou competência vetorial para TcI e R.r para TcIV. Nas infecções mistas, foi observado
parasito no CI para a mistura de TcI+TcIV em Rr e TcI+TcII para Rp. A PCR foi positiva tanto nas excretas quanto no CI de
ambas as espécies de vetor e para as três cepas. A PCR/RFLP da COII mostrou-se positiva apenas no CI, possibilitando a
identificar de TcI, TcII e TcIV, separadamente e simultaneamente. Conclusão: Conclui-se que a PCR tenha apresentado maior
sensibilidade do que a PCR/RFLP, somente com esta última foi possível genotipar as DTUs de T. cruzi presentes nas
amostras. Além disso, a suscetibilidade à infecção e a competência vetorial de Rp e Rr podem variar dependendo da DTU.
Palavras-chaves: Competência vetorial, Rhodnius robustus, Rhodnius pictipes, suscetibilidade à infecção, Trypanosoma
cruzi I, II e IV
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Resumo

A doença de Chagas (DC) é causada pelo Trypanosoma cruzi. Estima-se que 6 a 7 milhões de
pessoas estejam infectadas no mundo. Estamos avaliando os fatores ecológicos, sociais e
econômicos associados ao risco da transmissão da DC na Região Metropolitana de Salvador (RMS),
identificando as espécies de triatomíneos, realizando exames para detecção do T. cruzi, determinando
a preferência alimentar e realizando o georreferenciamento para identificar as áreas com maior

vulnerabilidade de transmissão com base em dados para avaliar prevalência da DC: dispensação de
benzonidazol; dados hospitalares; certificados de óbito; e dados do SIAB; e dados referentes ao
encontro de triatomíneos para avaliar risco de transmissão. Este estudo é descritivo do tipo corte
transversal. A coleta e identificação dos triatomíneos são feitas em parceria com as Secretarias de
Saúde dos municípios, LACEN e FIOCRUZ. Para o diagnóstico de infecção pelo T. cruzi o exame é o
parasitológico direto. Para detecção e tipagem molecular do T. cruzi e a avaliação dos hábitos
alimentares dos triatomíneos utilizamos a PCR. Os dados analisados foram obtidos através da
Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, os dados entomológicos foram obtidos em parceria com o
LACEN/BA e para o geoprocessamento utilizamos o software Qgis®. Entre 2008 a 2018, o município
com a maior taxa de dispensação de benzonidazol foi Salvador com 4/105hab, seguido do município
de Vera Cruz com 2,5/105hab. As internações por DC entre 2007 e 2017 tiveram maior prevalência (p)
e incidência (i) nos municípios de Mata de São João (p=14/105 e i=1,3/105 hab) e Madre de Deus
(p=11/105 e 1/105 hab).Os óbitos por DC entre 2007 e 2017 tiveram maior (p) e (i) nos municípios de
Candeias (p=139/105 e i=12/105 hab) e São Francisco do Conde (p=125/105 e i=11/105 hab). As
maiores taxas médias anuais dos n° de casos de DC por cadastro autorreferido do SIAB, entre 1998 a
2005, foi observada nos municípios de Candeias (157/105hab) e São Francisco do Conde
(152/105hab). De 2007 a 2017 foram coletados 997 triatomíneos em Salvador, sendo 99,19% da
espécie Triatoma tibiamaculata. A maioria dos insetos foram capturados em bairros da zona urbana de
Salvador, e Patamares e Trobogy foram os bairros com maior ocorrência de vetores, em áreas que
ainda apresentam remanescentes de floresta e relacionado ao desmatamento recente. Com base nos
parâmetros obtidos, os municípios com maior prevalência da DC são Candeias, Mata de São João e
São Francisco do Conde.
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Resumo

A doença de Chagas (DC), é uma endemia negligenciada que afeta cerca de 6-7 milhões de pessoas
no mundo inteiro, principalmente na América Latina. A DC é causada pelo protozoário flagelado
parasito Trypanosoma cruzi e caracteriza-se por possuir duas fases distintas: a fase aguda, com
parasitemia patente, e a fase crônica, com parasitemia baixa e intermitente. Métodos moleculares,
como a reação em cadeia da polimerase (PCR), são úteis na detecção do DNA do parasito, revelando
a sua presença recente. A PCR convencional pode ser utilizada no diagnóstico de pacientes crônicos
da DC e para identificar casos de falha terapêutica. Objetivamos realizar o diagnóstico molecular em
um grupo de portadores de DC crônica (sorologia positiva), caracterizados clinicamente e
demograficamente, nascidos e residentes no Estado de Pernambuco, e atendidos no “Ambulatório de
doença de Chagas e Insuficiência Cardíaca do Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco”
(PROCAPE/ Universidade de Pernambuco). Os pacientes foram classificados clinicamente nas formas
indeterminada, cardíaca, digestiva e cárdio/digestiva. Foi realizada uma coleta de sangue periférico
em tubo contendo EDTA. Guanidina-EDTA foi adicionada à amostra de sangue (v/v), seguido de
fervura por 1 min e isolamento de DNA por kit (High Pure PCR Template Preparation Kit, Roche). Para
a amplificação do kDNA utilizou-se o sistema PlatinumTM Taq (Invitrogen), os oligonucleotídeos 121
(5’AAATAATGTACGGG(T/G)GAGATGCATGA3’) e 122 (5’GGTTCGATTGGGGTTGGTGA ATATA3’),
como estabelecido por Morillo e colaboradores. Controles negativos foram usados para excluir
possível contaminação da reação. O produto amplificado (330 pb) correspondente ao fragmento de
kDNA esperado foi visualizado em gel de agarose 1,5%. Nossos dados preliminares, com o teste de

442 amostras em um grupo de 666 portadores da DC, mostram que 91/442 (20,6%) são positivos para
a presença de DNA do T. cruzi. Dados da literatura apontam grande variabilidade percentual para o
diagnóstico molecular em estudos com portadores crônicos da DC, estando o percentual encontrado
em nosso estudo compatível com esta variação. Uma vez confirmado o diagnóstico molecular, temos
como perspectiva a determinação da carga parasitária e caracterização genotípica do parasito, assim
como o cruzamento com os dados clínicos, visando contribuir para o entendimento do papel do
parasito no desfecho das formas clínicas da DC crônica.
Palavras-chaves: Diagnóstico Molecular, Doença de Chagas , Reação em Cadeia da Polimerase, Trypanosoma cruzi
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Resumo
Trypanosoma evansi tem grande importância veterinária, devido aos prejuízos por ele causados, e também na saúde pública
em função do seu potencial zoonótico. Possui ampla distribuição geográfica distribuído em regiões tropicais e subtropicais. O
lobinho (Cerdocyon thous) pode estar envolvido no ciclo silvestre do T. evansi assim como a jaguatirica (Leopardus pardalis).
O lobinho por ser onívoro, pode se alimentar de carcaça de animais da fauna silvestre e domésticos e com esse habito, surge
o risco de contaminação pela ingestão de animais contaminados e pela possibilidade de deglutição de outros vetores do
patógeno. O presente trabalho teve como objetivo realizar diagnóstico molecular de Tripanosoma spp. a partir de amostras de
sangue obtidas de um lobinho (C. thous), um tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e um mão-pelada (Procyon
cancrivorous). Os indivíduos foram capturados com auxílio de armadilhas Tomahawk e anestesiados através da administração
de Cloridrato de Cetamina e Xilazina na fazenda agropecuária Sanyo, município de Água Clara, Mato Grosso do Sul. Após
coleta da amostra de sangue e recuperação da anestesia os indivíduos foram liberados no mesmo local da captura. As
amostras foram processadas no Laboratório de Biologia Molecular da Embrapa Gado de Corte. Após extração de DNA e
quantificação das amostras, foi realizada Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) utilizando os primers TBR1- 2 para
detecção de T. evansi que amplifica um fragmento de 164 pb, o produto da PCR foi visualizado em gel de agarose a 1,5%
corado com brometo de etídio. A amostra proveniente do lobinho (C. thous) foi positiva para T. evansi. Esse resultado sugere
que os lobinhos podem contribuir para disseminação do patógeno e favorecer surtos da doença. No entanto, em função do
quantidade reduzido de animais capturados nesse estudo uma avaliação mais abrangente com maior número de indivíduos
deve ser realizada a fim de elucidar o papel desses animais na manutenção e disseminação desse patógeno.
Palavras-chaves: Zoonose, , Cerdocyon thous, Tripanossoma spp.
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Resumo

Algumas espécies de mamíferos silvestres são prováveis reservatórios naturais de Trypanosoma spp.,
entre estas espécies pode-se destacar a espécie Euphractus sexcinctus conhecida popularmente
como tatu-peba, apresenta ampla distribuição geográfica, inclusive no estado de Mato Grosso do Sul,
Brasil. Esta espécie possui hábito alimentar onívoro e também se alimentam de carcaças de animais
silvestres e domésticos, o que pode favorecer o contato com alguns patógenos. O presente trabalho
teve como objetivo realizar diagnóstico molecular de Trypanosoma spp. Para isso foram capturados 75
tatus ao longo dois meses de Outubro de 2016 a Março de 2017 Para coleta de sangue os animais
foram anestesiados através da administração de Cloridrato de Cetamina e Xilazina, os animais foram
capturados na fazenda de propriedade da agropecuária Sanyo, Município de Agua Clara - MS. Após
coleta de uma amostra de sangue e recuperação da anestesia, os tatus-peba foram soltos no mesmo
local da captura. As amostras foram processadas no Laboratório de Biologia Molecular da Embrapa
Gado de Corte. Após extração de DNA e quantificação das amostras, foi realizada a técnica da
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) utilizando os primers TVWA-B para detecção de
Trypanosoma vivax que amplifica um fragmento de 175 pb e 121-122 para detecção de Trypanosoma
cruzi que amplifica um fragmento de 330 pb. Os produtos da PCR foram visualizados em gel de
agarose a 1.5% corados com brometo de etídio. Os resultados obtidos na pesquisa demonstram
prevalência para T. vivax de 25,3% e para T. cruzi de 4,0%. Considerando que esta espécie seja um
reservatório natural do patógeno e que este transita entre o habitat doméstico e silvestre, isso o torna
um possível disseminador de vários patógenos, dentre eles o Trypanosoma spp.
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Resumo

Introdução: O diagnóstico da doença de Chagas crônica (DCC) tem por base dados clínicos e
epidemiológicos, de casos suspeitos, confirmado pela presença imunológica do anti-Tripanossoma
cruzi (T.cruzi), por meio testes sorológicos. Objetivo: Descrever a demanda de casos suspeitos de
DCC que chegaram ao Serviço Estadual de Referência (SER), no ano de 2017 e tiveram confirmação
diagnóstica, por testes sorológicos realizados no LACEN. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo, transversal, envolvendo 954 casos suspeitos de DCC, atendidos no SER, procurado por
demanda espontânea, busca ativa ou por encaminhamento de outros serviços da saúde, no ano de
2017. A triagem clínica e epidemiológica foi realizada pela enfermagem do SER e coletada amostra de
cinco ml de sangue periférico. A amostra centrifugada foi encaminhada ao LACEN, para a realização
de testes diagnósticos sorológicos, para identificação de anti-T. cruzi, por duas metodologias
diferentes. Sendo essas: Ezyme Immuno Assay (EIA), Imuno Fluorescência Indireta (IFI). Após 30
dias, a pessoa com suspeita de DCC retorna ao SER, para receber resultados e seguir fluxo e/ou
receber orientações. O SER encontra-se interligado ao LACEN, pelo Sistema GAL, de onde os
resultados são resgatados e entregues. Quando os 02 testes são reagentes, a pessoa é considerada
positiva para DCC e passa a seguir o protocolo do SER, para avaliação clínica e cardiológica, com
foco na presença comprometimento visceral e seu respectivo estadiamento. Casos com resultados
congruentes não reagentes são considerados negativos e realizada a contra referencia, ao serviço de
À

origem. Àqueles incongruentes, permanecem em estudo, no Laboratório de Referência/Aggeu
Magalhães-FIOCRUZ/PE, até conclusão diagnóstica. Resultados: O estudo demonstrou a
confirmação imunológica/sorológica de 234 (25,5%), em casos suspeitos de DCC que chegaram ao
SER, de Pernambuco, no período de um ano. Discussão e Conclusão: O estudo aponta que no
estado de Pernambuco há pessoas com DCC, porém sem diagnóstico sorológico. Esse fato é
corroborado pela média semanal de cinco novas confirmações, em casos suspeitos que chegam ao
SER. Tais dados reforçam a necessidade urgente de notificação compulsória dos casos de DCC no
Brasil, especialmente em áreas endêmicas, onde ações de política pública específicas sejam
desencadeadas para que essa população, permanentemente negligenciada, possa receba atenção
integral, hierarquizada e descentralizada, conforme preconiza o SUS.
Palavras-chaves: Doença de Chagas Crônica, Serviço de Referência, Diagnóstico Sorológico, Pernambuco
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Resumo

A Doença de Chagas é uma condição infecciosa, causada pelo protozoário Trypanossoma cruzzi,
comumente transmitida pelo vetor contaminado, o Triatomíneo, conhecido vulgarmente como barbeiro.
A doença apresenta a fase aguda com o número de parasitas elevado na corrente sanguínea, e a fase
crônica quando a parasitemia é baixa e pode comprometer alguns órgãos importantes. Elencar os
principais Diagnósticos de Enfermagem a partir dos dados do paciente, cumprindo com a primeira e
segunda etapa da Sistematização da Assistência de Enfermagem. Trata-se de um estudo de caso,
método que reúne informações obtidas por meio de técnicas de levantamento de dados, e é
sustentado por um referencial teórico, que orienta as questões e proposições do estudo. O estudo foi
realizado num hospital público, na cidade de Recife-PE, onde foi feito a anamnese e exame físico de
D.M.F, sexo masculino, 42 anos, e reside em Afogados da Ingazeira. O paciente foi admitido com
astenia, febre, edema em MMII e palpebral, náuseas e vômito há 2 meses. Relatou que morava em
casa de taipa na infância, e brincava com o vetor; a mãe e os cinco irmãos foram diagnosticado com
Doença de Chagas; Tem o diagnostico há 20 anos; E tem Marcapasso definitivo (MPD) há 18 anos.
Por meio de um Ecocardiograma foi visualizado uma vegetação na valva tricúspide e cultura de microorganismo gran positivo, por isso estava fazendo uso de vancomicina, rifanpicina e gentamicina. As
anormalidades identificadas no exame físico foram: hipocorado (+/4+), eupneico e edema
generalizado (3+/4+). Por meio dos dados foram elaborados os Diagnósticos de Enfermagem: Volume
de líquido excessivo relacionado ao mecanismo regulador comprometido evidenciado por anasarca;
Risco de úlcera por pressão relacionada à doença cardiovascular e edema; Conforto prejudicado
relacionado a sintomas relativos à doença, evidenciado por descontentamento com a situação. A
assistência sistemática da enfermagem tem extrema relevância para o cuidado do paciente com
Doença de Chagas necessitando de intervenções direcionadas, visto que na fase crônica pode
acometer o coração, órgão vital do organismo humano, levando a insuficiência causada pela
miocardiopatia, como ocorreu com D.M.F. O estudo cumpriu com o objetivo estimado, mostrando a
importância da sistematização da assistência de enfermagem, pautando os cuidados nas evidências
percebidas durante o processo de Enfermagem.
Doença de Chagas, Miocardiopatia, Asistência de Enfermagem.
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Resumo
A Doença de Chagas Humana (DCH) é uma antropozoonose classificada como negligenciada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), que possui como agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi tendo sua transmissão realizada por triatomíneos. É uma
patologia que pode levar a complicações cardíacas, viscerais ou mistas, que atinge milhões de pessoas na América Latina. O objetivo
do estudo foi abordar os principais fatores que dificultam o diagnóstico da doença de Chagas ainda em fase aguda. Trata-se de um
estudo exploratório, realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica. Realizou-se busca da literatura nas bases de dados Google
Acadêmico, LILACS e Scielo. Estima-se que aproximadamente 90% dos infectados, desconhecem a presença da patologia,
aumentando a possibilidade do número de casos sem registros. Isso se deve principalmente pela falta de oportunidade de acesso ao
diagnóstico em serviços de atenção primária de saúde, o que aumenta a sua morbimortalidade e importância social. Uma grande
parcela da população brasileira morre anualmente devido as complicações crônicas dessa patologia sem ter um conhecimento da
doença, tornando-se necessária a educação em saúde acerca dos fatores de risco e do vetor da infecção, em especial para pessoas
residentes em áreas mais susceptíveis. Destaca-se ainda a inespecificidade de muitos dos primeiros sinais e sintomas em fase aguda, o
que dificulta a suspeita da doença provocando a demora no diagnóstico que podem piorar o quadro clínico do paciente e a evolução da
DCH. Conclui-se que muitas das pessoas infectadas pela doença de Chagas não apresentam sintomas e/ou apresentam manifestações
que não levam a suspeita diagnóstica, dificultando a realização de uma intervenção clínica adequada.

Palavras-chaves: diagnóstico, doença de Chagas, doença negligenciada
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Resumo
Tauá (CE) localiza-se no Sertão dos Inhamuns, região de Caatinga reconhecida como de alto risco na transmissão domiciliar
de Trypanosoma cruzi pela alta dispersão e infestação por T.brasiliensis e T. pseudomaculata. O objetivo desse trabalho foi
caracterizar o padrão espaço temporal e a diversidade genética de populações de T. brasiliensis e de T. cruzi neste município.
Foi realizado um estudo transversal baseado em pesquisa triatomínica silvestre e domiciliar no período de 2009 a 2015. T.
brasiliensis foi a espécie mais importante, com ampla distribuição nas localidades, e ocupando diferentes ecótopos naturais e
artificiais. As “telhas, tijolos e pedras” foram os ecótopos peridomiciliares mais infestados. O intradomicílio foi o ambiente com
maior índice de infecção 10,3% (18/175), seguido pelo ambiente silvestre 3,3% (32/979) e peridomicílio 3,1% (51/1.629). O
índice de colonização intradomiciliar foi de 39,5% (49/124) e peridomiciliar 59% (271/459). Utilizando iniciadores universais
(regiões conservadas do loco 12S do rRNA) foram identificadas fontes alimentares em 76,3% (213/279) dos triatomíneos
amostrados em 2015. Os taxa mais frequentes foram: 58%-roedores (123/213); 30%-ruminantes (64/213) e 6%-felinos
(12/213), entre 20 espécies de vertebrados. Das amostras de T. cruzi, 49% (44/89) foram molecularmente caracterizadas: TcII
(43%-19/44), TcI (41%-18/44) e TcIII (16%-7/44). Marcadores de microssatélites foram usados para caracterizar T. brasiliensis
referentes às cinco capturas realizadas (649 insetos genotipados). As análises mostraram que não há populações isoladas
(intradomicílio, peridomicílio e silvestre) nem diferença populacional entre os períodos estudados. Resultados sugerem a
multicausalidade como responsável pela reinfestação das unidades domiciliares, com intercâmbio de insetos entre os
ecótopos domiciliares e naturais e entre as diferentes localidades. A ampla distribuição, ecletismo alimentar, adaptabilidade
aos diversos ecótopos e infectividade ao T. cruzi enfatizam a importância epidemiológica do T. brasiliensis. Somente com um
sistema de vigilância vetorial bem estruturado e com conhecimento técnico será possível garantir a redução do risco real de
transmissão da infecção ao ser humano.
Palavras-chaves: Doença de Chagas, Triatoma brasiliensis, Trypanosoma cruzi, Microssatelites Marcadores, Semiárido

DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DA DOENÇA DE CHAGAS AGUDA POR MUNICÍPIO DO
BRASIL, 2001-2014.
Autores

Rosa Maria Duarte Veloso , Reagan Nzundu Boigny 1, Guillermo Jesus Guillermo May ,

Alberto Novaes Ramos Júnior , Carlos Henrique Alencar
Instituição 1 UFC - Universidade Federal do Ceará (Caixa Postal 449, 79804-970, Fortaleza, CE)
Resumo
INTRODUÇÃO: A doença de Chagas (ou Tripanossomíase americana) é a infecção causada pelo protozoário Trypanosoma
cruzi. Apresenta uma fase aguda (doença de Chagas aguda – DCA) que pode ser sintomática ou não, podendo evoluir para
as formas crônicas caso não seja tratada precocemente com medicamento específico. No Brasil, atualmente predominam os
casos crônicos decorrentes de infecção por via vetorial. No entanto, nos últimos anos, a ocorrência de casos e surtos de DCA
tem sido observada em diversos estados brasileiros, com maior frequência na Região Amazônica. OBJETIVO: Identificar
conglomerados de ocorrência da doença de Chagas aguda no Brasil, de 2001 a 2014. DESENHO DO ESTUDO: trata-se de
um estudo ecológico realizado a partir de dados extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
MÉTODOS: Os dados foram extraídos do SINAN. Criou-se planilhas identificando a notificação da doença em cada município
por ano, identificando os municípios e utilizando as coordenadas municipais para cada caso. Excluiu-se dados com município
de residência ignorado. Foi realizada uma análise espaço-temporal retrospectiva no programa SaTScan usando a distribuição
de Poisson discreta com unidades de agregação temporal de um ano em 9999 replicações. RESULTADOS: Ao longo da série
histórica foram identificados 16 conglomerados principalmente no início (2002-2006) e no final do período (2008-2014), sendo
apenas seis conglomerados com valor p≤0.05. O conglomerado inicial (2002-2006) continha 1343 municípios dos quais 1321
na região Nordeste com risco para adoecimento de 6,6. No segundo conglomerado (2008-2014) tinha 225 municípios todos
da região Norte com risco 8,3. CONCLUSÃO: É necessário identificar fatores que levam à concentração de casos nos
municípios com alta recorrência nesses períodos para adequar as estratégias de controle por região. No estudo, a análise
espacial e temporal dos dados identificou áreas de alta endemicidade e de acumulação de casos que demandam estratégias
de controle mais adequadas à realidade local e a necessidade de estudos que ajudem a esse fim.
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Resumo
Um dos grandes desafios no tratamento da doença de Chagas está na descoberta de fármacos mais eficazes no combate do
parasita Trypanosoma cruzi. As tiossermicarbazonas e tiazolidinonas são classes de compostos que vêm sendo investigadas
para o tratamento da doença tendo como alvo uma importante enzima de T. cruzi, a cruzaína. As tiossemicarbazonas do
presente estudo foram intermediárias na rota sintética das tiazolidinonas. Estima-se que o uso de métodos in silico pode
reduzir os custos e o tempo de desenvolvimento de um novo fármaco em até 50%, pois o número de moléculas que precisam
ser sintetizadas e testadas passa a ser drasticamente reduzido pelas suas altas capacidades de predição e confiabilidade
destes métodos. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo primário, analítico e experimental com o intuito
de avaliar a afinidade predita de 9 tiossemicarbazonas (TD-01 a 09) e 9 tiazolidinonas (DR-01 a 09) pela enzima cruzaína. As
estruturas dos compostos foram desenhadas no programa SPARTAN 08'. Os cálculos de docking foram feitos utilizando o
programa GOLD 5.2 e a enzima cruzaína de T. cruzi como alvo (PDB: 3IUT). As análises das interações intermoleculares
foram feitas no programa BINANA. Para os compostos TD, as soluções obtidas para o isômero E apresentaram valores de
score ligeiramente mais elevados (melhores) do que o isômero Z destes compostos. O aminoácido ASN69 fez ligações de
hidrogênio com a maioria dos isômeros E destes compostos (TD), o que aparentemente favoreceu esse isômero. Já para os
compostos DR, o isômero Z obteve resultados melhores do que o isômero E, sendo favorecido pelo maior número de ligações
de hidrogênio formadas com GLY66, MET68 e ASN69, pelos isômeros Z deste composto (DR). A diferença de score entre as
soluções obtidas para as moléculas DR em relação aos compostos TD se deve, aparentemente, ao volume maior do chassi
molecular dos compostos DR, pois os últimos possuem anel heterocíclico e adição de uma ligação dupla com um átomo de
oxigênio e um grupo fenil aumentando o número de interações que estes compostos podem realizar. O melhor score da série
TD foi 54,2 (TD-06, isômero E) e da DR foi 66,57 (DR-06, isômero Z). Ambos compartilham um fenil como substituinte,
podendo isso ter influenciado no score. Com isso, estima-se que as tiazolidinonas (DR) possuem maior afinidade pela
cruzaína do que as tiossemicarbazonas (TD), no entanto o composto TD-06 possui afinidade semelhante às tiazolidinonas.
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Resumo
A fase aguda da Doença de Chagas se inicia a partir do momento em que há infecção pelo Trypanosoma cruzi, caracterizada
por uma intensa parasitemia e se destaca no cenário de notificações epidemiológicas. O presente trabalho teve como objetivo
realizar um estudo dos casos de Doença de Chagas notificados no Brasil, no período de 2012 a 2016. Para tanto, foi realizado
um estudo transversal descritivo baseado na análise de dados do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN)
e do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas as seguintes variáveis: faixa
etária, local de provável infecção, casos por regiões e Unidade Federativa de residência. Neste estudo, foram notificados
1.190 casos durante o período analisado. Observou-se que indivíduos do sexo masculino, são os mais acometidos pela
doença, com 55,80% do total de casos notificados, possivelmente em virtude das atividades laborais desempenhadas. O
grupo mais afetado foi o de adultos jovens em idade produtiva, com destaque para as faixas etárias 20 a 39 anos (34,37%;
n=409) e 40 a 59 anos (23,61%; n=281), representando um alto custo social. A região Norte obteve o maior índice de casos
confirmados, com percentual de 97,14% (n=1.156), onde a Unidade Federativa de maior confirmação foi no Pará 86,21%
(n=1.026), em decorrência das características eco epidemiológicas e microepidemias. O Nordeste está como a segunda
região brasileira mais afetada pelos casos de infecção aguda, com 2,01% (n=24), onde as medidas de controle vetorial não
alcançaram impacto relevante devido à grande diversidade populacional de triatomíneos existente. As vias de infecção mais
frequentemente notificadas foram a oral (71,69%; n=869), sobre a qual se destaca a região Norte do país, e a vetorial (8,82%;
n=105), pelas estratégias irregulares de controle de triatomíneos instituídas no Nordeste brasileiro. Com tudo isso, percebe-se
a necessidade de intensificar as ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e de educação em saúde com a
finalidade de controlar o agravo, e consequentemente os fatores de risco da doença de Chagas no Brasil. Além disso,
observamos a necessidade que os casos crônicos da doença também sejam notificados, para que as ações de políticas
públicas sejam direcionadas às duas fases da doença.
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Resumo

O Pará responde hoje com 95% dos casos de doença de Chagas aguda (DCA) notificados no Brasil e
56 municípios apresentam risco de transmissão no nordeste do Estado, mas a DCA avança para
outras regiões facilitada pela via oral e consumo cada vez maior do principal alimento envolvido na
transmissão, o açaí. Objetivos: Os autores cotejam a casuística e distribuição da DCA no Pará em
2017, a transmissão, a situação atual e perspectiva para controle da DCA. Metodologia: os dados
foram coletados no Lab-Chagas, SOAMU do IEC e Base do SINAN. Os critérios na definição de caso
agudo foram os estabelecidos pelos Consensos Brasileiros de Doença de Chagas (CBDC), 2016.
Resultados: Um total de 146 casos agudos foi confirmado, 51 (34,33%) com pelo menos um teste
parasitológico positivo. 50 (34,24%) casos foram definidos pelo teste sorológico de hemaglutinação
indireta e imunofluorescência indireta com IgM positivo, enquanto 15 casos (10,27%) mesmo sem
exames parasitológicos evidentes, tiveram sintomatologia, parentesco e/ou vínculo direto com
pacientes com diagnóstico confirmado para DCA. Os principais sintomas apresentados foram: febre,
cefaleia, mialgia, palidez, eritema cutâneo, mal estar geral, palidez. 16 pacientes tiveram sintomas de
miocardiopatia. Todos os pacientes foram tratados como proposto pelo CBDC. A distribuição de casos
por municípios foi Belém 28, Ananindeua 13, Abaetetuba e Muaná 11 cada, Barcarena 10, Bujaru e
Cametá 9 cada, S.D Capim 7, Igarapé Miri e Moju 5 cada, Limoeiro do Ajuru e Paragominas 4 cada.

Os municípios Acará, Anajás, Benevides, Bragança, Breves, C. do Arari, Curralinho, Marituba, Nova
Timboteua, Ourém, Ponta de Pedras, S. M. do Pará e S.S Boa Vista com 1 e/ou 2 casos. A via oral
teve 136 casos (93,15%) e a vetorial 10 casos (6,84%). O suco do açaí foi o alimento mais citado na
transmissão, 130 (89,04%) e o suco da bacaba com 6 casos (4,10%). Conclusões: Apesar da
sintomatologia a suspeição de DCA é demorada retardando o diagnóstico dos pacientes notificação e
tratamento. A VS não consegue fiscalizar os pontos de revenda de açaí deixando a população
vulnerável a adquirir a DCA e outra doenças transmitidas por alimentos. Os autores concluem que o
IEC é uma importante porta de entrada dos pacientes com DCA, mas admite que uma quantidade
apreciável de casos passa desapercebido pela rede básica comprometendo a vida das pessoas
expostas.
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Resumo
A fase aguda da Doença de Chagas se inicia a partir do momento em que há infecção pelo Trypanosoma cruzi, caracterizada
por uma intensa parasitemia e se destaca no cenário de notificações epidemiológicas. O presente trabalho teve como objetivo
realizar um estudo dos casos de Doença de Chagas notificados no Brasil, no período de 2012 a 2016. Para tanto, foi realizado
um estudo transversal descritivo baseado na análise de dados do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN)
e do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas as seguintes variáveis: faixa
etária, local de provável infecção, casos por regiões e Unidade Federativa de residência. Neste estudo, foram notificados
1.190 casos durante o período analisado. Observou-se que indivíduos do sexo masculino, são os mais acometidos pela
doença, com 55,80% do total de casos notificados, possivelmente em virtude das atividades laborais desempenhadas. O
grupo mais afetado foi o de adultos jovens em idade produtiva, com destaque para as faixas etárias 20 a 39 anos (34,37%;
n=409) e 40 a 59 anos (23,61%; n=281), representando um alto custo social. A região Norte obteve o maior índice de casos
confirmados, com percentual de 97,14% (n=1.156), onde a Unidade Federativa de maior confirmação foi no Pará 86,21%
(n=1.026), em decorrência das características eco epidemiológicas e microepidemias. O Nordeste está como a segunda
região brasileira mais afetada pelos casos de infecção aguda, com 2,01% (n=24), onde as medidas de controle vetorial não
alcançaram impacto relevante devido à grande diversidade populacional de triatomíneos existente. As vias de infecção mais
frequentemente notificadas foram a oral (71,69%; n=869), sobre a qual se destaca a região Norte do país, e a vetorial (8,82%;
n=105), pelas estratégias irregulares de controle de triatomíneos instituídas no Nordeste brasileiro. Com tudo isso, percebe-se
a necessidade de intensificar as ações de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e de educação em saúde com a
finalidade de controlar o agravo, e consequentemente os fatores de risco da doença de Chagas no Brasil. Além disso,
observamos a necessidade que os casos crônicos da doença também sejam notificados, para que as ações de políticas
públicas sejam direcionadas às duas fases da doença.
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Resumo
A Doença de Chagas Aguda (DCA), provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi acomete milhões de pessoas em todo
mundo. No Brasil, sobretudo na Região Norte, a transmissão vetorial-oral por consumo de açaí, está entre a mais frequente. A
ineficiência de vigilância epidemiológica no processamento industrial desses alimentos contribui para o aumento na
notificação dos casos de DCA. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi analisar os casos de DCA notificados no estado do
Pará, nos últimos 10 anos (2008-2017). Para tanto, foi realizado um estudo transversal descritivo baseado na análise de
dados do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN) e do Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS). Informações sobre os territórios do estado foram colhidas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Foram analisadas as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, local de provável infecção, modo de provável infecção,
zona de residência e microrregião. Neste estudo, foram notificados 1.820 casos durante o período analisado (2008-2017). A
faixa etária de 20 à 39 anos foi a mais acometida com 33,3% dos casos (n=606) seguida da faixa etária de 40 a 59 anos que
apresentou 23,8% (n=433). A maior casuística foi composta pelo sexo masculino (n=980; 53,20%). Indivíduos entre 40 e 59
anos apresentaram taxa de incidência de 29,81 casos/100.000 hab. A região domiciliar teve a maior incidência de provável
local de infecção com 59% (n=1077) dos dados coletados, especificamente na área urbana (n=923; 50,71%). Quanto ao
modo provável de infecção, a via vetorial-oral apresentou o maior número de casos notificados (n=1.334; 73,30%). Dentre os
municípios do estado do Pará, a capital Belém, apresentou os maiores índices de casos notificados no período analisado
(n=748; 41,09%) seguido do município de Cametá (n=479; 26,31%). Esses dados sugerem que homens com idade laboral
que vivem em Belém e região metropolitana estão sob condições de risco à infecção pelo T. cruzi. Dessa maneira, fica
evidente a necessidade de maior controle no processamento industrial do açaí até a chegada ao consumidor final, bem como,
a promoção de medidas de educação permanente em saúde para a população e profissionais de saúde, que conjuntamente
contribuirão para redução dos casos de infecção pelo T. cruzi.
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Resumo
A Doença de Chagas (DC), descrita em 1909 por Carlos Chagas, é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Endêmica
em 21 países das Américas afeta 6 milhões de pessoas sendo responsável por 14 mil mortes por ano. A medida que
controlamos sua transmissão vetorial, o mecanismo de transmissão congênito adquire maior destaque no cenário brasileiro.
Considera-se que durante a gestação e parto de uma mulher chagásica não tratada a chance de transmissão da doença
congênita é em torno de 2-8% proporcionalmente à sua parasitemia. Para este relato de caso foi realizado revisão de
prontuário do Instituto de Infectologia Emilio Ribas (IIER). S.A.S., feminina, 1 ano e 2 meses, natural e procedente de São
Paulo. Mãe de paciente, natural de Chuquisaca, Bolivia, procedente de São Paulo há 5 anos, foi diagnosticada com Doença
de Chagas aos 22 anos nunca tratada identificada após quadro de taquicardia. Acompanhada em Instituto
Dante Pazzanese onde relataram patologia indeterminada. Refere não ter apresentado intercorrências durante gestação ou
parto normal e foi orientada a coleta de exames após os seis meses de idade da criança. Aos 7 meses de idade, lactente
mantinha-se assintomática e em consulta ambulatorial em serviço externo foi realizada sorologia com resultado reagente,
encaminhado-a para ambulatório de Infectologia Pediátrica no IIER. Confirmado quadro de Doença de Chagas Congênita com
2 amostras de Teste Rápido Molecular (PCR) positivas enviadas para laboratório de IIER e de Instituto Adolfo Lutz. Optado
por internação hospitalar para vigilância clínica e laboratorial durante início de tratamento com Benzonidazol 10mg/kg/dia que
manteve-se por 60 dias. Durante o tratamento e posterior acompanhamento ambulatorial em IIER, criança manteve-se
clinicamente estável, sem intercorrências, apresentando desenvolvimento neuropsicomotor compatível com idade. A mãe foi
também encaminhada para tratamento, inclusive revelando em última consulta ambulatorial estar novamente gestando.
Trazemos à discussão, as medidas da Organização Panamericana de Saúde que objetivam eliminar a transmissão de
Chagas Congênito até 2020, recomendando testagem universal de gestantes e recém nascidos, tratando positivos e mães em
pós parto e realizando pesquisa em outros filhos dessas mães. Cabe a consideração de realizar pesquisa com sorologia e
PCR em mulheres de áreas endêmicas em planejamento pré-concepcional e seu posterior tratamento, eliminando totalmente
o risco de transmissão.
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Resumo
Introdução: A doença de Chagas ainda hoje representa um grave problema de saúde pública na América Latina. As
mudanças socioeconômicas das últimas décadas levaram a alterações no estilo de vida da população, gerando aumento na
prevalência da síndrome metabólica (SM), assim como, nos riscos de eventos cardiovasculares. Presume-se que cerca de 2025% da população adulta mundial tenha síndrome metabólica. A associação entre a SM e a DC merece atenção especial em
razão de suas complicações e o importante impacto na morbimortalidade desses indivíduos. Objetivo: Estimar a prevalência
de síndrome metabólica em indivíduos nas formas indeterminada e cardiaca da doença de Chagas. Desenho do estudo:
Trata-se um de estudo transversal e retrospectivo. Metodologia: O estudo foi conduzido no Serviço de Atenção Farmacêutica
em doença de Chagas do Estado do Ceará, no período de março de 2017 a maio de 2018. Foram avaliados indivíduos na
forma cardíaca (FC) e na forma indeterminada (FI), com coleta de informações sociodemográficas, além de avaliações
antropométricas e bioquímicas. Para a classificação da SM foram utilizados os critérios estabelecidos pelo National
Cholesterol Education Program's Adult. Treatment Panel III (NCEP-ATPIII). Resultados: Foram incluídos 104 casos de DC,
sendo 49 (47,1%) na FI e 55 (52,9%) na FC, com média de idade de 54,9 e 54,3 anos, respectivamente. Observou-se alta
prevalência de SM: 62,5% (N=65/104) nos indivíduos. Na analise de grupo, no FC 70,9% (N=39/55) dos indivíduos eram
portadores da SM, já na FI foi 53% (N=26/49). A maioria dos portadores da SM apresentavam três dos cinco critérios (57,7%
do FI; 69,2% do FC). No grupo FI foi observada maior porcentagem (11,5%) de indivíduos com os cinco critérios, enquanto no
FC foi de 3,44%. Discussão: A SM apresenta-se em ascensão, o que está relacionada com o aumento da obesidade,
sedentarismo e o envelhecimento. Na literatura a prevalência da SM na FI é de 37,8%, enquanto o presente estudo, a
prevalência da SM elevada em ambos os grupos, com destaque na FC, superando a prevalência mundial de SM (20-25%) em
adultos. Conclusão: A partir do exposto, observou-se uma elevada prevalência da SM nos pacientes com DC, com ênfase na
FC da doença, o que pode culminar em uma suscetibilidade a eventos cardiovasculares, podendo resultar em uma somatória
de riscos tanto para a FC, como na FI.
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Resumo

Introdução
A transmissão vertical da doença de Chagas (DCh) em áreas não endêmicas, com uma elevada
percentagem de população da América Latina, representa um problema de saúde pública. Por esta
razão, em 2010, a Agência de Saúde Pública da Catalunha lançou um protocolo para prevenção da
transmissão vertical da DCh.
Objetivo
Descrever os resultados do protocolo de triagem e diagnóstico do DCh em mulheres grávidas latinoamericanas e seus filhos, na região Sul de Barcelona, durante um período de 7 anos (2010-2016).
Materiais e Métodos

Foi realizada a sorologia para T. cruzi em todas as mulheres grávidas latino-americanas que foram
consultadas na Atenção Primária da região Sul de Barcelona.
O algoritmo diagnóstico consistiu na realização de um teste de triagem com antígenos recombinantes
de T. cruzi (BioELISAChagas® / BIOFLASHChagas® no Laboratori Clínic l’Hospitalet do Institut Català
de la Salut e ARCHITECTChagas®/LIAISON®XL MUREX no Consorci do Laboratori Intercomarcal.
Para o diagnóstico de infecção congênita, foram utilizados testes parasitológicos, microhematócrito /
PCR, ao nascimento e / ou dois testes sorológicos aos 9-12 meses.
Resultados
Foram estudadas 8.344 mulheres grávidas e 305 tiveram sorologia positiva, o que indicou uma
prevalência de DCh de 3,6%, sendo 15,4% entre as mulheres bolivianas.
Um acompanhamento completo de 197 crianças foi realizado e infecção neonatal foi diagnosticada em
9 deles, com uma taxa de transmissão congênita de 4,6%. A sorologia de DCh também foi realizada
em 94 irmãos, apresentando 7 deles DCh.
Das 16 crianças diagnosticadas de DCh, 15 foram tratadas com sucesso e curadas e uma criança foi
perdida para acompanhamento antes do tratamento.
Discussão e Conclusões
Nosso estudo mostra a relevância da implementação de um programa de triagem para DCh em
mulheres grávidas latino-americanas em uma região não endêmica, a fim de tratar crianças com
transmissão vertical e seus irmãos com DCh.
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Resumo
Mesmo com milhões de cidadãos(ãs) acometidos(as) pela Doença de Chagas (DC) no Brasil, persistem graves lacunas para
a garantia do acesso ao seu diagnóstico e tratamento integral, especialmente para as pessoas na fase crônica. O presente
trabalho tem como objetivo relatar a experiência da Médicos Sem Fronteiras (MSF) na articulação de um amplo debate, em
abril de 2018 na Universidade de Brasília intitulado “Ampliando o Acesso ao Diagnóstico e Tratamento para a Doença de
Chagas no Brasil”, com apoio da Fiocruz, da Universidade Federal do Ceará e da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical
(SBMT). A mesa, composta por representantes de MSF, Fiocruz-RJ (Instituto Nacional de Infectologia), SBMT, Secretaria de
Saúde de Goiás, Associação RioChagas, DNDi e Ministério da Saúde, apresentou estudo feito por MSF em parceria com a
Fiocruz sobre a situação do acesso a diagnóstico e tratamento da DC no Brasil, as principais propostas de políticas públicas e
outras iniciativas que vêm sendo pensadas para aprimorar a atual realidade de negligência e subnotificação. Dentre os
principais desafios expostos estão: falta de informação atual sobre a doença, subnotificação e falta de dados epidemiológicos
confiáveis, dificuldade de acesso ao diagnóstico e tratamento, ausência do tema na formação dos profissionais de saúde, falta
de prioridade política na agenda de saúde pública, dentre outros. O momento expôs publicamente pela primeira vez os
compromissos do Ministério da Saúde para endereçar alguns desses desafios, como a inclusão da notificação dos casos
crônicos de DC na Lista Nacional de Notificação Compulsória, a exemplo do estado de Goiás, apresentado também neste
debate, o avanço para publicação do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da DC e projetos piloto de atenção para DC
em cinco estados que vêm sendo planejados integrando diferentes áreas do MS. Estes projetos visam integrar essa agenda
na atenção básica à saúde como espaço prioritário, incluindo, por exemplo, o teste diagnóstico em kits de pré-natal em
estados-chave, também inspirado na experiência do estado de Goiás. O debate pode ser considerado um marco no avanço
do debate da DC dentro da atenção básica na saúde pública brasileira. A participação do movimento social reforça a
importância de maior empoderamento desta população. Ressaltou-se, por fim, a relevância da DC como problema de saúde
pública que deve ser priorizado nas agendas políticas no país.
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Resumo
No inquérito sorológico nacional realizado entre 1975-1980, a prevalência de doença de Chagas no estado de Mato Grosso foi de 2,8%,
inferior à média do Brasil, que foi de 4,2%. Após os anos 2000, o estado passou a ser considerado de prevalência aproximadamente
nula, o que levantou questionamentos quanto à validade das informações coletadas, devido à escassez de estudos acerca da doença
autóctone no estado. Considerando que a transmissão vetorial da doença é mais frequente nas crianças pequenas, tanto pela
exposição, quanto por fatores imunológicos, infere-se que a informação sobre estado de naturalidade dos pacientes tem grande
importância na interpretação da autoctonia da infecção. O presente trabalho tem como objetivo descrever a procedência de pacientes
portadores de doença de Chagas crônica (DCC) atendidos em um hospital universitário de Mato Grosso, com vistas a estimar a
frequência da infecção importada nessa região. Realizou-se um estudo retrospectivo e descritivo de dados de prontuários de pacientes
atendidos no Ambulatório de Infectologia do Hospital Universitário Júlio Muller (HUJM). A distribuição da procedência dos 66 pacientes
analisados mostrou maioria (90,9%) de imigrantes, sendo 17 (25,8%) de Goiás, 16 (24,2%) de Minas Gerais, 7 (10,6%) de São Paulo, 5
(7,8%) do Rio Grande do Sul, 5 (7,6%) da Bahia, 4 (6,1%) de Mato Grosso do Sul, 3 (4,5%) do Paraná, 2 (3,0%) do Piauí e 1 (1,5%) de
Tocantins. Apenas 6 (9,1%) foram procedentes de Mato Grosso. Esse resultado demonstra que os pacientes com formas complicadas
da DCC, que demandam o serviço de referência, são majoritariamente oriundos de outros estados brasileiros e sugere que a
transmissão autóctone é de baixa relevância na região.
Palavras-chave: Doença de Chagas crônica; Transmissão autóctone; Mato Grosso.
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Resumo
A Doença de Chagas, ou Tripanossomíase Americana, é a infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi. Apresenta uma fase
aguda, que pode ser identificada ou não (Doença de Chagas Aguda – DCA) e com tendência à evolução para as formas crônicas, das
quais apresentam-se de quatro formas: indeterminada, cardíaca, digestiva e cardiodigestiva. O objetivo deste estudo é descrever a
epidemiologia dos casos notificados de DCA no município de Tucuruí-PA, no período de 2010 a 2015. Trata-se de um estudo descritivo,
quantitativo e de corte transversal dos casos notificados pela Doença de Chagas no município de Tucuruí-PA. Utilizou-se a base de
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), obtendo-se 84 casos notificados, e as variáveis selecionadas
foram sexo, idade, ocupação, zona, modo provável de infecção, possibilidade de transmissão por via oral e meses de notificação. Dos
84 casos notificados, percebeu-se que 59,5% eram do sexo masculino, 52,3% correspondiam à faixa etária de 29 a 64 anos, enquanto a
ocupação predominante foi a de aposentados e pensionistas. A maioria dos casos provêm de zona urbana, quanto ao modo provável de
infecção, apenas um caso relaciona-se à transmissão oral, e ainda, o número de casos de DCA foi de maior relevância entre os meses
de junho a novembro. A distribuição por sexos do estudo se assemelha à maioria das referências literárias, enquanto a faixa etária em
questão obteve poucas variações. A maior incidência em zona urbana justifica-se pela fácil adaptação das espécies vetoriais em
perímetros urbanos. Quanto ao modo provável de infecção, a forma oral possui maior ênfase em virtude dos hábitos alimentares do
município, variável relacionada ao aumento de casos entre os meses de agosto e novembro, período coincidente com a safra de açaí no
estado do Pará. Diante disso, sabe-se que as ações e práticas de educação em saúde são de suma importância para esclarecer à
população os riscos de adquirir a Doença de Chagas Aguda.
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Resumo
A doença de Chagas possui como agente etiológico o Trypanosoma cruzi, protozoário flagelado cujo ciclo biológico envolve a
passagem por hospedeiros vertebrados com transmissão ocorrendo principalmente pelas fezes de insetos hematófagos da
família Reduviidae. A negligência na divulgação dos temas sobre a doença favorece a manutenção da mesma e dificulta o
controle da infecção. Dessa forma, as ações de educação em saúde têm se mostrado importante na construção do
conhecimento. Nesse contexto, objetivou-se desenvolver atividades educativas lúdicas sobre a doença de Chagas com 15
educandos do curso técnico em Zootecnia da Escola Família Agrícola de Baixão do Carlos, zona rural leste de Teresina. Os
conhecimentos prévios e os adquiridos foram analisados com pré e pós-teste através de 8 questões sobre a temática,
aplicados antes e após, respectivamente, ao desenvolvimento das atividades educativas. Para essas, foi realizada uma
apresentação sobre a transmissão, sintomas, vetores, métodos preventivos e a visualização em microscópio estereoscópio de
espécimes de triatomíneos. Após, realizou-se um jogo de perguntas e respostas que foi denominado ‘Roleta Chagásica’. Ao
analisar o pré-teste, 8 dos educandos não sabiam o agente etiológico da doença de Chagas, porém todos correlacionaram os
principais sintomas. Quase todos (14) indicaram o vetor, mas não sabiam o mecanismo de transmissão. Sobre os fatores de
risco, 11 relataram que criar animais perto de casa atrai o vetor e 8 compreendiam que estes invadem o domicilio à procura de
alimento e abrigo. Os métodos preventivos foram ditos corretamente por 9 educandos e 10 relataram que se encontrassem o
vetor, levaria para a Secretaria de Saúde. A apresentação foi ilustrativa, interativa e todos os educandos participaram através
de argumentações e discussões. Na visualização dos espécimes de triatomíneo, percebeu-se que a curiosidade foi instigada.
No jogo ‘Roleta Chagásica’, os educandos foram participativos, entusiasmados e passaram a compreender melhor sobre a
doença, visto que todas as respostas foram acertadas. No pós-teste, 6 das 8 questões tiveram 100% de acerto por todos os
educandos. Com isso, concluiu-se que a atividade lúdica proporcionou condição para a sensibilização e construção do
conhecimento sobre os aspectos relacionados à doença de Chagas, embasando a necessidade de serem inseridos mais
destas metodologias na educação em saúde, adaptadas para diferentes públicos.
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Resumo
A doença de Chagas ainda é uma doença negligenciada com elevados casos de morbidade e mortalidade. Ações de extensão são
consideradas de grande importância para a comunidade local e para os acadêmicos, pois permite a integração do conhecimento formal
ao conhecimento popular e a contextualização da universidade na realidade da sociedade que a cerca. Objetivou-se proporcionar aos
graduandos do Curso de Ciências Biológicas que cursam a disciplina de Parasitologia na Universidade Estadual de Montes Claros uma
formação prática e humanística. Foi realizada uma atividade de extensão composta por aula prática e atividade de educação em saúde
na comunidade Mucambo, pertencente ao município de São Francisco - MG. Os acadêmicos aprenderam, com auxílio dos funcionários
do Centro de Controle de Zoonoses de Montes Claros, a capturar, identificar e examinar triatomíneos, vivenciando os conhecimentos
adquiridos nas aulas teóricas. Durante a atividade de educação em saúde os acadêmicos falaram de forma lúdica e didática sobre a
doença de Chagas e outras parasitoses para os alunos do ensino infantil, e para os moradores das casas visitadas. Observou-se que a
comunidade não possui conhecimento sobre o triatomíneo e seu programa de vigilância. Embora os triatomíneos coletados não
apresentaram positividade para Trypanosoma cruzi, verificou-se que há colonização peridomiciliar por Triatoma sordida. Os órgãos
responsáveis foram comunicados sobre a negligencia do programa de controle de Chagas na comunidade Mucambo e um projeto de
pesquisa sobre a doença de Chagas na comunidade será implantado através do projeto Sami-trop. A atividade de extensão permitiu

consolidar o aprendizado teórico dos acadêmicos, e desenvolver o espírito crítico e a cidadania, orientada pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa.
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Resumo
A Doença de Chagas é uma das principais doenças parasitárias que acomete indivíduos na América Latina. É causada pelo protozoário
da espécie Trypanosoma cruzi e possui como principais vetores triatomíneos hematófagos. Além da transmissão vetorial, outras formas
de transmissão já foram relatadas, como a congênita e transfusional. Atualmente, a transmissão oral por consumo de alimentos
contaminados com dejetos de triatomíneos infectados vem crescendo exponencialmente e tem assumido grande importância para a
saúde pública. Esta pesquisa teve como objetivo revisar sobre outras formas de transmissão da Doença de Chagas, particularmente a
transmissão oral. O trabalho foi organizado por estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí, durante o mês de
abril de 2018, onde foi realizada pesquisa bibliográfica em artigos científicos retirados de plataformas como SCIELO, LILACS e
PortalMS. Foram analisados 8 artigos com publicações datadas de 2014 a 2018. De acordo com a literatura consultada, a transmissão
oral tem sido a forma alternativa de contaminação da Doença de Chagas mais relatada no Brasil, recentemente, sendo que os primeiros
surtos por esta via de transmissão vêm acontecendo desde 2004. O principal alimento informado é o açaí. Esse fruto é originário do
norte e nordeste do país e por questões culturais e nutricionais vem sendo bastante consumido nessas regiões. Nos últimos cinco anos,
muitos casos ocorridos por ingestão desse alimento contaminado foram notificados no país, principalmente na região amazônica. A
contaminação ocorre, principalmente, por meio do suco de açaí processado artesanalmente, sob precárias condições de higiene. Outros
alimentos citados no ciclo de transmissão oral da doença são a cana de açúcar, a bacaba, a carne e o sangue de animais de caça
contaminados pelo parasito. Os surtos têm como principal característica indivíduos que ingeriram alimentos de um mesmo local, sem
qualquer processamento sanitário ou tratamento térmico e, em seguida, apresentaram a fase aguda da doença. Esses alimentos devem
ser cuidadosamente lavados antes da moagem e os equipamentos e utensílios utilizados, devem ser igualmente higienizados,
previamente ao processamento. Conclui-se que outras formas de transmissão da Doença de Chagas devem ser investigadas para que
medidas de prevenção sejam priorizadas nos casos de contaminação na ausência do vetor, principalmente a transmissão oral.
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Resumo
Já se passaram mais de 100 anos que a Doença de Chagas (DC) foi descrita pela primeira vez (1909), desde então inúmeros
esforços tem sido empregados para mitigar seus efeitos deletérios sobre seus hospedeiros, principalmente, os humanos.
mesmo assim, ela é considerada uma doença negligenciada, que não existe vacina e que vitimiza milhões de brasileiros com
altos índices de mortandade em decorrência da doença. No Brasil, o Estado do Ceará é responsável por, aproximadamente,
70% das doenças negligenciadas, tais como cisticercose, dengue, equinococose, hanseníase, leishmaniose, filariose,
oncocerciase, hidrofobia, helmintíases transmissíveis pelo solo, tracoma e Doença de Chagas. Sendo assim, o objetivo do
presente trabalho foi realizar um levantamento nos bancos de dados oficiais sobre a incidência dessa patologia no Estado do
Ceará e no município de Tauá, região dos Inhamuns. Em 2013 foram registrados 1218 casos da DC em pessoas acima de 15
anos no estado do Ceara, sendo 22 casos confirmados no município de Tauá (~1,7% dos casos), que possui inúmeras
localidades com a presença de Triatomíneos. Os resultados demonstram que é necessário adotar medidas preventivas,
aparentemente simples, como: manter sempre a casa e arredores limpos; utilização de mosquiteiros; telas em portas e
janelas; trabalhos educativos fomentando a prevenção da doença; assim como maior controle dos insetos nas residências,

adotando aplicações mais sistemática de inseticidas, principalmente em ambientes rurais, provavelmente, onde a presença de
triatomíneos é mais conspícua. Principalmente em uma patologia com característica peculiares, como a DC, que quanto mais
precoce o diagnóstico for feito e mais rápido começar o tratamento maiores são as chances de minimizar as complicações
crônicas, ainda não efetivamente curáveis na clínica.
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Resumo
A Doença de Chagas é uma enfermidade de importância para o continente Americano, é provocada pelo Trypanosoma cruzi,
têm como vetor os triatomíneos. É uma das 17 doenças tropicais mais negligenciadas do globo. Esse trabalho tem o objetivo
de comparar o índice de infecção natural de triatomíneos para Trypanosoma cruzi nos dez munícipios de abrangência da XI
Gerência Regional de Saúde (XI GERES), essa sediada em Serra Talhada, entre os anos de 2016 e 2017, os municípios
pesquisados são: Betânia, Calumbi, Carnaubeira da Penha, Flores, Floresta, Itacuruba, Santa Cruz da Baixa Verde, São José
do Belmonte, Serra Talhada e Triunfo. A partir do Programa de Controle de Doença de Chagas (PCDch), pode-se tabular os
dados numa planilha do Programa Microsoft Windows Excel 2013. O índice de infecção natural (IIN) foi calculado pelo número
de triatomíneos infectados x100 dividido pelo número de triatomíneos capturados. Das 221 amostras de triatomíneos
analisadas em 2016, 25 foram positivas para Trypanosoma cruzi, o que corresponde ao IIN de 11,31%. Dos munícipios
pesquisados, em oito foram encontrados triatomíneos apresentando índices de infecção natural. A maior porcentagem de IIN
foi encontrada em São José do Belmonte (40,00%), e a menor em Floresta, a qual 5,00% de insetos analisados apresentaram
o agente etiológico em seus conteúdos intestinais. Em 2017, foram analisadas 295 amostras de triatomíneos, das quais 90
foram positivas, apresentado um IIN de 30,51%. Todos os municípios apresentaram IIN, sendo do município de São José do
Belmonte o maior índice (52,63%) e o menor de Betânia (15,63%). Dessa forma, pode-se inferir que houve um aumento
considerável no IIN de 11,31% em 2016 para 30,51% em 2017, o que mostra o quanto a doença de Chagas é um grande
problema de saúde pública, além disso, o município de São José do Belmonte também apresentou um aumento no IIN de
40,00% em 2016 para 52,63% em 2017. Dessa forma, o mesmo apresenta-se o mais propenso a transmissão da doença de
Chagas, uma vez que foram capturados mais triatomíneos infectados.
Palavras-chaves: Doenças Tropicais Negligenciadas, Protozoário Flagelado, Tripanossomíase Americana
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Resumo
Introdução: A doença de Chagas humana (Tripanossomíase Americana) é uma doença tropical negligenciada causada pelo
protozoário Trypanosoma cruzi, transmitida por diversas formas, estando à transmissão oral associada ao consumo de alimentos ou
bebidas contaminados. Após surtos de doenças causadas por T. cruzi, um claro aumento na gravidade das manifestações clínicas foi

observado em pacientes, em comparação com outros tipos de vias de transmissão. Objetivo: Evidenciar o risco da transmissão do
triatomíneo por via oral, principalmente, por alimentos de alto consumo populacional, a fim de favorecer o surgimento de medidas de
promoção e prevenção para a doença relacionada. Metodologia: Estudo bibliográfico e descritivo com textos coletados nas bases de
dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e Pubmed selecionando artigos em português e inglês. Após a triagem, selecionou-se
11 artigos a partir da leitura criteriosa dos artigos na íntegra. Resultados e Discussões: Pacientes infectados por via oral são
frequentemente sintomáticos, apresentando febre de longa duração, cefaleia, edema de membros inferiores, faciais e bipalpebral,
mialgia, dor abdominal, meningoencefalite e envolvimento cardíaco clássico. O açaí está associado ao maior número de casos de
doença de Chagas ocorridos na região Norte nos últimos anos e, como estratégia para reduzir essa quantidade, o Governo do Estado
do Pará publicou o Decreto nº 326, de 20/01/2012, que estabelece regras para cadastramento dos batedores artesanais de açaí,
considerando a necessidade do conhecimento real do número de estabelecimentos que manipulam artesanalmente o açaí no Estado. A
resolução WHA 63.20 aprovada na 63a Assembleia Mundial de Saúde, em Maio de 2010, aconselha os Estados-Membros, onde a
doença é endêmica ou não endêmica, a controlar todas as vias de transmissão, inclusive a oral, e integrar os cuidados de pacientes com
todas as formas clínicas da doença nos serviços de atenção primária. Conclusão: A compreensão de como se estabelece a infecção
pelo Cruzi é necessária, assim como, a criação de programas de capacitação para os batedores artesanais, tecnologia para
processamento da polpa e o controle da produção são investimentos que devem ser realizados para que esse produto atinja um padrão
de qualidade favorável.
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Resumo

A doença de Chagas (DC) também conhecida como Tripanossomíase Americana foi descoberta no
início do século XX por Carlos Ribeiro Justino das Chagas que conseguiu indentificar o vetor, o agente
etiológico e a doença causada pelo parasito. É uma infecção parasitária causada pelo protozoário
hemoflagelado Trypanossoma cruzi que é transmitido ao homem e a outros mamíferos através do
inseto vetor, popularmente conhecido como barbeiro. O presente estudo tem por finalidade enriquecer
o conhecimento e trazer novos pontos de discussão para uma doença descoberta a mais de cem
anos, mas que em pleno século XXI ainda representa gastos para a saúde pública do país. A
pesquisa foi realizada por busca de artigos científicos disponíveis nas plataformas digitais, utilizando
palavras chaves: chagas, T. cruzi, saúde pública e se limitou entre os anos de 2009 a 2018. A DC é
uma patologia parasitária que continua a ser a um problema de saúde pública e um relevante
problema social negligenciado; é uma doença endêmica de fase aguda e que evolui para fase crônica
no decorrer da doença. A transmissão por via vetorial é a forma mais comum, porém, estudos tem
comprovado que a principal via de transmissão em áres urbanas ocorre por via transfusional. Após o
repasto sanguíneo, o triatomíneo defeca eliminando tripomastigotas metacíclicos que penetram na
corrente sanguínea pelo o ato de coçar o local da picada, e assim, desenvolver outras formas
evolutivas. A transmissão da DC não se limita apenas a via transfusional ou vetorial, podendo ser
transmitida também por via congênita e ocasionar danos ao feto que pode nascer prematuro ou
natimorto; por transplantes de órgãos já que os receptores se encontram imunossuprimidos o que faz
com que paciente apresente manifestações clínicas da doença e por formas meio incomuns, como a
via oral e acidentes laboratoriais. Mesmo que a transmissão da doença tenha declinado
significativamente nos últimos trinta anos, não deixa de ser um problema de saúde pública
negligenciado já que as estimativas de pessoas atingidas pela doença sem acesso ao diagnóstico e
tratamento tem um elevado índice de morbimortalidade, sem falar que a precariedade das condições
socioeconômicas é determinante para a transmissão do T. cruzi ao homem que ao não receber
atendimento adequado apresenta maior probabilidade de desenvolver formas graves da doença e ir a
óbito.
Palavras-chaves: Chagas, saúde publica , Tripanosoma cruzi, transmissão , vetor
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Resumo
A doença de Chagas afeta cerca de oito milhões de pessoas no mundo, classificando-se entres as principais parasitoses. A
transmissão vetorial ainda apresenta alta importância epidemiológica, e no Nordeste brasileiro o Triatoma brasiliensis é o
principal vetor do Trypanosoma cruzi. Avaliamos os riscos impostos por T. brasiliensis na epidemiologia Chagásica em
distintos municípios da Paraíba (PB; Cajazeiras, S. José de Espinharas, Condado, Sta. Teresinha e S. Mamede) e Rio Grande
do Norte (RN; Caicó e Currais Novos) com a aplicação de indicadores entomológicos. O índice de infecção natural e a
diversidade de T. cruzi foram também avaliados por técnicas moleculares. Com as informações de campo, a estrutura
composicional etária de populações de T. brasiliensis foi caracterizada. Um total de 3.021 triatomíneos foi capturado, com
uma destacada prevalência de T. brasiliensis (80%), seguido por T. pseudomaculata (16%) e T. petrocchiae (4%). Embora
Condado tenha apresentado os mais altos índices de infestação (50%) e colonização (40%) domiciliar, estes foram
acompanhados por índices nulos de infeção natural e de baixa densidade triatomínica (10,1 insetos/casa). Já em Currais
Novos houve a mais alta densidade triatomínica (41,1 insetos/casa) e valores também altos de infestação (37%) e
colonização domiciliar (37%), bem como de infecção natural (média de 24,4%). Nos municípios da PB os insetos
peridomiciliares são encontrados principalmente em galinheiros ao passo que em Currais Novos (RN) os amontoados de
pedras, paralelepípedos e galhos no peridomicílio estão infestados tanto por T. brasiliensis, quanto por roedores silvestres da
família Caviidae– possíveis reservatórios. A mais baixa prevalência de infecção por T. cruzi em populações silvestres de T.
brasiliensis nos pontos de PB (média de 3,4%) se comparado aos pontos amostrados do RN (média de 51,8%) está
possivelmente associada à degradação ambiental observada na PB. Técnicas moleculares apontaram a presença das duas
linhagens do parasita coabitando tanto no peridomicílio quanto no ambiente silvestre. De setembro a dezembro foi observada
maior incidência de adultos nos ambientes silvestres, em relação às coletas de março e aos trabalhos encontrados na
literatura. Estes resultados alertam para a possibilidade de uma maior incidência de invasões domiciliares pelas formas alares
de T. brasiliensis nos últimos meses do ano.
Palavras-chaves: doença de Chagas, Triatoma brasiliensis, vigilância entomológica
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Resumo

Triatoma brasiliensis and T. pseudomaculata are vectors of Trypanosoma cruzi, the agent of Chagas
disease, in the Caatinga of northeastern Brazil. In the wild, these species occupy different ecotopes
and exploit different hosts. The ground-dwelling T. brasiliensis is associated with rocky outcrops (and
cacti in some areas) often shared by rodents, whereas T. pseudomaculata is arboreal and appears to
feed mainly on birds. Both species, however, can infest man-made habitats, where the possibility
arises for competition over key resources – shelter and blood. We determined T. brasiliensis and T.
pseudomaculata occurrence/co-occurrence in 418 man-made ecotopes (91 dwellings) to investigate
species-segregation patterns and to probe two candidate underlying processes: (a) resource
partitioning (T. brasiliensis preferring mineral or rodent-occupied ecotopes and T. pseudomaculata
preferring vegetal or fowl-occupied ecotopes) and (b) true interspecies competition (each species
effectively avoiding the other). We used generalized linear mixed models (GLMMs) to identify
correlates of species-specific occurrence including the other species’ co-occurrence. Both species cooccurred in four ecotopes (0.96%). T. brasiliensis (overall occurrence 12.9%) was more common than
T. pseudomaculata in mineral ecotopes (17.9% vs. 7.2%) and in ecotopes used by rodents (74.1% vs.
11.1%); the top-performing T. brasiliensis GLMM estimated a strong positive effect of rodent availability
on bug occurrence (βrodent = 3.59±0.58 SE). In contrast, T. pseudomaculata was overall rarer (7.1%)
and occurred more often than T. brasiliensis in vegetal ecotopes (13.6% vs. 6.8%) and in ecotopes

used by fowl (19.3% vs. 6.4%); the top-performing T. pseudomaculata GLMM estimated the effect of
fowl presence on bug occurrence as βfowl = 2.33±0.48 SE. GLMMs revealed no evidence that one
species’ occurrence affected the probability that the other co-occurred in the same ecotope, after
adjusting for ecotope traits (including spatial clustering) and host availability. These findings suggest
that our study species maintain spatial segregation in human environments by preferentially
associating with the vertebrates they exploit in nature. We conclude that resource partitioning, and not
true interspecies competition, likely drives ecological segregation of T. brasiliensis and T.
pseudomaculata in man-made habitats. Elucidating the mechanisms underlying resource partitioning
will require experimental approaches.
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Resumo

A doença de Chagas é um doença negligenciada endêmica na América Latina. Cerca de 6 milhões de
pessoas são afetadas mundialmente e aproximadamente 7000 mortes ocorrem anualmente. O único
medicamento atualmente usado para tratar a doença de Chagas no Brasil é o benznidazol. Esta
terapia só é eficaz na fase aguda, sendo incapaz de erradicar a forma intracelular dos parasitas na
fase crônica. Além disso, o benzonidazol causa toxicidade grave em adultos. Consequentemente, a
descoberta de novos agentes antichagásicos é urgente. Anteriormente, o veneno da formiga
Dinoponera quadriceps (DqV) e suas quatro dinoponeratoxinas foram avaliadas quanto a atividade
antichagásica. DqV e dois de seus peptídeos (sDq-2561 e sDq-3348) foram eficazes contra o
Trypanosoma cruzi nas formas epimastigota, tripomastigota e a forma intracelular (amastigota). O
mecanismo de ação de sDq-2561 foi avaliado possuindo efeito necrótico, mas o mecanismo de sDq3348 ainda não é conhecido. O objetivo deste trabalho foi avaliar o mecanismo de ação do sDq-3348
contra o T. cruzi. O mecanismo de ação em T. cruzi foi estudado em formas epimastigotas tratados
com a IC50 de sDq-3348 através de citometria de fluxo utilizando os marcadores 7AAD/Anexina VFITC (AX), DCF, rodamina e laranja de acridina após 24 horas de incubação e através de microscopia
eletrônica de varredura (MEV) após 12 horas de incubação. sDq-3348 causa morte celular em T. cruzi
através de mecanismos apoptóticos observados pela marcação das células com AX e 7AAD,
alteração do potencial de membrana mitocondrial por análises de citometria de fluxo e alterações
morfológicas, como encolhimento celular por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Mecanismos
de ação apoptóticos são desejáveis em quimioterápicos, por possuírem o envolvimento de fagócitos,
englobando a célula antes do seu rompimento, evitando assim, a inflamação resultante da liberação
do conteúdo intracelular. Em conclusão, sugerimos a apoptose como mecanismo de ação do sDq3348 contra a cepa Y do T. cruzi.
Palavras-chaves: Toxinas biológicas, Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi
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Resumo
Introdução: A infecção oral por Trypanosoma cruzi emergiu como a principal forma de transmissão da doença de Chagas no
Brasil, sendo responsável por 70-80% dos novos casos. Embora estes pacientes apresentem manifestações clínicas mais
severas em comparação com outras vias de infecção, não se conhece como eles respondem ao tratamento etiológico.
Objetivo: Comparar a evolução da parasitemia em camundongos inoculados via oral (VO) e intraperitonial (IP) com T. cruzi e
tratados com benznidazol (BZ) na fase aguda da infecção. Métodos: Estudo experimental com 40 camundongos Swiss,
machos de ~ 20 dias, inoculados por VO e IP com 2x106 tripomastigotas metacíclicos de cultura (TMC) da cepa Y (TcII) de T.
cruzi. Os animais foram divididos em 4 grupos de 10 cada: 1) Infectado VO e não tratado (VONT); 2) Infectado VO e tratado
(VOTBZ); 3) Infectado IP e não tratado (IPNT); 4) Infectado IP e tratrado (IPTBZ). O tratamento com BZ (100 mg/kg/dia)
iniciou-se no 5º dia de infecção (d.i.), ocorrendo por 20 dias consecutivos. A parasitemia foi avaliada diariamente por exame
de sangue a fresco, à partir do 3º d.i. até a negativação por 3 dias consecutivos. À partir de curva de parasitemia média, foram
obtidos os seguintes parâmetros: período pré-patente (PPP), período patente (PP), pico máximo de parasitemia (Pmax) e dia
do pico máximo (DPmax). Resultados e discussão: Os animais do grupo VONT apresentaram um PPP de 9,5 dias enquanto
que nos animais IPNT o PPP foi de 4,1 dias (p=0,002). O PP do grupo VONT foi de 11,6 dias e dos IPNT de 14,3 dias
(p=0,049). O Pmax do grupo VONT (7,5x104 tripomastigotas sanguíneos (TS)/0,1 mL foi significativamente menor (p=0,0007)
do que o apresentado pelos animais IPNT (2,5x105 TSmL). Para DPmax não houve diferença significativa entre os grupos
não tratados. O tratamento etiológico com BZ reduziu significativamente (p < 0,0001) todos os parâmetros avaliados nos
animais inoculados por VO, os quais não apresentaram parasitemia patente durante o curso do tratamento. Por outro lado, os
animais IP, apresentaram redução significativa apenas em 2/4 parâmetros (PP e Pmax), após tratamento. Conclusão: Os
valores dos parâmetros derivados da curva de parasitemia de camundongos inoculados com as formas TMC da cepa Y (TcII)
sugerem mais severidade da infecção e pior resposta ao tratamento com BZ nos animais que adquiriram a infecção pela via
IP em comparação à VO.
Palavras-chaves: benznidazol, parasitemia, Trypanosoma cruzi, via intraperitoneal, via oral
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Resumo
A doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, afeta cerca de sete milhões de pessoas em todo o
mundo. A manifestação clínica mais importante é a cardiomiopatia chagásica que acomete cerca de 30% dos indivíduos com
a infecção crônica. As drogas tripanocidas, apesar de reduzirem a parasitemia, não são capazes de impedir o aparecimento
das lesões no coração. Desta forma, não existe tratamento eficaz. A eritropoietina (Epo), glicoproteína que regula a produção
de eritrócitos, também possui efeito cardioprotetor reduzindo o processo de apoptose, inflamação e isquemia do miocárdio.
Contudo, não se sabe se a Epo pode ser usada como ferramenta terapêutica nas infecções pelo T. cruzi. Assim, este estudo
visa investigar o possível efeito cardioprotetor da Epo na doença de Chagas. Camundongos foram divididos em cinco grupos:
não infectados e não tratados; infectados pelo T. cruzi e não tratados; tratados com Epo antes da infecção (EpoI); infectados e
tratados com Epo na fase aguda (IEpoA) e infectados e tratados na fase crônica (IEpoC). Os animais foram infectados com
105 parasitos. Os camundongos tratados receberam 2000 U/kg de Epo em dias alternados: durante 30 dias antes da infecção
para o grupo EpoI (efeito protetor); do 1º ao 30º dia pós-infecção (dpi) para o grupo IEpoA e do 120º ao 150º dpi para o grupo
IEpoC (efeito terapêutico). Os animais foram eutanasiados com 180 dpi. A atividade de marcadores de lesão cardíaca
(creatina quinase total–CKt e a fração miocárdica–CKMB) foi medida em diferentes momentos. Análise histopatológica do
coração foi realizada com 180 dpi, assim como a carga parasitária no sangue e no coração determinada por qPCR. A
atividade da CKt nos animais que receberam Epo após a infecção foi mais baixa que nos outros grupos. Entretanto, a
atividade da CKMB ao longo da infecção não foi diferente entre os animais tratados e não tratados. Foi observado que a
administração de Epo reduziu a necrose de cardiomiócitos e a quantidade de infiltrado inflamatório multifocal. Não foi visto
fibrose cardíaca em nenhum grupo. A qPCR foi positiva nos corações de todos os animais infectados sem diferença
significativa entre os diferentes grupos. A carga parasitária sanguínea foi semelhante em todos os grupos que receberam Epo.
Desta forma, parece que a administração de Epo não afeta o número de parasitos nos tecidos. Entretanto, os outros
resultados sugerem um possível efeito cardioprotetor da Epo na doença de Chagas experimental.
Palavras-chaves: Trypanosoma cruzi, tratamento, eritropoietina, camundongos
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Resumo

Introdução: Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas (DC), infecta ~ 7 milhões de pessoas
na América Latina, e o benznidazol (BZ), utilizado para o seu tratamento, apresenta baixa eficácia na
fase crônica da infecção e elevada toxicidade. Com isto, é necessária a busca por novos tratamentos
para a DC. Objetivo: Avaliar a eficácia do óleo essencial (OE) de Syzygium aromaticum (cravo-daíndia), isoladamente e em associação com o BZ, em camundongos inoculados com T. cruzi. Métodos:
Estudo experimental com 60 camundongos machos, suíços, de 21 dias, inoculados por via oral com
1x104 tripomastigotas sanguíneos (TS) da cepa Y e divididos em 4 grupos: 1) Controle não-tratado
(CNT); 2) tratado com BZ (TBZ); 3) tratado com OE (TOE); e 4) tratado com BZ + OE (TBZ+OE). Foi
utilizada a dose de 100 mg/kg/dia, tanto de BZ quanto do OE, à partir do 5º dia após a inoculação
(d.a.i), e durante 20 dias consecutivos. Os seguintes parâmetros derivados da curva de parasitemia
média foram obtidos: período pré-patente (PPP), período patente (PP), dia do pico máximo (Dpmax) e
pico máximo de parasitemia (Pmax). Após o final de tratamento etiológico, todos os grupos foram
imunossuprimidos com ciclofosfamida (Cy) 50 mg/kg/dia, por 3 semanas. Foram também obtidas as
porcentagens de animais com HC positiva (%HC+), com PCR positiva (%PCR+) e taxas de sobrevida
para cada grupo. Resultados e Discussão: Os animais tratados com OE isoladamente não
apresentaram supressão da parasitemia e somente o Pmax (de 107.074 TS/0,1 mL) foi diferente
(p<0.001) do dos animais CNT (153.792 TS/0,1 mL). Nos grupos tratados com BZ, isoladamente ou
em associação, houve supressão da parasitemia desde o início do tratamento. As %HC+ foram
baixas, variando de 37,5% (CNT) a 0,0% para os demais. As %PCR+ foram 87,5%, 100,0%, 73,3% e
60,0% e as taxas de sobrevivência de 57,2%, 33,3%, 100,0% e 100%, respectivamente para os
grupos CNT, TOE, TBZ e TBZ+OE, variando significativamente (p<0.0001). Os índices de cura foram:
0,0% (TOE), 26,7% (TBZ) e 40,0% (TBZ+OE) (p<0.0001). Conclusão: Camundongos inoculados por
VO com a cepa Y de T. cruzi não responderam ao tratamento com o OE administrado isoladamente.
No entanto, os animais tratados com a combinação BZ+OE de S. aromaticum apresentaram índice
cura, embora não muito alto, superior ao apresentado pela droga de referência BZ, sugerindo que os
efeitos desta associação merecem ser mais profundamente estudados.
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Resumo
Introdução: A doença de Chagas (DC) é uma infecção sistêmica, causada pelo Trypanossoma cruzi (T. cruzi), de evolução
crônica, negligenciada, que pode ter a transfusão de sangue como uma de transmissão. Pernambuco (PE) permanece
endêmico para DC, com prevalência em doadores de sangue de 0.17% (2002-2007) Objetivo:Descrever a demanda de
doadores de sangue com sorologia reagente para o T. cruzi na Hemorrede, encaminhados ao Serviço de Referência(SR)/DC,
visando à elucidação diagnóstica Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, envolvendo 277.432 doações
de sangue, realizadas na Hemorrede (2016 e 2017). A triagem sorológica para o anti T.cruzi foi realizada por
Quimiluminescência (CLIA). Doadores T. cruzi reagentes foram convocados pelo Hemocentro e encaminhados ao SR-DC/PE,
para esclarecimento diagnóstico. No SR foi realizada a anamnese clínico-epidemiológica e coletada amostra de 10 ml de
sangue. A amostra foi encaminhada à Rede LACEN, para a realização de testes diagnósticos sorológicos da DC, por duas
reações com princípios diferentes, sendo os seguintes testes de escolha: Ezyme Immuno Assay (EIA), Imuno Fluorescência
Indireta (IFI). O SR está interligado ao LACEN pelo Sistema GAL. Doadores com 02 testes Reagentes foram considerados
POSITIVOS/DC e passaram a ser pacientes do SR. Doadores com testes com 02 testes não Reagentes/NEGATIVOS, foram
contrarreferenciados à Hemorrede. Àqueles discordantes, permaneceram em estudo. Resultados: O estudo demonstrou
prevalência em 0,14% (T.cruzi), na triagem por CLIA, em doadores. Houve concordância de 25% entre o CLIA e os testes
diagnósticos ELISA e IFI, do LACEN. Doadores de sangue foram FALSO POSITIVOS (75%) para a DC. Discussão e
Conclusão: A prevalência de confirmação diagnóstica para DC entre doadores com T. cruzi-Reagentes persiste em 0,1%,
nos últimos 2 anos. A falsa-positividade envolveu mais de 291 pessoas, gerando não só provável impacto negativo
biopsicossocial, mas também, a exclusão do potencial doador/produto. Considerando que cada bolsa de sangue doado pode
atender até três receptores de sangue, 873 transfusões deixaram de ser realizadas. Neste sentido é pertinente rediscutir a
possiblidade de reabilitação do falso-positvo em relação à posição de doador e a constante busca de testes sorológicos de
alta sensibilidade e especificidade.
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Resumo
Introdução: A doença de Chagas é provocada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e representa uma das principais causas de morte em diversos
países da América Latina, com grande impacto socioeconômico. O coração é o órgão mais acometido pela doença de Chagas, podendo determinar a
morte por arritmia, insuficiência cardíaca ou por fenômenos tromboembólicos. Após a infecção da doença de chagas, a maioria dos indivíduos
permanece sem manifestação da doença ao longo da vida, porém menos de 30% desenvolvem múltiplos distúrbios do ritmo cardíaco, sintomas graves
de insuficiência cardíaca e fenômenos tromboembólicos, em geral, após 10 a 30 anos da infecção inicial. Objetivo: Relatar atuação da enfermagem na
prevenção de complicações de arritmias relacionada à doença de chagas. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, realizado no período de
Março a Abril no ano de 2018, no setor de emergência cardiológica de um hospital escola de Pernambuco. Resultados: O paciente com a doença de
chagas chegou à emergência cardiológica apresentando palpitações, batimentos cardíacos acima de 100 bpm, dor no peito, falta de ar, desmaio,
alteração do pulso e do eletrocardiograma, diante disso a enfermeira, instalou o oxigênio para reduzir a hipóxia, monitorizou os sinais vitais, conduziu o
caso ao medico que foi prescrito e administrado antiarrítmico, com verificação do pulso antes e após a dosagem prescrita, em seguida o paciente obteve
melhora do seu quadro, porém houve piora em seu estado de saúde, no qual, foi solicitado o HOLTER 24h, que teve o diagnóstico de taquicardia
ventricular, posteriormente realizado um ecocardiograma demostrou no resultado coração dilatado, conduta médica iniciou tratamento com
betabloqueador através da medicação selozok, o paciente ficou estável, horas após intercorreu, havendo a necessidade de fazer um estudo mais
profundo, a equipe médica optou em requisitar o exame do estudo de eletrofisiológico, feito o mapeamento, com indicação da ablação obteve sucesso
com o tratamento. Depois do tratamento da ablação foi encaminhado para unidade de terapia intensiva para observação, melhorando a qualidade de
vida do paciente. Conclusão: A conduta da enfermagem na fase crônica é necessária à identificação imediata de complicações grave de arritmia e de
insuficiência cardíaca congestiva para evitar mortalidade.
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Resumo
Trypanosoma cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas (DC), uma enfermidade negligenciada, que afeta mais de seis milhões
de pessoas em todo o mundo. O atual tratamento para DC está limitado ao uso de dois nitroderivados com eficácia limitada na fase
crônica da doença e vários efeitos colaterais que levam recorrentemente ao abandono do tratamento. Assim diversas abordagens vêm
sendo estudada a fim de encontrar um medicamento capaz de atingir o perfil ideal desenvolvido para o candidato a fármaco para esta
doença. Sulfonamidas tem sido demonstrada como eficientes agentes bactericidas e antiparasitários. O promissor efeito tripanocida das
sulfonamidas em estudos in vitro sugere a importância deste grupo químico como molde para o desenvolvimento de novos agentes antiT.cruzi. O mecanismo de ação desta classe tem sido relacionado a interferências no metabolismo do ácido fólico e assim como pela
inibição da enzima anidrase carbônica, sendo esta última enzima considerada um relevante alvo para novos fármacos para DC.
Inicialmente, um conjunto diverso de 100 compostos foi investigado a partir de uma triagem de alto rendimento sobre as formas
intracelulares de T. cruzi da cepa Silvio. O composto 1, possuindo um grupo funcional de sulfonamida foi identificado com uma atividade
equivalente ao medicamento de referência (nifurtimox). A partir dele um conjunto de 16 análogos foi sintetizado para estabelecer além
de potência fenotípica, as relações de atividade e estrutura (SARs). Assim, no presente estudo avaliamos a atividade tripanocida in vitro
das 17 sulfonamidas contra amastigotas e tripomastigotas de T.cruzi, de diferentes DTU (cepa Y - Tc II e cepa Tulahuen - Tc VI) além da
abordagem in silico para predição de parâmetros farmacocinéticos e de toxicidade dos compostos. Dos 17 compostos, quatro
apresentaram considerável atividade anti-T.cruzi sobre as formas intracelulares da cepa Tulahuen (EC50 ≤ 8 µM). As avaliações
matemáticas revelaram que todas os compostos apresentaram satisfatório perfil de segurança e de propriedades farmacocinéticas.
Deste modo, os análogos de sulfonamidas são promissores para futura otimização estrutural visando promover potência sobre formas
sanguíneas e aumentar janela terapêutica com objetivo de contribuir para o desenvolvimento de novos medicamentos para DC.
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Resumo

Estudos sobre a distribuição dos triatomíneos capturados em ambiente domiciliar no Piauí
indicaram a presença de onze espécies, das quais T.brasiliensis e T.pseudomaculata foram
as mais frequentes e com maior amplitude de distribuição. Esses insetos, capazes de
recolonizar o ambiente doméstico, associados com a redução da vigilância entomológica e
práticas de pulverização de inseticidas representam um enorme desafio para o controle da
doença de Chagas no estado. Esse levantamento teve por objetivo avaliar a presença de
vetores da doença no estado do Piauí, região nordeste do Brasil. O estudo foi realizado em
3 comunidades rurais do município de São João do Piauí através de busca ativa de
triatomíneos em áreas internas e periféricas de 13 domicílios nas comunidades Poço do
Rio (n=1), Jacaré (n=7) e Chiqueirinho (n=5). Vetores da doença de Chagas foram
encontrados em 100% das unidades domiciliares visitadas, totalizando 260 espécimes
coletados. Destes, 163 (62,7%) foram coletados no intradomicílio constituindo colônias
caracterizadas pela presença de quase todos os estágios de desenvolvimento. Entre as
colônias intradomiciliares, 135 (82,8%) eram estágios ninfais: N1=89, N2=17, N3=13 e
N5=16. Os insetos foram encontrados em abundância sob colchões de cama e nas frestas
de paredes feitas de barro. Do total de espécimes coletados, 67 eram adultos (39 machos

e 28 fêmeas) e foram identificados de acordo com as chaves propostas por Costa et al.
(2014). Destes, 57 insetos adultos correspondiam a Triatoma brasiliensis brasiliensis e 10
a T. brasiliensis macromelasoma. É importante destacar que as estratégias de controle da
doença de Chagas na região do estudo foi descontinuada e a força de trabalho que
implementava essas ações foram desviadas para o controle do mosquito Aedes aegypti.
Diante esses dados, o presente estudo demonstrou a presença de vetores da doença de
Chagas com potencial colonização dos domicílios no estado do Piauí e risco de
transmissão vetorial, reafirmando a necessidade de pesquisas de prevalência para
caracterizar o atual padrão de morbidade da doença de Chagas no estado.
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Resumo

A doença de Chagas (DC) consiste numa infecção parasitária em que o protozoário, Trypanosoma
cruzi (TC), instala-se principalmente nos tecidos cardíacos, estimulando a produção de citocinas
inflamatórias e espécies reativas de oxigênio e nitrogênio (ERONS), que inicialmente controlam a
atividade do agente infectante na fase aguda, mas induz, em longo prazo, desregulação oxidativa
(REDOX) ocasionando danos crônicos irreversíveis. Nesse contexto, objetivou-se avaliar o balanço
redox nas fases aguda e crônica da DC e o papel desse na progressão das manifestações clínicas
cardíacas. As buscas por artigos foram realizadas na plataforma PubMed, abrangendo estudos
experimentais de 2008 a 2018 e relacionados pelas palavras-chave: “Chagas disease and oxidative
stress” (188 artigos); “Chagas disease and nitric oxide” (184 artigos) e “Chagas disease and
superoxide anion” (11 artigos) e após exclusão, foram lidos 60 consensualmente pelos autores.
Observou-se que durante a fase aguda, o TC estimula reação inflamatória com produção local de
TNF-α, IL-1β, óxido nítrico (•NO), endotelina e eicosanoides, difusíveis no tecido cardíaco, induzindo
desregulação REDOX associada à disfunção mitocondrial cardíaca, o que resulta na produção de
radical ânion superóxido (O2•-), peróxido de hidrogênio (H2O2) e peroxinitrito (ONOO-). Essas
substâncias induzem a inibição da respiração mitocondrial parasitária ligada à produção de ONOO- e
O2•-. Dessa forma, a reação inflamatória e o estresse oxidativo (EO) atuam, na fase aguda, no
controle da forma amastigota do TC, induzindo-o à apoptose e diminuindo sua proliferação no interior
dos cardiomiócitos. Todavia, o aumento progressivo na produção das ERONS determina um EO
associado à vasculopatia que culmina com diminuição da resposta imune, inflamação, desorganização
do citoesqueleto, destruição e disfunção de células miocárdicas, resultando em fibrose com hipertrofia
cardíaca progressiva e irreversível, o que transforma a ação inicial das ERONS de contenção e
proteção à infecção, numa atividade deletéria. Além disso, o TC adquire a capacidade de defesa
aumentando a produção da enzima superóxido dismutase, que converte O2•- em H2O2, contribuindo
ainda mais para os efeitos deletérios locais. Dessa forma, tem-se uma perda na capacidade dos
mediadores oxidativos de limitar a ação do parasita, pois esse passa a se defender do EO ainda na
fase aguda, gerando disputa oxidativa, culminando em agravos cardiovasculares irreversíveis na fase
crônica.
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Resumo

O complexo Triatoma brasiliensis é um grupo monofilético que apresenta espécies com variados graus
de sinantropia, ocorerndo na Caatinga, no nordeste do Brasil. Dentre os membros deste complexo, T.
brasiliensis é o mais importante sob o ponto de vista epidemiológico. Com o objetivo de compreender
o histórico de diversificação dentro do complexo de espécies T. brasiliensis, aplicamos dois
marcadores moleculares independentes (gene mitocondrial cytb e 8 loci de microssatélites) para
membros de quatro espécies: 108 T. brasiliensis (5 populações), 92 T. juazeirensis (4 populações),
327 T. sherlocki (9 populações) e 45 T. melanica (2 populações). A amostragem foi coletada ao longo
de um transecto de 1.099 km no eixo Norte-Sul da distribuição geográfica destes táxons no Nordeste
brasileiro. O cenário mais provável e identificado por computação Bayesiana (ABC) indicou que a
diversificação do complexo T. brasiliensis envolveu uma bifurcação simplista e acreditamos que a
flutuação climática do Pleistoceno durante o quaternário criou remanescentes adequados com
florestas estáveis para permitir que o ancestral de T. sherlocki iniciasse o processo. diversificação.
Depois disso, o processo seguiu duas rotas: a primeira deu origem a T. melanica (~ 4000 anos, ~ 8130
gerações atrás) e a ancestral delas seguiu uma rota Central-Norte para originar T. juazeirensis (~ 3000
anos, ~ 6560 gerações atrás) e, em seguida, T. brasiliensis (~ 2500 anos, ~ 5000 gerações atrás)
após a travessia do Rio São Francisco.
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ESTADO ATUAL DA VIGILÂNCIA ENTOMOLÓGICA DA DOENÇA DE CHAGAS NO ESTADO DE
SÃO PAULO.
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Resumo
O Programa de Controle da Doença de Chagas, desenvolvido no Estado de São Paulo, encontra-se hoje numa fase avançada
apresentando resultados que confirmam a não ocorrência de transmissão da doença por triatomíneos domiciliados. Os
critérios de vigilância introduzidos preconizam pesquisa de triatomíneos no domicílio onde originou a notificação. As
informações para esta avaliação corresponderam ao período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017, geradas através das
ações de pesquisa entomológica pelas equipes de campo e laboratório da Sucen e constituem a base de dados informatizada
do programa. Foram encaminhadas 6483 notificações de insetos, das quais 59,6% referentes a triatomíneos. No período em
questão foram pesquisados 3863 imóveis. As notificações concentraram-se em duas regiões do Estado, uma com maior
freqüência de encontro da espécie Triatoma sordida e outra de Panstrongylus megistus. As notificações foram provenientes
de 456 municípios, correspondendo a 70,7% dos existentes. As pesquisas realizadas no atendimento as 3863 notificações de
triatomíneos foram positivas em 26,5% resultando no controle químico de 1023 unidades domiciliares. Foram coletados no
período 15594 exemplares de triatomíneos. A distribuição sazonal das notificações demonstra maior número no primeiro e no
último trimestres do ano. Este comportamento é dado pela maior freqüência de exemplares adultos nas colônias das espécies
com maior presença no Estado: T. sordida (88,2% dos exemplares coletados) no primeiro trimestre e P. megistus (6,3% dos
exemplares coletados), no último. A positividade para Trypanosoma cruzi foi observada em 123 exemplares de triatomíneos,
correspondendo a 0,5% para T. sordida e de 3,8% para P. megistus. A colonização observada no período foi de 11,5%. Os
dados atuais corroboram o fato de que não ocorre veiculação do T. cruzi para o homem por triatomíneos domiciliados. Nesse
contexto, é esperado que as estratégias de vigilância epidemiológica que se impõem mantenham resguardados os excelentes
resultados até agora alcançados, devendo, ainda, ser implementadas ações que busquem orientar as pessoas para que
efetuem adequadas modificações no ambiente peridomiciliar e se avance no processo de descentralização das ações de
pesquisa e controle químico para os municípios paulistas.
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Resumo

Introdução: A doença de Chagas é uma doença infecciosa, causada pelo Trypanosoma cruzi e
transmitida pelo “barbeiro” (Triatoma infestans), classificada como negligenciada. O combate à
tripanossomíase americana representa, no Brasil, um dos problemas sanitários de maior relevância,
ligado aos mais altos interesses econômicos e ao aperfeiçoamento progressivo do homem, nas zonas
rurais. Objetivos: Relatar a experiência de um grupo de estudantes de enfermagem na promoção de
saúde para a população de Tucuruí, sobre os riscos de infecção por chagas, formas de transmissão,
tratamento e profilaxia. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido após uma
atividade de campo realizada no município de Tucuruí no Pará, que se deu através do uso dos meios
de comunicações de rádio, distribuição de panfleto em pontos específicos da cidade e palestras
educativas, abordando sobre a doença de chagas, visando informar e tirar dúvidas da população
acerca da de sua infecção, transmissão, sinais e sintomas e prevenção. Relato: No dia 04 de Maio de
2018, os acadêmicos de enfermagem realizaram uma entrevista em uma emissora de rádio de grande
notoriedade na cidade e regiões em torno do lago da usina hidrelétrica de Tucuruí, a fim de esclarecer
a comunidade sobre as formas de contágio e riscos da Doença de Chagas objetivando atingir as
famílias que não tem acesso a informação. No dia 12 de Maio de 2018 foi realizada uma panfletagem
em pontos específicos da cidade como a Praça do Rotary, pontos de venda de açaí, entrando em
contato diretamente com os cidadãos. Os panfletos continham linguagem simples e objetivo direto
afim de tornar o conteúdo de mais fácil compreensão. Durantes as ações, notou-se grande aceitação
por partes dos atingidos, uma vez que recentemente houve casos de chagas no município por
contaminação do açaí e isso gerou bastante repercussão na região. Grande parte da população ficou
receosa sobre os métodos de transmissão e sobre os sintomas do quadro agudo (tratável) da doença,
o que torna essa atividade de extrema importância no combate contra doenças tropicais como a
doença de chagas. Conclusão: Pelo desenvolvimento das atividades lúdicas conclui-se que, é de
extrema importância para a formação acadêmica atividades que integrem os discentes no ambiente
em que seja possível o contato com a comunidade, cidadão/profissional, além dos benefícios gerados
na população que, muitas vezes por desconhecimento, deixam de serem diagnosticadas e tratadas.
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Resumo
A doença de Chagas, causada pelo protozoário parasita Trypanosoma cruzi é uma patologia negligenciada com grande impacto na
saúde pública de áreas endêmicas, como países da América Latina e não endêmicas, como Europa, América do Norte e Ásia, frente a
migração de portadores. Atualmente dois fármacos são usados no tratamento desta enfermidade, o nifurtimox e o benznidazol (Bz),

porém ambos são apenas parcialmente eficazes, e apresentam diversos efeitos colaterais, além da ocorrência de cepas naturalmente
resistentes à terapia por nitroderivados, sendo assim necessária a busca por novos compostos e novas abordagens terapêuticas. Um
destes exemplos, é a terapia combinada, na qual é possível associar diferentes compostos com distintos mecanismos de ação,
reduzindo a toxicidade pela diminuição das doses, e menor possibilidade de ocorrência de resistência por atingir diferentes alvos
celulares, promovendo ainda possível superior seletividade. Sendo assim, neste estudo foram feitos tratamentos com diferentes classes
de compostos, que foram testadas isoladamente pelo nosso grupo, e foi identificado algumas moléculas muito promissoras em ensaios
de atividade contra o T. cruzi, em destaque os agentes aromáticos heterocíclicos como as arilimidamidas, além de inibidores da
biossíntese de ergosterol. Por isso, realizamos estudos combinatórios em ensaios in vitro com estes compostos previamente
selecionados, associando essas moléculas entre si assim como ao Bz. Os dados obtidos até o momento revelam que os compostos e
suas combinações não apresentaram toxicidade sobre células de linhagem L929, e apresentam atividade sobre amastigota de T. cruzi
da cepa tulahuen, e os dados preliminares das combinações testadas até o momento demostraram um perfil sem interação. O conjunto
de dados demostra a importância de incluir rotineiramente novas estratégias nos ensaios de quimioterapia experimental, como a terapia
combinada, na busca por novos compostos para o tratamento de doença Chagas, visando contribuir para a identificação de terapias
alternativas para os afetados com esta enfermidade.
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Resumo
Introdução: As doenças cardiovasculares possuem diversas etiologias, dentre elas a Doença de Chagas, causada pelo protozoário
Trypanosoma cruzi, que possui como meios de infecção a via oral, vetorial, vertical, transfusional e acidental. Objetivos: Analisar o
número de casos confirmados de Doença de Chagas Aguda nas regiões Norte e Nordeste do Brasil e comparar os prováveis meios de
infecção da doença nessas regiões. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, exploratório e comparativo, utilizando dados
secundários sobre a variação do número de casos confirmados de Doença de Chagas Aguda e os modos de infecção predominantes da
patologia nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. Os dados analisados são referentes aos anos de 2010 e 2014 e foram extraídos do
DATASUS. Resultados: Por meio da análise dos dados disponíveis pode-se observar que o número de casos confirmados entre 2010 e
2014 aumentou 84,6% na região Norte, enquanto na região Nordeste houve uma diminuição de 30%. O meio provável de infecção da
Doença de Chagas no ano de 2010 mais prevalente na região Norte foi a via oral com 60,6%, seguida da vetorial com 20,2%, 19,2%
foram ignorados/deixados em branco. Nesse mesmo ano na região Nordeste, todos os casos confirmados tiveram o meio provável de
infecção ignorado/deixado em branco. Em 2014, na região Norte, a via oral continuou sendo a predominante, com 68,2%, seguida dos
ignorados/deixados em branco com 18,8%, 12% foi atribuído à via vetorial, 0,5% à transfusional e 0,5% a outros. Na região Nordeste
66,7% dos casos confirmados em 2014 obtiveram como meio provável de infecção a via vetorial e 33,3% foram ignorados/deixados em
branco. Conclusões: Verificou-se que houve uma diminuição do número de casos confirmados de Doença de Chagas Aguda na região
Nordeste do Brasil, em contrapartida com a região Norte que aumentou significativamente. A via oral prevaleceu como o principal modo
provável de infecção na região Norte, em 2010 e em 2014, já na região Nordeste no ano de 2010 todos os modos prováveis de infecção
foram ignorados/deixados em branco e em 2014 predominou a via vetorial. A partir desse estudo foi possível constatar a deficiência de
ambas as regiões, principalmente a região Nordeste, da atribuição do modo provável da infecção na ficha de investigação da Doença de
Chagas do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) o que compromete uma melhor análise epidemiológica da
patologia.
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Estudo da ação da rP21 na polimerização do citoesqueleto de actina e na multiplicação in vitro
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Resumo
A proteína rP21 baseada da P21 de Trypanosoma cruzi induz fagocitose inespecífica, polimeriza o citoesqueleto de actina em
tempos curtos de tratamento (30’ e 1h) e parece ter importância na passagem para a fase crônica da doença. Foi avaliado
neste trabalho o papel da proteína rP21 na polimerização do citoesqueleto de actina em macrófagos peritoneais de
camundongos C57BL6/J e sua atuação na infecção in vitro por T. cruzi da cepa Y após 96h de tratamento. Verificou-se por
meio de análise no software ImageJ de imagens obtidas por microscopia confocal, que a proteína rP21 aumenta a
polimerização do citoesqueleto de actina em macrófagos peritoneais (tratamento diariamente reposto). Foi observado também
que a rP21 diminui a multiplicação parasitária de T. cruzi da cepa Y in vitro, concomitante com o aumento da polimerização do
citoesqueleto de actina, conforme encontrado na análise por citometria de fluxo. Ao avaliar a produção de NO e ROS,
verificou-se que a rP21 diminui a produção de óxido nítrico (NO) em macrófagos peritoneais não infectados, e diminui a
produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) em macrófagos infectados. Para avaliar a influência do tratamento com
rP21 na viabilidade de amastigotas intracelulares, estes foram recuperados de células tratadas ou não com rP21, e incubados
10 dias em meio LIT pH 7,2 para diferenciação em epimastigotas. Realizou-se contagem em câmara de Neubauer após tal
período, sendo encontrado menor número de epimastigotas nos parasitas derivados de células tratadas com rP21. O efeito da
rP21 sugere ser dependente do tipo de célula que se analisa, uma vez que experimentos em outros tipos celulares mostra
diferentes fenômenos. No caso de macrófagos peritoneais, o efeito em diminuir a multiplicação in vitro sugere correlação com
o aumento da polimerização do citoesqueleto de actina, onde a actina formaria uma barreira mecânica, impedindo a livre
multiplicação parasitária, já que o tratamento não aumenta a produção de NO e ROS. Torna-se assim importante investigar o
papel do citoesqueleto de actina durante a multiplicação intracelular do parasita e sua relação na cronificação da doença,
além de buscar a elucidação da interação da rP21 com a resposta imune do hospedeiro, uma vez que o entendimento de tais
fatores, permitiriam uma melhor determinação do papel da P21 ao longo da infecção por T. cruzi e sua atuação na
cronificação da doença de Chagas.
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Resumo
A doença de Chagas (DC) é uma das principais enfermidades na América Latina, tendo como agente etiológico o protozoário
hemoflagelado Trypanosoma cruzi. A DC é caracterizada por amplo espectro de desfechos clínicos, variando em severidade desde
infecções assintomáticas até as formas graves relacionadas a danos cardíacos e digestivos. No tocante ao parasito, sua
heterogeneidade intraespecífica tem sido largamente investigada e a correlação dos diferentes genótipos com as manifestações clínicas
da doença ainda é um grande desafio. O perfil genético do hospedeiro e a resposta imune frente à infecção são considerados fatores
potencialmente importantes na progressão da doença. Este trabalho pretende correlacionar a carga parasitária e o genótipo de T. cruzi
circulante com o perfil genético de um grupo de pacientes com DC crônica atendidos no INI/Fiocruz, através da análise do perfil de
SNPs existentes em genes relacionados à resposta imune. Foram realizados ensaios utilizando PCR em Tempo Real quantitativa
(qPCR) para estimar a carga parasitária de T. cruzi no sangue, tendo como alvos moleculares o DNA nuclear satélite do parasito e o
controle interno exógeno de amplificação (IAC), em um sistema TaqMan multiplex. A caracterização molecular do T. cruzi em DTUs de I
a VI esta sendo conduzida seguindo metodologia previamente padronizada em nosso laboratório, baseada em reações de PCR
convencional multilocus. A identificação subsequente dos genótipos se baseia no conjunto dos perfis dos produtos de PCR
apresentados para cada alvo, utilizando os seguintes marcadores moleculares: a região intergênica do Spliced Leader, o domínio
variável D7 do gene da subunidade 24Sα do RNA ribossomal e a região do fragmento nuclear A10. Até o presente momento, realizou-se
a extração de DNA de 376 amostras de sangue. Contudo, a qPCR foi realizada para 338 amostras, das quais 160 (47,3%) foram
positivas para T. cruzi. A carga parasitária variou entre 0,003 ± 0,002 à 72,21 ± 8,26 equivalentes de parasitos/mL, tendo mediana de
0,28 eq. de parasitos/mL. Em relação ao genótipo do parasito, foi possível a genotipagem de 95 amostras entre as 160 positivas, sendo
que 47,5% foram correlacionadas a DTU II/VI e 28,5% a DTU II. A terceira parte deste projeto, relacionada à genotipagem dos SNPs de
citocinas de genes humanos, encontra-se em fase inicial de padronização. Desta forma, ao analisar em conjunto o parasito e o
hospedeiro, esperamos identificar novos biomarcadores para a DC crônica.
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Resumo
A doença de Chagas é classificada como uma doença negligenciada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo
considerada endêmica nos países do continente americano, incluindo o Brasil. Quanto ao seu tratamento, o benznidazol é o
principal fármaco indicado pelo Ministério da Saúde. O Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador
Miguel Arraes (LAFEPE) é o único produtor do medicamento no país. Com a finalidade de obter uma metodologia específica e
seletiva para detectar e quantificar o benznidazol e suas substâncias relacionadas, atendendo as especificações da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), foi desenvolvida metodologia indicativa de estabilidade utilizando cromatógrafo
líquido de alta eficiência (CLAE) para comprimidos de benznidazol 12,5 mg, realizando estudo de degradação forçada,
conforme resolução específica. As condições de degradação foram: ácida (ácido clorídrico 5,0 Mol•L-1); básica (hidróxido de
sódio 0,05 Mol•L-1); neutra (água); oxidativa (peróxido de hidrogênio 0,38 Mol•L-1); metálica (sulfato de cobre 0,01 Mol•L-1),
térmica (calor seco a 60 ± 1ºC) e fotoestabilidade (luz de intensidade de 1,2 x 106 lux•h-1, integrados a uma energia de
ultravioleta de aproximadamente 200 W•h•m-2). Foi utilizada coluna C18; 250 x 4,6; 5µm em CLAE acoplado a detector de
arranjo de fotodiodo com comprimento de onda 210 nm e fase móvel tampão fosfato de potássio monobásico: acetonitrila (4 :
1) pH 2,7; fluxo de 1,0 ml/ minuto e temperatura do forno fixada em 25ºC. Nas condições de degradação neutra e metálica
não houve diminuição do teor do benznidazol, aparecendo apenas dois picos que podem corresponder a produtos de
degradação, embora com teores praticamente desprezíveis. Já na degradação ácida, foram cinco os picos que despontaram
no último tempo de análise e o fármaco apresentou decréscimo na sua concentração de 20%. A degradação oxidativa obteve
a mesma quantidade de picos que podem corresponder a produtos de degradação que apareceram na degradação ácida,
contudo, com uma degradação menor (10%). Na degradação alcalina evidenciou-se a maior diminuição no teor do fármaco,
pois o benznidazol se degradou totalmente nos tempos iniciais do estudo, gerando uma quantidade maior de degradados. Na
condição térmica e fotoestabilidade, o fármaco se manteve estável durante todo o estudo. Em todas as corridas analíticas
verificou-se que a pureza do pico do benznidazol atende às especificações, comprovando a especificidade do método.
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Resumo
O acometimento cardíaco é a manifestação mais grave e frequente na fase crônica da doença de Chagas. Estudos
desenvolvidos pelo grupo nos últimos anos demonstram o envolvimento do TGF-β na cardiopatia chagásica crônica e em
modelos experimentais de fase aguda da doença de Chagas em camundongos infectados pelo T. cruzi. Pacientes cardiopatas
crônicos e animais na fase aguda da doença apresentam aumento dos níveis séricos de TGF-β e ativação da sua via de
sinalização no tecido cardíaco dos animais infectados, resultando no aumento da expressão das proteínas de matriz
extracelular, caracterizando os elevados níveis de fibrose observados. A substituição do tecido cardíaco danificado por tecido
conjuntivo acarreta no comprometimento funcional e o TGF-β se destaca como um dos principais reguladores desse
processo. Foi demonstrado in vivo, que a ação terapêutica de inibidores da via do TGF-β diminuíram a parasitemia,
mortalidade, presença de infiltrados inflamatórios, carga parasitária, fibrose cardíaca e a disfunção elétrica no coração dos
animais infectados na fase aguda. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o potencial efeito do tratamento com o
anticorpo neutralizante do TGF-β, 1D11, como reversor da fibrose cardíaca usando um modelo de infecção experimental
crônico. Para esse fim, camundongos fêmeas(C57BL/6) foram infectados com a cepa Colombiana de T. cruzi. Após 120 dias
após a infecção (dpi), iniciou-se o tratamento em dois esquemas: dose única e 1 vez por semana durante 30 dias. Em 120 e
150 dpi foi realizada a extração do soro, o eletrocardiograma e a extração do tecido cardíaco dos animais estudados. Nossos

dados sugerem que o modelo de infecção experimental crônico apresenta 100% de dano cardíaco após 120 dpi. O tratamento
dos animais com 1D11 apresentou significativa melhora na condução elétrica cardíaca, em ambos os esquemas de
tratamento: reduziu a bradicardia, melhora na duração da onda P e do intervalo PR e não foi visto alterações na
despolarização ventricular. Observamos um aumento significativo das citocinas pró inflamatórias IFN-γ e TNF-α durante a
infecção crônica e o tratamento dos animais não alterou seus níveis circulantes. Além disso, observamos um aumento na
deposição de colágeno no tecido cardíaco, e o tratamento reverteu esse processo. Em conjunto, nossos resultados são
promissores e indicam que a neutralização do TGF-β pode vir a ser uma promissora abordagem terapêutica para portadores
da cardiopatia chagásica crônica.
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Resumo
O desenvolvimento de inibidores da aspártico peptidase do HIV (IPs-HIV) e sua introdução no tratamento da AIDS promoveu
uma diminuição significativa na incidência, morbilidade e mortalidade de co-infecções causadas por protozoários. No entanto,
poucos dados estão disponíveis sobre como esses inibidores agem sobre os parasitos, como o Trypanosoma cruzi, agente
etiológico da doença de Chagas. Portanto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar diferentes aspectos fisiológicos do
tratamento de formas tripomastigotas do T. cruzi com os IPs-HIV nelfinavir e lopinavir. Os valores de LD50 para ambos os
compostos foram 8.6 e 10.6 µM, respectivamente, após apenas 4 horas de contato com os fármacos. Nas doses do LD50,
ambos os IPs induziram uma redução significativa no tamanho e um aumento na granulosidade/complexidade dos parasitos.
A análise por microscopia eletrônica de transmissão associada a ensaios bioquímicos permitiram a definição dos principais
alvos dos IPs nos tripomastigotas. Lopinavir e nelfinavir induziram (i) ao "shedding" de membrana plasmática, especialmente
na região flagelar, o que afetou drasticamente a integridade do parasito; (ii) forte inchaço mitocondrial com rara fragmentação
da matriz, que foram ligados à redução severa da atividade hidrolítica das desidrogenases e despolarização da membrana da
organela; (iii) o aumento na geração de espécies reativas de oxigênio; (iv) dilatação do envelope nuclear (sem ruptura do
DNA) e retículo endoplasmático (também com formação de autofagossomos), e (v) acúmulo intracelular de inclusões lipídicas,
revelando um distúrbio típico do metabolismo lipídico. Além disso, nelfinavir e lopinavir foram também capazes de inibir
significativamente as atividades de aspártico peptidase e proteassoma medidas nos extratos de tripomastigotas.
Particularmente, nelfinavir também reduziu a atividade de cruzipaina-like nos extratos de tripomastigotas. Coletivamente,
nosso estudo demonstrou que nelfinavir e lopinavir afetam estruturas celulares vitais nos parasitos, culminando em distúrbios
metabólicos irreversíveis que levam a morte de T. cruzi.
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Resumo
Introdução: A doença de Chagas está entre as dezessete doenças tropicais negligenciadas, sendo considerada a mais
importante infecção parasitária pelo Banco Mundial. Assim, a transmissão oral vem apresentando altos índices entre

populações de áreas endêmicas, como o Brasil, com alta frequência, dificuldade de controle, falta de reconhecimento e
necessidade de novas estratégias de prevenção. Objetivo: Elucidar as estatísticas acerca da evolução e perfil dos pacientes
que foram atendidos por Doença de Chagas no país, com ênfase nos registros de transmissão via oral. Métodos: Estudo
transversal, observacional e descritivo, a partir da coleta de dados disponibilizados pelo Sistema de Informações Hospitalares
(SIH/SUS) – TABNET, no período de 2007 a 2017. Resultados: Na última década, houve 2.345 casos confirmados de
Doença de Chagas notificados no Brasil, dos quais 68,7% (1.611) foram por transmissão via oral, em que o Norte notificou
1.584 (98,3%) casos; o Nordeste, 26 (1,6%); e o Sul, apenas 1 (0,1%). No Sudeste e Centro-Oeste, não foram confirmados
casos. Dentre todos os pacientes, 126 (7,8%) relataram não ter nenhuma escolaridade. Quanto à raça, a grande maioria foi
parda, com 1.268 (78,7%), seguida da branca, com 175 (10,9%); preta, com 46 (2,9%); indígena, com 18 (1,1%); e amarela,
com 4 (0,2%); ademais, 100 (6,2%) pacientes tiveram a raça ignorada. Quanto ao sexo, 865 (53,7%) das notificações
referem-se ao masculino e 746 (46,3%), ao feminino. De acordo com a faixa etária, 17 (1,1%) registros ocorreram em
menores de 1 ano; 205 (12,7%), de 1-9 anos; e 268 (16,6%), de 10-19 anos; sendo que a grande maioria estava na faixa de
20-59 anos, com um total de 927 (57,5%) casos confirmados. A partir dos 60 anos, as taxas começaram a cair, apresentando
180 (11,2%) casos ao todo dos 60-79 anos, e apenas 14 (0,9%) em maiores de 80. Quanto à evolução dos pacientes, 91,9%
(1.481) permaneceram vivos, enquanto foram a óbito 23 (1,4%), sendo que houve apenas 1 (0,1%) por outra causa dentre as
notificações.106 (6,6%) pacientes tiveram sua evolução ignorada. Conclusão: O Norte mostra-se como região de alta
contaminação, por via oral, pelo protozoário da doença de Chagas, principalmente na faixa etária mais produtiva da
população. No entanto, predominam desfechos favoráveis, com boa evolução na grande maioria dos casos. Apesar desses
resultados, é mandatório adotar medidas que resguardem a população da contaminação, prevenindo novos casos.
Palavras-chaves: DOENÇA DE CHAGAS, TRANSMISSÃO ORAL, PERFIL EPIDEMIOLÓGICO
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Resumo

Introdução: A doença de Chagas (DC) é uma infecção sistêmica, causada pelo T. cruzi. Destacamse, em sua gênese e evolução, fatores relacionados à pobreza, negligência, estigmas, tabus e
preconceitos que transcendem a esfera biomédica. Objetivo: Descrever a experiência do “Projeto
CorArte: Coração com Arte” adotado na sala de espera, do Serviço de Referência (SR), em DC.
Metodologia: Projeto concebido há 04 anos, pela equipe multiprofissional do SR (Terapia
Ocupacional, Enfermagem, Psicologia e Medicina) e da Associação Pernambucana de DC, utilizando
as diversas formas de expressão artística, como ferramenta de trabalho e adjuvante ao tratamento
clínico. Desde então, foram realizadas 176 reuniões da Sala de Espera (SE), com média de 20
participantes por atividade. A cultura popular esteve presente usada especialmente por meio de
cordel, grafite e música abordando temas relacionados à DC. Pessoas afetadas, direta ou
indiretamente pela DC (pacientes e acompanhantes), participaram dessas ações, quer na condição de
aprendizes, quer como tutores das atividades. Resultados: O trabalho de SE propiciou a troca de
experiências e a vivência de diversos aspectos da gênese e evolução da DC que transcendem a
consulta clínica. Após o “Projeto CoArte: Coração com Arte”, observou-se o despertar da auto
confiança entre o grupo, através de relatos que revelaram a ampliação da visão integral sobre si
mesmos. Houve também demonstrações de maior entendimento de sua representatividade como
sujeito principal do processo terapêutico, ultrapassando a condição “de ser ou estar doente”, com
resgate da identidade individual, confiança e auto estima. A participação ativa das atividades artísticas
foi traduzida como ampliação de horizontes, na medida em que se sentiram capazes de aprender e/ou
ensinar algo novo. Discussão e Conclusão: A utilização da arte como ferramenta de trabalho
biopsicossocial, tem sido adotada pelo SUS e defendida pela OMS que a reconhece como um
caminho de auxilio terapêutico, promoção, reabilitação e recuperação da saúde. Através da arte, a
pessoa pode expressar sentimentos e encontrar caminhos que favoreçam a comunicação de
desconfortos e/ou experiências contraditórias, estigmas e tabus, de difícil diálogo. Particularmente, em
relação à pessoa afetada pela DC, a necessidade de dialogar é premente, sobretudo, para o
fortalecimento coletivo de sua voz, cidadania, auto estima, autonomia e dignidade.
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Resumo
A doença de Chagas (DC) é uma doença tropical negligenciada. As manifestações clínicas podem causar limitação funcional e na
percepção da qualidade de vida (QV). O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil de qualidade de vida em pacientes com DC
e sua relação com biomarcadores, aspectos clínicos e sociodemográficos. Trata-se de um estudo transversal, utilizando a linha de base
de um estudo de coorte conduzido no norte de Minas Gerais e Vale do Jequitinhonha, composto por 1959 pacientes com DC. Utilizou-se
questionário clínico e sociodemográfico, e a escala WHOQOL-BREF para avaliar a QV. Os critérios de exclusão para o estudo de QV
foram o comprometimento cognitivo ou outro fator que impedisse a autoavaliação da QV. Realizou-se estatística descritiva e, para cada
domínio da escala de QV foram calculadas medidas de tendência central e dispersão. Os domínios foram comparados pelo teste de
Friedman e Wilcoxon. Para análise bivariada e multivariada, foram utilizados modelos de regressão beta inflacionados, ajustados no
software R. Variáveis com p-valor ≤ 0,05 foram consideradas significativas. A QV foi avaliada em 625 participantes, sendo que o
Domínio Físico apresentou a mediana e intervalo interquartilico de QV de 60.71 (46.4-67.9); o Domínio Psicológico, 66.67 (58.3-75.0), o
Domínio Social, 75.00 (66.7-75.0) e o Domínio Meio Ambiente 59.38 (50.0-66.6). Houve diferença estatisticamente significativa entre os
domínios (p<0,001), exceto entre o Domínio Físico e Meio Ambiente. No modelo final, os fatores associados a um menor escore de QV
foram no Domínio Físico a Idade (OR 0,95; IC: 0,91-0,99) e utilizar Inibidor da enzima conversora de angiotensina (OR 0,896 IC: 0,800,99); no Domínio Psicológico PCR positivo (OR 0,89; IC 0,81-0,98); no Domínio Social Histórico de infarto agudo do miocárdio (OR
0,75; IC 0,61-0,92) e; no Domínio Meio Ambiente a Idade (OR 0,94; IC 0,91-0,97). Já os fatores associados a maior QV foram ser Exfumante (OR 1,11; IC 1,00-1,22) e utilizar Antagonistas do receptor da angiotensina (OR 1,15; IC 1,04-1,26). O menor escore de QV no
Domínio Meio Ambiente chama a atenção para a importância dos determinantes sociais de saúde intermediários, como recursos
financeiros, serviços públicos sociais e de saúde disponíveis e de qualidade, muitas vezes negligenciados em regiões remotas. Os
fatores associados a menores escores de QV foram piores aspectos clínicos e aumento da idade.
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Resumo
Insetos da subfamília Triatominae, com destaque para os gêneros Triatoma, Panstrongylus e Rhodnius, atuam como
importantes vetores da Doença de Chagas no Brasil. A região do Maciço de Baturité é de grande importância epidemiológica
para a Doença de Chagas no Estado do Ceará, em virtude da presença de uma fauna diversa de triatomíneos, bem como da
circulação do Trypanosoma cruzi. Neste sentido, buscou-se caracterizar a fauna triatomínica dos municípios integrantes do
Maciço de Baturité (Acarape, Aratuba, Aracoiaba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara,
Pacoti, Palmácia e Redenção), no período de 2003 a 2014, visando a prover subsídios para o melhor entendimento dos riscos
associados à transmissão vetorial da Doença de Chagas na região. Para isso, dados acerca da captura e do exame de

triatomíneos foram obtidos junto à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Foram capturados 914 espécimes de
triatomíneos, dos quais 834 (91,2%) foram examinados quanto à presença de T. cruzi, estando 43 (5,1%) infectados. Os
municípios de Redenção, Ocara e Aratuba destacaram-se pelo quantitativo de triatomíneos capturados (500, 143 e 99,
respectivamente), enquanto os municípios de Itapiúna, Mulungu, Pacoti e Palmácia não registraram a presença desses
insetos. Triatoma brasiliensis, T. pseudomaculata, Panstrongylus megistus, P. lutzi, P. geniculatus e Rhodnius nasutus foram
as espécies capturadas, com destaque para T. brasiliensis (n=439), P. lutzi (n=303) e T. pseudomaculata (n=131). T.
brasiliensis e P. lutzi tiveram um maior número de espécimes com exame positivo para T. cruzi (25/425 e 16/262,
respectivamente), apesar da maior proporção de R. nasutus positivos (16,7%). De todas as espécies de triatomíneos
examinadas, P. megistus e T. pseudomaculata foram as únicas que não apresentaram nenhum espécime infectado com T.
cruzi. À exceção de R. nasutus, as demais foram encontradas habitando tanto o peridomicílio quanto o intradomicílio, com
destaque para este último, frequentado por 61,9% dos espécimes capturados. Apesar de o Maciço de Baturité ser uma região
dotada de uma fauna heterogênea de triatomíneos, são escassos os estudos sobre a sua ecologia, distribuição e diversidade
na região. O diagnóstico da infecção por T. cruzi nesses insetos é de fundamental importância para identificar os riscos à
população de mamíferos com a qual tiveram contato, em especial à humana.
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GANHO DE PESO INDUZIDO POR INGURGITAMENTO EM Rhodnius montenegrensis
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Resumo
A subfamília Triatominae é composta por insetos hematófagos considerados de importância epidemiológica por serem vetores do agente
etiológico da doença de Chagas, o protozoário hemoflagelado Trypanosoma cruzi. A espécie Rhodnius montenegrensis foi descrita em
2012 havendo sido divulgados relatos de sua ocorrência nas proximidades de residências rurais em três municípios do Estado de
Rondônia, além de um relato de infecção natural por T. cruzi no município de Monte Negro, também no Estado de Rondônia. O objetivo
deste estudo foi analisar o ganho de peso induzido pela ingestão de sangue por estádio ninfal em R. montenegrensis sob condições de
laboratório. Foram coletados espécimes de R. montenegrensis em Obgnya speciosa, identificados por morfometria tradicional e pela
análise morfológica do aparelho genital interno masculino. Foram utilizados para a análise, espécimes provenientes de colônias
mantidas no Instituto de Ciências Biomédicas 5-USP. Foi utilizada uma amostra inicial de 116 ninfas em 1⁰ estádio, observadas até a
fase adulta. Em cada estádio do desenvolvimento ninfal, os espécimes foram pesados antes e após o repasto sanguíneo para avaliação
do ganho de peso corporal. Foram utilizados como fonte alimentar, camundongos Balb/C anestesiados com 100mg/kg de Cetamina
intraperitoneal segundo protocolo 2014/15 aprovado pela CEUA-FioCruz. Observou-se um maior aumento de peso corporal nos dois
primeiros estádios ninfais, com redução gradativa com a aproximação da fase adulta. Os espécimes em 1⁰ estádio ninfal foram os que
apresentaram o maior aumento de peso corporal após o repasto (10,6X). Os espécimes em 2⁰ estádio ninfal apresentaram aumento de
peso corporal de 6,6X, em 3⁰estádio ninfal um aumento de 5,4X, em 4⁰ estádio ninfal 5,9X e em 5⁰ estádio ninfal 3,9X. Os espécimes
em fase adulta foram os que apresentaram o menor aumento de peso corporal, sendo o aumento do peso em fêmeas (2,2X)
significativamente maior do que em machos (1,6X). A relevância da quantidade de sangue ingerido no desenvolvimento de triatomíneos
já foi apontada por diversos autores. A ingestão de sangue se relaciona diretamente com o número de ovos produzidos, com o risco de
se infectar com tripanosomatídeos, com a capacidade de dispersão pelo voo e com a taxa de dejeção nesses insetos sendo, portanto,
um importante indicador do seu potencial vetorial.
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Resumo

Na Amazônia brasileira a doença de Chagas (DCA) possui epidemiologia diferente das regiões
endêmicas. Não há domiciliação vetorial e a forma de transmissão mais prevalente é a oral. No
Amazonas, a partir do primeiro surto da DCA ocorrido em 2004, aumentaram o número de casos
notificados, e seis surtos já ocorreram. Este trabalho tem como objetivo relatar aspectos
epidemiológicos dos seis surtos ocorridos em diferentes municípios do estado do Amazonas. A
Fundação de Medicina Tropical doutor Heitor Vieira Dourado (FMTHVD) juntamente com a Fundação
de Vigilância em Saúde (FVS) foram as instituições responsáveis pelas investigações e atendimento
dos pacientes. Os seis surtos da DCA, que ocorreram no estado, totalizaram 103 pacientes. O
primeiro, em 2004 foi em Tefé (09), o segundo, 2007, em Coari (25), o terceiro, 2010, em Santa Isabel
do Rio Negro (17), o quarto, 2011 (12) e o quinto, 2015 (20) ocorreram respectivamente em Carauari e
o mais recente, 2017/2018, em Lábrea (20). Em todas as situações foram acometidos mais de um
membro de uma mesma família ou de convivência próxima, além de amigos ou vizinhos e tinham em
comum o relato da ingestão do suco de açaí. Geograficamente as localidades onde ocorreram os
surtos estão concentradas na parte central e sul do estado do Amazonas e ocorreram nos meses de
dezembro a junho, período que coincide com a safra de produção do açaí. Observou-se que os surtos
ocorreram após reuniões familiares em datas comemorativas, tais como, feriados (semana santa e
festas de final de ano). Dentre os relatos, geralmente membros da família e amigos se reúnem e
compartilham do mesmo alimento. O intervalo de tempo entre um surto e outro tem sido em média de
3,5 anos. A maioria apresentaram sintomas inespecíficos e a febre foi a mais frequente, em 90,2%
dos casos. Em todos surtos, o caso índices foi identificado pelo serviço de malária, quando o paciente
realizou a gota espessa. Considerando a dificuldade de acesso aos centros de saúde especializados,
a capacitação de microscopistas dos municípios do Amazonas tem sido fundamental no diagnóstico
de hemoparasitos, ratificando a importância de pessoal capacitado para a detecção precoce dos
casos de DCA na região.
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Resumo
Um surto de malária acometia trabalhadores de uma ferrovia em Lassance-MG em 1909, Dr. Oswaldo Cruz designa Carlos Chagas para
investigar o fato. Na incursão ele descobre, de forma única na medicina, toda uma patologia, a doença de Chagas, descrevendo o
agente etiológico (o T. cruzi), o inseto vetor (o “Barbeiro”), os hospedeiros (homem e outros animais), as manifestações clínicas, a
epidemiologia e o ciclo da doença. Feito marcante na história mundial, foi indicado ao Prêmio Nobel duas vezes sendo considerada
como uma grande injustiça ao cientista brasileiro, não ter sido laureado. Guardadas as proporções, estavam pesquisadores e estudantes
repetindo o retrato de um século atrás, no ano de 2012, quando da aprovação do projeto “Perfil epidemiológico e educação em saúde
para a doença de Chagas no município de Petrolina-PE”, integrado ao programa nacional de reorientação da formação profissional em
saúde (Pró-saúde), articulado ao PET-saúde da Univasf. Com o objetivo de capacitar os profissionais e estudantes de saúde no contexto

da patologia no interior do país, estabelecendo fóruns, sensibilização dos órgãos de saúde local e da comunidade com informações
sobre a doença. Ao longo dos 2 anos, participaram profissionais de saúde (7) do município de Petrolina-PE: enfermeiras (4),
farmacêutica (1), cirurgiã dentista (1), profissional de educação física (1). E um total de 26 estudantes de graduação dos cursos de
medicina (22 estudantes), enfermagem (1 estudante), ciências biológicas (2 estudantes) e ciências farmacêuticas (1 estudante). Foram
realizados 43 encontros do grupo, envolvemos 6 unidades básicas de saúde do município, acompanhadas por subgrupos de
preceptores e estudantes, promovendo articulação ensino-serviço-comunidade. Foram conduzidas reuniões com os gestores de saúde
locais, desta iniciativa conjunta surgiu um ambulatório para doença de Chagas no município. Diversas visitas de campo ocorreram em
assentamentos de áreas endêmicas, intervenções em várias escolas do município, com apoio dos ACS´s das unidades que foram
nomeados “sentinelas Carlos Chagas” nas suas áreas de trabalho. Apresentamos o trabalho ao programa estadual de enfrentamento às
doenças negligenciadas. Ainda há muito o que propor uma vez que cenários dos idos de 1909 ainda são reais na atualidade, vigilância
constante e o envolvimento de atores distintos trás o maior impacto das ações planejadas para a população. Assim relembramos um
século da nossa história.

Palavras-chaves: Doença de Chagas, Saúde Pública, Vigilância em Saúde

IDADE E FRAÇÃO DE ESVAZIAMENTO TOTAL DO ÁTRIO ESQUERDO SÃO PREDITORES
INDEPENDENTES DE FIBRILAÇÃO ATRIAL INICIAL EM PACIENTES COM DOENÇA DE
CHAGAS.
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Resumo

Introdução: Aumento e alterações na função do átrio esquerdo (AE) são comuns na doença de
Chagas (DC) e parâmetros de função de AE predizem o risco de fibrilação atrial (FA) inicial (nova) em
várias doenças. Objetivo: Avaliar se parâmetros de função de AE são capazes de predizer a
ocorrência de FA inicial em pacientes com DC. Desenho do estudo: Estudo prospectivo longitudinal
incluindo consecutivamente pacientes adultos com DC crônica. Os critérios de exclusão foram história
prévia de FA, co-morbidades cardíacas, co-morbidades que limitem a sobrevida do paciente, e janela
acústica inadequada para ecocardiograma. O desfecho estudado foi ocorrência de FA inicial.
Métodos: A avaliação ecocardiográfica incluiu função sistólica de ventrículo direito, diâmetros e
função sistólica e diastólica de ventrículo esquerdo (VE), e diâmetro de AE pela
ecoDopplercardiografia bidimensional, e avaliação de função de AE e VE pela ecocardiografia
tridimensional e pela análise da deformação bidimensional. As variáveis foram testadas por análise de
regressão de Cox com múltiplos preditores para o desfecho FA inicial. Curvas ROC foram construídas
para determinar os pontos de corte ótimos das variáveis estudadas. Resultados: Foram incluídos 397
pacientes com DC (53±11 anos; 41% homens) que foram seguidos por 5,0±2,2 anos. Destes, 139
(35%) tinham a forma indeterminada, 229 (58%) tinham a forma cardíaca, 5 (1%) tinham a forma
digestiva e 24 (6%) tinham a forma mista (cardíaca+digestiva). O evento estudado ocorreu em 39
pacientes. Houve perda de seguimento de 31 pacientes (7,8%). A fração de esvaziamento total do AE
(RR 0,93, IC 95% 0,91 a 0,95, P<0,0001) e idade (RR 1,06, IC 95% 1,01 a 1,10, P=0,007) foram
preditores independentes de FA inicial. O valor de corte ótimo para a fração de esvaziamento total do
AE predizer o desfecho foi 50,8% (área sob a curva 0,84, sensibilidade 94,1%, especificidade 70,4%,
P<0,0001). Discussão: Este estudo demonstra que a análise da função do AE, mais especificamente
a reservatório, é importante para a predição da ocorrência de FA. O remodelamento do AE com
aumento de seu volume e redução da sua capacidade de esvaziamento devem propiciar as condições
para desorganizar a atividade elétrica atrial. Conclusão: Nesta série de pacientes com DC, a queda
da fração de esvaziamento total do AE, determinada pela ecocardiografia tridimensional, e o aumento
da idade foram preditores independentes da ocorrência de FA inicial.
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Resumo

Introdução: Os triatomíneos, popularmente conhecidos como barbeiros, são potenciais transmissores
da doença de Chagas. Essa endemia representa um sério problema de saúde pública no continente
Latino-Americano, caracterizando uma prioridade nas ações de vigilância no Brasil. Pernambuco é
constituído por 185 municípios, onde o triatomíneo é encontrado em 140 (75,6%) deles, e 70% dos
insetos são encontrados na região do Sertão. Objetivo: Relatar a identificação de área prioritária de
vigilância entomológica e prevenção da doença de Chagas no município de Tupanatinga (VI GERES),
no Sertão pernambucano. Material e Método: Os insetos foram recebidos no Ambulatório de Doença
de Chagas, referência em Pernambuco e trazidos por um paciente com sorologia reagente (Elisa/IFI
1/160) em 2017. Esses insetos foram capturados manualmente pelo próprio morador no intradomicílio
de uma residência, na zona rural do município. Em seguida, foram enviados ao Laboratório Central de
Pernambuco (Lacen PE/Labend) para identificação taxonômica e pesquisa de infecção natural e
comunicou-se à Secretaria Estadual de Saúde. Resultados: Foram identificados taxonomicamente
nove exemplares de Triamoma brasiliensis (cinco machos e quatro fêmeas), três exemplares de
Triatoma pseudomaculata (uma fêmea e dois machos). Chama-se a atenção no sentido de que, ainda,
foram capturadas e identificadas 10 ninfas de 1° estádio e uma de 3° estádio de T. brasiliensis,
caracterizando a colonização no domicílio. Na mesma amostra, veio um inseto da Ordem Hemiptera,
do tipo predador, que não oferece risco à saúde humana. Os insetos não apresentaram infecção
natural por tripanossomatídeos. Discussão e Conclusão: Algumas espécies de triatomíneos
apresentaram altas taxas de infecção natural e grande capacidade de invasão dos domicílios através
do voo. Faz-se necessário o alerta de um domicílio colonizado por estes vetores com indivíduo
contendo sorologia positiva para doença de Chagas, apresentando risco de reinfecção, ser
reservatório do Trypanosoma cruzi, e manutenção do ciclo domiciliar da endemia chagásica. A
vigilância dessa endemia encontra-se pautada na vigilância entomológica, inserida nos princípios do
SUS.
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Resumo

Introdução: Estima-se que as Doenças Negligenciadas (DN) causam cerca de 8 a 10 mil mortes, no
Brasil/ano. Dentre as DN, a Doença de Chagas Crônica (DCC), com dados subestimados, apresenta
alta morbimortalidade. Além de determinantes socioeconômicos, a falta de assistência adequada e
humanizada contribui para manutenção deste ciclo de desigualdade e impacto negativo na saúde dos
afetados pela DCC. Objetivo: Descrever o processo de implantação da Rede Chagas-PE, visando a
Atenção Integral Regionalizada, a pessoa com DCC, em Pernambuco. Metodologia: A estratégia de
descentralizar a assistência às pessoas com DCC teve início em 2012, numa ação integrada entre o
Programa de Enfrentamento das Doenças Negligenciadas (SANAR/SES-PE) e o Serviço de
Referência para a enfermidade no Estado. Inicialmente foi realizado o mapeamento das regiões e
municípios de maior risco epidemiológico, seguido da descentralização do diagnóstico sorológico e
entomológico, nos laboratórios regionais, da Rede LACEN. Na sequência, ocorreram treinamentos
locais, com profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Vigilância em Saúde (VS), no
Manejo Clínico do Paciente com DCC, Vigilância e Diagnóstico Laboratorial. Por fim, foram
identificados Médicos Especialistas e Unidades Assistenciais de Média Complexidade para atuarem
como referência regional. Resultados: No período de 2014-2017 houve descentralização do
diagnóstico sorológico em 10, das 12 Regiões da Saúde do Estado. Foram treinados 952 profissionais
(UBS e VS), no Manejo Clínico, Vigilância e Diagnóstico Laboratorial da DCC, de 113 municípios. Por
fim, foram identificadas 06 unidades Regionais de Média Complexidade (Hospital e UPAEspecialidade), como referência para atenção integral, ficando criada a Rede Chagas-PE, por meio da
Portaria 234, de junho de 2017. Discussão e Conclusão. Percebe-se que a regionalização, com a
criação da Rede Chagas-PE, já produz resultados em curto prazo, apesar da ausência de um sistema
de informação oficial para o registro de casos de DCC, não permitindo ainda quantificar os pacientes
que já estão sendo acompanhados em suas regiões de domicílio. Espera-se que em médio e longo
prazo a estratégia adotada possa minimizar a necessidade de Tratamento Fora Domicílio (TFD),
melhorar adesão ao tratamento, redução da morbimortalidade, impacto positivo na qualidade de vida
dos pacientes, além de redução de custos adicionais ao próprio paciente e ao sistema público de
saúde.
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Resumo
O Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) é uma ferramenta promissora informatizada capaz de efetivar o
gerenciamento dos processos e atividades de análises laboratoriais de interesse da saúde pública. Através do GAL é possível
garantir a padronização, rastreabilidade e confiabilidade dos resultados gerados em análises, identificando falhas e
aumentando a produtividade de laboratórios. Atualmente o GAL apresenta 5 módulos, sendo que o módulo animal
invertebrado, voltado para a vigilância epidemiológica, ainda não está sendo utilizado em nenhum laboratório brasileiro. Neste
sentido, este trabalho visou implementar o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) módulo animal, como proposta piloto,
na microrregional de saúde de Itaúna, Minas Gerais. Para isso, primeiramente, foi realizada uma apresentação teórica sobre o
sistema, seus objetivos, metas e contribuições, e executado um treinamento prático do módulo para os responsáveis técnicos
pelo Programa de Controle da Doença de Chagas (PCDCh) da microrregional. Os profissionais foram habilitados a lançarem
dados referentes à: captura de triatomíneos (protocolo de campo); triagem (encaminhamento para a rede); solicitação,
acompanhamento e resultado de exames; extração de dados epidemiológicos para elaboração de relatórios e planejamento
das atividades do serviço. Apesar de existirem erros, lacunas e necessidades de aperfeiçoamento no módulo, todas
protocoladas junto ao DATASUS, o lançamento de dados do PCDCh vem sendo realizado pelos profissionais dos municípios.
Espera-se que as melhorias solicitadas ao DATASUS sejam incorporadas ao módulo, já que através deste sistema será
possível identificar falhas, aumentar a produtividade dos laboratórios; gerar indicadores de saúde; facilitar a avaliação de
metas e objetivos pelos laboratórios, melhorando continuamente os serviços e constituindo-se uma ferramenta auxiliar no
controle de endemias, particularmente da doença de Chagas.
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Resumo
INTRODUÇÃO:A Doença de Chagas (DC) é transmitida, principalmente, pelas fezes do triatomíneo infectada pelo protozoário
denominado Trypanosoma cruzi. A DC é considerada uma doença tropical, pois acomete o trópico, mais precisamente a América Latina.
A sua casuística é diversificada, geralmente ocorrendo com maior incidência em locais com população de baixa renda e com precárias
condições sanitárias. A doença apresenta uma fase aguda com sinais inespecíficos tais como: febre de forma abrupta e prolongada,
cefaleia, dores musculares, edema, hepatoesplenomegalia; além de uma fase crônica, na qual há com manifestações cardíacas e
digestivas.OBJETIVO:Descrever a incidência da fase aguda da Doença de Chagas,no estado do Pará, através de dados
epidemiológicos, no período de 2015 a 2017.DESENHO DO ESTUDO:O estudo realizado tem como direção a retrospecção para
demonstrar a ocorrência dos casos da referida patologia. MÉTODOS:Trata-se de estudo retrospectivo e quantitativo, que utilizou os
dados notificados no Ministério da Saúde – MS/ Departamento de Informática do Sistema de Saúde – DATASUS 2015 a
2017.RESULTADOS:No estudo quantitativo da Doença de Chagas Aguda (DCA), na região norte foi encontrado no período de 2015 a
2017 um total de 969 casos, sendo somente no estado do Pará, 831 casos, resultando em 85,7%.DISCUSSÃO:O ano que obteve maior
incidência no estado do Pará foi em 2017, com um total de 309 dos casos. Os municípios com números relevantes de casos notificados
durante 2015 a 2017 foram Ananindeua com 27,3% (227) e Abaetetuba com 12,8% (107).CONCLUSÃO: Dessa forma, concluímos que
no decorrer dos anos a incidência da DCA tem aumentado de forma expressiva, tornando-se um problema de saúde pública. Assim,
esse trabalho tem como finalidade demonstrar a incidência da DCA neste estado, trazendo contribuições para a sociedade civil e
acadêmica, fazendo-se necessária também à formulação de ações governamentais, objetivando a prevenção, controle, redução e quiçá
a eliminação de casos da DCA no estado do Pará.
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Resumo

O município de Tauá (CE) está localizado na região do Sertão dos Inhamuns, semiárido nordestino, cujo bioma
predominante é a Caatinga. Região reconhecida como de alto risco na transmissão domiciliar de Trypanosoma cruzi,
possui localidades rurais com alta dispersão e infestação por Triatoma brasiliensis e T. pseudomaculata. Descrever
os indicadores de infestação e infecção em ambientes intradomiciliar, peridomiciliar e silvestre para triatomíneos em
localidades rurais no município de Tauá (CE) nos anos de 2009, 2010 e 2015. Estudo transversal baseado em
pesquisa triatomínica silvestre e domiciliar em cinco períodos. A pesquisa foi realizada em 252 unidades domiciliares
(UD) de 18 localidades rurais. Essas UDs foram pesquisadas em fevereiro/2009, agosto/2009, março/2010,
outubro/2010 e agosto/2015. A pesquisa foi realizada de forma manual, conforme preconiza o Manual de Normas
Técnicas do Programa de Controle da Doença de Chagas (1980). Durante as capturas realizadas no estudo foram
identificados 3.983 triatomíneos, 1.077 T. brasiliensis em ambiente silvestre e 2.906 capturados no ambiente artificial
(220 no intradomicílio e 2.686 no peridomicílio). Destes 66,4% (1.928/2.906) foram identificados como T. brasiliensis,
33,4% (971/2.906) como T. pseudomaculata, 0,2% (6/2.906) Panstrongylus lutzi e 0,03% (1/2.906) Rhodnius
nasutus. O índice de infecção natural domiciliar para T. cruzi em T. brasiliensis foi de 5,5% (66/1.193) e de 0,5%
(3/611) em T. pseudomaculata. O intradomicílio foi o ambiente com o maior índice de infecção 10,3% (18/175),
seguido pelo ambiente silvestre 3,3% (32/979) e peridomicílio 3,1% (51/1.629). O índice de colonização
intradomiciliar foi de 39,5% (49/124) e peridomiciliar 59% (271/459). T. brasiliensis representou a espécie de
triatomíneo mais importante na região de estudo, com ampla distribuição nas localidades analisadas, e ocupando

diferentes ecótopos naturais e artificiais. Os abrigos existentes nos anexos peridomiciliares favorecem o
estabelecimento e a proliferação de colônias de triatomíneos, variando conforme a sua renovação. A estreita e
persistente circulação entre T. cruzi e T. brasiliensis, entre os ambientes silvestre e domiciliar, nos diferentes períodos
observados, enfatiza o risco de transmissão da infecção ao ser humano, principalmente no intradomicílio.
Palavras-chaves: Doença de Chagas, Semiárido, Triatoma brasiliensis, Trypanosoma cruzi

INFEÇÃO POR TRYPANOSOMA CRUZI EM TRIATOMÍNEOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
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Resumo

A avaliação das informações do Programa de Controle da Doença de Chagas, tem demonstrado
a não ocorrência de transmissão da doença por triatomíneos domiciliados. A presença de
colônias do vetor associadas a infecção por Trypanosoma cruzi pode representar risco de
ocorrência de transmissão natural. O objetivo deste estudo foi avaliar a ocorrência dos
triatomíneos positivos. Os dados para essa avaliação corresponderam ao período de janeiro de
2013 a dezembro de 2017 geradas através das ações de pesquisa entomológica pelas equipes
de campo e laboratório da Sucen e constituem a base de dados informatizada do programa. Na
notificação de triatomíneos pela população o inseto é enviado aos laboratórios regionais onde
são identificados e examinados quanto a positividade para T. cruzi. No domicílio notificante é
realizada pesquisa minuciosa no intra e peridomicílio. No período foram coletados 15594
exemplares de triatomíneos, sendo possível o exame em 14172 exemplares com 123 positivos.
A média de triatomíneos positivos coletados por ano tem sido de 25 exemplares. Dos
triatomíneos positivos, 43,1% foram enviados pelo morador na atividade de notificação e o
restante foi detectado na atividade de atendimento à notificação, principalmente relacionado a
espécie T. sordida (53,6%). Os triatomíneos positivos foram registrados em 35 municípios do
estado (5,4% dos existentes). Em um único município houve presença de triatomíneos
positivos nos cinco anos avaliados, todos da espécie T. sordida. Do total de exemplares
positivos, 66 corresponderam ao T. sordida (0,5% do total examinado), capturados
principalmente em ninhos de roedor; 32 ao P. megistus (3,8% do total examinado); 1 ao R.
neglectus (0,1% do total examinado); 23 ao T. tibiamaculata (23,4% do total examinado) e 1 ao P.
geniculatus (2,4% do total examinado). Os maiores índices de infecção natural têm sido
observados para as espécies T. tibiamaculata e P. megistus, oriundos da notificação pelo
morador -100% para T. tibiamaculata e 71,8% para P. megistus - sinalizando o comportamento
invasivo da espécie nos domicílios atraídos pela luz. O número de triatomíneos positivos
coletados na atividade de atendimento a notificação apontam a formação de colônias
localizadas no peridomicílio reforçando a não detecção de transmissão natural por
triatomíneos domiciliados. Vale ressaltar, que a circulação de T. cruzi nos ambientes pode ter
uma implicação na transmissão vetorial, como também em surtos orais.
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Resumo
A doença de Chagas (DC) é uma zoonose causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, e pode ser transmitida por vetores, por via
transfusional e de forma congênita. Atualmente, tem demonstrado a sua capacidade de transmissão por via oral através do consumo de
alimentos contaminados. Mais de 70% dos casos agudos de DC no Brasil são resultado da transmissão alimentar dessa doença, e esse
novo padrão vem se refletindo na epidemiologia da mesma. Essa patologia encontra-se difundida por todo o continente Americano, e
estima-se que o número de pessoas portadoras da infecção na América Latina varia entre 18-20 milhões, de acordo com a Organização

Mundial da Saúde. Esse estudo teve como objetivo avaliar os aspectos epidemiológicos e clínicos; revisar a informação disponível
acerca da infecção alimentar pelo T. cruzi e conscientizar a população sobre os riscos da DC. O presente trabalho foi realizado por meio
de revisão de literatura através da pesquisa nas seguintes bases de dados: SCIELO, PUBMED e DATASUS. Os termos pesquisados
para a pesquisa foram: Chagas, Infecção alimentar, Transmissão e Epidemiologia. A DC é endêmica em 21 países da América Latina, e
afeta entre 6 e 7 milhões de pessoas em todo o mundo, com uma incidência anual de 28 mil casos nas Américas. A transmissão por via
alimentar ocorre através do manuseio ou utilização dos alimentos contaminados com fezes e urina de triatomíneos, ou mesmo por sua
ingestão devido a hábitos alimentares regionais. Entre os alimentos, podem-se incluir sopas, caldos, sucos de cana ou açaí, comida
caseira, leite e carne de caça semicrua. O Trypanosoma cruzi permanece vivo por algumas horas ou dias, dependendo da temperatura,
umidade e dessecamento. Pacientes infectados pela via oral desenvolvem quadros mais graves mais rapidamente, com sintomas como
edema de face, hemorragia e dor abdominal, além de cardiomegalia, que também ocorre na forma clássica da doença. A infecção
alimentar pelo T. cruzi ainda constitui um sério problema de saúde pública, e faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias para o
controle dessa doença, como boas práticas de higiene e manufatura, além da conscientização dos produtores, distribuidores e
consumidores em relação ao manejo dos alimentos veículo dessa infecção.
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Resumo
A transmissão do Trypanosoma cruzi pela via oral tem sido responsável nos últimos 10 a 12 anos por frequentes surtos de doença de
Chagas no Brasil, Venezuela e Colômbia e a fonte de infecção tem sido atribuída a alimentos e bebidas contaminados com formas
tripomastigotas metacíclicos procedentes de triatomíneos. No norte da América do Sul e na região amazônica, onde os surtos de doença
de Chagas de transmissão oral ocorreram com maior frequência, o TcI é predominante. Formas tripomastigotas metacíclicas quando
ingeridas, invadem o epitélio da mucosa gástrica utilizando principalmente as moléculas Gp82 e Gp90. Não há estudos envolvendo
infecção oral causada por cepas de T. cruzi oriundas do México. O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento biológico de
cepas de T. cruzi procedentes do México na infecção oral em camundongos bem como a expressão de glicoproteínas Gp82 e Gp90, que
participam principalmente no processo de adesão-invasão nesta via de infecção. Foram avaliadas quatro cepas estudadas previamente
na infecção intraperitoneal em camundongos, das quais duas (CGH1 e KR1) apresentam parasitemia subpatente e outras duas (NINOA
e CGH3) apresentam parasitemia patente. Os camundongos foram infectados com 2,5 x 104 formas tripomastigotas diferenciados no
meio TAU (Triatomine Artificial Urine). Foi analisado a parasitemia tecidual por qPCR e a expressão de moléculas Gp82 e Gp90 por
citometria e Western Blotting. A infectividade observada foi de 36 e 28% nos camundongos infectados com KR1 e CGH1
respectivamente e 8% para os animais infectados com NINOA e CGH3, positividade considerada baixa quando comparada com a
infecção pela via intraperitoneal. As quatro cepas apresentaram uma expressão significativa de Gp82 e Gp90 resistentes a pepsina o
que explica a baixa infectividade por esta via. O processo inflamatório foi e leve a moderado em todos os órgãos estudados e o
parasitismo mais intenso provocado pelas quatro cepas foi detectado no coração. Assim, formas metacíclicas de cepas mexicanas de T.
cruzi são pouco infectantes em camundongos inoculados por via oral e na maioria dos animais, o parasitismo do sangue / tecido era
indetectável ou muito baixo. Este resultado foi semelhante ao curso da infecção oral com cepas TcI de outras regiões geográficas e
independente da origem biológica. As formas metacíclicas de T. cruzi-TcI compartilham várias características entre as cepas TcI apenas
neste estágio do ciclo do parasito.
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Resumo

Trypanosoma cruzi e Leishmania spp. são parasitas de uma diversidade de vetores hematófagos e
hospedeiros mamíferos, como os canídeos. Estes são considerados bioacumuladores de parasitas,
sobretudo daqueles transmitidos pela via oral (como T. cruzi), devido ao hábito alimentar que pode
incluir insetos ou mamíferos infectados. O crescente desmatamento pressiona os animais a utilizarem
cada vez mais áreas antropizadas. Este cenário, cada vez mais comum no Cerrado, leva à formação
de agroecossistemas onde espécies silvestres e domésticas co-habitam e, potencialmente,
compartilham relações ecológicas e epidemiológicas. Assim, avaliamos a taxa de infecção por T. cruzi
e Leishmania sp. em canídeos silvestres e domésticos em um agroecossistema de Cerrado em
Cumari/GO, por um período de 5 anos (2013-2017). Nossa hipótese é a de que o compartilhamento
de áreas favorece o intercâmbio de parasitas entre canídeos domésticos e silvestres, resultando em
áreas mais intensas de transmissão. Amostras de sangue foram coletadas para exame a fresco,
hemocultivo em meio NNN/LIT e, centrifugação para obtenção do soro para testes sorológicos (RIFI,
ELISA e DPP). Medula óssea e fragmentos de pele foram semeados em meio NNN/Schneider, sendo
também coletados fragmentos de pele para PCR do kDNA de Leishmania sp. Foram obtidas 132
amostras de canídeos silvestres, incluindo 21 recapturas (16%). Três hemoculturas de Lycalopex
vetulus (n=2) e Cerdocyon thous (n=1) foram positivas, sendo as duas primeiras caracterizadas como
T. cruzi DTU TcIII. Houve uma cultura de pele de Chrysocyon brachyurus positiva, ainda não
caracterizada. Das 105 amostras testadas, observamos uma amostra de pele positiva para o kDNA de
Leishmania sp. Exames a fresco e culturas de medula óssea foram todos negativos. Das 129
amostras testadas sorologicamente, 37 (28,6%) foram positivas para T. cruzi e 10 (7,7%) para
Leishmania sp. Obtivemos 284 amostras de cães domésticos, sendo 96 recapturas (34%). Desses,
houve 1 exame a fresco e dois hemocultivos positivos de espécimes diferentes, sendo um hemocultivo
caracterizado com as DTUs TcIII/TcV. A infecção por T. cruzi e Leishmania foi sorologicamente
confirmada em 16% e 2,6%, respectivamente. Canídeos silvestres e domésticos da mesma área
compartilham infecção por ao menos T. cruzi e Leishmania sp. e a análise destas infecções sob uma
ótica espaço-temporal pode ajudar a compreender o processo de intercâmbio e dispersão desses
parasitas em agroecossistemas.
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Resumo
Introdução: A microbiota intestinal realiza muitas funções no organismo de um hospedeiro, como o metabolismo de componentes
indigestíveis da dieta, manutenção da integridade da mucosa, modulação do sistema imunológico e proteção contra patógenos. Diversos
estudos indicam que a microbiota exerce profunda influência sobre as relações parasita-hospedeiro e pode modular o dano patológico
em modelos experimentais de infecções. Além disso, sabe-se que o consumo de probióticos (por exemplo, Lactobacillus, Lactococcus,
Bifidobacterium e Streptococcus) pode conferir benefícios à saúde do hospedeiro. Objetivo: Diante do exposto, o objetivo deste estudo
foi avaliar a influência de espécies bacterianas da microbiota intestinal sobre a taxa de infecção do Trypanosoma cruzi em macrófagos.
Métodos: Macrófagos Raw 264.7 foram semeados na concentração de 4x105 em placas de 12 poços. Após 24 horas, as células
aderidas foram tratadas com Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus casei, Enterococcus faecalis, Bifidobacterium longum, Escherichia
coli e Lactobacillus acidophilus, na concentração de 1x103 e posteriormente infectadas com 2x106 formas tripomastigotas da cepa de
Trypanosoma cruzi Berenice por 3 dias. Após esse período, as células foram coletadas e o DNA extraído para análise da infectividade
por PCR em tempo real. Conclusão: Nossos resultados demonstram que houve redução da carga parasitária nas células Raw 264.7 nos
tratamentos com probióticos. Assim, o uso de probióticos parece ser uma alternativa promissora no combate à doença de Chagas. Mais
estudos serão necessários para avaliar a modulação da resposta imune e a evolução da patogênese associada ao uso de probióticos.
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Resumo
No presente estudo procura-se investigar a influência do tratamento com o Benzonidazol sobre a resposta imunológica em
camundongos infectados com cepa suscetível (Cepa Y) ou resistente (Colombiana). Foram utilizados camundongos,
subdivididos em grupos experimentais: Infectados tratados cepa Y (YT) e não tratados (Y-NT); Colombiana tratados (COL-T) e
não tratados (COL-NT), Tratados não infectados (TNI) e Controles sem tratamento (CI). O inóculo foi de 1,0 x 104 por via
intraperitoneal. O tratamento foi iniciado no pico parasitêmico de cada cepa, sendo no 7º dia após a infecção nos animais
infectados pela cepa Y e, nos tratados e não infectados, no 18º dia de infecção na cepa Colombiana. A quimioterapia foi
realizada em 60 doses (100mg/kg/dia de Benzonidazol-Benz). Os camundongos sacrificados na fase aguda e na fase crônica
em todos os grupos tiveram as secções de coração e músculo esquelético coletadas, fixadas e processadas para o estudo
histopatológico em secções coradas pela Hematoxilina & Eosina e Picrosirius. A resposta celular pela proliferação celular do
baço, e pela avaliação quantitativa das subpopulações celulares no baço de CD4+, CD8+, células de memórias CD62L,
células B e macrófagos. Os títulos sorológicos variaram de negativo a 1/640 YT, de 1/80 a 1/640 COL-T, de 1/80 a 1/2560
COL-NT, de negativo a 1/10 nos grupos TNI e CI. A dosagem das citocinas circulantes IL-6 IL-10, MCP-1, INF-γ e TNF-α,
foram mais elevados na cepa Y, e o tratamento com Benz, não foi capaz de alterar os índices circulantes nos animais TNI. As
análises citométricas do baço na fase aguda demonstraram maior frequência de CD4+ e CD8+ no grupo TNI; de células de
memória (CD62L/CD4 e CD8) no grupo YT; de CD11b no grupo COL-NT fase aguda e na YT na fase crônica; e de células B
(B220) no grupo CI. Na fase crônica foi evidenciado maior frequência de CD4+ e CD8+ no grupo COL-T; de células de
memória: (CD4/CD62L) no grupo YT e (CD8/CD62L) no COL-T; de CD11b no YT; e de células B (B220) CI. Em nossos
resultados constatamos pela análise dos infiltrados inflamatórios (miocárdio e músculo esquelético) lesões mais extensas no
grupo COL-NT em relação a todos os grupos analisados (COL-T, YT). A análise do teste cutâneo de hipersensibilidade tardia
demonstrou maior celularidade evidenciada pelos infiltrados inflamatórios e pelo edema nos tempos de 48 e 72 horas no
grupo YT. Nossos resultados sugerem que o tratamento com Benz tem influência sobre a resposta imunológica em
camundongos.
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Resumo

A doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é endêmica da América Latina,
mas afeta cerca de 8 milhões de pessoas em todo o mundo. As drogas utilizadas para o tratamento
não são eficazes em todas as fases da doença e causam efeitos colaterais, o que desestimula o
paciente a dar continuidade ao mesmo. Desta forma, o desenvolvimento de novas drogas se faz
necessário. Uma vez que o T. cruzi possui enzimas que diferem, em parte, das equivalentes em
humanos, estas podem ser exploradas como alvos quimioterápicos. Sendo assim, neste trabalho, nós
avaliamos os efeitos de diversos novos compostos que têm como alvo histonas desacetilases
(HDACs), histonas acetiltransferases (HATs), topoisomerases e cisteínas proteases na proliferação,
ultraestrutura e viabilidade celular do T. cruzi e de culturas de LLC-MK2. Para isto, a cada 24 horas
amostras foram coletadas para contagem celular, análises por microscopia eletrônica (de transmissão
e varredura) e ensaios de viabilidade através do método do MTS/PMS. Nossos resultados mostram

que os inibidores de cisteínas proteases foram os mais eficientes contra a proliferação de
epimastigotas de T. cruzi (IC50 entre 0,5 e 8 µM), seguidos dos inibidores de topoisomerases (IC50
entre 4 e 20 µM), de HDACs (IC50 entre 7 e 50 µM) e de HATs (IC50 de 40 µM). Buscando identificar
possíveis organelas alvo destes compostos, os parasitas tratados foram submetidos a análises de
microscopia eletrônica de transmissão. Diferentes alterações foram observadas, como
desorganização do flagelo, inchaço mitocondrial, topologia atípica do kDNA, extração citosólica e
blebbling de membrana. Além disto, foram reportados por microscopia de varredura o
arredondamento, o achatamento e a torção do corpo celular do protozoário. Em relação à viabilidade
celular, os inibidores de cisteínas proteases promoveram a maior redução do percentual de parasitas
viáveis ao passo que foram os menos tóxicos para as células hospedeiras (CC50 maior que 10 µM).
Portanto, com base nestes resultados, conclui-se que estas enzimas são alvos válidos e que estes
compostos podem ser explorados como drogas promissoras em estudos quimioterápicos contra o T.
cruzi.
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Resumo
O Trypanosoma cruzi é um protozoário flagelado da classe Zoomastigophorea e da família Trypanasomatidae, causador da
tripanossomíase americana, ou doença de Chagas. Surtos tem ocorrido e a doença de Chagas tem se tornado endêmica em país que
se acreditava livre da doença. Portanto, a presente revisão tem o objetivo de levantar resultados de pesquisas que avaliaram a
ocorrência da doença de Chagas em animais selvagens e indicadores da ligação ao ciclo doméstico. O papel dos animais selvagens
como reservatórios de doenças é um fator com inúmeras implicações. As interações e encontros ecológicos entre as espécies vetoriais
e hospedeiras são moduladas pela composição faunística moldada pela condição do ambiente. A aproximação de vetores selvagens em
ambientes próximos às moradias ocorre principalmente devido a necessidade de alimentação, por causa do desmatamento e a
dificuldade de acesso as suas fontes naturais de alimento, que são mamíferos selvagens, por redução destes em habitats naturais.
Algumas espécies parecem desempenhar um papel de destaque no ciclo. Os quatis, por exemplo, apresentam traços biológicos
(comportamento de alimentação eclética, longa vida, dispersão de longa distância e exploração de estratos arbóreos e terrestres em
diferentes habitats) que aumentam a probabilidade de exposição a várias sub-populações heterogêneas de T. cruzi. Além disso, seus
ninhos podem ser visitados por diferentes indivíduos inclusive outras espécies de mamíferos, incluindo marsupiais e roedores, servindo
como foco de transmissão. Quatis e guaxinins podem atuar como bio-acumuladores e como dispersores de T. cruzi, pois exibem
populações muito maiores em comparação com os grandes carnívoros e usam todos os estratos florestais. Pequenos mamíferos
(roedores e marsupiais) que estão em um nível mais baixo da pirâmide trófica além de exibirem populações maiores, sofrem rápida
rotatividade populacional e também podem ser agentes importantes para a transmissão da doença aos seres humanos devido à sua a
capacidade de abrigar a infecção e sua proximidade com triatomíneos próximos ou dentro de residências. Desta forma, observar os
achados de pesquisas pode fornecer dados valiosos quanto aos aspectos epidemiológicos dos ciclos selvagens das doenças e
contribuir para traçar um mapa de risco e medidas de controle de doenças visando a preservação da saúde humana.
Palavras-chave: animais selvagens, doença de Chagas, hospedeiros, vetores zoonose
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MEDIDAS DE CONTROLE DIANTE DA NOTIFICAÇÃO DA DOENÇA DE CHAGAS NO PIAUÍ
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Resumo
Introdução: A doença de chagas é uma doença negligenciada e importante problema de saúde pública no Brasil. A doença é
transmitida por insetos (Triatominae, Hemiptera, Reduviidae) infectados com Trypanosoma cruzi e está associada a condições de

vulnerabilidade social. Existem cerca de 6 a 7 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo, a maioria na América latina. Objetivo:
Descrever as medidas de controle realizadas após notificação positiva de doença de chagas no Estado Piauí, durante o período de 2007
a 2016. Método: Estudo descritivo, baseado em informações colhidas através de dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação – Sinan da Secretária Estadual de Saúde do Piauí. Foram levantados dados sobre as medidas de controle realizadas após a
notificação e foi preservada a identidade das pessoas diante das informações colhidas. Resultados: Os dados levantados fazem
referência a notificação de 91 casos confirmados da doença de chagas no período de 2007 a 2016. Com relação as medidas de
controle, observou-se que em 68,13% dos casos foi realizado o controle de triatomídeo, em 53,85% dos casos notificados foram
tomadas medidas com relação a implantação de normas de biossegurança em laboratórios e 2,20% foram realizadas supervisões em
unidades de hemoterapia. Em todas as unidades de hemoterapia onde foram realizadas as supervisões também foram aplicadas
medidas de controle de triatomídeo. Chama atenção o grande número (24,18%) de dados ignorados, o que pode refletir falta de ações
diante da situação encontrada. Discussão: O combate sistémico dos Vetores da doença é uma das medidas preventivas de maior
eficácia para o seu controle. As medidas tomadas no estado estão voltadas para o controle em estabelecimentos que manipulam
sangue e hemoderivados. Conclusão: As medidas de controle tomadas no estado do Piauí ainda são incipientes. A sua efetiva
realização contribui com a quebra da cadeia de transmissão, visto que os casos notificados podem ser provenientes de um locus de
transmissão.
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MIOCARDIOPATIA CHAGÁSICA CRÔNICA: POLIMORFISMOS DE IL6, IL17 e IL18
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Resumo

Introdução: A cardiopatia chagásica crônica ocorre em 20- 30% dos indivíduos infectados por
Trypanosoma cruzi, sendo um dos fatores associados à sua evolução a resposta imune do hospedeiro
frente ao parasito. Polimorfismo de citocinas e presença de citocinas inflamatórias podem influenciar
no desenvolvimento dessa cardiopatia. Objetivos: Avaliar a relação entre os polimorfismos das
citocinas IL6, IL17 e IL18 e a gravidade da cardiopatia chagásica, expressa pela Fração de Ejeção do
Ventrículo Esquerdo (FEVE) do ecocardiograma. Desenho do estudo: Foram selecionados 165
indivíduos com doença de Chagas, classificados em Formas Indeterminada (FI), Cardíaca (FC),
Digestiva (FD) e Cardíaca + Digestiva (FCD) – provenientes da Divisão de Moléstias Infecciosas e do
Instituto do Coração (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, USP). O diagnóstico de doença
de Chagas foi feito através de dois testes positivos (ELISA, Imunofluorescência Indireta ou
Hemaglutinação). Métodos: Foi feita extração de DNA de sangue periférico através da técnica de
precipitação de sal, com DTAB/CTAB, e PCR-Real Time. Os seguintes polimorfismos foram
analisados: IL6 174 G/C (rs1800795), IL17 152 G/A (rs2275913), e IL18 607 G/T (rs1946518). A FEVE
foi classificada em ≥ 45% e < 45%. Resultados: Houve maior frequência do alelo C de IL6 no grupo
de pacientes com FEVE ≥ 45% (p = 0,015; RC: 1,992; IC: 1,145 – 3,467); o mesmo ocorreu com o
alelo A de IL17 (p = 0,022; RC: 5,842; IC: 1,290 – 26,452) e o alelo T de IL18 (p = 0,007; RC: 1,899;
IC: 1,187 – 3,038). Em relação às frequências genotípicas, apenas IL18 obteve significância (p =
0,038). Discussão: Os polimorfismos das citocinas IL6 174 G/C, IL17 152 G/A e IL18 G/T foram
relacionados a maiores FEVE e tem sido associados a alterações do padrão de secreção de citocinas
por estudos prévios. Conclusão: Ressalta-se a importância do hospedeiro na gênese da cardiopatia
chagásica. Apoio: FAPESP 12/50273-0.
Palavras-chaves: doença de Chagas, miocardiopatia chagásica, IL6, IL17, IL18
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Resumo

Introdução: Embora o Brasil tenha recebido a Certificação Internacional de Eliminação da Transmissão
da Doença de Chagas pelo Triatoma infestans em 2006, outras espécies como o Triatoma
brasilienses, Triatoma pseudomaculata e Pastrongylus lutzi apresentam um risco para a manutenção
da infecção. Objetivos: Avaliar e quantificar o efeito de estratégias de controle combinadas para a
eliminação da transmissão em humanos. Desenho do estudo: O estudo considera uma comunidade,
como as do interior Pernambuco – com a presença de triatomíneos. Consideram-se dois ambientes:
peridomicílio e intradomicílio, entre os quais os triatomíneos podem se movimentar. No ambiente
peridomiciliar consideramos a presença de hospedeiros competentes e não-competentes e, no
intradomicílio, humanos e animais domésticos. Três estratégias de controle vetorial foram testadas: 1 melhoria da qualidade das residências, 2 - utilização de inseticidas residuais no interior das casas e, 3
- utilização de redes nas janelas e portas; além disso, avaliamos o efeito de tratamento de mulheres
em idade reprodutiva para o controle de transmissão vertical. Métodos: Para simular os cenários
relacionados às mediadas de controle utilizamos um modelo epidemiológico compartimental –
dividindo a população em dois estados epidemiológicos: 1 - suscetíveis ou 2 - infectados com o
parasita Trypanosoma cruzi. Os dados utilizados para a simulação são oriundos da literatura.
Resultados principais: Os resultados das simulações demonstram que, ainda que as medidas de
controle vetorial possam reduzir o número de triatomíneos dentro das casas, a infecção pode persistir
por muitos anos na população, sendo necessário a realização de medidas de diagnóstico e
tratamento, especialmente em mulheres em idade fértil, evitando, assim, transmissão congênita e
complicações a longo prazo. Além disso, as medidas de controle vetorial devem ser mantidas por um
longo período de tempo, sendo que sua interrupção provoca a reinfestações/reinvasões de
triatomíneos e, consequentemente, um aumento no número de novos casos. Discussão: Além da
manutenção das medidas de controle vetoriais, detecção e tratamento de infectados, comunicação e
educação da população sobre a enfermidade é de fundamental importância. Conclusões: Com as
informações adequadas e colaboração multidisciplinar, os modelos epidemiológicos se mostram
ferramentas valiosas para compreender os efeitos das medidas de controle, auxiliando no processo de
tomada de decisão.
Palavras-chaves: epidemiologia matemático-computacional, estratégias de controle, tratamento, triatomíneos

MODELO EXPERIMENTAL DE INFECÇÃO ORAL PELO TRYPANOSOMA CRUZI REVELA
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Resumo
A infecção oral pelo Trypanosoma cruzi, agente etiológico da Doença de Chagas, é a via de transmissão com maior registro
de casos no Brasil nos dias de hoje. Outros países da América Latina também reportaram surtos associados ao consumo de
alimentos contaminados. Esta via de infecção apresenta sintomas específicos como edema de face e de membros inferiores
e, em alguns casos, hemorragias e trombose. Mesmo assim, ainda existem poucos estudos que abordam esta via de
transmissão tanto ao nível da sua patogênese quanto, mais especificamente, ao nível do sistema hemostático e sua interação
com o sistema imune. Neste trabalho, camundongos BALB/c com idade entre 6±8 semanas foram infectados por via oral com
5x104 tripomastigotas metacíclicos da cepa Tulahuén derivados de excreta de insetos Triatoma infestans. Os animais foram
tratados de acordo com as regras do comitê de ética em pesquisa animal da Fundação Oswaldo Cruz. Quando comparados
com os controles, os animais infectados apresentaram altas concentrações séricas de citocinas pró-inflamatórias (TNF-α, IFNγ e IL-6). As dosagens de citocinas aumentaram no decorrer da fase aguda e as maiores concentrações foram obtidas no pico

da parasitemia. Os hemogramas demonstraram uma trombocitopenia nos animais infectados aos 14 e 21 dias pós-infecção
(dpi) e leucocitose aos 21 dpi. O ensaio de sangramento de cauda mostrou que os animais perdem mais sangue ao longo da
infecção, particularmente aos 21 dpi. As concentrações dos fatores de coagulação variaram durante a infecção com um
aumento de FV e diminuição de FVIII aos 14 dpi indicando distúrbios na cascata de coagulação. Os ensaios de aPTT (Tempo
de tromboplastina parcial ativada) e PT (Tempo de protrombina) mostraram um aumento do tempo de coagulação aos 21 dpi.
Além disso, ensaios de bloqueio de IL-6R indicaram melhorias nos animais infectados com tempos de coagulação
semelhantes aos controles, demonstrando a importância de IL-6 na hemostasia durante a fase aguda da infecção oral. Estes
resultados demonstram, pela primeira vez, que a infecção oral pelo T. cruzi, resulta em alterações significativas no sistema
hemostático e mostram a relevância do crosstalk entre inflamação e coagulação nesta doença parasitária.
Palavras-chaves: citocinas, doença de Chagas, hemostasia, infecção oral, inflamação
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Resumo

A doença de Chagas(DC), também conhecida como mal de Chagas, chaguismo e tripanossomíase
americana, é uma infecção causada pelo protozoário cinetoplástida flagelado Trypanosoma cruzi, é
transmitida por insetos conhecidos no Brasil pelos nomes de barbeiro, chupança, fincão, bicudo,
chupão e procotó. No Piauí 151 (67,4%) dos municípios são trabalhados como prioritários, face à
persistência do vetor domiciliado. O monitoramento e controle de adoecimento e morte da população
por DC é feito por indicadores epidemiológicos, servindo de subsídio para a tomada de decisões pela
gestão e profissionais de saúde. Objetiva-se com esse estudo avaliar o comportamento da DC no
Piauí no período de 2007 a 2017 por meio de indicadores de morbimortalidade. Utilizou-se dados
secundários de adoecimento captados no sistema de informação de agravos de notificação (SINAN),
e de morte através do sistema de informação de mortalidade (SIM). Os resultados demonstraram
tendências de declínio tanto na morbidade, como na mortalidade específica por DC. A morbidade
reduziu de 0,6 para 0,2 casos para cada grupo de 100 mil habitantes, enquanto a mortalidade
específica reduziu de 2,9 para 1,4 casos de DC por 100 mil habitantes. A superioridade de óbitos
sobre o total de casos é devido ao fato da notificação da doença ser compulsória apenas na fase
aguda, e os óbitos serem decorrentes de pessoas com a doença na fase crônica. Outro fator
determinante é a subnotificação da doença na fase aguda, por viés de diagnóstico e uma rede
deficiente de apoio diagnóstico. Com base nos achados há de reconhecer sua importância
epidemiológica no Piauí, face à presença e dispersão do vetor transmissor da doença na maioria dos
municípios do estado, com transmissão confirmada por adoecimentos e mortes de pessoas
residentes.
Palavras-chaves: doença de Chagas, mortalidade específica, indicadores epidemiológicos.
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Resumo

Introdução:O bloqueio de ramo direito (BRD) associado ao bloqueio divisional anterossuperior do
ramo esquerdo (BDASE) é uma alteração eletrocardiográfica frequente em portadores de doença de

Chagas (DC) com cardiopatia. A presença do distúrbio de condução na DC está relacionada a umpior
prognóstico, quando comparado com pessoas com sorologia positiva e eletrocardiograma (ECG)
normal. A fração de ejeção ventricular esquerda (FEVE) também está relacionada com o prognóstico,
quanto menor, pior é a sobrevida. Sabe-se que a duração do complexo QRS ao ECG tem relação com
a FEVE, quanto maior, pior é a FEVE. Objetivo: descrever as morfologias do BRD em pacientes
portadores de DC e correlacioná-las com o ecocardiograma com data de até 1,5 ano da realização do
ECG. Metodologia: pacientes registrados em um banco de dados de um ambulatório de referência
para DC, com duas sorologias positivas com métodos diferentes para DC e BRD foram selecionados.
A análise estatística foi feita com o software SPSS 23.0. Resultados: Dos 680 pacientes do banco de
dados, 123 preencheram o critério de inclusão. A idade média e o sexo foram respectivamente 64
anos ± 11.5 (32-89), 72% sexo feminino. As morfologias vistas, a prevalência e a FEVE foram
respectivamente: padrão rsR’, 66%,55% ±13.4; padrão R, 23%, 57%±15; padrão rR’, 6%, 43% ±13;
padrão Rr, 1,6%, 65% ±3,9; padrão qR, 1,6%, 31% ±7,7; padrão RS, 0,08%, 64% (1 caso); Quanto a
duração do QRS em segundos, frequência e FEVE: <0.150s, 75.6%, 42%±27; ≥0.150s, 24%, 33%±26.
A FEVE foi menor nas morfologias rR’ e qR com diferença estatística e intervalo de confiança de 95%
(IC 95%), respectivamente, p = 0,038, IC 95% (-22,5 a 0,63%) e p=0,022, IC 95% (-3,37-43,3%). Não
houve diferença estatisticamente significante quando se comparou a duração do QRS. Conclusão:
percebe-se que a morfologia rR’ e qR têm consistência com redução maior da FEVE. Entretanto, pelo
grande intervalo de confiança os dados precisam ser reproduzidos, aumentando-se a amostra. Pelo
baixo custo e acessibilidade do ECG, esses dados podem contribuir com o raciocínio clínico e na
tomada de decisão terapêutica até a realização do ecocardiograma para definir a FEVE.
Palavras-chaves: Doenças de Chagas, Bloqueio de ramo direito, Fração de ejeção do ventrículo esquerdo, Morfologia

MORTALIDADE POR DOENÇA DE CHAGAS NO BRASIL: ANÁLISE BAYESIANA DOS EFEITOS
DE IDADE, PERÍODO E COORTE DE NASCIMENTO E PROJEÇÕES PARA DUAS DÉCADAS.
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Resumo

A doença de Chagas (DC) é uma infecção parasitária crônica causada pelo Trypanosoma cruzi, sendo
uma zoonose complexa que inclui numerosos vertebrados como reservatórios e insetos triatomíneos
como vetores. Essa doença é de grande interesse para a saúde pública por ser evitável, e ter
complicações graves. Neste estudo, foram analisados os efeitos de idade,período e coorte de
nascimento (efeitos APC) na evolução temporal da mortalidade por DC no Brasil, segundo sexo e
regiões geográficas, no período de 1980 a 2014. Além disso, foram estimados os riscos de
mortalidade pela doença para os anos de 2015 a 2034. Os registros de óbito e DADOS populacionais
foram extraídos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS). Os óbitos por DC
foram corrigidos por óbitos por causa mal definida, idade e sexo ignorados. Modelos APC foram
estimados sob o enfoque bayesiano, considerando os efeitos APC e termos aleatórios não
estruturados sobre a superdispersão da informação. O método determinístico INLA (Integrated Nested
Laplace Approximations) foi utilizado na inferência dos parâmetros. Em geral, houve tendência
crescente do risco de óbito com o aumento da idade. As maiores taxas de mortalidade foram
observadas no Centro Oeste, Sudeste e Sul, no entanto, houve redução no risco de morte nos anos
2000. No Nordeste observou-se estabilidade no risco de morte, e no Norte tendência crescente,
porém significativa apenas entre 1995-1999. Em todas as regiões, o risco de óbito por DC mostrou
redução progressiva para as coortes nascidas a partir da década de 1960. As estimativas para o
período de 2015-2034, indicam uma redução de 76,0% no risco, com maior impacto para os
indivíduos mais jovens. Os achados do estudo sugerem que os efeitos na idade e coorte de
nascimento sejam consequência do efeito de período promovido pelo Programa de Controle da DC,
bem como, da ampliação do acesso aos serviços de saúde que, associadas, diminuíram a exposição
da população à infecção pelo parasita.
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Resumo
Introdução: A Doença de Chagas é desencadeada por um protozoário flagelado e apresenta clinicamente duas fases, a aguda, com
sinais e sintomas leves, e por muitas vezes assintomático, e a segunda, crônica, que pode provocar comprometimento cardíaco,
digestivo, nervoso ou em múltiplos locais, e ocasionar a morte. No Brasil, ocorreram 4.472 óbitos por doença de Chagas em 2015,
sendo 955 (21,36%) na Região Nordeste. Objetivo: Analisar indicador de mortalidade por doença de Chagas e sua tendência temporal
no Estado do Piauí, de 2000 a 2016. Método: Estudo de série temporal baseado em dados do Sistema de Mortalidade (SIM) e
sociodemográficos colhidos no DATASUS (http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.phparea= 0901&item=1&acao=26&pad=31655).
Foi realizada análise da taxa bruta de mortalidade por Doença de Chagas por 100.000 habitantes por meio da regressão de Poisson por
Joinpoint e de regressão polinomial. Resultados: No período de 2000 a 2016 no Piauí ocorreram 1.150 mortes que tiveram como causa
base a Doença de Chagas, sendo 719 (62,52%) entre homens e 431 (37,48%) mulheres. A análise de mortalidade pela doença, com o
método de regressão por Joinpoint, mostrou ascendência de casos no período de 2000 a 2008 (APC:7,8*; IC95%: 2,4 – 13,5; P<0,01) e
nos anos de 2009 a 2016 descendente (APC:-5,8*; IC95%: -10,5 - -0,9; p<0,01). A análise por regressão polinomial apresentou-se
consoante com a análise de Joinpoint (y = -0,0012x3 + 0,0181x2 + 0,0392x + 1,6201; R² = 0,5347). Discussão: É observado o maior
percentual de mortalidade por Doença de Chagas entre homens, o que é preocupante e pode ser reflexo da dificuldade de
acessibilidade aos serviços de saúde, em decorrência da jornada de trabalho e crenças acerca do autocuidado. A taxa bruta de
mortalidade por Chagas no Piauí apresenta tendências temporais significativas. Observou-se queda a partir de 2008 com tendência
decrescente e continua, porém, é necessário ações que combatam a Doença de Chagas no Piauí com vistas a eliminação deste agravo
como causa base de óbito na população. Conclusão: Nos últimos anos a mortalidade por Chagas no Estado do Piauí tem apresentado
queda, porém se faz necessário investigar os fatores relacionados a esse achado para melhor intensificação de medidas de controle
deste problema.
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Resumo

Morte súbita na doença de Chagas é relatada desde os primórdios da descoberta e seu conceito
continua amplo, consistindo em morte instantânea ou em até 24 horas. O motivo desse relato é
prestar informes preliminares sobre esse tipo de morte no município de Mambaí GO, área endêmica
de doença de Chagas. Atuando no projeto Mambaí desde 1975, e visitando a população várias vezes
ao ano, durante mais de 40 anos, arquivamos informações clinicas, sorológicas, eletrocardiográficas e
radiológicas e coligimos informações sobre morte súbita, dos parentes, amigos e vizinhos da vítima.
A população do município em 1975 era 4.280 indivíduos, foi realizada a sorologia para doença de
Chagas em 2.820 e 971 (34,4%) foram soropositivos, pelos métodos de fixação do complemento,
hemaglutinação indireta e imunofluorescência indireta, em dois laboratórios. Foram registrados dados
preliminares sobre morte súbita de 85 pessoas, 56 do sexo masculino e 29 do sexo feminino. Setenta
e quatro pessoas eram soropositivas assim distribuídas: nove com 3 sorologias, duas com 4, onze
com 5 e 52 com 6 sorologias positivas. Onze pessoas tiveram sorologias negativas, uma pessoa com
3, uma outra com 5, e nove com seis sorologias negativas. A idade de 67 pacientes à época do óbito
variou de 19 a 82 anos. Quatro foram a óbito com idade de 19 a 29 anos, 12 com 30 a 39, nove com
40 a 49, 16 com 50 a 59, 21 com 60 a 69 e cinco com 70 a 82 anos. Não sabemos a idade de 18
pacientes à época do óbito. Os óbitos ocorreram entre 1975 e 2017, mas somente de 73 pacientes
sabemos o ano da ocorrência. De 1975 a 1979 houve nove óbitos, de 1980 a 1989 trinta e nove, de
1990 a 1999 houve seis, de 2000 a 2009 oito e de 2010 a 2017 houve 11 óbitos. Para 12 pacientes

não temos informação do ano em que óbito ocorreu. O óbito ocorreu em Mambaí ou em outros
municípios onde passaram a residir. As circunstâncias e as características do óbito estão sendo
resgatadas. O óbito súbito predominou no sexo masculino 65,9% (56/85) e nos soropositivos 87%
(74/85).
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Resumo
A Doença de Chagas (DC) é uma doença tropical negligenciada, considerada um grave problema de saúde pública na
América Latina. Devido a migrações, a DC vem se estabelecendo em países não endêmicos, principalmente pelas vias de
transmissão transfusional e congênita. A frequência global da transmissão congênita varia em torno de 4 a 12% e no Brasil de
0,1 a 5,2%. No Distrito Federal (DF), o último trabalho sobre prevalência da DC congênita foi realizado em 1983. Certamente,
hoje, é necessária a implantação de uma nova avaliação para uma visão mais atualizada. Dessa forma, o estudo teve como
objetivo estimar a prevalência de infecção por Trypanosoma cruzi (T.cruzi) em gestantes atendidas pelo SUS (Sistema Único
de Saúde) no período de 2014 a 2016 e estimar a frequência de transmissão congênita nos filhos de mães soropositivas para
T. cruzi no DF, em 2016. Para isso, foi realizado um inquérito de soroprevalência para determinação da frequência de infecção
por T. cruzi nas gestantes e todas que tiveram sorologia positiva em 2016, foram convidadas para participarem da avaliação
da transmissão congênita. Os dados para estimar a soroprevalência foram extraídos do banco de dados do Instituto de
Diagnósticos de Brasília da APAE/DF, que compõe a Rede Cegonha da Secretaria de Estado de Saúde. Foi aplicado um
questionário abordando dados do perfil demográfico, características de moradia, dados socioeconômicos, dados gestacionais
e clínicos, conhecimento sobre a DC e dados dos bebês. Foi coletada uma amostra de sangue venoso das mães, uma
amostra dos filhos ao nascimento e caso houvesse um resultado inicial positivo, uma segunda coleta aos nove meses. As
amostras foram submetidas a testes sorológicos, parasitológicos e moleculares. A análise dos dados mostrou que a
prevalência da infecção por T. cruzi em gestantes no período foi de 0,20% (52/25.871), 0,21% (74/35.790) e 0,17%
(62/37.234) respectivamente em 2014, 2015 e 2016 e a taxa de transmissão congênita foi de 2,32% (1/43), em 2016. A faixa
etária mais frequente foi de 20 a 39 anos nos três anos e a maioria era provinda do estado da Bahia. A frequência da infecção
em gestantes e a taxa de transmissão congênita no DF corroboram com outros achados na região centro-oeste do país.
Nossos resultados reforçam a necessidade de implementação contínua de um sistema de rastreio para as mulheres gestantes
e tratamento oportuno para recém-nascidos e crianças infectadas.
Palavras-chaves: Chagas Congênita, Chagas em Gestantes, Pré-Natal, Transmissão Chagas Congênita, Trypanosoma cruzi
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Resumo

Chagas é uma doença tropical causada pelo parasita Trypanosoma cruzi considerada negligenciada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS). Sua transmissão para seres humanos e outros mamíferos ocorre principalmente pelo inseto vetor
conhecido como barbeiro. Há 5,7 milhões de pessoas infectadas em 21 países da América Latina, mais de 6 milhões no
mundo e calcula-se que 70 milhões de pessoas estejam em risco de contrair a doença. Atualmente estima-se que menos de
1% das pessoas infectadas recebem tratamento. As doenças negligenciadas continuam a causar significativa morbidade e
mortalidade no mundo em desenvolvimento. A iniciativa ETMI-PLUS, promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde
(OPAS), incentiva os sistemas de saúde das Américas a realizar a triagem e o controle da doença em mulheres grávidas com
o mesmo nível de prioridade que outras doenças mais conhecidas, como HIV. Atualmente, estima-se que existam mais de 1,2
milhão de mulheres com a infecção e que a cada ano nascem mais de 8.000 crianças com Chagas pela transmissão de mãe
para filho. Identificar gestantes infectadas pelo Trypanosoma cruzi é um dos principais desafios para a prevenção e controle
da doença de Chagas (DC) em países endêmicos. O objetivo deste artigo foi realizar uma avaliação das políticas públicas de
controle da doença de Chagas congênita (DCC) existentes no mundo, ponderar a necessidade de rastreio de DC no pré-natal
de mulhers brasileiras, bem como o tratamento precoce de crianças infectadas. Foi realizada uma revisão de método misto de
estratégias de políticas de DCC, pesquisando a literatura nas bases de dados PubMed, Google Acadêmico e da Organização
Mundial da Saúde (OMS) usando os termos-chave: "diagnostic", "Chagas disease" e "pregnant"; como texto livre e combinado
como uma frase para aumentar a sensibilidade da pesquisa. Revisões, recomendações, diretrizes e relatórios de programas
de controle/ vigilância foram incluídos. Dos 151 documentos DCC identificados, 12 corresponderam à inclusão. A Espanha é a
único país com um monitoramento sistemático estabelecido de DCC em mulheres grávidas nascidas em países latinoamericanos e a Colômbia é o único país da américa que conta com um projeto-piloto de controle da transmissão vertical de
DC e tratamento precoce de bebês infectados. O Brasil precisa urgentemente de uma política pública de rastreamento e
tratamento de gestantes chagásicas, controle da transmissão vertical e tratamento precoce do neonato infectado.
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Resumo

A Doença de Chagas (DC) é um problema de saúde pública na América Latina. Na forma crônica da
mesma, cerca de 30% dos pacientes desenvolvem cardiopatia crônica com arritmia, cardiomegalia
progressiva, eventos tromboembólicos e insuficiência cardíaca. Esses sintomas sugerem uma
persistente associação com a presença de infiltrado inflamatório e a destruição celular e tecidual do
músculo cardíaco. Apesar disso, poucos estudos avaliando o papel de células inflamatórias como os
neutrófilos, na patologia da DC, têm sido realizados. O objetivo desse trabalho foi avaliar o processo
de desgranulação de neutrófilos, de sangue periférico de pacientes com as formas clínicas
Indeterminada e Cardíaca da DC, a fim de entender a contribuição dessas células para o
estabelecimento das formas clínicas dessa doença. O antígeno solúvel do t. cruzi foi obtido por meio
de cultura da cepa Y em meio LIT; a avaliação da desgranulação de neutrófilos, de sangue periférico
de pacientes com a DC, nas formas clínicas Indeterminada (n=4) e Cardíaca (n=5), estimulados com
fMLP e/ou com o estímulo solúvel do t. cruzi, foi realizada por meio da atividade da enzima elastase.
Neutrófilos, de pacientes com a forma clínica Indeterminada, apresentaram perfil de desgranulação
semelhante aos neutrófilos de indivíduos saudáveis. Por sua vez, neutrófilos de pacientes com a
forma clínica cardíaca, tiveram uma redução de 60% na capacidade de desgranular, quando
comparado aos neutrófilos dos grupos anteriores (p<0,05). Neutrófilos de pacientes, com a forma
clínica cardíaca da DC, possuem uma menor capacidade de desgranular. Esse achado pode ser
importante para o entendimento do papel dessas células no estabelecimento dos estágios clínicos da
DC, podendo contribuir para o melhor prognóstico da mesma.
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Resumo
As Ecto-Nucleosídeo Trifosfato Difosfohidrolases (NTPDases) são enzimas que hidrolisam uma ampla gama de
nucleotídeos tri- e difosfatados. Estudos prévios apontam a participação destas nos processos de infectividade, virulência e
aquisição de purinas por Trypanosoma cruzi. Neste trabalho, desenvolvemos e avaliamos a viabilidade do parasita
recombinante (hemi-nocaute) para o gene TcNTPDase-1, a fim de compreender o papel desta enzima, na interação in vitro,
destes parasitos com as células do hospedeiro. Para isso, as regiões intergênicas upstream e downstream do gene
TcNTPDase-1 foram amplificadas por PCR, ligadas nos respectivos vetores para nocaute pNEO2 e pHYG2 e transfectadas
em epimastigotas de T.cruzi (clone Dm28c). Assim, clones dos parasitos recombinantes foram selecionados e cultivados a
28°C em meio LIT, suplementado com 10% de SFB. A extração do RNA foi feita utilizando o reagente TRIzol®, seguido pela
quantificação e tratamento com DNAse e síntese do cDNA. Os ensaios de RT-qPCR foram realizados utilizando TcGAPDH e
TcCalmodulina como genes de referência. Para os ensaios de western blotting, as proteínas foram extraídas utilizando o
método de congelamento e descongelamento e, para revelação das bandas, foi utilizado o soro anti-apirase de batata. As
interações in vitro dos parasitos recombinantes com as células VERO foram realizadas em 2 ou 48h a 37°C. Observamos que
as formas epimastigotas e tripomastigotas dos hemi-nocaute, resistentes a Higromicina e Neomicina, apresentaram menor
expressão da TcNTPDase-1, tanto a nível de mRNA quanto a nível de proteína, quando comparados ao clone selvagem. Além
disso, os ensaios de infecção in vitro em células VERO, utilizando os parasitas recombinantes, mostraram uma significante
redução nos índices de adesão e endocítico. Em contrapartida, quando T.cruzi foi nocauteado em ambos os alelos do gene
NTPDase-1 simultaneamente, não foi possível observar sobrevivência do parasito. No entanto, os parasitos hemi-nocaute são
viáveis e apresentam níveis de expressão e interação com células VERO alterados. Esses resultados sugerem um papel
desta enzima nos processos de adesão e internalização do parasita as células do hospedeiro.
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Resumo
No Brasil, a notificação é compulsória e imediata para todos os casos suspeitos ou confirmados de doença de Chagas
aguda,isolados ou agrupados,ocorrido por qualquer forma provável de transmissão(Portaria MS n°104/2011). Diferentemente
dos casos agudos,até 2013 nenhum estado brasileiro notificava compulsoriamente os casos crônicos. A partir daquele ano, a
notificação compulsória da doença de Chagas Crônica é obrigatória em todo o território goiano (Resolução n°04/2013–SESGO).Objetivou-se com essa iniciativa a necessidade das notificações para dimensionamento do quantitativo dos
infectados,forma clínica preponderante e até mesmo a evolução do tratamento pós-medicação, já que em média,750 pessoas
vão a óbito por ano em Goiás (SIM-Sistema de Informação de Mortalidade). As notificações ainda transcendem o acesso
destes ao sistema de saúde, monitoramento de gestantes e seus filhos, além dos doadores de sangue. Todos os dados foram
obtidos a partir do SINAN-Sistema de Informação de Agravos de Notificação a nível estadual. Desde a publicação do
decreto,3.215 notificações constam no banco do SINAN. Até o presente momento, a forma clínica sintomática preponderante
é a cardíaca,um pouco mais da metade são mulheres (55,8%),idade média de 56,6 anos. Os municípios goianos com maior
número de notificações concentram-se próximos à capital do estado, com exceção de Posse que faz fronteira com Correntina
na Bahia. Goiânia registra o maior número de notificações (1.586), provavelmente porque os pacientes com receio de não
serem atendidos na referência da capital, omitem seu verdadeiro município de residência. Hoje há um esfacelamento neste
atendimento: desde o abandono dos programas de controle de vetores, falta de investimentos em melhorias habitacionais,
incapacidade dos centros de referência no atendimento ao grande fluxo de infectados,deficiências crônicas de recursos
humanos e especializados, desinteresse da indústria farmacêutica em desenvolver novos fármacos. Espera-se também, que
uma doença tão negligenciada como esta, possa chamar atenção das autoridades em saúde para um novo
redimensionamento no atendimento a esses doentes que em geral pertencem a um grupo de pessoas de baixo poder
aquisitivo, de precárias condições habitacionais e mesmo falta de conhecimento sobre esta doença tão enigmática. Que a
apresentação destes dados demonstre a importância desta doença em Goiás e que sensibilizem autoridades sanitárias para a
implantação desta notificação em todo o Brasil.
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Resumo

Embora apresente toxicidade e eficácia dependente da cepa e fase da doença, o Benznidazol (BNZ) é
o medicamento de referência no tratamento da infecção pelo Trypanosoma cruzi. Assim, além da
busca por novos fármacos, um possível caminho para o desenvolvimento de novas terapias para a
doença de Chagas seria trabalhar com diferentes formulações de BNZ ou regimes terapêuticos
alternativos, visando reduzir a incidência de efeitos colaterais. Portanto, este estudo tem como
objetivo avaliar a eficácia de novas estratégias terapêuticas utilizando o BNZ na fase aguda da doença
de Chagas em camundongos infectados com cepas Y e VL-10. Para isso, 80 camundongos Swiss
foram distribuídos em dois grupos experimentais: infectados com 5x103 formas tripomastigotas
sanguíneas da cepa Y (n=40) e da cepa VL-10 (n=40), sendo que em cada um destes ensaios os
animais foram distribuídos em cinco subgrupos: infectados e não tratados, infectados e tratados com
BNZ 100 mg/kg/dia por 20 dias; infectados e tratados com BNZ 100 mg/kg/dia por 40 dias; infectados
e tratados com BNZ 40 mg/kg/dia por 20 dias, infectados e tratados com BNZ 40 mg/kg/dia por 40
dias. O tratamento dos animais foi realizado via gavagem após a confirmação da infecção, e para
posterior avaliação da cura foram realizados exames de sangue a fresco (FBE) e qPCR (sangue,
coração e cólon) após a imunossupressão. Na infecção aguda pelas cepas Y e VL-10 do T. cruzi, o
tratamento com menor dose e período padrão (40 mg/kg/dia - 20 dias) ou dose menor por período
maior (40 mg/kg/dia - 40 dias) foram incapazes de promover a cura. No entanto, quando os animais
foram tratados com a dose padrão e tempo prolongado (100 mg/kg/dia - 40 dias), o percentual de cura
aumentou, embora sem atingir 100% para nenhuma das cepas. Sendo assim, nossos resultados
indicam que a teoria da proporcionalidade do BNZ, em relação à dose e ao tempo, se aplica às duas
cepas estudadas (Y e VL-10) na fase aguda da infecção. Entretanto, outras pesquisas avaliando
regimes de dose, bem como o modelo crônico da doença são necessárias para confirmar nossos
resultados.
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Resumo
O Benznidazol (BNZ), apesar de possuir certa toxicidade e eficácia dependente da cepa e da fase da doença, é o
medicamento de referência para o tratamento da infecção pelo Trypanosoma cruzi, protozoário causador da doença de
Chagas (DCh). Estudos recentes apontam que o esquema terapêutico atualmente em uso pode estar em sobredosagem.
Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar novos protocolos para o tratamento da DCh. Para isso, 80 camundongos
Swiss foram infectados com 5x103 formas tripomastigotas sanguíneas da cepa Be-78 e divididos entre os animais tratados na
fase aguda (n=40) ou na fase crônica (n=40) da infecção. Ambos os grupos possuíam 5 subgrupos: (1) Não tratados; (2) BNZ
100 mg/kg por 20 dias; (3) BNZ 100 mg/kg por 40 dias; (4) BNZ 40 mg/kg por 20 dias e (5) BNZ 40 mg/kg por 40 dias. O
tratamento dos animais na fase aguda foi iniciado após a confirmação da infecção e dos animais na fase crônica 120 dias
após a infecção, ambos via gavagem. Foram considerados curados os animais negativos no exame de sangue a fresco e nas
qPCRs de sangue, coração e cólon. Os animais tratados na fase aguda com BNZ 100 mg/kg ou BNZ 40 mg/kg por 20 dias
apresentaram 100 e 12% de cura, respectivamente. Já aqueles tratados com BNZ 100 mg/kg ou BNZ 40 mg/kg por 40 dias
apresentaram porcentagem de cura de 87%. Na fase crônica, o tratamento com BNZ 100 mg/kg por 20 dias ou 40 dias
alcançaram 75 e 33% de cura, respectivamente, enquanto os animais tratados com BNZ 40 mg/kg por 20 dias, 29% de cura.
Os melhores resultados foram daqueles animais tratados com BNZ 40 mg/kg por 40 dias, 86% de cura. Atualmente, a dose
padrão para o tratamento da DCh com BNZ é 100 mg/kg por 20 dias. A redução da dose, mantendo o tempo de tratamento ou
o aumento do tempo de tratamento, mantendo a dose levou à redução na porcentagem de cura para ambas as fases da
infecção. Entretanto, na fase crônica o tratamento com melhor resultado corresponde a redução da dose com o aumento do
tempo. Esses achados sugerem que a estratégia atual de terapia e avaliação de eficácia devem ser questionadas e
repensadas, todavia outras pesquisas avaliando regimes de dose são necessárias para confirmar nossos resultados. Além
disso, com base em nossos resultados, sugerimos que é importante avaliar os candidatos a medicamentos nas fases aguda e
crônica da DCh.
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Resumo
No Brasil, de 2007 a 2017, foram confirmados 2.345 casos de Doença de Chagas aguda, a maioria na Região Norte e apenas
seis no Sudeste. Além de 35 óbitos pelo agravo. O caso a seguir é o único confirmado no estado do Espírito Santo. LFBL,
dois anos, masculino, previamente hígido, em fevereiro de 2012, apresentou febre, dor abdominal, cefaleia e vômito. Após
três dias, evoluiu com rash cutâneo. No oitavo dia, atendido na Unidade de Saúde, com queda do estado geral e febre baixa,
Hb:9.9, Htco:29.2, Leuco:4.500, Plaq.:75.000. No 20º dia, levado ao pronto atendimento após síncope, apresentando
desidratação e palidez cutânea. Admitido no dia seguinte no Setor de Emergência do hospital de referência em choque
séptico. Glicemia capilar:52mg, Hb:12.2, Leuco:15.600, Plaq.:346.000, Ur:157, Cr:3.46, PCR:21.9, TGO:181, TGP:72,
Albumina:2.19, TAP:27.6%, PTTK:63”. Raio X de tórax: infiltrado bilateral com derrame pleural à direita. Óbito após algumas
horas. Observadas formas amastigotas nas fibras miocárdicas no exame histológico do coração. Confirmada a presença de
infecção mista por diferentes genótipos de T. cruzi, além da presença de T. dionisii por PCR. Mãe havia relatado que
encontrou “barbeiro” na mão da criança. A Doença de Chagas apresenta uma fase aguda, sintomática ou assintomática,
podendo evoluir para a fase crônica. Os sintomas da fase aguda são febre, mialgia, cefaleia, prostração e exantema, além de
hepatoesplenomegalia, dispneia e taquicardia por acometimento cardíaco. Casos graves, que cursam com miocardiopatia e
meningoencefalite, são mais frequentes em crianças. Aproximadamente 5 a 10% dos pacientes sintomáticos evoluem para
óbito. A não suspeição clínica pelos profissionais de saúde e a demora na instituição do tratamento pioram o prognóstico,
podendo ocasionar óbito, como no caso descrito. O diagnóstico é feito por meio de exame parasitológico direto na fase aguda
e sorologia na fase crônica. O tratamento específico é realizado com Benzonidazol e o controle de vetores é a única forma de
prevenção deste agravo. Assim, ações de vigilância devem ser desenvolvidas, já que na zona rural do estado do Espírito
Santo, é frequente a invasão domiciliar por triatomíneos infectados. Este caso enfatiza a necessidade de inclusão da Doença
de Chagas no diagnóstico diferencial no atendimento, objetivando tratamento precoce e evitando o óbito.
Palavras-chaves: Cardiomiopatia Chagásica, Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi
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Resumo
No diagnóstico da doença de Chagas crônica, recomenda-se provas sorológicas, mas as opções de testes, apresentam resultados
discordantes entre os diferentes kits disponíveis no mercado, devido principalmente aos tipos de antígenos de Trypanosoma cruzi
utilizados na preparação dos kits. Em regiões endêmicas, o uso de metodologias in house, usando isolados de T. cruzi autóctones, tem
demostrado melhores resultados, quando comparados com o uso de kit comerciais. O objetivo deste estudo é padronizar uma técnica de
ELISA in house usando antígenos de isolados de T. cruzi, autóctones do estado Amazonas para o diagnóstico da doença de Chagas. Os
testes foram realizados no laboratório de entomologia da FMT-HVD, onde foram utilizados os extratos de antígenos, AM90-T2 e AM90T5; nos antígenos foram testadas as concentrações de 40, 20, 10, 5 e 2.5 ug/mL, nos soros foram testadas diluições 1:50 e 1:100,
usando como amostras positivas e negativas um pool de soros procedentes de pacientes que foram confirmados em diferentes testes
sorológicos no estado Amazonas. Para a titulação do conjugado anti – IgG humano (Invitrogen®), foram usadas as diluições de 1:500,
1:1000, 1:2000 e 1:4000. Foi dividida a mediana dos positivos pela mediana dos negativos para observar quantas vezes o resultado dos
positivos é maior comparado com os resultados negativos. Observou-se que os resultados da diluição de 1:100 dos soros apresentam
maior quociente que os resultados da diluição 1:50. Na concentração dos antígenos, quando a diluição dos soros estava em 1:50, a
melhor concentração foi de 5 ug/mL e nos soros 1:100, foi na concentração de 10ug/mL, tendo a melhor concentração do conjugado de
diluição 1:500. Na etapa seguinte serão realizados testes de ELISA in house para avaliar diferentes antígenos obtidos de isolados de
Trypanosoma cruzi do estado Amazonas, bem como calcular a sensibilidade e especificidade dos testes e ainda verificar a possibilidade
de usá-los para o diagnóstico da doença de Chagas no Amazonas.
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Resumo
O açaí é muito utilizado na culinária da região norte, deste modo, o fato da contaminação pela via oral está relacionada com a polpa de
açaí, aponta- se a grande necessidade de atenção sanitária. Neste estudo, buscou- se analisar a percepção dos alunos do terceiro ano
do ensino médio sobre a doença de Chagas, com ênfase na transmissão oral pelo açaí. Foram entrevistados 148 alunos através de
questionários, entregues antes e após as palestras, as quais abordaram assuntos referentes à doença de Chagas. Quanto à existência
de cura para a doença de Chagas no pré- teste 41% e 52% nas escolas A e B respectivamente disseram haver cura para a doença e
42% e 25% disseram não haver cura pra doença. No pós- teste 98% nas duas escolas marcaram a opção “Sim” e 2% na escola A e 2%
na escola B, a opção “Não”. No pré-teste sobre a existência de outra via de transmissão da doença, 46% e 52% nas escolas A e B,
disseram que “Sim” e 18% na escola A e 15% na escola B para a opção “Não”. No pós- teste respectivamente para as duas escolas,
70% e 80% marcaram a opção “Sim”, 27% e 16% marcaram a opção “Não”. Quanto à sobrevivência do Trypanosoma cruzi na polpa do
açaí, no pré- teste, respectivamente para as duas escolas A e B, 25% e 7% disseram que sim, 63% e 70% disseram que não. No pósteste obteve-se respectivamente para as duas escolas 7% e 2% para a opção sim, 92% e 98% para a opção não. Quanto ao modo de
transmissão mais comum na Amazônia brasileira, a opção “Ingestão de açaí contaminado com o parasita causador da doença”
representou o maior percentual nos dois testes realizados, 50% e 91% pré-teste e 98% e 91% pós- teste. Observou- se um bom
conhecimento dos alunos em relação à doença. Não obstante, mais trabalhos devem ser feitos com a comunidade de modo geral, no
sentido de expandir essa temática, permitindo que essas informações cheguem às pessoas que moram na região endêmica e correm o
risco de se infectar.

Palavras-chaves: Alimentos contaminados, Educação em saúde, Prevenção, Região Amazônica, Trypanosoma cruzi
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Resumo

Introdução: A doença de Chagas (DC) é considerada uma condição crônica negligenciada, com
elevada carga de morbimortalidade e impacto negativo biopsicossocial.Objetivo: Descrever o perfil
clínico-epidemiológico dos pacientes de doença de Chagas crônicos (DCC), atendidos em serviço de
referência do Estado de Pernambuco.Metodologia: Trata-se de um estudo transversal, envolvendo
683 pacientes com DCC, acompanhados no período de 02/2016 a 05/2018. Foram incluídas as
variáveis socioeconômicas, epidemiológicas e clínicas: comorbidades, classificação clínica pela I
Diretriz Latino-americana de Cardiopatia Chagásica, variáveis eletrocardiográficas (ECG): (BRD Bloqueio de ramo direito/BDASE-bloqueio divisional ântero-superior esquerdo) e presença de marcapasso (MP) ou cardiodesfibrilador implantável(CDI); ao ecocardiograma(ECO): Fração de Ejeção do
Ventrículo esquerdo(FEVE), ao Holter: presença de Taquicardia Ventricular não Sustentada (TVNS) e
Taquicardia Ventricular Sustentada(TVS).Resultados: A casuística apresentou idade média de 62 ±
12 anos, com predominância do sexo feminino 69%; natural da Zona da Mata (40,5%), seguida do
Sertão (30%) e procedência da Região Metropolitana de Pernambuco (49,5%); grau de instrução:
fundamental incompleto em 40,5% com 30% de analfabetismo; renda de até 1 salário mínimo (76%)
com 12% sem nenhuma renda mensal declarada; 47% relatam DC na família; 82% já moraram em
zona rural, e 90%, em casa de taipa; 79% informaram a presença do vetor na moradia, e 7%
persistem com a presença do vetor até o momento. Entre as comorbidades: Hipertensão Arterial
Sistêmica em 76%, Dislipidemia em 47%, Diabetes Mellitus em 17%, Doença Arterial Coronariana em
9%.Foram acometidos com acidente vascular encefálico em 11 %,relatos de megaesôfago em 14,5%,
e megacólon, em 6%. ECG: BRD 40% BDASE 35,5%.ECO: FEVE média (54 % ± 15 %), presença de
TVNS 9% e TVS 1,5%.Implante de MP em 16% e de CDI em 1%, quanto à classificação clínica: 21%
A, 44%B1, 8%B2 e 27%C. Discussão e Conclusão: Houve o envelhecimento dos pacientes com
DCC, aumento de comorbidades, diferentemente das décadas passadas.A forma clínica mais
prevalente foi a cardíaca sem disfunção ventricular, no entanto, o baixo perfil socioeconômico e a
presença de arritmias graves continuam presentes.São importantes as ações integradas entre os
serviços de saúde, vigilância epidemiológica e entomológica com orientações e cuidados de educação
em saúde, visando a uma assistência integral no controle da DC.
Palavras-chaves: Doença de Chagas, Epidemiologia, Pernambuco
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Resumo
Introdução: A Doença de Chagas (DC) é uma doença infecciosa febril com natureza endêmica e evolução clínica essencialmente
crônica, cujos vetores são os insetos reduvídeos, principalmente dos gêneros Triatoma, Rhodnius e Panstrongylus, sendo o agente

etiológico o protozoário, Trypanosoma cruzi. Apresenta evolução clínica compreendida em fase aguda, caracterizada pelos vários graus
de severidade e em fase crônica com forma indeterminada, cardíaca, digestiva e mista. De acordo com o II Consenso Brasileiro em
Doença de Chagas de 2015, o Piauí está entre os estados brasileiros que apresenta cenários favoráveis para a infecção da doença.
Objetivo: Este estudo teve como objetivo traçar o perfil clínico-epidemiológico de pacientes com Doença de Chagas no Piauí. Método:
Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo descritivo com dados levantados a partir da ficha de investigação da doença, no sistema
de notificação de agravos de notificação (SINAN), da Secretária Estadual de Saúde do Piauí do período de 2007 a 2016. Resultados:
Dos 91 casos registrados, 25% dos sujeitos foram assintomáticos e 10% foram sintomáticos. A infecção por triatomíneos em domicílio
foi relatada em 72% dos casos. Em relação ao modo de infecção, a prevalência foi maior por via vetorial (71%), seguida por via oral
(9%) e vertical (2%). Quanto às manifestações clínicas, sete sujeitos apresentaram formas sintomáticas da doença, sendo 28,58% a
forma digestiva, 28,58% a forma cardíaca e 43,16% com sintomas diversos. Discussão: Os dados deste estudo demonstraram que a
doença tem tendência persistente no estado do Piauí. Vale ressaltar que as manifestações clínicas precisam de melhor compreensão
dos fatores que as envolvem, pois a DC é uma doença que apresenta uma diversidade de alterações no individuo. Conclusão:
Verificou-se a necessidade de melhor acompanhamento dos casos registrados considerando a alta prevalência de casos ignorados.
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Resumo
Introdução: A Doença de Chagas é uma patologia de grande importância para a saúde pública. Ainda no cenário atual, a patologia
mobiliza o setor da ciência, pesquisa e tecnologia em prol de novas descobertas na área. Trata-se de uma doença transmitida por mais
de 300 espécies do mosquito vetor – ‘’barbeiro’’ – dentre as quais podemos destacar o Triatoma infestans, Rhodnius prolixus e
Panstrongylus megistus. É uma doença com predominância nas regiões tropicais, largamente disseminada em países americanos, com
destaque ao Brasil. Nota-se que as distorções econômicas e regionais são fatores que influenciam fortemente a expansão em grande
escala dessas protozooses. Aspectos como: clima, relevo, vegetação, conjuntura social, econômica e política agem de forma decisiva
para a deficiência da qualidade de vida da população. Portanto, a parasitose em estudo trata-se de uma doença negligenciada, que
requer a conscientização da população e do poder público em prol de melhorias sociais. Objetivo: Caracterizar o perfil
sociodemográfico de casos da doença de chagas notificados no Estado do Piauí no período de 2007 a 2016. Método: Estudo
epidemiológico descritivo, baseado em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan. Os dados foram coletados
junto a Secretária Estadual de Saúde do Piauí. Foi preservada/excluída a identidade das pessoas diante das informações coletadas.
Resultados: Avaliou-se o perfil de 91 casos confirmados da doença de chagas em todo o Estado do Piauí. Dentro deste período
prevaleceu a notificação de pessoas do sexo feminino (56,04%), etnia parda (53,85%), grau de instrução com ensino fundamental
incompleto (49,45%), residentes na zona rural (49,45%) e exercendo atividade de trabalho em agropecuária em geral (30,77%). Quatro
pessoas (4,40%) estavam em período gestacional. Conclusão: Faz-se necessário o fortalecimento e ampliação de ações que visem o
enfrentamento da doença como problema de saúde que afeta os campos sociais, econômicos e psicológicos e que alcance as metas
propostas pelo Objetivo 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) para assegurar uma vida saudável e promover o bemestar a todos. O presente estudo revelou as altas taxas de pessoas infectadas com Chagas, na qual grande maioria são pessoas com
pouca baixo grau de instrução. O fraco investimento no setor sanitário corrobora para a grande incidência dos casos de
morbimortalidade causados pelo agravo.
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Resumo

A doença de Chagas é uma patologia causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi e é
classificada como um problema de saúde pública. Sua transmissão pode ocorrer pelas formas:
vetorial, congênita, por transmissão oral, por transplante de órgãos, por transfusões sanguíneas, e
através de acidentes de laboratório. O objetivo do estudo foi caracterizar o perfil dos candidatos à
doação de sangue com sorologia positiva para doença de Chagas na Hemorrede do estado do Ceará.
Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo com abordagem quantitativa, baseado nos dados
dos candidatos à doação de sangue, que apresentaram exames de triagem positivos ou
indeterminados para doença de Chagas, na Hemorrede cearense, entre os anos de 2014 e 2016. O
estudo foi projetado de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo
seres humanos e aprovado sob o parecer de número 2.583.229. Verificou-se para os anos de estudo,
um total de 325.736 candidatos à doação de sangue. Deste total, 497 (0,15%) apresentaram
alterações na triagem sorológica inicial, 272 (0,08%) com resultados positivos e 225 (0,07%) com
resultados indeterminados. No teste confirmatório 97 (19,5%) indivíduos obtiveram alterações
sorológicas, sendo 66 (13,3%) de caráter positivo e 31 (6,2%) indeterminado. A evidência do maior
número de casos alterados no teste confirmatório foi para 2014 com 39 (21,9%), seguido por 2015
com 33 (20,8%) e 2016 com 25 (15,6%) candidatos. O total de candidatos à doação de sangue que
não retornaram para uma nova coleta foi de 33%. A prevalência para doença de Chagas foi 0,02%.
Com relação ao perfil, houve predomínio do gênero masculino, sendo ao todo 38 (57,6%). A faixa
etária predominante foi de 40 a 59 anos (63,6%). O estado civil mais referido foi de casados com 40
(60,6%). O nivel de escolaridade mais recorrente foi do ensino fundamental e a raça autodeclarada
predominante foi a intitulada como morena/parda. O alto índice de candidatos que não retornaram
para repetição do teste (33,3%) é preocupante, pois estes podem ser prováveis disseminadores da
infecção chagásica, servindo como reservatório para os triatomíneos, ou mesmo permitindo a
propagação da doença por outras formas de transmissão conhecidas, como congênita ou acidental.
Concluiu-se que houve a diminuição de casos positivos e indeterminados para doença de Chagas
com o decorrer dos anos e que a prevalência encontrada manteve-se abaixo da evidenciada na
literatura.
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Resumo

A doença de Chagas está na lista de doenças tropicais negligenciadas, caracterizada por estar
presente em populações com maior vulnerabilidade social. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi,
cujo principal mecanismo de transmissão no Brasil é através de vetores ou pela ingestão acidental de
alimento contaminado com esses tripanosomatídeos. No estado do Rio Grande do Norte, um surto
chagásico foi registrado recentemente com 18 casos confirmados, havendo duas mortes. Neste
estudo, objetivou-se investigar a distribuição de espécies autóctones de triatomíneos, fazendo buscas
ativas nos domicílios, peridomicílios e área silvestre dos habitantes próximos à área do surto.
Entrevistas foram desenvolvidas com a população para reconhecer as variáveis socioeconômicas e
culturais, possivelmente facilitadoras do surto. Foi usado uma adaptação do Critério de Classificação
Econômica Brasil. A classe, A1 tem uma renda média familiar de R$9.733,00; A2, R$6.564,00; B1,
R$3.470,00,00; B2, R$2.013,00; C1, R$1.195,00; C2, R$726,00; D, R$485,00 e E, R$277,00. Tanto as
coletas de triatomíneos como as entrevistas foram realizadas em 67 casas. As entrevistas tiveram a
aprovação do comitê de ética da Unicamp (parecer n° 2.631.532). Do total de casas investigadas 30
(44,7%) foram positivas para triatomíneos, das quais 4 (13,3%) foram positivas para insetos infectados

por T. cruzi. As espécies encontradas foram: T. brasiliensis (937), R. nasutus (7) e T. pseudomaculata
(244). Quanto ao aspecto sociodemográfico, observa-se que 51 (76,1%) eram mulheres. No que se
refere à faixa etária 60% estão entre 51 e 90 anos. Os anos de estudo dos pais 70% tinha até 5 e os
filhos 57% até 10. Segundo o critério ABEP, 30,3% estão na classe C2, seguido de C1 27,3%; D
22,7%; B2 12,1%; B1 3%; E 3% e A2 1,5%. O perfil sociodemográfico mostra que a maioria são
mulheres com idades ≥ 50 anos, analfabetas/primário incompleto e com uma renda média de
R$726,00. Da população entrevistada, 92,5% reconhece o vetor e o risco imposto por ele para
transmissão da doença pela picada, mas nenhum morador relatou reconhecer o risco de transmissão
oral da doença de Chagas. Com este estudo concluiu-se que é necessário aprimorar o conhecimento
da população no tocante aos riscos de infecção Chagásica oral.
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Resumo

A Doença de Chagas é um grave problema de saúde pública que afeta milhões de pessoas ao redor
do mundo. Atualmente, o número de casos notificados para Doença de Chagas Aguda (DCA) na
Região Norte tem se destacado em relação às demais regiões do Brasil. O presente estudo teve como
objetivo descrever o perfil epidemiológico dos casos de DCA na região Norte do Brasil, entre os anos
de 2010-2016. Dessa forma, foi realizado um estudo transversal descritivo baseado na análise de
dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) e do Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas as variáveis: sexo, raça, faixa etária,
modo provável de infecção e local provável de infecção. Neste estudo foram notificados 1427 casos
durante o período analisado (2010-2016). A maioria dos casos notificados foram de homens (n= 793 55.57%), de raça parda (n= 1054 - 73.86%), atingindo principalmente a faixa etária dos 20 aos 39
anos (n= 495 – 34.68%), seguido pela de 40 a 59 anos (n= 342 – 23.96%). Em relação a provável
forma de infecção, a via oral se destaca com 71.82% (n= 1025) das notificações, e o estado da Região
Norte onde ocorreu o maior número de casos de DCA notificados foi o Pará (n= 898 - 62.92%).
Quanto ao provável local de infecção, a área domiciliar aparece com 56.62% (n= 808) dos casos
notificados. Na região Norte, o grupo mais vulnerável à doença são homens pardos adultos. A
infecção via oral, também conhecida como vetorial-oral, representa a maior parte dos casos da DCA
no Brasil em decorrência da ingestão de alimentos, à exemplo do açaí, contaminados com o
Trypanosoma cruzi. No estudo foi demonstrado que o domicílio é o principal local de contaminação da
população, o que pode estar relacionado com o processamento caseiro da fruta. Nesse contexto, a
falta de fiscalização dos padrões de processamento e consumo do açaí torna-se um fator preocupante
para a saúde pública. Além disso, devido aos sintomas inespecíficos da doença de Chagas e a falta
de orientação dos profissionais da atenção básica para a DCA, a taxa de casos subnotificados pode
ser consideravelmente maior. Portanto, são necessárias medidas de vigilância epidemiológica mais
eficientes, bem como a realização de intervenções e ações de educação em saúde para a
comunidade e profissionais da atenção básica, construindo o conhecimento de medicina preventiva e
divulgação científica.
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Resumo

A Doença de Chagas ou tripanossomíase americana é uma das patologias de mais larga distribuição
no continente americano, especialmente na América Latina, é uma zoonose com forte incidência no
Brasil. Tem como agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi, que é determinante para os
quadros clínicos da doença no homem, que podem se manifestar formas variadas. No presente
trabalho foi analisado o perfil epidemiológico dos pacientes infectados por T.cruzi na cidade de
Castanhal, município da região nordeste do estado do Pará, no período de 2010 a 2017, a partir de
dados obtidos do Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Os dados demonstraram que 143
indivíduos apresentaram suspeita de casos da doença e que o ano de 2013 obteve o maior número
destes casos. Indivíduos do sexo masculino representaram 65% dos casos durante o período
analisado (93/143) e 35% ocorreram no sexo feminino (50/143). Em se tratando da faixa etária, o
maior número de casos, ocorreu entre pessoas de 0 a 19 anos, totalizando 24% (34/143) dos
registros. Na análise por bairros do munícipio, Jaderlândia foi o bairro onde houve o maior registro
com 9% (13/143) dos casos, seguido por Ianetama, com 7,6% (11/143) e Nova Olinda com 6,3%
(9/143). Do total dos 143 casos registrados supostamente com doença de chagas durante o período
estudado, apenas 2% dos casos tiveram confirmação dos resultados. Os casos restantes não foram
confirmados. Apesar do baixo percentual de casos confirmados, a vigilância em relação a doença
deve ser mantida, pois o município é endêmico. Além disso, os casos notificados, são aqueles cujo
diagnóstico ocorre na fase aguda, e, quando detectados na fase crônica, não são notificados, porém,
vale ressaltar que alguns pacientes manifestam os sintomas após anos de infecção. Nenhum óbito de
pacientes chagásico foi confirmado no período estudado e, apesar do pequeno percentual dos casos
confirmados, é necessário manter a atenção quanto aos cuidados profiláticos e reforçar as medidas
de controle.
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Resumo
A cardiomiopatia crônica é a principal manifestação clínica da doença de Chagas (DC), uma doença causada pela infecção
pelo Trypanosoma cruzi. Na cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) a inflamação fibrogênica é composta por células T CD8+
e CD4+ e macrófagos. Ligantes e receptores de CC quimiocinas são propostos participarem da migração de células para
tecido cardíaco na DC. Variantes polimórficas de base única (SNPs) em genes de ligantes e receptores de CC-quimiocinas

podem regular a expressão destas moléculas. Avaliamos a associação de SNPs em CCL2/MCP-1 (rs1024611) e
CCL5/RANTES (rs2107538, rs2280788) e de receptores de CCL5, CCR1 (rs3181077, rs1491961, rs3136672) e CCR5
(rs1799987), com risco e progressão para CCC. Realizamos um estudo transversal de associação com 406 pacientes
soropositivos de áreas endêmicas de DC no Estado de Pernambuco, classificados como não-cardiopatas (A, n = 110) ou
cardiopatas (leve, B1, n = 163; grave, C, n = 133). Níveis séricos de CCL5 e CCL2 foram elevados em pacientes com DC mas
não foram associados com risco/gravidade de CCC nem com genótipos de SNPs. Após análise de regressão logística com
ajuste para as covariáveis gênero e etnia, ter heterozigose CT (OR = 0,5; P = 0,04) e carrear T (OR = 0,5; P = 0,01) em CCL5
−403 (rs2107538) foram associados à proteção ao desenvolvimento de CCC. Visando abordar a participação do eixo CCL5 –
CCR5/CCR1 na CCC, camundongos C57BL/6 foram infectados com a cepa Colombiana do T. cruzi. Concentrações
aumentadas de CCL5 foram detectadas em tecido cardíaco. No baço de animais infectados, as frequências de células T
CD8+ e macrófagos CD14+ que expressam CCR1 estão reduzidas, enquanto as frequências de células CCR5+ estão
aumentadas. Macrófagos CD14+ CCR1+ são principalmente IL-10+, enquanto que as células CCR5+ são em maioria TNF+.
Camundongos deficientes em CCR5 infectados apresentam reduzidos níveis de TNF e de lesão no tecido cardíaco. O
bloqueio seletivo das células CCR1+ (terapia com Met-RANTES) em camundongos Ccr5-/- infectados revelou o papel protetor
de células CCR1+ na CCC. A estimulação in vitro de células sanguíneas de portadores da CD com antígenos do parasito
aumentou a frequência de células T CCR1+ CD8+ e a produção de CCL5. Em conjunto, nossos dados sugerem que uma
variante genética de CCL5 e células CCR1+ conferem proteção contra a cardiomiopatia chagásica. Assim, identificamos o
eixo CCL5-CCR1 como alvo de imunoestimulação visando proteger da CCC na doença de Chagas.
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Resumo

O Fator de transformação do crescimento beta 1 (TGF-β1) é um mediador importante na fisiopatologia
da doença de Chagas. Dados da literatura demonstraram que pacientes com dano cardíaco
apresentam níveis plasmáticos do TGF-β elevados quando comparados com pacientes assintomáticos
e pacientes que apresentaram pior prognóstico clínico após 10 anos de acompanhamento. O
polimorfismo no códon 10 do gene do TGF-β1 foi descrito por influenciar na susceptibilidade à
infecção pelo Trypanosoma cruzi em pacientes da Colômbia e do Peru. Desta forma, o presente
estudo avaliou polimorfismos no gene do TGF-β1 em pacientes na fase crônica da doença de Chagas,
correlacionando a presença do polimorfismo no gene TGF-β1 com a susceptibilidade e gravidade da
doença na população brasileira. Foram incluídos no presente estudo 152 pacientes com doença de
Chagas (53 com forma indeterminada e 99 com a forma cardíaca) e 37 controles não infectados.
Cinco SNPs (-800G/A, -509C/T, +10T/C, +25G/C e +263C/T) foram avaliados na população brasileira
por sequenciamento dos produtos de PCR. Além disso, os níveis séricos do TGF-β1 foram dosados
por ELISA. Observamos uma diferença significativa na distribuição dos polimorfismos nas posições
-509C/T e +10T/C entre os controles e grupos de pacientes, sugerindo uma influência genética dessas
variantes do gene do TGF-β1 na susceptibilidade à infecção pelo T. cruzi. O genótipo C/T na posição
+10 do gene TGF-β1 foi mais frequente nos pacientes com doença de Chagas do que em controles
não infectados. Os genótipos C/T e T/T na posição -509 do gene TGF-β1 também foram mais
frequentes em pacientes com doença de Chagas do que em controles não infectados. No entanto, não
encontramos diferenças significativas na distribuição de qualquer dos polimorfismos estudados no
gene do TGF-β1 entre pacientes com forma indeterminada ou os diferentes estágios da forma
cardíaca da doença de Chagas. Além disso, observamos que o genótipo TT na posição -509 estava
associado a níveis séricos mais elevados de TGF-β1. Em conjunto, nossos resultados demonstram
que os polimorfismos nas posições -509 e +10 do gene do TGF-β1 estão associados à
susceptibilidade da doença de Chagas na população brasileira.
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Resumo
A gravidade da cardiomiopatia chagásica crônica (CCC), o desfecho clínico mais frequente da doença de Chagas (DC), tem
sido associada à inflamação no tecido cardíaco enriquecida em citocinas e aos altos níveis de fator transformador de
crescimento (TGFβ), interferon-gama (IFNγ) e fator de necrose tumoral (TNF) em soro. Por outro lado, o aumento das
concentrações de interleucina (IL) -10 em soro tem sido associado à DC assintomática. Polimorfismos em genes de citocinas
e genes relacionados a citocinas, como receptores e reguladores, podem controlar a expressão de citocinas e são propostos
contribuir para o desfecho clínico da CCC. No presente estudo avaliamos a associação de 13 genes relacionados a citocinas
(TGFB: rs8179181, rs8105161, rs1800469; IL10: rs1800890, rs1800871, rs1800896; IFNG: rs2430561; TNF: rs1800629;
BAT1: rs3853601; LTA: rs909253, rs2239704; TNFR1: rs767455; TNFR2: rs1061624) com risco e progressão de CCC.
Quatrocentos e seis pacientes soropositivos de áreas endêmicas de DC no Estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, foram
classificados em não-cardiopatas (A, 110) ou cardiopatas (leve, B1, 163; grave, C, 133). Não encontramos evidências de que
os polimorfismos estudados nos genes de TGFB, IL10, TNF ou receptores de TNF (TNFR1/2) estejam associados ao risco ou
progressão de CCC. Apenas carreadores BAT1 rs3853601-22G (B1 vs. C: OR = 0,5; p = 0,03) e IFNG rs2430561+874AT (A
vs. C: OR = 0,7; p = 0,03; A vs. B1 + C: OR = 0,8; p = 0,02) apresentaram associação significativa com proteção ao
desenvolvimento da CCC em análise de regressão logística com ajuste para sexo e etnia. No entanto, estas associações
desapareceram após realizar ajuste para múltiplos testes. Uma revisão sistemática de publicações em TNF rs1800629
-308G>A em doença de Chagas incluiu cinco estudos para meta-análise (534 CCC e 472 pacientes assintomáticos) e não
mostrou consenso em estimativas de OR (odds ratio) para o alelo A ou carreadores A (OR = 1,4 e 1,5; valores p = 0,14 e
0,15, respectivamente). Em pacientes com DC, os níveis séricos de TNF estão aumentados, mas não são afetados pelo alelo
TNFrs1800629-308A. Nossos dados sugerem que não há contribuição significativa das variantes gênicas analisadas
das moléculas relacionadas às citocinas estudadas para o desenvolvimento/gravidade da cardiomiopatia chagásica,
reforçando a ideia de que mais importante do que contribuição da genética do hospedeiro, a interação parasita/hospedeiro
seja fundamental para os desfechos da DC.
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Resumo

Triatoma brasiliensis brasiliensis Neiva, 1911 é um dos vetores mais importantes de doença de
Chagas nas regiões semiáridas do Nordeste do Brasil (Costa et al., 2014). O risco imposto por T. b.
brasiliensis às populações humanas, em função das constantes invasões e/ou colonizações dos
domicílios, leva a necessidade de um constante monitoramento e também da manutenção de medidas
de efetivas de controle, bem como pesquisas abordando aspectos ecológicos sobre o referido vetor.
Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo verificar possíveis mudanças fenotípicas em
espécimes de T. b. brasiliensis coletados em diferentes estados do nordeste do Brasil, em escala
temporal com alcance inédito de mais de 100 anos. Exemplares de T. b. brasiliensis de várias
procedências foram utilizados para esta análise: Coleção Entomológica do Instituto Oswaldo Cruz
(CEIOC), Coleção de Triatomíneos do Instituto Oswaldo Cruz (CTIOC) e insetos coletados no campo

mais recentemente. Foi possível incluir na base de dados o registro do exemplar-tipo que data de
1911. Os insetos utilizados foram agrupados a cada 10 anos, o que culminou na formação de 10
grupos para o estudo, compreendendo espécimes de 1911 a 2014. Para as análises morfométricas
foram determinados pontos anatômicos de referência nas asas dos insetos que, posteriormente, foram
analisadas pelos programas TPS e JMP (Sas Institute, 1995). Os resultados das análises,
evidenciaram que uma mudança fenotípica pode estar ocorrendo em escala temporal em populações
de T. b. brasiliensis, com a evidente separação de um dos grupos estudados no mapa fatorial que
incluía ambos os sexos. Uma segunda análise foi realizada inserindo espécimes de Triatoma infestans
(Klug, 1834) como um grupo externo. As análises realizadas indicam que alterações no fenótipo alar
ocorreram apenas mais recentemente (2014) e assim, pressões ambientais, inclusive a ação de
inseticidas, não devem ter influenciado na diferenciação de populações dessa espécie durante um
século. As análises ainda estão em andamento e serão complementadas com maior número de
exemplares.
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PRESENÇA DE TRIATOMÍNEOS EM 15 ÁREAS DO MUNICÍPIO DE TAUÁ (CEARÁ) EM 2018
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Resumo

A cidade de Tauá, localizada no sertão dos Inhamuns, distante cerca de 350 quilômetros da capital
Fortaleza, encontra-se na área de cobertura dos vetores relacionados com a Doença de Chagas.
Existem mais de 140 espécies do inseto (Triatomínae, Hemíptera), vetor da Doença de Chagas. O
objetivo do presente trabalho foi realizar um levantamento preliminar sobre os dados disponíveis
relacionados com a dispersão e infestação por Triatomíneos, principal vetor da DC, em 15 áreas do
município de Tauá. Foi realizada pesquisa de campo no município de Tauá-Ce, em 2018, assim como
consulta de dados de 05/06/2012 à 26/09/2012 na Secretaria de Saúde (Núcleo de Endemias) do
município de Tauá – Ce. Os resultados preliminares indicam que as localidades de maior índice de
infestação são: Central do Central do Incra-SIT 50%, Brôco-FAZ 18,18%, Jordão 16,66%, Bom LugarFAZ 0%, Riacho do Mato-FAZ 40%, Cearauai-FAZ 37,5%, Riacho do Mato-SIT 30%, Cedro-FAZ
17,39%, Cachoeirinha 27,02%, Várzea do Feijão-FAZ 24,03%, Cachoeira do Júlio 41,17%,
Mutuquinha-FAZ 9,37%, Várzea Grande-SIT 33,33%, Iparana 9,09%, Cachoeira do Celso 16,66%, o
percentual de infestação total foi de 26,12%. Portanto, os dados demonstram a premente necessidade
da realização de medidas preventivas ostensivas por parte das Instituições Públicas, assim como
fomentar junto aos moradores das localidades visitadas, uma maior compreensão da Doença de
Chagas, elementos importante na equação que visa controlar a proliferação do inseto vetor e da
própria patologia, a Doença de Chagas.
Palavras-chaves: : Inhamuns, Triatomíneos, CECITEC.

PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO CHAGÁSICA EM DOADORES DE SANGUE NO ESTADO DE
SERGIPE
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Resumo
A doença de Chagas é uma patologia crônica de caráter sistêmico tendo como agente etiológico Trypanosoma Cruzi. É a quarta doença
infecto-parasitárias com maior letalidade no país, responsável por 12.000 mortes por ano. O Brasil apresenta taxa decrescente de
descarte sorológico por Chagas, na década de 50 teve prevalência de 8,29%, entre nos anos 60 e 70 era de 6,96%, entre 1980 e 1990
reduziu para 3,17%. Já em Sergipe o último relato encontrado de soro prevalência da doença em doadores foi, na década de 80, de
5,97%. A taxa de descarte sorológico, embora não indique a prevalência da sorologia na população, tem importância no que se refere à
qualidade do sangue coletado e dos hemocomponentes produzidos, bem como auxilia na análise da eficácia das medidas de controle
vetorial. Dessa maneira o objetivo do presente trabalho foi determinar a prevalência de descarte das bolsas de sangue por sorologia
positiva para Chagas no Hemocentro de Sergipe (Hemose) no período entre 2007 e 2016. Trata-se de um estudo epidemiológico
observacional transversal. Foram analisados os dados referentes ao resultado da sorologia para chagas nas doações ocorridas entre
2007 e 2016. A soro prevalência encontrada nesse período foi de 0,17%, sendo maior no ano de 2007 (0,34%) e menor em
2015 (0,05%). Dessa a maior porcentagem corresponde ao sexo masculino e a faixa etária entre 55 a 59 anos (0,59%), a menor foi
entre 25 e 29 anos (0,11%). A prevalência de Chagas entre o tipo de doador a maior foi nos doadores de reposição (0,19%). O tipo
sanguíneo com maior descarte por essa sorologia foi o AB negativo (0,25%) e o menor foi O negativo. Conclui-se que o serviço
apresenta a mesma tendência brasileira de decréscimo da prevalência da doença, bem como a maior taxa de inaptidão sorológica por
Chagas entre os pacientes do sexo masculino.
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Projeto piloto para melhorar o acesso na atenção integral da Doença de Chagas na Colômbia
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Resumo

Na Colômbia, estima-se que 4.8 milhões de pessoas estão em risco de infecção por doença de
Chagas. 436 mil já estão infectadas e 130 mil sofrem as consequências das complicações cardíacas.
Somente 1.2% da população em risco foi testada e entre 62 e 82% dos testados tiveram confirmação
de diagnóstico para doença – entretanto, e apenas 0.4% recebeu tratamento específico
antiparasitário. A pesquisa teve como objetivo a avaliação do impacto de um projeto piloto de
eliminação de barreiras de acesso ao diagnóstico e tratamento. Em duas comunidades-piloto, foram
comparados dados de pessoas diagnosticadas; tempo de espera entre a tomada de amostra e
confirmação; e outros indicadores entre o ano anterior e o ano posterior à implementação do piloto,
usando um desenho retrospectivo/prospectivo. Durante os 12 meses de implementação do piloto, o
número de pedidos de diagnóstico sorológicos feitos desde a consulta médica aumentou de 25
pedidos/ano para 389 pedidos/ano (+1456%). A prevalência de infecção foi de 24% (93/389). O
diagnóstico com duas provas foi aplicado para 100% dos casos, seguindo a recomendação da
OMS/OPAS. O tempo entre o pedido médico até a definição diagnóstica reduziu-se de entre 10 a 18
meses para menos de 16 dias (-96%). A barreira de diagnóstico na Colombia se atribui em grande
parte à complexidade do processo e à dependência de especialistas em centros urbanos. Um
processo mais simplificado permitiu um diagnóstico rápido e eficiente em centros de atenção mais
perto das comunidades onde vivem as pessoas afetadas. Esforços para assegurar o tratamento
adequado também devem ser colocados em prática, segundo as recomendações de cada país. Os
resultados preliminares deste programa piloto sugiram que uma simplificação no processo
diagnóstico, implementado de forma sistemática, facilitando o acesso ao diagnóstico e ao tratamento
da doença de Chagas nas comunidades endêmicas.
Palavras-chaves: Barreiras de acesso, Doença de Chagas, Procedimentos de diagnóstico
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PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA DOENÇA DE CHAGAS NO POVOADO MALHADA
GRANDE, MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, BAHIA.

Autores

João Tito Vasconcelos Santana Lourenço 1, Helena Nathália Silva Melo 1, Elizângela
Nunes de Souza 1, Samara Pereira de Almeida 1, Meiriely Amorim Santanna 1, Natália
Gomes de Morais 1, Matheus Rodrigues Lopes 1, Diogo Vilar da Fônseca 1, Anekécia
Lauro da Silva 1

Instituição 1 UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco (Centro de Formação
Profissional de Paulo Afonso (CFPPA) Rua da Aurora, S/N, Quadra 27, Lote 3. Bairro
General Dutra. Paulo Afonso. Bahia. CEP: 48607-190)
Resumo
A doença de Chagas (DC) pode ser definida como antropozoonose, causada pelo Trypanossoma cruzi (T. cruzi). O parasito induz no ser
humano eventos patológicos, principalmente, no tubo digestivo, coração e sistema nervoso, gerando elevados custos em saúde. A
transmissão vetorial por triatomíneos, conhecidos popularmente como barbeiros é a 2ª mais notificada no país. Paulo Afonso, município
baiano, apresenta fatores propícios ao desenvolvimento desses insetos, como clima tropical semi-árido e acidentes geográficos que os
abrigam. Há na cidade o Triatoma brasiliensis, uma das espécies mais relevantes na transmissão domiciliar. Neste cenário, objetivou-se
realizar levantamento entomológico dos triatomíneos, bem como promover estratégias educacionais e promotoras da saúde no povoado
Malhada Grande, comunidade rural de Paulo Afonso, entre os meses de março de 2017 a março de 2018. Efetuaram-se 28 visitas ao
Posto de Informação de Triatomíneos, realizando atividade de educação em saúde por meio de palestras, banner e panfletos sobre a
DC, assim como distribuição de potes para captura de barbeiros e o encaminhamento daqueles capturados, no domicílio, pela
comunidade à UCZ. Foram analisados 11 Triatoma brasiliensis, fêmeas, sendo uma infectada com o T. cruzi. Acompanhou-se a
borrifação domiciliar pela equipe da UCZ e compartilharam-se informações sobre a DC nessas residências. Realizou-se intervenção em
saúde, por meio da confecção de palestra, tábua de barbeiros, exibição de vídeos e banner na única escola do povoado, a Escola
Municipal Rita Gomes de Sá. O público-alvo foi de 130 alunos do ensino fundamental II, submetidos a um questionário pré-intervenção e
pós-intervenção, composto por 15 perguntas sobre a parasitose. Dentre os resultados obtidos, verificou-se que todos os alunos
identificaram corretamente o barbeiro após a intervenção. Sobre o que fazer quando encontrar um barbeiro, metade e, posteriormente,
94% alegaram “levar para o posto de saúde”. Após a intervenção, 82% afirmaram contato prévio com o inseto. Aumentou-se o
entendimento sobre a cura/tratamento da DC, de 23%, inicialmente, para 88% dos alunos. Cerca de 60% indicaram como uma forma de
evitar a doença, “vacinação”. Entretanto, no questionário final, 63% indicaram “aplicando inseticida na casa”. Tais resultados
demonstram a capacidade de atividades educativas em saúde para elucidar dúvidas e ofertar maior conhecimento sobre tema específico
à determinada população, afetando determinantes de saúde.
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PROTEÍNA P21: UMA ESTRATÉGIA EVOLUTIVA DE Trypanosoma cruzi
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Resumo

A P21 é uma proteína exclusiva de Trypanosoma cruzi e pode ser secretada por todas as formas
evolutivas deste protozoário. Estudos prévios utilizando a forma recombinante da P21 (rP21),
demonstraram um espectro de atividades biológicas desta proteína como: atividade pró fagocítica,
indução da polimerização do citoesqueleto de actina, quimiotaxia de leucócitos e inibição da formação
de vasos sanguíneos. No entanto, o papel da proteína P21 no contexto da infecção pelo T. cruzi
permanecia desconhecido. Assim, neste estudo, nós objetivamos demonstrar o papel espécieespecífico da proteína P21 na infecção crônica por T. cruzi comparando com a infecção por outro
parasito pertencente à mesma família, Leishmania (L.) amazonensis, em modelo experimental in vivo.
Para isso, inicialmente, determinamos a estabilidade da rP21 em soro murino para verificar se a rP21
poderia ser utilizada como tratamento em camundongos. A partir disso, infectamos por via subcutânea
4 grupos de camundongos (Mus musculus, BALB/c), sendo dois grupos com T. cruzi e os outros dois
com L. (L.) amazonensis. Os animais foram tratados com rP21 ou PBS a cada 72 horas, ao longo de
seis semanas. Após este período, os camundongos foram eutanasiados e as patas, os linfonodos
popliteais, os baços e os corações foram coletados para diferentes análises: carga parasitária, análise
histopatológica, fibrose, contagem do número de vasos sanguíneos, bem como, dosagem de
anticorpos no soro. Além disso, analisamos o ciclo celular de ambos os parasitos na presença da rP21
por citometria de fluxo. Nossos resultados mostram que a rP21 é estável na presença de soro murino,
sem prejuízo de suas funções biológicas. Além disso, nos camundongos infectados com L. (L.)
amazonensis, a rP21 provocou aumento da carga parasitária nas patas. Por outro lado, no grupo

infectado pelo T. cruzi, a rP21 reduziu a carga parasitária, inibiu a angiogênese e aumentou a fibrose
no tecido cardíaco. E ainda, a rP21 foi capaz de controlar o ciclo celular das formas replicativas de T.
cruzi, o que não ocorreu com L. (L.) amazonensis. Vimos também que a dosagem de anticorpos se
manteve estável ao longo das 6 semanas. Assim, a redução da carga parasitária não ocorreu devido a
resposta imune humoral. Portanto, nossos dados sugerem que a proteína P21 tem um papel
específico na patogênese da cardiomiopatia chagásica crônica, representando uma estratégia de
sobrevivência do parasito no hospedeiro.
Apoio financeiro: UFU, CAPES, CNPq.
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Resumo

A Doença de Chagas é uma das principais causas de bloqueio cardíaco, arritmias, insuficiência
cardíaca, embolia e morte. O dispositivo eletrônico de Marcapasso (MP) permite uma atividade
elétrica cardíaca mais próxima à fisiológica. Contudo, esse tratamento pode interferir no estado
emocional, físico e social dos usuários, impactando na qualidade de vida (QV) dos mesmos. O
objetivo da pesquisa foi avaliar a qualidade de vida de pacientes chagásicos portadores de marcapasso cardíaco definitivo. Tratou-se de estudo transversal, descritivo e quantitativo com 30 indivíduos
chagásicos, acompanhados em ambulatório de Doença de Chagas de um hospital cardiológico
universitário do Recife. Para a coleta dos dados, utilizou-se dois questionarios: o primeiro para
caracterização sociodemográfica e clínica dos participantes, o segundo foi o AQUAREL, que avalia a
QV em usuários de MP em três domínios: Desconforto no Peito, Arritmia e Dispneia ao Exercício, com
escores que variam de 0 a 100. Os participantes foram predominantemente do sexo feminino (73,3%),
pardos (63,3%), com idade média de 63 anos(±12,8) e escolaridade de até 9 anos de estudo (76,7%).
A ausência de atividade laboral foi verificada em toda a amostra. O tempo médio de implante do MP
foi de 31 meses(±28,2). As comorbidades mais encontradas foram hipertensão arterial, diabetes
mellitus e o acidente vascular encefálico em 66,7%, 23,3% e 13,3%, respectivamente. A análise do
Aquarel mostrou um escore médio de QV geral de 78,1(±10,8) entre a amostra. Quando analisada
entre os domínios, encontrou-se melhor escore médio de QV na dimensão Arritmia 82,2(±13,3),
seguida dos domínios desconforto no peito 78,6(±21) e dispneia ao exercício 74,6(±18,9). A idade
média inferior a encontrada em outros estudos com indivíduos portadores MP por diversas etiologias,
denota provável infecção pelo Trypanosoma na infância e manifestação da cardiomiopatia por volta da
terceira e quarta década de vida. A inatividade laboral identificada, provavelmente justifica-se pela
aposentadoria precoce dos portadores de MP com cardiopatias graves associadas. Quanto a QV,
identificou-se uma boa QV percebida, entretanto, escores mais baixos nos domínios dispneia e
desconforto, demonstram prejudicada percepção da saúde. Uma melhor QV no aspecto Arritmia,
pode-se dever ao efeito pós-implante do MP. Dessa maneira, conclui-se que as questões acerca da
QV devem permear a práxis na assistência à saúde, dada a sua importância nos desfechos em saúde.
Palavras-chaves: Doença de Chagas, Marcapaso Artificial, Qualidade de Vida
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Resumo
Após o controle da infecção vetorial e transfusional da doença de Chagas ter sido realizados no Brasil, a infecção por via oral se tornou
o mais importante mecanismo de transmissão em diversas regiões. A Amazônia brasileira é considerada a região de maior incidência,
onde ocorre mais da metade dos casos agudos da doença relatados nos últimos 40 anos podendo os mesmos serem atribuídos a
microepidemias de transmissão oral. O trato gastrointestinal é a porta de entrada para o parasito por essa via de infecção, no entanto,
pouco se sabe sobre o envolvimento desses órgãos e do perfil parasitológico e imunopatológico frente à via oral. Tendo em vista isso, o
objetivo deste trabalho foi quantificar o parasitismo tecidual no trato gastrointestinal de camundongos infectados pela via oral com a cepa
Berenice-78 do T. cruzi nas fases aguda e crônica. Para isso, 96 camundongos Swiss foram distribuídos em três grupos experimentais:
controle não infectado; infectados por via intraperitoneal (VIP); infectados por via oral (VO). Esses animais foram inoculados com 1x105
formas tripomastigotas metacíclicas provenientes de culturas acelulares por gavagem (VO) ou por via intraperitoneal (VIP). Quatro
animais de cada grupo foram eutanasiados nos dias 14, 21, 28, 35, 42 e 180 após a infecção (DAI), sendo coletados fragmentos do
estômago, duodeno e cólon. O parasitismo tecidual foi quantificado pelo método de Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real
(qPCR). Nos animais do grupo VIP não foi observado parasitismo tecidual no estômago, enquanto que nos animais do grupo VO houve
um aumento significativo no dia 28 após a infecção. Além disso, quando comparados, os animais infectados por via oral apresentaram
maior parasitismo tecidual no 28° DAI em relação aos animais do grupo VIP. Este trabalho demonstrou que a infecção por via oral é
capaz de desencadear um distinto perfil parasitológico, obtendo resultados diferentes para cada órgão do trato gastrointestinal analisado
em comparação com a via intraperitoneal, sugerindo que a via de inoculação interfere no comportamento do parasito.
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QUIMIOCINA CCL2/MCP-1 DETECTADA EM SORO HUMANO DE PACIENTES COM A DOENÇA
DE CHAGAS CRÔNICA PODE SER MARCADOR DE CARDIOPATIA CRÔNICA.
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Resumo

A resposta imunológica do hospedeiro contra o Trypanosoma cruzi têm-se mostrado importante na
evolução das diferentes manifestações clínicas da doença de Chagas crônica. As quimiocinas são
importantes mediadores envolvidos na manutenção do processo inflamatório e podem ser produzidas
e liberadas por uma grande variedade celular em resposta a produtos bacterianos, vírus e outros
agentes. Suas funções características são quimiocinese e quimiotaxia entre os leucócitos e por isso
pode estar associadas a um mal prognóstico da doença crônica. Diante disso, o objetivo deste estudo
foi comparar os níveis da quimiocina CCL2/MCP-1 em soro entre os portadores crônicos das formas
clínicas, indeterminada (n=30), cardíaca leve (n=34) e cardíaca grave (n=31) da doença de Chagas,
além de um grupo de indivíduos sem a infecção (NEG; n=20) e fazer uma correlação com a
porcentagem da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (%FEVE). Os ensaios foram realizados por
Cytometric Beads Array (CBA; BD Biosciences). Os dados foram analisados usando o software
PRISM 6.0 Windows®. Nossos resultados demonstraram que a quimiocina CCL2/MCP-1 está
significativamente mais elevada quando analisamos toda a população de indivíduos infectados,
comparado com o grupo NEG. Porém, indivíduos do grupo cardíaco grave apresentaram níveis
menores dessa quimiocina quando comparados aos indivíduos dos grupos indeterminado e cardíacos
leve sugerindo a participação da CCL2 no controle da morbidade da infecção chagásica e/ou um
remodelamento dos parâmetros imunes induzidos pela cardiomegalia chagásica. Além disso,
observamos uma correlação positiva moderada entre CCL2/MCP-1 e %FEVE nos indivíduos do grupo
indeterminado (0,52; p=0,0032) e cardíaco grave (0,41; p=0,0219). Nesse contexto, um estudo de
seguimento desses pacientes se faz necessário para a compreensão dos mecanismos da patogênese
da doença, e consequentemente, auxiliará na busca de possíveis biomarcadores de evolução clínica.
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Resumo

Introdução A Doença de Chagas (DC) causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, atualmente é
tratada com uma droga antiparasitária: o Benznidazol (BNZ). O tratamento é indicado para os casos
agudos e casos de infecção crônica indeterminada ou com lesão não avançada em órgãos alvos. As
reações podem ser de três tipos: sintomas de hipersensibilidade, depressão da medula óssea e
polineuropatia periférica. Objetivo: Relatar reação adversa devido uso do BNZ em paciente
acompanhada pelo serviço de Atenção Farmacêutica do Laboratório de Pesquisa em Doença de
Chagas da Universidade Federal do Ceará (LPDC/UFC). Desenho do estudo: Trata-se de um estudo
não controlado do tipo relato de caso. Métodos: Foi realizado o acompanhamento das consultas
realizadas pela paciente no LPDC e análise de informações presente nas fichas padronizadas e
utilizadas no serviço. Resultados: MLSO, 59 anos, sexo feminino procedente da cidade de Palhano,
interior do Ceará. Residiu 39 anos em residência do tipo Pau-a-pique (Taipa), situada na zona rural.
Paciente não é alérgica a medicamentos ou alimentos, não possui familiares com DC. Diagnósticos
prévios: Hipertensão, Diabetes Mellitus tipo II, Hipotireoidismo e Depressão. Paciente chegou ao
serviço diagnosticada com a forma cardíaca para início de acompanhamento e quimioterapia. Foi
prescrito pelo cardiologista BNZ na seguinte posologia: 100 mg 3x/dia por 70 dias (210 comprimidos).
Na terceira semana de tratamento, foram identificadas reações dermatológicas (prurido intenso,
vermelhidão, edema de membros inferiores e superiores). Em interconsulta com médico foi orientado
suspensão do tratamento por 5 dias e início de corticoterapia e anti-histamínicos e uso de creme à
base de ureia. Ao retornar ao tratamento verificou-se agravos das reações com prurido intenso e
formação de erupções cutâneas nos braços, concluiu o tratamento com anti-histamínicos como terapia
coadjuvante. Discussão: Os resultados indicam uma reação alérgica de hipersensibilidade ao BNZ,
no entanto evidências tem mostrado benefícios do tratamento a longo prazo em paciente com a forma
cardíaca não tardia. Conclusão: É importante monitorização e assistência ao paciente durante o
tratamento com BNZ, nesse sentido o acompanhamento farmacêutico auxilia na identificação de
reações adversas bem como presta orientações para uma melhor adesão.
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Resumo
Estudos publicados pelo grupo demonstram o envolvimento do TGF-b na deposição excessiva de componentes de matriz
extracelular (MEC) observada na cardiopatia chagásica. As metaloproteases atuam degradando a MEC e estão
diretamente envolvidas no remodelamento cardíaco, tendo sua atividade controlada por TIMPs. Animais infectados pelo T.
cruzi durante a fase crônica experimental, apresentaram acometimento cardíaco, aumento da expressão e deposição de
colágeno no coração e aumento dos níveis circulantes de TGF-b. O tratamento com GW788388, inibidor da atividade de
TGF-b, foi capaz de reverter todo o acometimento cardíaco observado durando a infecção. O objetivo deste estudo é
compreender o mecanismo na reversão da fibrose após o tratamento com GW788388 e avaliar possíveis genes envolvidos
na regeneração cardíaca, durante a fase crônica da doença de Chagas experimental. Para isso, animais C57Bl/6 foram
infectados com T. cruzi e tratados com GW788388 120 dpi em dois diferentes esquemas: 1x ou 3x por semana, via oral,
durante 30 dias. O coração dos animais foi retirado e proteínas totais e RNAm foram extraídos para investigação proteica

(Western blot) e expressão gênica (RT-qPCR) de MMP-2 e MMP-9, assim como suas atividades proteolíticas (Zimografia).
Além disso, também foi avaliada a expressão proteica de TIMPs-1, -2 e -4 e troponina T; e a expressão gênica de
marcadores de regeneração cardíaca: Gata-4, Gata-6, T-box5, Nkx2-5, troponina T, desmina e titina por RT- qPCR.
Técnicas histológicas foram utilizadas para avaliação de Cx43. Nossos resultados demonstraram que a infecção leva à
desorganização de Cx-43 e o tratamento recupera o padrão de Cx-43. Observamos diminuição da atividade de MMP-2 e -9
com a infecção e o tratamento aumentou suas atividades no tecido cardíaco. Os níveis de TIMP-1 circulantes aumentaram
120 dpi e diminuram 150 dpi, o tratamento aumentou esses níveis. A expressão cardíaca dos TIMPs-1, -2 e -4 aumentaram
150 dpi e o tratamento reverteu esse processo. A infecção crônica diminuiu a expressão dos marcadores de regeneração
cardíaca avaliados e o tratamento 3x aumentou a expressão de Gata-6 e T-box5. Nossos dados indicam que a reversão da
fibrose cardíaca é mediada pela regulação da atividade de MMP-2, -9 por TIMPs. Além disso, o tratamento é capaz de
induzir regeneração cardíaca em animais cronicamente infectados, sendo promissor como uma nova possibilidade de tratar
a fibrose cardíaca observada na fase crônica da doença de Chagas.
Palavras-chaves: Doença de Chagas, Regeneração, TGF-β
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Resumo
Atualmente, estima-se que 6-7 milhões de pessoas estejam infectadas por Trypanosoma cruzi, e cerca de 65 milhões estejam
expostas a risco de infecção. A cardiomiopatia chagásica crônica (CCC) é a forma mais frequente e grave da doença de
Chagas (DC). MicroRNAs (miRNAs) são pequenas moléculas de RNA de fita simples, que agem na regulação da expressão
gênica. Neste estudo, propomos a avaliação da expressão dos miR-145-5p e miR-146b-5p em coração de camundongos
C57BL/6 tratados ou não com Benznidazol (Bz) e/ou Pentoxifilina (PTX, inibidor de fosfodiesterase que apresenta ação antiinflamatória e cardioprotetora), e em cultivo de cardiomioblastos da linhagem H9C2 infectados experimentalmente com T.
cruzi. Para isso, camundongos foram infectados intraperitonealmente com tripomastigotas de T. cruzi, cepa Colombiana (TcI).
Após 120 dias, animais com CCC e controles não-infectados receberam salina, PTX (20mg/kg, intraperitonealmente) e/ou Bz
(25mg/kg/dia, gavagem) diariamente, por 30 dias. O isolamento de RNA total foi realizado em tecidos cardíacos utilizando o
mirVana™ isolation kit (Invitrogen). A transcrição reversa foi realizada com o TaqMan® MicroRNA Reverse Transcription kit
(Applied Biosystems), e a expressão dos miRNAs especificos foi medida com TaqMan® MicroRNA Assays (Applied
Biosystems). Para os ensaios in vitro, cardiomioblastos da linhagem H9C2 (5x103 células/ poço) foram semeadas em placas
de 24 poços. Culturas foram infectadas com T. cruzi nas proporções de 5:1, 10:1 e 20:1, durante 4 horas. A liberação de
tripomastigotas foi observada a partir de 48 horas pós infecção (0.3250 ± 0.0 x 105 parasitos/mL), com aumento após 72 (0.86
± 0.05 x 105 parasitos/mL), 120 (13.25 ± 2,.8 x 105 parasitos/mL) e 144 horas (40.25 ± 11.67 x 105 parasitos/mL),
corroborando a competência da H9C2 na manutenção do ciclo de vida do parasito. Também foi possível observar diferenças
significativas entre os diferentes inóculos e tempos pós infecção. Na qPCR, resultados preliminares sugerem uma diminuição
da expressão de miR-145b e um aumento na expressão de miR-146b-5p, 4h pós-infecção. Em tecido cardíaco de
camundongos, observamos um aumento na expressão de miR-146b-5p entre os grupos controle e infectado, tratados ou não
com Bz e/ou PTX. Sendo assim, estes resultados preliminares mostram-se promissores para a análise do envolvimento do
miR-146b-5p na cardiomiopatia chagásica crônica.
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Resumo
A rP21 baseada na P21 nativa de Trypanosoma cruzi possui importante papel no aumento da invasão de T. cruzi na célula
hospedeira, aumenta a polimerização do citoesqueleto de actina, e tem potencial importância na transição para a fase crônica
da doença de Chagas. Objetivou-se neste trabalho analisar a atuação da rP21 na infecção in vitro e in vivo por T. cruzi da
cepa Y. Verificou-se que o tratamento com rP21 levou à redução na multiplicação parasitária em mioblastos C2C12, aumento

da polimerização de actina e aumento da produção de óxido nítrico nestas células. Ao se realizar análise da produção de P21
nativa em T. cruzi em condições de estresse, observou-se aumento da expressão de P21 em epimastigotas submetidos à
estresse nutricional (ausência de SFB) e aumento da produção de P21 por amastigotas intracelulares derivados de
mioblastos infectados e tratados com IFN-γ, sugerindo que a proteína nativa pode ser mais produzida em momentos cruciais
no ciclo de vida do parasita. Para análise in vivo, camundongos Balb/c foram infectados com 106 tripomastigotas da cepa Y e
tratados ou não com 100µg/animal de rP21 nos dias 0, 5 e 15 de infecção. Verificou-se que o grupo de animais infectados
concomitantemente com a rP21, apresentou maior parasitemia inicial quando comparado ao grupo controle, apresentando
ambos diminuição da parasitemia ao longo do tempo. Após 20 dias de infecção, os animais foram eutanasiados e avaliou-se
cortes histológicos do tecido cardíaco, onde verificou-se no grupo tratado com rP21 menores taxas de fibrose e infiltrado
inflamatório, reduzida contagem de mastócitos e de ninhos de amastigotas. Esses resultados confirmam a ação da rP21 em
aumentar a invasão parasitária de T. cruzi, uma vez que houve maior parasitemia inicial no grupo tratado com rP21, ao
mesmo tempo indicando posterior controle da multiplicação parasitária, já que a continuação do tratamento com a proteína,
resultou em menor contagem de ninhos. Assim, conclui-se que a proteína rP21 demonstra atuação na invasão e multiplicação
de T. cruzi, fazendo-se necessário realizar mais experimentos para explicar a maior expressão da proteína nativa em
momentos de estresse parasitário, sua possível correlação com o ciclo celular do parasita, além de ser necessário elucidar a
aplicabilidade da rP21 no controle da infecção e o mecanismo de atuação dessa proteína nas alterações teciduais
encontradas no tecido cardíaco.
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Resumo
A transmissão vertical de doença de Chagas (DC) continua sendo um desafio em áreas de transmissão clássica na América
Latina. Gestantes da região Amazônica expostas ao risco da doença em fase de mais alta parasitemia (fase aguda)
potencializam o risco de transmissão do T. cruzi ao concepto. O objetivo deste trabalho é descrever o perfil clínico longitudinal
de gestantes portadoras de Doença de Chagas, atendidas em uma unidade de referência para o tratamento de DC em Belém;
diagnosticar oportunamente transmissão vertical nos conceptos. Estudo transversal de análise retrospectiva em gestantes
com diagnóstico de Doença de Chagas em qualquer idade gestacional. Foram analisados dados de fichas clínicas de
gestantes atendidas no período entre 2012 e 2017, no Setor de Atendimento Médico Unificado (SOAMU) do Instituto Evandro
Chagas. Foram distribuídas em dois grupos: grupo A: gestantes que desenvolveram DC em fase aguda (DCA) durante o
período gestacional; grupo B: gestantes que já apresentavam DC, infectadas no passado recente, e que posteriormente
engravidaram. As variáveis: intercorrências gestacionais, tratamentos realizados e desfechos gravídicos e fetais foram
analisadas comparativamente para os dois grupos. As crianças nascidas foram acompanhadas sorológica (dosagem de
anticorpos IgG anti- T. cruzi) e clinicamente até um ano de vida. A casuística foi composta por sete gestantes de idades entre
17 e 32 anos, todas do Estado do Pará, residentes predominantemente em ambiente urbano. A febre foi o sintoma mais
frequente de DCA em ambos os grupos. No grupo A as principais alterações de exames inespecíficos foram: anemia,
linfopenia, leucocitose e plaquetopenia. Os desfechos gravídicos imediatos foram satisfatórios em ambos os grupos.
Desfechos desfavoráveis ao concepto ocorreram em 42,9% (3/7) das crianças acompanhadas após nascimento com
persistência de anticorpos IgG anti-T. cruzi após um ano de vida indicando a necessidade de tratamento, a despeito de serem
assintomáticas até o momento. Foram identificados 42,9% de desfechos desfavoráveis ao concepto de mães chagásicas. Foi
demonstrada a incipiência dos sistemas de controle de infecção materna por T. cruzi que possam prevenir a doença de
Chagas congênita. O acréscimo de um teste para DC em triagem pré-natal nos programas de saúde da família pode constituir
ferramenta poderosa de controle a ser instituído com urgência na região Amazônica, em especial nos focos de transmissão
ativa.
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Resumo
Introdução: A Doença de chagas (DC) é a etiologia da Insuficiência Cardíaca (IC) que apresenta pior prognóstico. Objetivos:
Verificar a prevalência da síndrome metabólica (SM) entre pacientes (PAC) de insuficiência cardíaca de etiologia chagásica
(ICCh) e comparar com outras etiologias (ICñCh). Metodologia: Estudo de corte transversal, prospectivo, com inclusão de
PAC consecutivos, atendidos em ambulatório de referência no período de abril a junho de 2018.O diagnóstico de SM foi
considerado segundo o National Cholesterol Education Program (NCEP), quando estão presentes três ou mais dos cinco
critérios: obesidade como circunferência abdominal(CA) superior a 102cm no homem e 88cm na mulher; glicemia de jejum >
110mg/dl; triglicerídeos > 150mg/dl ou tratamento de dislipidemia; HDL-c < 40 em homens e < 50mg/dl em mulheres ou
tratamento de dislipidemia e pressão arterial sistólica (PAS) > 130 e pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 85 mmHg ou
tratamento de hipertensão arterial sistêmica (HAS). Aos que aceitaram a participação no estudo, foram submetidos à
entrevista/ exame físico e coleta de exames laboratoriais. Foi considerado significância estatística p<0,05.Resultados:
Amostra foi composta de 110 PAC de IC, 20 de etiologia DC e 90 IC Não Chagásica. Entres PAC ICDCh a prevalência da SM
foi 20%, com predominância do sexo masculino 70%, idade média 64±28 anos (41-81), natural do interior 85%, procedentes
da região metropolitana (RM) 65%, renda per capita até 1 salário mínimo 70%, baixa escolaridade 50%, HAS 90%, diabetes
mellitus (DM) 15%, doença arterial coronariana (DAC) 15% e fração de ejeção (FE) média de 36%.Entre ICñDCh a
prevalência da SM foi 31%,com predominância das etiologias idiopática 38%, hipertensiva 31%, sexo masculino 64%, 58±46
anos (23-89), natural e procedentes da RM respectivamente 51% e 82%, renda per capita até 1 salário mínimo 72%, baixa
escolaridade 54%, HAS 79%, DM 28%, DAC 15% e FE média de 39%.Quando comparado os grupos são semelhantes entre
todas as variáveis, inclusive quanto a SM (p=0,369), exceto quanto a naturalidade do interior do Estado que mostrou-se
predominante nos PAC ICDCh (p<0,001). Discussão e Conclusão: A SM esteve igualmente presente entre PAC ou não de
DC, quando no passado a doença era relacionada a pessoas circunscritas ao ambiente rural considerados não poluídos pelo
processo da industrialização, no entanto na atualidade foi observado uma mudança deste cenário, inclusive com presença
DAC nesta população.
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Resumo
No Brasil, a maior produção de gesso está no nordeste. Pernambuco é responsável por cerca de 87,6% da produção nacional.
Além disso, a região possui um dos maiores rebanhos de caprinos no mundo e o sertão pernambucano é caracterizado por
alta produtividade, gerando um volume de resíduo orgânico sólido, o esterco, que deve ser gerenciado adequadamente.
Municípios como Petrolina, Afrânio, Dormentes, Lagoa Grande e Orocó estão sob o risco de surgimento de novos casos da
doença de Chagas, ainda pela presença de barbeiros. Em Petrolina-PE, o índice de infestação é de 23,1%, acima dos 5%
aceitáveis pelo MS. Focos do inseto transmissor se concentram em comunidades da zona rural das cidades. O cenário,
portanto, é favorável a proposição de um novo material a base de gesso e esterco caprino para uso no melhoramento
habitacional da região com vistas à redução da domiciliação dos vetores da doença de Chagas. O presente trabalho
desenvolveu e caracterizou um novo compósito a base de gesso e esterco caprino para revestimento em alvenarias. A
caracterização do esterco caprino se deu por MEV, FTIR, DRX e RMN. Com o compósito de gesso e esterco caprino, foram
realizados teste de porosidade, tempo de pega, além da MEV, FTIR, DRX e ensaios mecânicos de compressão e aderência. Para
os ensaios mecânicos e de porosidade foi variada a razão água/ gesso (A/G) em 0,5, 0,6 e 0,7 e nos grupos sem esterco, com
1%, 5% e 10% de esterco, além da granulometria do esterco em 0,5 mm e 1,0mm. Como resultados observou-se que o esterco
possui características retardantes de pega, pela detecção de substâncias orgânicas como o ácido carboxílico e proteínas.
Houve modificações morfológicas e aumento na porosidade do compósito com o aumento da razão A/G e do percentual de
aditivo adicionado nas amostras. O FTIR evidenciou ligações químicas referentes ao esterco e ao gesso. O DRX revela que a
adição de até 5% de esterco não muda a estrutura cristalina do compósito mantendo a matriz de gesso dihidratado. Os valores
obtidos de resistência mecânica, tanto à compressão, quanto a aderência estão de acordo com as normas estabelecidas para o
gesso e pasta de gesso. A utilização do compósito na razão A/G=0,5 com a adição de 5% de esterco caprino atendem as
normas para o uso de material de revestimento e deve ser avaliada quanto a utilização em forma de revestimento para
aplicação em residências rurais nas regiões endêmicas para a doença de Chagas.
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Resumo

A doença de Chagas é um sério problema de saúde que afeta cerca de sete milhões de pessoas ao
redor do mundo, resultando em cerca 12.000 mortes por ano. O Benznidazol, único medicamento
disponível no Brasil, é pouco eficaz para o estágio crônico da doença e está associado com graves
efeitos colaterais. Neste cenário, o estudo e o desenvolvimento de novos protótipos a fármacos
antiparasitários é uma necessidade emergencial. Baseado em trabalhos anteriores do nosso grupo de
pesquisa, o núcleo tiazolidinona é tido como promissor para o desenvolvimento de drogas
antichagásicas. Tendo isso em vista, realizou-se a troca bioisostérica do mesmo pelo núcleo 1,3-tiazol,
de rota sintética relativamente simples e de baixo custo. Além da mudança do núcleo, estabelecemos
a relação estrutura-atividade antichagásica por meio da inserção de substituintes diversos no anel
tiazólico na posição C4. Osdez compostos foram obtidos em 2 etapas, com rendimentos que variaram
de 28,3% a 75%. Todas as moléculas foram caracterizadas quimicamente por Ressonância Magnética
Nuclear de Prótons (¹H-RMN) e Carbono (¹³C-RMN) e Infravermelho (FTIR). A atividade antichagásica
foi realizada em cepa Y de tripomastigotas, em diferentes concentrações. Após execução do ensaio
biológico, foi possível identificar o Cpd.7 como mais promissor, uma vez que reduziu a viabilidade de
células tripomastigotas em concentração menor (1,25 µg/ml) que os outros. O Cpd.7 possui o 4fenilfenil substituindo o núcleo 1,3-tiazol. De forma geral, substituintes eletronegativos e orto-para
diretores mostraram-se promissores frente ao T. cruzi. Mais informações serão apresentadas no
pôster.
Palavras-chaves: Doença de Chagas, in vitro, Tripanossomíase, Trypanossoma cruzi, 1,3-tiazol
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Resumo

A Doença de Chagas (DC) é uma doença parasitária cuja transmissão vetorial se dá por insetos
hematófagos da família Reduviide e subfamília Triatomine, sendo os mamíferos os hospedeiros
definitivos e principais reservatórios. No ano de 2015 o Brasil registrou uma taxa de 2,19 óbitos
relacionados à DC por 100.000 habitantes, o estado do Piauí é o nono estado da federação com maior
taxa de mortalidade por esse agravo, com valor correspondente a 1,62 óbitos/100.000 habitantes.
Este trabalho objetivou avaliar a situação epidemiológica da DC em um município do estado do
semiárido piauiense. Trata-se de um estudo exploratório onde foi realizada uma análise dos dados

fornecidos pela vigilância epidemiológica do município de Picos-PI, sobre as notificações de DC no
presente município e na sua macrorregião de abrangência, incluindo idade, sexo, local de residência,
evolução e tratamento da doença, no período de 2013 a maio de 2018. Foram notificados durante este
período três casos agudos de DC. Todos os casos registrados eram oriundos da zona urbana, sendo
eles notificados nos anos de 2013, 2014 e 2017. Dos indivíduos infectados dois são do sexo
masculino e uma do sexo feminino, com faixa etária entre 40 a 70 anos. Destaca-se que somente um
dos indivíduos não realiza nenhuma forma de tratamento para a doença. Apenas um óbito por DC foi
registrado nos anos estudados. A maioria dos casos de DC notificados é do sexo masculino,
entretanto e em concordância com outros estudos não observar-se diferenças significativas na
frequência de homens e mulheres chagásicos. O aumento da média de idade dos indivíduos com DC
pode ser esperado com a interrupção da transmissão vetorial, comprovando o sucesso das
campanhas de controle vetorial e tendo em vista a melhoria da abordagem diagnóstica e terapêutica.
O conhecimento da idade também é relevante, pois, a morbimortalidade da DC aguda guarda, em
geral, relação direta com a idade do paciente. Neste estudo, um caso evoluiu para óbito aos 54 anos.
A existência de casos agudos da DC aponta para a necessidade de se reforçar o sistema de vigilância
epidemiologia existente, com o objetivo de e promover a erradicação de vez dessa doença, para isso
é necessário que a vigilância ocorra em caráter permanente, a fim de assegurar a detecção precoce
dos vetores e sua eliminação.
Palavras-chaves: Controle Vetorial, Monitoramento Epidemiológico, Tripanossomíase Americana
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Resumo

Introdução: A doença de Chagas é uma patologia negligenciada com elevada carga de
morbimortalidade e impacto do ponto de vista psicológico, social e econômico, representando um
importante problema de saúde pública no Brasil, com diferentes cenários regionais. Trata-se de uma
infecção sistêmica de evolução essencialmente crônica, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi.
Objetivo: Determinar a soropositividade para DC, em amostras enviadas pelas Gerências Regionais
do Estado de Pernambuco (GERES) para o LACEN-PE no ano de 2017, assim como fazer um estudo
descritivo das variáveis (sexo, idade e GERES) nos pacientes com sorologia positiva para DC.
Métodos: foi analisada a presença de anticorpos IgG anti-T. Cruzi no total de amostras recebidas pelo
LACEN-PE no ano de 2017 (n=2540). Os soros foram submetidos as metodologias:
Imunofluorescência Indireta e Enzimaimunoensaio. As informações foram obtidas pela análise do livro
de registros da Unidade de Imunologia. Resultados: A soroprevalência de DC encontrada foi de
16,57% (421 pacientes), 63,18% dos casos pertencem ao sexo feminino. As faixas etárias mais
incidentes foram entre 40-59 anos (50,11%) e maiores de 60 anos (46,08%), o somatório das demais
faixas etárias corresponderam a 3,81%. A I GERES (44,89%) seguida da X GERES (21,61%)
apresentaram o maior percentual de soropositividade, sendo nesta última, os Municípios de Brejinho
(34,06%), Iguaraci (12,08%) e Afogados da Ingazeira (10,98%) os que tiveram maior número de
amostras reagentes. Discussão e Conclusão: O perfil epidemiológico dos pacientes com sorologia
positiva para DC é de um indivíduo adulto, com idade média de 58 anos, do sexo feminino, cadastrado
na I GERES. Ressaltando que a maior positividade encontrada na I GERES deve-se ao fato de que,
em muitas situações, a amostra não é registrada na sua GERES de origem. Existindo um
deslocamento natural dos pacientes para Centros de Referência, como o Pronto Socorro Cardiológico
de Pernambuco (PROCAPE). A elevada incidência identificada na X GERES demonstra uma
manutenção do perfil sorológico nos municípios destacados acima, visto que os mesmos já
apresentavam altos índices de positividade em levantamento realizado pelo LACEN-PE em 2015.
Esses dados reforçam a necessidade da intensificação das ações de vigilância e controle desse
parasito, ajustadas a realidade da população residente nessa região, de forma que possa haver um
declínio ou estabilização desses índices, dado o caráter crônico da doença.
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Resumo
A doença de Chagas é causada pelo protozoário T. cruzi e sua situação epidemiológica global merece destaque, visto que existem entre
6 e 7 milhões de indivíduos acometidos no mundo. Na Bahia, sua prevalência já atingiu 25,1% em áreas endêmicas. Sabe-se que há
associação entre a doença de Chagas e o perfil social, sendo mais vulneráveis moradores da zona rural, com baixa renda, que vivem
em precárias condições de vida e baixa escolaridade. Mas observa-se risco de re-emergência em centros urbanos por transmissão
vetorial, vertical, por transplante de órgãos e transfusão sanguínea. Temos como objetivo determinar a prevalência e descrever o perfil
epidemiológico dos doadores de sangue da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) detectados nos testes de
triagem, com sorologia não-negativa para infecção pelo T. cruzi. Trata-se de um estudo de corte transversal, em que foram coletados
dados dos sistemas de informação dos indivíduos com sorologia não-negativa para T. cruzi que doaram sangue na Fundação
Hemoba nos últimos 10 anos, dispensando o TCLE. As variáveis foram compiladas em representações gráficas e os municípios de
procedência distribuídos em mapas através de georreferenciamento. Após análise, somaram-se 500.256 doadores e 825.041 doações.
Em uma primeira triagem sorológica, foram identificadas 3.084 (0,616%) amostras não negativas. 48,18% (1.486) desses pacientes
retornaram para realização de segunda triagem, dos quais 810 (0,16%) foram definidos como não-negativos para a infecção pelo T.
cruzi. Quanto à distribuição por sexo, houve maior prevalência do sexo masculino (58%). No que se diz respeito ao grupo étnico, o grupo
mestiço liderou com 49%, seguido pelo caucasiano brasileiro (34%). Observamos menor prevalência em extremos de idade, havendo
maior prevalência aos 37 anos. Quanto à distribuição geográfica, 93% dos indivíduos nasceram na Bahia e o município de procedência
com maior prevalência foi Salvador (26%), seguido de Barreiras (17%), ambos na Bahia. Os resultados corroboram com dados da
literatura quanto à distribuição por sexo e idade, além de salientar a associação entre prevalência da doença e baixa escolaridade e
moradores da zona rural. A análise completa das características epidemiológicas dos indivíduos com doença de Chagas dentre os
doadores de sangue contribuirá para realização de um inquérito sorológico. Palavras-chaves: 1.Doença de Chagas; 2. Epidemiologia; 3.
Perfil epidemiológico; 4. Soroprevalência.
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Resumo
A doença de Chagas (DC) é causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e endêmica em vários países da América Latina.
No Brasil, devido à transmissão vetorial domiciliar ocorrida no passado e hoje controlada, predominam os casos crônicos. A
transfusão sanguínea tem adquirido enorme relevância na epidemiologia da doença, assumindo o papel de principal via de
transmissão nos países não endêmicos, onde a triagem para T. cruzi ainda não é realizada. O objetivo deste trabalho foi
determinar prevalência de doença de Chagas nos doadores de sangue do Centro de Hematologia e Hemoterapia do estado
do Ceará (HEMOCE). Trata-se um de estudo retrospectivo descritivo, realizado a partir de dados registrados no sistema
informatizado do (HEMOCE) do período de janeiro a dezembro de 2016. O HEMOCE recebeu no ano de 2016, 149.738
candidatos à doação de sangue, destes, 26,10% (39.119) candidatos foram reprovados na triagem clínica, restando 110.619
candidatos que foram submetidos à análise sorológica e destes, 167 foram reagentes para o Trypanosoma cruzi,
representando uma prevalência de 0,15% para o Ceará no período estudado. Dos 167 doadores com sorologia alterada para
Chagas, 89 (53,3%) foram doadores de primeira vez, destes, 62 (69,7%) foram positivos e 27 (30,3%) inconclusivos. Os
doadores de repetição foram 78 (46,7%), destes, 33 (42,3%) foram positivos e 45 (57,7%) inconclusivo. Através deste
estudo, os achados nos permitem concluir que a prevalência da doença de Chagas entre os doadores de sangue

do Hemoce no ano de 2016 foi baixa, representada principalmente por doadores de primeira vez e com um elevado número
de testes inconclusivos para a doença de Chagas, principalmente nos doadores de repetição.
Palavras-chaves: Doença de Chagas, Trypanosoma cruzi, doadores de sangue
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Resumo
Atualmente, apenas a doença de Chagas aguda é enquadrada nos casos de Notificação Compulsória pelo Ministério da
Saúde no Brasil. Em Goiás, a doença de Chagas crônica foi incluída nesta lista apenas no ano de 2013 e não há relatos sobre
o perfil clínico-epidemiológico da doença de Chagas em Jataí-GO e outras cidades do Sudoeste Goiano. Neste trabalho,
foram analisados dados clínicos e epidemiológicos de pacientes diagnosticados com a doença de Chagas, notificados no
Sistema Nacional de Agravos de Notificação, na Secretaria Municipal de Saúde e na Regional de Saúde Sudoeste II do
município de Jataí-GO, no período de 2001 a 2016. Foram detectados 14 pacientes diagnosticados com a doença de Chagas,
sendo 28,6% notificados quando estavam na fase aguda da doença, incluindo um caso de transmissão vetorial, e 50%
notificados na fase crônica. Houve predomínio de indivíduos do sexo feminino (50%), com faixa etária abaixo de 45 anos
(50%), com baixo nível de escolaridade (14,3% eram analfabetos e 42,9% não concluíram o ensino fundamental), com cor da
pele parda ou branca (35,7% e 28,6%, respectivamente) e 42,9% eram naturais de outros Estados como Bahia, Minas Gerais
e São Paulo. Duas pacientes foram diagnosticadas para doença de Chagas durante a gestação, dois pacientes ao realizarem
a triagem para doação de sangue e um paciente, portador do vírus HIV, durante a realização de exames de rotina. A forma
clínica predominante foi a indeterminada (78,6%), seguida de comprometimento de outros órgãos (14,3%) e um caso de
comprometimento cardíaco (7,1%). Dentre os pacientes com a forma indeterminada, 27,3% não receberam tratamento
específico para a doença. A baixa frequência de casos notificados da doença de Chagas em Jataí pode ser resultado da
inclusão tardia da doença crônica como notificação compulsória e, considerando que a maioria dos pacientes crônicos são
assintomáticos, o número de indivíduos acometidos pode ser bem maior. Estudos com o objetivo de traçar um panorama
clínico-epidemiológico da doença de Chagas crônica no Brasil são de extrema importância para que as pessoas acometidas
recebam o tratamento adequado e para que a saúde pública possa gerir medidas que evitem a ocorrência de novos surtos da
doença por meio da via vetorial, decorrente da possível domiciliação de novas espécies de triatomíneos, e pelas vias oral,
congênita e transfusional.
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Resumo
Introdução: A doença de Chagas (DC) apresenta elevada magnitude e carga de morbimortalidade. Não está completamente
esclarecido o fato de somente alguns indivíduos infectados desenvolverem formas graves da doença e o fato de as
manifestações clínicas serem tão heterogêneas. Objetivo: Avaliar o perfil de subpopulações linfocitárias e de citocinas (IL-10,
TNF-α), nas diferentes formas clínicas da DC. Desenho do estudo: Estudo transversal baseado em casos de DC crônica
atendidos em unidade de referência do Ceará. Método: A subpopulação linfocitária CD4/CD8 foi detectada por meio de
citometria de fluxo. As análises de citocinas (TNF-α, IL-10) foram realizadas pela técnica imunológica de ELISA. Resultados:
Foram avaliados 57 casos com média de idade 55,5 anos; 23 (40,4%) com a forma indeterminada, 26 (45,6%) com a forma
cardíaca, 8 (14,0%) com forma mista. O estudo de subpopulação CD4/CD8 não mostrou diferença estatística entre as formas
clínicas. Na avaliação de citocinas observou-se concentração de TNF-α semelhante nas diferentes formas clínicas e que a IL10 foi maior no grupo de sintomáticos. Discussão: Estudos indicam o predomínio de linfócitos T CD8 no tecido cardíaco de
casos com DC. No presente estudo, o número de linfócitos T CD4 e T CD8 estava dentro dos valores de referência em todos
os casos. Isso pode ser justificado pelo fato de os linfócitos quando ativados passarem por expansão clonal não refletida
necessariamente na corrente sanguínea. Os resultados relativos às citocinas diferem da literatura em que estudos
demonstraram que a IL-10 é a citocina secretada predominantemente por casos portadores da forma indeterminada, e
indivíduos com a forma cardíaca apresenta os maiores níveis de IFN-γ e TNF-α. Estudos demonstraram uma inversão no

perfil de citocinas um ano após tratamento com o Benzonidazol. Esses dados são semelhantes aos encontrados no presente
estudo, inclusive considerando que a população avaliada também fez uso de Benzonidazol há pelo menos um ano.
Conclusão: Indivíduos com doença de Chagas sintomáticos ainda são capazes, também de manter alguns mecanismos de
regulação, como a produção de citocina anti-inflamatória IL-10.
Palavras-chaves: DOENÇA DE CHAGAS, CITOCINAS, LINFÓCITOS

SURTO DE DOENÇA DE CHAGAS POR CONSUMO DE AÇAÍ – UMA COORTE DESCRITIVA.
AMAZONAS, 2017 E 2018

Autores

ALINE ALMEIDA DA SILVA ALINE ALMEIDA DA SILVA 1, ANA JULIA SILVA E ALVES
ANA JULIA SILVA E ALVES 1, VERUSKA MAIA DA COSTA VERUSKA MAIA DA COSTA
1, BERNARDINO CLAUDIO DE ALBUQUERQUE BERNARDINO CLAUDIO DE
ALBUQUERQUE 2, ROSEMARY COSTA PINTO ROSEMARY COSTA PINTO 2,
AUGUSTO KLUCZKOVISKI Jr. AUGUSTO KLUCZKOVISKI Jr. 2, DARIO VICENTE DA
SILVA DARIO VICENTE DA SILVA 3, ZOYLA OLENKA BANDEIRA FERNANDES ZOYLA
OLENKA BANDEIRA FERNANDES 3, JADHER PERCIO JADHER PERCIO 1

Instituição 1 MS - MINISTÉRIO DA SAÚDE (SRTV 702, Via W 5 Norte - Brasília, DF, 70723-040), 2
FVS - FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO AMAZONAS (Av. Torquato Tapajós,
4.010, Colônia Santo Antônio - CEP 69.093-018 – Manaus-AM), 3 SEMSA LÁBREA - AM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LÁBREA - AM (Avenida Coronel Luís Gomes,
Lábrea)
Resumo
A doença de Chagas decorre da infecção humana pelo Trypanossoma cruzi. O diagnóstico laboratorial se dá por exames diretos e
indiretos a depender da fase da doença. Em janeiro de 2018, o estado do Amazonas notificou ao Ministério da Saúde, 10 pacientes
confirmados da doença, por exame parasitológico direto, com suspeita de transmissão oral por consumo de açaí proveniente de Lábrea
(AM), em residentes nesse município e Manaus. Amostra do alimento consumido pelos pacientes foi encaminhada para análise
parasitológica que resultou positiva para T. Cruzi. Este estudo teve como objetivo investigar o provável surto de doença de Chagas
aguda (DCA). Foi realizada uma coorte descritiva com entrevistas aos expostos comensais (pessoas que compartilharam o mesmo
alimento considerando o período de incubação da doença). Foram calculadas frequências simples e relativa, medidas de tendência
central e dispersão, e a incidência de DCA nos expostos. Foi considerado caso confirmado o exposto com confirmação laboratorial
(parasitológico direto, IgM ou IgG (soroconversão ou aumento de títulos em amostras pareadas reagentes). Foram identificados 22
expostos ao açaí contaminado. Entre os investigados não houve consumo de outros frutos de palmeiras, picada de barbeiro, transfusão
sanguínea, entre outras formas de exposição ao T. Cruzi. Destes, 11 foram expostos no dia 11.12.2017, e sete adoeceram (taxa de
ataque de 64%), e 11 expostos no dia 24.12.2017, e três adoeceram, (taxa de ataque de 27%). As medianas (intervalo) do período de
incubação foram, respectivamente: 16 (14-20) e 3,5 (3-4) dias. No total, o período de incubação teve mediana de 14 (3-20) dias. Dos 10
casos, oito eram do sexo feminino, cinco moravam em Lábrea e os demais em Manaus; a mediana de idade foi 21 (01-64) anos. O surto
teve duração de sete dias (25. a 31.12.2018) com pico de casos nos dias 25 e 28.12. Os principais sinais e sintomas foram: febre
(100%), com mediana de cinco (4-11) dias de duração. Teve duas internações e nenhum óbito. Houve um surto de doença de Chagas
aguda por consumo de açaí proveniente de Lábrea, cujas características clínicas, epidemiológicas e bromatológica possibilitaram a
descrição da cadeia de transmissão envolvida. Recomendou-se estabelecer fluxos específicos de consultas e exames para os casos;
intensificar a fiscalização dos produtores de açaí, com ênfase nas boas práticas de preparo do fruto para o consumo; e atualizar a rede
de atenção à saúde.
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Resumo

A doença de Chagas é uma entidade nosológica negligenciada com elevada carga de
morbimortalidade, representando um importante problema de saúde pública no Brasil. A forma aguda
(DCA) é a que possui maior gravidade e mortalidade. A transmissão oral tem se configurado nos
últimos anos como uma importante forma de aquisição da doença, caracterizada em diversos relatos
como de maior mortalidade. Descreve-se as características sociodemográficas, clínicas, diagnósticas
e o desfecho de um surto epidêmico da DCA por transmissão oral pelo consumo de bacaba
(Oenocarpos bacaba) que ocorreu no município de Pedro do Rosário, (Baixada Ocidental
Maranhense), em 2018. Trata-se de um estudo descritivo transversal. Foram 39 casos diagnosticados,
20 (51%) gênero feminino, 19 (49%) masculino, com mediana de idade 32 anos (10 meses – 78
anos). A média entre a ingesta do alimento suspeito e o início dos sinais e sintomas foi de 12,3 dias.
Destes, 35 (90%) tiveram febre, 22 (56%) astenia, 20 (51%) calafrios, 18 (48%) mialgia, 15 (38%)
edema facial e dispneia, e 12 (31%) cefaleia e tosse. A pesquisa de Trypanossoma cruziem gota
espessa foi positiva em 19 (49%) pacientes, com média de tempo entre o início dos sinais e sintomas
e a coleta de 28 dias. Vinte (51%) com diagnóstico clínico-epidemiológico ou sorológico. O tratamento
instituído foi Benznidazol (dose adultos 5mg/kg e crianças de 5 a 7,5mg/kg, dose máxima de
300mg/dia), com média entre início dos sintomas e início do uso da medicação de 28 dias (14 – 54).
Não ocorreram óbitos. A DCA por transmissão oral se configura como importante forma de aquisição,
podendo levar a graves consequências se não houver rápida suspeição. O tratamento precoce é
definidor do desfecho satisfatório.
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Resumo
Introdução: A doença de Chagas (DC) é tida como uma condição infecciosa, classificada pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) como uma enfermidade negligencia. Tem como vetor o protozoário Trypanosoma cruzi. Um dos principais
fatores de risco para o desenvolvimento desta doença são as condições socioeconômicas da população. A DC apresenta alta
carga de morbimortalidade em países endêmicos, incluindo o Brasil, suas taxas se expressam de diferentes formas a
depender do contexto epidemiológico da população. Objetivos: Descrever e comparar as taxas de mortalidade pela Doença
de Chagas na região Nordeste e na Bahia. Desenho do estudo: Estudo epidemiológico de cunho descritivo, com enfoque
quantitativo. Métodos: Pesquisou-se sobre a taxa de mortalidade (2010-2015) causada pela DC na região Nordeste do Brasil
e no estado da Bahia. Os dados foram obtidos através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS) no ano de 2018. Para a resolução dos cálculos estatísticos utilizou-se como suporte o programa TabWin® (versão
3.5.0.46).Resultados: No período de 2010 a 2015, a taxa de mortalidade por DC na região Nordeste do Brasil foi de 11 óbitos
a cada 100 mil habitantes, enquanto a taxa de mortalidade, no mesmo período, na Bahia foi de 25 óbitos a cada 100 mil
habitantes. Morreram, no Nordeste, entre 2010 a 2015, 6.210 pessoas por conta da DC, sendo que destas, 3.812 morreram
na Bahia. Discussão: A Bahia apresenta alta taxa de mortalidade para DC, o que pode estar associado às particularidades
da dinâmica demográfica, aos fatores ambientais e às atividades econômicas que influenciam na permanência da doença,
gerando diversos tipos de antropismos. Essa alteração no perfil epidemiológico, que no passado estava restrito aos ambientes
silvestres, evidenciou um processo de urbanização da doença. Pode-se associar também a falta da aplicação periódica de
inseticidas, ausência de política habitacional e inadequado controle entomológico. Conclusão: A doença de Chagas constitui
ainda hoje um problema de saúde pública, seja pela prevalência, gravidade de suas manifestações e taxa de mortalidade. A
correta identificação dos portadores desta enfermidade, as ações de vigilância entomológica e de educação em saúde por
meio de ações de saúde permanentes e qualificadas, envolvendo todos os níveis de atenção, são de fundamental importância
para o controle vetorial, no que tange à saúde pública em nosso país.
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Resumo

Os mecanismos que governam a progressão da doença de Chagas ainda não são claros. A
persistência do parasita no miocárdio e a carga parasitária são apontadas como fatores importantes
na progressão da doença de Chagas. O objetivo deste estudo foi comparar a taxa de positividade de
hemocultura para Trypanosoma cruzi entre pacientes com doença de Chagas crônica com forma
cardíaca e sem evidência de dano cardíaco. Tratou-se de um estudo transversal retrospectivo que
incluiu pacientes com doença de Chagas crônica que colheram hemocultura para T. cruzi entre 2008 e
2010. Dados clínicos e epidemiológicos foram coletados por meio de revisão de prontuários. As
hemoculturas foram realizadas utilizando meio de Novy, MacNeal e Nicolle enriquecido com meio de
Schineider. Foram realizadas hemoculturas para T. cruzi de 139 pacientes com doença de Chagas
crônica entre 2008 e 2010. Entre os pacientes incluídos, 48 (34,5%) apresentavam a forma
indeterminada, 68 (48,9%) forma cardíaca, 7 (5,0%) forma digestiva, e 16 (11,5%) forma mista
(cardíaca+digestiva). A taxa de positividade da hemocultura foi de 30,2%. Pacientes com hemocultura
positiva eram mais velhos (52±13 vs. 45±13 anos, P=0,004). O sexo feminino predominou no grupo de
pacientes com hemocultura positiva (71,4% vs. 53,6%, P=0,04). A maioria dos pacientes nasceu nas
regiões Nordeste e Sudeste e o principal mecanismo de transmissão foi o vetorial em pacientes com
hemoculturas positivas ou negativas. A taxa de positividade das hemoculturas para T. cruzi foi de
36.9% entre pacientes com forma cardíaca ou mista enquanto que naqueles sem evidência de dano
cardíaco (indeterminado e digestivo) foi de 20% (P=0.04). Os achados deste estudo sugerem que a
carga parasitária e a persistência do parasito podem influenciar a patogênese e a progressão da
doença de Chagas já que a positividade da hemocultura foi maior nos pacientes que apresentavam
acometimento cardíaco. Porém, estudos longitudinais serão necessários para elucidar valor
prognóstico de hemocultura positiva entre pacientes com doença de Chagas. Observou-se que a taxa
de positividade da hemocultura para T. cruzi foi maior entre pacientes com forma cardíaca que em
pacientes sem evidência de dano cardíaco.
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Resumo

Muito se tem discutido, recentemente no Brasil, acerca da transmissão da doença de chagas (DC)
pela via oral, visto que se tinham como comprovados a infecção apenas pelas formas vetoriais,
transfusional, congênita e através de transplantes. Porém, o consumo de sucos batidos, como o do
caldo de cana foi identificado em diversos casos como origem da doença, isso porque se trata de uma
infecção humana ocasionada pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitida pelo vetor triatomíneo
(barbeiro) que são triturados acidentalmente junto com as bebidas. A patologia apresenta uma fase
aguda que pode ser sintomática ou não, que pode evoluir para as formas crônicas caso não seja
tratada, no qual se dividem em três tipos: cardíaca, digestiva ou mista. O objetivo desse estudo foi
relatar a transmissão da doença de chagas pelo consumo de caldo de cana-de-açúcar no Brasil.
Trata-se de uma revisão de literatura, na qual se utilizou os bancos de dados SciELO e Science direct
como fonte de consulta, onde foram analisados 10 artigos no idioma português dos anos de 2012 a
2017, sendo que os de menor relevância foram descartados. Os canaviais são tidos como habitat
natural para os barbeiros. Sendo assim, em engenhos os triatomíneos acabam triturados
eventualmente no processamento da cana junto com os gomos doces. Pesquisas aplicadas a DC por
meio de ensaios in vitro e in vivo na região norte comprovaram a sobrevivência e infectividade da

forma tripomastígota de T.cruzi no caldo de cana-de-açúcar, onde foram submetidos a diversos
períodos de incubação sendo analisados a temperaturas ambientes, de refrigeração e congelamento.
Em consequência disso, estima-se que cerca de 70% dos casos de Chagas no Brasil são transmitidos
via oral; porém, por não gerar alarmismo devido ao número de afetados e os surtos serem endemias,
essa forma de infecção muitas vezes se torna de pouca relevância. Em virtude dos fatos
mencionados, os testes sugerem a possibilidade de o Chaguismo estar relacionado ao consumo da
garapa da cana-de-açúcar. Além disso, a existência de surtos familiares decorrentes da transmissão
oral desse microrganismo tem possibilitado o crescimento desse problema e exigido dos órgãos de
saúde pública a adoção de diversas medidas para sua prevenção e controle.
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Resumo
A Doença de Chagas (DC), ou tripanossomíase americana, é uma antropozoonose causada por um protozoário flagelado, o
Trypanosoma cruzi. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, calcula-se em cerca de 2,5 a 3 milhões o número de
infectados. Essa parasitose constitui um dos mais graves problemas de saúde pública em todo o continente americano, em
virtude de sua alta prevalência e expressiva morbidade e mortalidade. Existem diversas formas de transmissão, dentre elas, a
transmissão oral tem sido associada a surtos de DC, mais frequentemente nesta última década, sendo registrada
principalmente na Amazônia Brasileira, ligados à ingestão de alimentos diversos como polpa de açaí e caldo de cana-deaçúcar. Este trabalho teve por objetivo analisar a transmissão de Doença de Chagas através de alimentos. Trata-se de uma
revisão integrativa a partir de 5 estudos publicados na base de dados US Nacional Library of Medicine National Institutes of
Health (Pubmed), e Scientific Electronic Library Online (Scielo), correspondendo ao período de 2005-2015. Foram utilizados
descritores como: ‘Chagas Disease’, ‘Prevention’ e ‘Transmission’. O primeiro caso de infecção humana por DC através da via
oral foi registrado na Argentina, em 1936, através da ingestão do leite materno. No Brasil, dentro e fora da região amazônica,
muitos casos de Doença de Chagas Aguda têm sido registrados em forma de surto. O mecanismo de transmissão mais aceito
é a contaminação por fezes de triatomíneos no fruto ou por insetos inadvertidamente esmagados enquanto o fruto está sendo
processado. Nesse processo, o Trypanosoma cruzi pode permanecer viável, principalmente se o suco não for submetido à
pasteurização. Por isso, é importante chamar a atenção para algumas estratégias de higiene as quais podem prevenir novos
surtos agudos da doença, como por exemplo, estabelecer critérios de seleção dos alimentos que podem veicular o parasito,
tratar e cozinhar adequadamente as carnes (caças) provenientes de áreas endêmicas ou mesmo consumir sucos de açaí
sabidamente pasteurizados e caldo de cana proveniente de ambientes devidamente higienizados.
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Resumo

A doença de Chagas é uma enfermidade endêmica do continente americano e acomete aproximadamente sete milhões de
pessoas. O agente etiológico é o Trypanosoma cruzi transmitido por meio das fezes do inseto vetor, pertencente à ordem
Hemiptera, subfamília Triatominae. Estudos sobre a distribuição dos triatomíneos em ambiente domiciliar na área rural do
Piauí indicaram a presença de onze espécies, sendo T. brasiliensis e T. pseudomaculata as mais frequentes e com maior
amplitude de distribuição. Assim, compreender os aspectos epidemiológicos relacionados à transmissão da doença é de
fundamental importância para orientar as ações de controle e vigilância. Dessa forma, o presente estudo objetivou analisar o
conhecimento de educandos da zona rural de Teresina, Piauí, acerca da transmissão e vetores da doença de Chagas. Para
tal, realizou-se a aplicação de um questionário para 31 educandos do curso técnico em Zootecnia da Escola Família Agrícola
de Baixão do Carlos, zona rural leste do município. O questionário constou de perguntas objetivas e subjetivas acerca da
transmissão, vetores e medidas preventivas da doença. Os estudantes possuíam entre 15 e 27 anos de idade, sendo 18 do
sexo masculino. Quanto a moradia, 25 relataram residir em casas com paredes de tijolos, reboco e cobertas por telhas de
barro, localizadas em assentamentos rurais, sendo que no domicílios de todos os participantes foi afirmado possuírem energia
elétrica. Dos entrevistados, 18 afirmaram criar animais em casa, sendo galinhas, porcos, gatos e cachorros os mais citados.
Quando questionados sobre a doença de Chagas, nenhum dos educandos soube explicar o mecanismo de transmissão,
apesar de 18 deles revelarem ter algum conhecimento sobre a doença e 13 citarem o barbeiro como vetor responsável.
Dentre os entrevistados, 11 afirmaram conhecer o barbeiro e 8 relataram já ter encontrado no intradomicílio, escola ou área de
vegetação nativa circunvizinha à residência, no entanto, dentre esses, nenhum informou a presença do inseto à Secretaria de
Saúde. Em relação às medidas preventivas, dois entrevistados relataram a dedetização como forma de controle. Com isso,
evidenciou-se que os educandos possuíam pouco conhecimento acerca da transmissão e vetores da doença de Chagas. Isso
demonstrou a necessidade da realização de ações educativas mais efetivas com campanhas e programas direcionados
principalmente às populações rurais que residem em áreas endêmicas para doença de Chagas no estado do Piauí.
Palavras-chaves: Conhecimento, Doença de Chagas, Triatomíneos

TRANSPLANTE DE CORAÇÃO EM PACIENTES CHAGÁSICOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Autores

Ranyelson Lucas Matias Santos 1, Maria Eduarda do Nascimento Ferreira 1, Luana Araújo
Diniz 1, Maria do Socorro Vieira Gadelha 1

Instituição 1 UFCA - Universidade Federal do Cariri (R. Divino Salvador, 284 - Alto do Rosário,
Barbalha - CE, 63180-000)
Resumo
A doença de Chagas, causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é uma enfermidade que desencadeia uma série de sinais e
sintomas no paciente, destacando-se o dano miocárdico progressivo que resulta em cardiomiopatia crônica. Diante disso, o transplante
cardíaco surge como uma alternativa de tratamento, entretanto o prognóstico pós-transplante é bastante controverso e deve ser
acompanhado rigorosamente, requerendo ações bem analisadas quanto à relação entre malefícios e benefícios. O trabalho de pesquisa
teve o objetivo de analisar a eficácia do transplante de coração para pacientes chagásicos. Realizou-se uma revisão de literatura
utilizando as bases de dados Scielo,PubMed e Lilacs, com os descritores “Chagas Cardiomyopathy”,”Chagas Disease” e "Heart
Transplantation", no período de 2001 a 2018. Foram selecionados 41 artigos, porém apenas 4 abordavam o tema central da pesquisa.
Vários autores reportaram que ao averiguar o êxito do transplante de coração para pacientes chagásicos, percebeu-se que a
imunossupressão mostrou-se um fator de risco para esses pacientes. Nesse sentido, constatou-se que o linfoma é a forma mais
prevalente, enquanto a doença linfoproliferativa e o Sarcoma de Kaposi são os mais agressivos, haja vista resultarem em óbitos. Outro
artigo revelou que a probabilidade do desenvolvimento das neoplasias em um paciente chagásico, que foi submetido ao transplante de
coração, foi cerca de 4 vezes maior que a população em geral. Além disso, a supressão do sistema imune também predispõe o paciente
a infecções, as quais se configuram como a principal causa de óbito pós-transplante. A família Herpesvírus é a maior responsável por
estas infecções, com destaque para o Citomegalovírus, contribuindo, assim, para a rejeição do enxerto cardíaco, já que o mecanismo
patológico do vírus também interfere na imunidade. Nesse contexto, percebe-se que o transplante cardíaco em pacientes chagásicos
pode até ser uma alternativa, mas nem sempre é benéfico ou resolutivo. Nos casos em que os benefícios do transplante cardíaco
suplantem os malefícios, medidas como a averiguação meticulosa da compatibilidade entre doador e receptor, a imunossupressão
rigorosamente adequada e a utilização de antibióticos para profilaxia, um acompanhamento rigoroso da função imune e cardíaca no póstransplante, assim como a realização de exames eficientes para monitoramento e detecção de possível reativação de promastigotas,
devem ser tomadas a fim de evitar as possíveis complicações.
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Resumo

A maioria das pessoas com Doença de Chagas (DC) não tem acesso a diagnóstico e tratamento em
tempo oportuno, refletido pela elevada morbimortalidade e custo social dessa doença. Na Bahia, a DC
é um relevante problema de saúde pública, com média anual de 624 óbitos, entre os anos de 2007 e
2016. Esse número é subestimado e muito casos que se agravaram ou foram a óbito poderiam ter
sido evitados se pessoas tivessem acesso ao tratamento. O Ministério da Saúde, através do II
Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, recomenda ampliar a terapêutica para pessoas com a
doença, o que pode ajudar a retardar a sua progressão, reduzir a chance de transmissão congênita e
qualificar a atenção às pessoas infectadas. O Benznidazol é a primeira droga de escolha para o
tratamento da DC. Devido à necessidade de maiores orientações quanto a sua administração, a
Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP) e o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado da
Bahia (LACEN) publicaram Nota Técnica conjunta nº 01/2017 de Vigilância, Diagnóstico e Tratamento
da doença de Chagas. Esse trabalho tem por objetivo relatar o processo de distribuição do
Benznidazol na Bahia e as dificuldades encontradas pelos pacientes para o acesso ao tratamento.
Foram utilizados dados primários da planilha de controle da liberação do Benznidazol (DIVEP),
arquivos da documentação enviados na solicitação desse medicamento e análise crítica dos principais
problemas encontrados no processo de aquisição desse fármaco. No estado, no período de 2008 a
2018, mais de 1700 casos da DC foram tratados. Observam-se falhas nessa prática, desde a
suspeição, diagnóstico e tratamento da doença até o caminho realizado na distribuição desse
medicamento. A educação permanente da vigilância epidemiológica, atenção básica e assistência
farmacêutica voltada para DC são fundamentais nesse processo e está sendo articulada. Existem
entraves na trajetória do tratamento de pessoas infectadas e está se estudando estratégias para que
esse medicamento seja disponibilizado com maior agilidade às pessoas com a doença.
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Resumo
Ocorrem na Amazônia brasileira 8 gêneros de triatomíneos que habitam inúmeros ecótopos associados com animais
silvestres, ambos naturalmente infectados pelo Trypanosoma cruzi. Estes triatomíneos não colonizam domicílios na
Amazônia, mas as espécies silvestres estão envolvidas na transmissão oral da doença de Chagas aguda (DCA)
contaminando alimentos e transmitindo o T. cruzi ao homem. A aproximação destes insetos com o homem é pressionada por
fatores ambientais e ecológicas é atribuída a escassez de fontes alimentares representadas por dezenas de espécies de
pequenos mamíferos, facilitando a ocorrência dos casos humanos. Objetivos: reconhecer a fauna de triatomíneos silvestres,
sua distribuição, dispersão e frequência de infecção por T. cruzi em municípios onde têm ocorrido casos de DCA de
Abaetetuba, Barcarena, Bragança, Muaná e Ponta de Pedras. Entre os anos de 2013 e 2017. Metodologia: busca ativa de
triatomíneos no interior e no peridomicílio de residências, coleta de triatomíneos silvestres em palmeiras e com armadilhas de
luz, dissecação, semeio em meio de cultura e isolamento. Resultados: Foram capturados 687 triatomíneos de 7 espécies,
apresentando os seguintes índices de infecção na relação capturados/examinados/positivo e % de positivo foram: P.
geniculatus (148/65/29/44,61); R. robustus (109/61/39/63,93); R. pictipes (295/188/112/59,57); R. milesi (87/66/42/63,63); P.
lignarius ((36/26/19/73,07)); e E. mucronatus (42/32/23/71,87). Conclusão: Nas áreas onde se pesquisou a fauna triatomínica
a taxa geral de infecção elevada na ordem de 60,27% para T. cruzi nas espécies coletadas e examinadas. A associação

destes triatomíneos com os mamíferos mantém o ciclo epizoótico do parasita facilitando o deslocamento de espécies mais
adaptadas ao vôo como o R. pictipes e P. geniculatus que estão envolvidas nos casos de contaminação alimentar
responsáveis pelos surtos familiares que vem ocorrendo no Estados do Pará.
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Resumo
A doença de Chagas é uma infecção parasitária causada pelo Trypanosoma cruzi e que acomete milhares de pessoas em
todo mundo. Responsável pela mortandade de 10 mil pessoas por ano, essa parasitose é uma das mais sérias do hemisfério.
Em outubro de 2015 foi confirmado surto da doença de Chagas aguda no município de Marcelino Vieira, Rio Grande do Norte.
Assim, este trabalho buscou conhecer o cenário ecoepidemiológico e alertar os para os possíveis riscos ainda existentes
nesse local. As buscas por triatomíneos foram realizadas na zona rural e em ambientes silvestres deste município. Foram
capturados um total de 1.372 triatomíneos, sendo predominante o Triatoma brasiliensis (68%), seguido de T. pseudomaculata
(31%) e Rhodnius nasutus (1%). Foram vistoriados 62 domicílios, e foi observado que 48% dos domicílios apresentam
infestação por triatomíneos e uma densidade de 15,4 destes insetos/domicílio. Dos domicílios vistoriados 45% apresentavam
colônias desses vetores. Dentre os anexos positivos, destacam-se o galinheiro e as pilhas de madeira e telhas, sendo estas
estruturas responsáveis por abrigar 89% dos triatomíneos capturados no peridomicílio. No ambiente silvestre T. brasiliensis foi
a única espécie capturada, encontrada em afloramentos rochosos. Colônias numerosas de T. brasiliensis foram observadas
no peridomicílio (média de 70 insetos capturados) com até 100% de prevalência de infecção por T. cruzi. Nos ambientes
silvestres foi observado uma média geral 36% de prevalência, mas em dois pontos foi observado positividade de 100% nos
triatomíneos analisados. Em todos os ambientes onde houveram altas prevalências (54- 100%) de infecção por T. cruzi em T.
brasiliensis foi observada a presença do preá (Galea spixii (Rodentia: Caviidae). Isto reforça observações prévias sobre o
papel de cavídeos como potenciais reservatório de T. cruzi e para a conexão entre os ciclos silvestres e domiciliares do
parasita. Deste modo, em Marcelino Vieira, os hábitos das pessoas em abandonar ou estocar materiais que servem de
abrigos para hospedeiros está favorecendo o risco da contaminação. Uma nova técnica baseada em metabarcoding vem
sendo desenvolvida para identificação molecular das fontes alimentares de T. brasiliensis, o que poderá reforçar as
inferências sobre a tríplice associação entre T. brasiliensis, T. cruzi e G. spixx.
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Resumo
Trypanosoma cruzi, an important protozoan parasite for humans and animals, causes Chagas disease, a Neglected Tropical
Disease (NTD) that could affect roughly 6-7 million people in the world, mainly on underdeveloped countries. The vector is a

blood-sucking insect and so many mammals could be reservoirs. Animal trafficking, smuggling and illegal trade is the fourth
most common illegal activity in the world. An important point concerning illegal animal trade and the increasing globalization is
that represents a possible vehicle for illness spreading, including zoonosis, creating a health public issue. Hence the diagnosis
in endemic regions and limited resources is very important, an alternative is a molecular technique named loop-mediated
isothermal amplification (LAMP), and this assay is a one-step amplification reaction that amplifies a target DNA with high
specificity, efficiency and rapid under isothermal conditions. The aim of this study is verify the incidence of the zoonotic agent
T. cruzi in 50 mammals from animal trafficking using muscle, blood and skin samples, the molecular diagnosis of T. cruzi ware
made using the LAMP assay. In our work 50% of animals were positive in LAMP assay to T. cruzi. This analysis could be
important to identify reservoirs and the risk about animal trafficking to human health and the use of LAMP assay in fast and trial
diagnosis.
Palavras-chaves: Chagas disease, illegal trade, molecular diagnosis, smuggling, zoonosis
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Resumo
Doença de Chagas, ou Tripanossomíase Americana, é uma doença parasitária causada pelo Trypanosoma cruzi, tendo como vetor os
triatomíneos (popularmente conhecidos como barbeiros), que transmitem ao homem a doença através de suas fezes infectadas. No
Brasil, a estimativa é de 2 a 3 milhões de pessoas infectadas, com cerca de 21.000 mortes por ano. A doença possui uma fase aguda,
que pode ou não apresentar sintomas. Dos infectados, 40% evoluem para a fase crônica, que pode levar a complicações cardíacas,
digestivas ou mista. Nesse contexto, este trabalho apresenta um relato de experiência no “Projeto Saúde Integral”, com o objetivo de
descrevê-lo e citar as principais intervenções oferecidas no projeto. O Projeto atua no Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de
Pernambuco (PROCAPE) e, na Casa de Chagas, onde funciona o ambulatório, ambos situados na cidade do Recife. Com mais de 25
anos de atuação, o “Saúde Integral” não possui fins lucrativos e mantem parcerias com Instituições Acadêmicas, o que garante um
quadro de voluntários atualizados. Tem como público portadores da Doença de Chagas, em sua maioria na fase crônica, apresentando
insuficiência cardíaca, um agravo comum a todos os pacientes acompanhados pelo projeto. Atualmente estão cadastrados
aproximadamente 25 pacientes que dispõem de acompanhamento médico cardiológico, psicológico e nutricional, além de cuidados de
enfermagem. Durante a experiência o grupo de estudantes acompanhou e participou das consultas médicas e de enfermagem, ambas
com o objetivo de avaliar o quadro clínico do paciente, atravéz de intervenções e orientações além da clínica, considerando o
autocuidado e fatores socioeconômicos que podem influenciar na saúde do paciente. Com a vivência aqui descrita, foi possível concluir
que o projeto realiza um cuidado integral com uma equipe multiprofissional, ideal na assistência a pacientes desse perfil, minimizando os
agravos da doença, o que garante uma melhor qualidade de vida.
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Uma experiência de sucesso na vigilância e controle vetorial da Doença de Chagas possibilita
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Resumo

Na Argentina estima-se que 1,6 milhões de pessoas estão infectadas pelo Trypanosoma cruzi (4% da
população) e 7,3 milhões estão expostas a Doença de Chagas (DCh). Não entanto, menos de 1% das
pessoas infectadas tem acesso ao diagnostico e tratamento etiológico da doença, porem estima-se
que nascem 1300 crianças infectadas anualmente por transmissão congênita.
Desde 2002, a Fundação Mundo Sano desenvolve ações de vigilância e controle (V&C) na cidade de
Añatuya (General Taboada, Santiago del Estero, Argentina), localizada na Ecorregião do Grande
Chaco, em conjunto com investigação operativa com foco no Triatoma infestans, o principal vetor a

DCh na região. Desde 2015, a Fundação também desenvolve programas de diagnostico e tratamento
da doença como uma ferramenta extra para acabar com o sub-diagnostico e derrubar as barreiras de
acesso ao tratamento etiológico.
Añatuya é uma cidade no sudeste da Ecorregião do Chaco onde moram 30.000 pessoas distribuídas
em 6500 casas. Mundo Sano tem uma base operativa desde o ano 2002 aonde desenvolve de forma
continua um Programa de V&C vetorial de T. infestans em toda a área urbana e peri-urbana. Uma vez
geradas as condições epidemiológicas para realizar o tratamento da doença em esta área endêmica,
o consultório especifico para a DCh foi inaugurado no 2015 em conjunto com o município.
O Programa de V&C vetorial consiste na realização de inspeções no intra e no peridomicilio (currais,
galinheiros, depósitos) e o controle químico (Beta-cipermetrina 5%) se for necessário. As inspeções
são realizadas ao menos uma vez ao ano nas moradias da cidade pelo método de hora/homem com
aplicação de Tetrametrina ao 0,2% como irritante. O diagnostico é realizado mediante sorologia e para
o tratamento etiológico utiliza-se o Benznidazol (ABARAX® - Elea), seguindo as normas atuais do
país. O diagnostico e tratamento é realizado de forma gratuita.
Neste trabalho apresentamos resultados de um Programa de V&C vetorial que permitiu controlar a
presença de T. infestans nas moradias da cidade de Añatuya. As infestações superiores a 50%
achadas em alguns bairros no inicio do programa foram reduzidas a níveis inferiores ao 1%. Desde
2010, as infestações registradas no intradomicilio foram inferiores ao 0,3%. Até hoje, foram realizadas
2305 sorologias e 534 destas foram positivas para T. cruzi, porem já foram tratadas 115 pessoas.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A doença de Chagas é uma antropozoonose causada pelo protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. É
responsável por cerca de 12.000 mortes anuais sendo a quarta causa de morte no Brasil entre as doenças infectoparasitárias. A transmissão ocorre através de triatomíneos, cuja proximidade com o ambiente silvestre contribui para a
instalação destes insetos em domicílios e propagação da doença entre humanos. A gravidade da infecção é variável,
chegando a atingir altos índices de mortalidade em crianças na fase aguda, e severo acometimento cardíaco e/ou digestivo
em adultos crônicos. O Objetivo é confirmar a urbanização do inseto.
METODOLÓGIA: Realizou-se um levantamento de dados do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do
Ministério da Saúde referente ao Estado de Sergipe entre 1998 e 2013. Incidências foram categorizadas em menores e
maiores de 14 anos visto que a morbimortalidade da doença tem prognóstico ruim na infância. Dados foram tabulados no
software Arcgis para geração de mapas temáticos, mostrando a distribuição das incidências por municípios do estado por
ano de avaliação.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: A região de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga é a que abrigando a maioria das
espécies de triatomíneos. Contudo, os mapas e dados estatísticos revelam aumento da incidência da doença em cidades da
grande Aracaju. A incidência quadruplicou no estado de 1998 a 2013. Nos últimos oito anos, Aracaju, Socorro, Itabaianinha,
Umbaúba, Poço Redondo e Itabaiana foram os municípios sergipanos que apresentaram maior incidência. Dos 75 municípios
pertencentes ao estado, apenas 16 não são considerados endêmicos. A urbanização da patologia também pode ser avaliada
visto que de 1998 a 2013 foram evidenciados casos novos nos 10 municípios mais populosos de Sergipe. Destaca-se a
incidência de 42 novos casos em 2013 em Aracaju, capital do estado; 21 casos em Nossa Senhora do Socorro, município que
compõe a grande Aracaju; 12 casos em Estância e 53 em Itabaianinha. CONCLUSÕES: Os resultados obtidos no estudo
confirmam que a doença pode estar sendo subnotificada e que transmissão vetorial não está interrompida, demonstrando a
necessidade de mudanças nas políticas de prevenção e controle da doença. A proximidade entre as habitações e focos
naturais favorecem a manutenção do ciclo de vida do hemíptero e proximidade com humanos, principalmente em crianças.
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Resumo

Introdução: O Trypanosoma cruzi, agente causador da doença de Chagas (DC),
apresenta elevado polimorfismo genético, podendo levar a variações na resposta imune do
hospedeiro. Por conta desta característica, variações regionais na sensibilidade dos testes
diagnósticos já foram relatadas. Uma alternativa para superar esta dificuldade consiste no
uso de antígenos quiméricos constituídos por epítopos conservados e repetitivos de
diversas proteínas do parasito, aumentando a possibilidade de interação com anticorpos
anti-T. cruzi de diferentes especificidades. Objetivo: Avaliar a utilização de proteínas
quiméricas (IBMP-8.1 e IBMP-8.4) no diagnóstico da DC em portadores crônicos do Brasil
e em imigrantes bolivianos residentes em Barcelona/Espanha. Materiais e Métodos: As
quimeras foram clonadas em vetores pET28a, expressas em E. coli e purificadas por meio
metodologias cromatográficas. Os imunoensaios foram realizados através de ELISA
indireto utilizando 857 amostras de portadores oriundos do Brasil (Bahia, Goiás, Minas
Gerais, Paraná e Pernambuco) e 347 de bolivianos residentes na Espanha. Resultados:
Os imunoensaios utilizando a quimera IBMP-8.1 revelaram sensibilidade de 97,6% para as
amostras do Brasil e 99,4% para as da Espanha. Já a quimera IBMP-8.4 apresentou
sensibilidade de 99,3% e 99,1% para as amostras do Brasil e Espanha, respectivamente.
Considerando a sobreposição do IC a 95%, o parâmetro de desempenho avaliado não
mostrou diferença significativa entre as amostras de ambos os países. Por outro lado, a
média dos índices de reatividade das amostras dos bolivianos residentes na Espanha
foram significativamente maiores daqueles encontrados para as amostras dos portadores
brasileiros (IBMP-8.1: 4,15 vs. 2,85; IBMP-8.4: 3,16 vs. 2,59). Discussão: Os resultados
demonstram elevada capacidade das quimeras em identificar indivíduos positivos para a
DC, tanto do Brasil (país onde circula o DTU TcII) quanto de imigrantes bolivianos
residentes na Espanha (caracterizados por apresentar o DTU TcV), sugerindo que as
moléculas identificam anticorpos anti-T. cruzi independentemente da linhagem circulante.
Para confirmar nossa hipótese, iremos avaliar o potencial diagnóstico das quimeras
utilizando amostras de indivíduos infectados com outras linhagens do parasita, como os
DTUs TcI e TcIII.
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Resumo
Na Amazônia a principal forma de transmissão da doença de Chagas aguda (DCA) tem sido a oral, responsável pelo aumento
dos casos devido principalmente ao consumo de açaí. No Amazonas, desde 2004, seis surtos já foram registrados. O mais
recente ocorreu no munícipio de Lábrea (sul do estado), detectado no final de dezembro de 2017 e início de janeiro de 2018.
O objetivo deste trabalho foi descrever as características clínicas e cardiológicas dos indivíduos com parasitemia e sintomas
evidente para a DCA. Foram confirmados 20 casos dos quais 10 apresentaram parasitemia detectada por gota espessa,
hemocultura e xenodiagnóstico e sintomatologia. Dois pacientes permaneceram na Unidade de Saúde do município de
Lábrea e 8 (40%) viajaram para Manaus e foram atendidos na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado
(FMTHVD). A idade variou entre 1 e 65 anos e a média foi de 26,4 anos, 8/10 (80%) do sexo feminino. Todos manifestaram
febre, astenia (60%), náusea e palpitações (50%). Na avaliação cardíaca foram realizados eletrocardiograma (ECG) em 9
pacientes, ecocardiograma (ECO) e Holter 24h em 7 pacientes dos que foram acompanhados na FMTHVD. O ECG
evidenciou alteração de repolarização ventricular (n=2), bloqueio divisional anterossuperior (BDAS) (n=1), taquicardia sinusal
(n=1) e baixa voltagem do QRS (n=1). O ECO foi normal em todos. No Holter de 24h, observou-se a ocorrência de taquicardia
atrial não-sustentada (n=1) e extrassístoles ventriculares (n=1). Esses casos demonstraram baixa morbidade cardíaca, em
que nenhum paciente apresentou sintomatologia de insuficiência cardíaca e houve poucas alterações cardíacas nos exames
complementares. No entanto, é necessário o acompanhamento a longo prazo para detecção de possíveis alterações no
futuro.
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Resumo
No Amazonas desde 2004, foram registrados seis surtos da doença de chagas aguda, todos pelo consumo do açaí. O mais
recente ocorreu entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018. A DC em sua forma aguda requer tratamento imediato com
benznidazol (Rochagan®) por 60 dias, podendo provocar o surgimento de efeitos adversos, dentre os quais, as
manifestações cutâneas, são as mais comuns. O objetivo desse trabalho foi descrever o surgimento de reações em
pacientes diagnosticados com a DCA provenientes do surto por transmissão oral, no município de Lábrea, sul do
Amazonas. Foram diagnosticados 20 pacientes dos quais 10 com parasitemia evidente e sintomatologia e 10
assintomáticos detectados no inquérito sorológico realizado após a identificação dos primeiros 10 casos. Foram
acompanhados 17 pacientes e, após o tratamento, 14 (82,3%) apresentaram alguma reação adversa ao medicamento, em
média 9 dias após o início do tratamento. As manifestações mais frequentes foram prurido (50%) e exantema (35,7%),
descamação da pele (28,6%), além de queda de cabelo (21,4%), astenia (14,2%) e um episódio de rash cutâneo e um de
edema de face. Todos eles concluíram o tratamento, embora tenha ocorrido a suspensão temporária do medicamento
devido à intensidade das reações. O tratamento dos pacientes chagásicos é de grande importância, uma vez que minimiza
a possibilidade de evolução para a doença crônica. No entanto as reações adversas ao único medicamento disponível, no
Brasil, dificultam a adesão, e reforçam a necessidade de acompanhamento contínuo do paciente, o que na Amazônia é

uma situação complicada considerando a logística para o acesso ao atendimento especializado, particularmente na
cardiologia.
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Resumo
A Doença de Chagas é uma doença tropical negligenciada que constitui ainda um grave problema de saúde pública
prevalente na América Latina. Em Goiás, os fatores que determinam sua ocorrência estão associados a condições
socioeconômicas e como a população se relaciona com o meio ambiente, às vezes, de forma predatória provocando
desequilíbrio, apresentando risco de transmissão vetorial, associado à diversidade de espécies nativas. Este trabalho
objetivou demonstrar a ocorrência e distribuição das espécies de triatomíneos na área rural do município de São Luís dos
Montes Belos, região Oeste de Goiás. Investigou-se a fauna triatomínea proveniente da rotina de vigilância do núcleo de
controle de vetores local, com objetivo de efetuar controle dos mesmos. Foi realizada pesquisa ativa por técnicos de
endemias locais e da SES-GO, no período de janeiro a junho de 2018. A captura foi realizada no intradomicílio e em ecótopos
no peridomicílio tais como: galinheiro, paiol, curral, chiqueiro, entulhos de madeira, entre outros abrigos artificiais. Os
espécimes foram enviados ao laboratório de entomologia do LACEN-GO para identificação e exame à fresco do conteúdo
intestinal em solução salina e corado pelo método Giemsa, para verificar a infecção natural por protozoários flagelados tipo
Tripanosoma cruzi. Dentre as 139 unidades domiciliares (UD) pesquisadas, 136 (97,85%) estavam infestadas. Foram
capturados 686 espécimes, sendo 19,63% (n=128) fêmeas, 29,22% (n=86) machos adultos e 51,15% (n=228) estádios
imaturos (Ninfas I-V), sendo 664 no peridomicílio (96,8%) e 22 (3,2%) no intradomicílio. Das três espécies registradas, 99,72%
correspondeu a Triatoma sordida, um exemplar de Rhodnius neglectus (0,14%) no peridomicílio e um de Triatoma lenti
(0,14%) no intradomicílio. Foi constatada infecção natural em 16 (2,3%) exemplares de T. sordida (Ninfa III=3, Ninfa IV=2,
AM=4, AF=7) todos capturados no peridomicílio. Em relação aos ecótopos no peridomicílio, das 80 UD com galinheiro, 74
estavam positivas, sendo 68 colonizadas com ninfas de T. sordida, uma espécie de conhecida ornitofilia, sendo a mais
capturada atualmente tanto em Goiás como em outras localidades no Bioma Cerrado. A constatação de infecção natural
revela potencial de contaminação de humanos e demonstra a importância da continuidade da vigilância entomológica para a
estruturação das ações de controle vetorial.
Palavras-chaves: Controle de vetores , Doença de Chagas, Tripanosoma cruzi, Triatoma sordida
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Resumo
A Doença de Chagas é uma doença tropical negligenciada que constitui ainda um grave problema de saúde pública na
América Latina. Em Goiás, os fatores que determinam sua ocorrência estão associados a condições socioeconômicas e à

forma como a população se relaciona com o meio ambiente, às vezes, de forma predatória provocando desequilíbrio,
apresentando risco de transmissão vetorial, associado à diversidade de espécies nativas. Este trabalho objetivou demonstrar
a ocorrência e distribuição das espécies de triatomíneos na área rural do município de São Luís dos Montes Belos, região
Oeste de Goiás. Investigou-se a fauna triatomínea proveniente da rotina de vigilância do núcleo de controle de vetores local,
com objetivo de efetuar controle dos mesmos. Foi realizada pesquisa ativa por técnicos de endemias locais e da SES-GO, no
período de janeiro a junho de 2018. A captura foi realizada no intradomicílio e em ecótopos no peridomicílio tais como:
galinheiro, paiol, curral, chiqueiro, entulhos de madeira, entre outros abrigos artificiais. Os espécimes foram enviados ao
laboratório de entomologia do LACEN-GO para identificação e exame à fresco do conteúdo intestinal em solução salina e
corado pelo método Giemsa, para verificar a infecção natural por protozoários flagelados tipo Tripanosoma cruzi. Dentre as
139 unidades domiciliares (UD) pesquisadas, 136 (97,85%) estavam infestadas. Foram capturados 686 espécimes, sendo
19,63% (n=128) fêmeas, 29,22% (n=86) machos adultos e 51,15% (n=228) estádios imaturos, sendo 664 no peridomicílio
(96,8%) e 22 (3,2%) no intradomicílio. Das três espécies registradas, 99,72% corresponde a Triatoma sordida, um exemplar
de Rhodnius neglectus (0,14%) no peridomicílio e um de Triatoma lenti (0,14%) no intradomicílio. Foi constatada infecção
natural em 16 (2,3%) exemplares de T. sordida, todos capturados no peridomicílio. Em relação aos ecótopos, das 80 UD com
galinheiro, 74 estavam positivas, sendo 68 colonizadas com ninfas de T. sordida. A predominância de estádios imaturos
(51,15%) de T. sordida colonizando galinheiros no peridomicílio, demonstra acentuada ornitofilia, sendo a espécie mais
capturada na região, e consiste em um padrão observado tanto em Goiás como em outras localidades pesquisadas no Bioma
Cerrado. A constatação de infecção natural revela potencial de contaminação de humanos e demonstra a importância da
continuidade de vigilância entomológica para a estruturação das ações de controle vetorial.
Palavras-chaves: Controle de vetores, Doença de Chagas , Ecótopos artificiais , Tripanosoma cruzi, Triatoma sordida
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Resumo
A doença de Chagas (DC), causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, é relacionada à distribuição do vetor e a aspectos de
vulnerabilidade socioeconômica de uma população. O nordeste brasileiro é uma região endêmica e concentra a maior quantidade de
vetores envolvidos na transmissão do T. cruzi do país. Mantém índices sociais precários, locais com más condições de moradia e
apropriados para a colonização pelo inseto. Possui medidas controle entomológico pouco eficazes. Apesar da re-emergência da doença
de Chagas em grandes centros, a infecção é prevalente em populações rurais, onde os vetores são encontrados na sua maioria. Serra
da Santa (SS) e Boa Ventura (BV) são comunidades próximas ao município de Petrolina-PE, ficam junto a uma encosta rochosa, habitat
natural do barbeiro e por esta razão o estudo realizou atividade de vigilância entomológica e parasitária nas localidades, bem como
investigou variáveis que estariam relacionadas à domiciliação do vetor. Foram realizadas buscas nos domicílios, com identificação
taxonômica e exame do conteúdo intestinal dos insetos. Questionários foram aplicados à população e para análise associativa realizouse testes de regressão logística. Foram realizadas 10 vistorias na SS, sendo capturados 111 triatomíneos, um índice de Infestação
Domiciliar (ID) de 68,18% e positividade para o T. cruzi de 40%, e 96 triatomíneos capturados em BV, com ID de 100% e positividade
para o T. cruzi de 75%. Foram identificadas 3 espécies de triatomíneos, sendo T. brasiliensis predominante, única parasitada. O índice
de infecção natural dos espécimes em SS e BV foi de 14,56% e 31,6% respectivamente. Dos domicílios avaliados de SS, 27,78%
relataram algum residente ter sido picado pelo inseto e na comunidade de BV, 100%. A análise das variáveis quanto a infestação
domiciliar não foi significante. Há uma predominância de casas de alvenaria com reboco, a maioria positiva para o vetor, diferente do
padrão, que associa maior infestação à casas de taipa. Existência de triatomíneos domiciliados, a ocorrência de T. cruzi e os frequentes
repastos sanguíneos do vetor na população, caracterizam SS e BV como áreas de risco de infecção por transmissão vetorial do agente
etiológico. É imprescindível a realização de ações de intervenção no combate ao vetor e atividade de vigilância epidemiológica
constante, corroborando para a promoção da saúde e bem-estar social.
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Resumo

A doença de Chagas ainda é um dos principais problemas de saúde pública em toda a América
Latina, com cerca de 70 milhões de pessoas sob-risco de infecção e aproximadamente 5,7 milhões de
indivíduos infectados por T. cruzi em 2010 na América Latina. O Trypanosoma cruzi é o protozoário
causador da doença de Chagas e tem como principal forma de transmissão a vetorial. O objetivo
desta pesquisa foi avaliar a prevalência de detecção do T. cruzi e dos padrões alimentares de
triatomíneos sinantrópicos no Estado da Bahia. As coletas foram realizadas em parceria com a
SESAB em 2013 e 2014, com 842 coletas em 127 municípios, onde se coletou 6099 triatomíneos em
15 espécies. Após triagem, 2789 foram incluídos para avaliação molecular do conteúdo intestinal e até
o momento foram testadas 696 amostras. O DNA das amostras e controles foi purificado
respectivamente com os kits DNAzol® ou QIAamp® DNA Mini Kit e a concentração aferida em
espectrofotômetro ND-1000 V3.3 e ajustada para ~100ng/uL. As PCRs com volume de 25uL seguiram
o protocolo da TopTaq_MasterMix® - QIAGEN utilizando 1uL de amostra. As PCRs foram realizadas
em duplicata, e os resultados analisados em gel de agarose 2% com o Sistema Gel Micro™ SSP –
One Lambda, sob luz UV e fotodocumentados no UVP - iBox® Scientia™ com o software
VisionWorks®LS Analysis. Os alvos moleculeres testados foram: T. cruzi, Homem, Cão, Gato, Ave. A
prevalência de infecção pelo T. cruzi foi maior no ambiente silvestre, seguido de peridomiciliar e
domiciliar, com as seguintes diferenças nas proporções observadas: Intradomiciliar (N=324, X²=37,44
p<0,000), Peridomiciliar (N=298, X²= 0,75 p=0,383) e Silvestre (N=73, X²=134 p=0,000). Os alvos
moleculares cão, gato e homem foram detectados apenas no ambiente doméstico (intra e
peridomicílio) e não foi observada diferença significante entre esses ambientes (X²cão=3,4 p=0,052 /
X²gato=1,0 p=0,297 /X²homem=1,1 p=0,284). A prevalência de detecção do DNA de ave foi
praticamente o mesmo no ambiente Silvestre e Peridomiciliar (X²=0,013 p=0,9076), e estatisticamente
menor no ambiente Intradomiciliar quando comparado ao Peridomiciliar (X²=8,0 p=0,004) e Silvestre
(X²=18 p=0,000). Estes resultados demostram que as espécies citadas mantêm o risco de
transmissão da doença de Chagas no Estado da Bahia.
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Resumo

Ao longo de 40 anos, o vírus da hepatite Delta (VHD) tem sido associado a infecções agudas ou
crônicas e hepatites fulminantes na América Latina; entretanto, não há um estudo sobre a prevalência
combinada do VHD que abrangesse os países Sul-Americanos. Esta meta-análise teve como objetivo
estimar a prevalência de anticorpos contra o VHD, a partir de uma revisão sistemática dos artigos
publicados até 31 de dezembro de 2017 em cinco bases eletrônicas: Biblioteca Virtual de Saúde,
Capes, Lilacs, Pubmed e Scielo; de acordo com critérios definidos para a seleção dos participantes. A

qualidade dos estudos foi avaliada de acordo com as diretrizes “GRADE”. A estimativa da prevalência
de anti-VHD de cada estudo e intervalo de confiança (IC) foram calculados a partir de dados primários
pelo método de Wilson e a prevalência combinada usando o modelo de efeitos randômicos de
DerSimonian-Laird. Um total de 405 artigos abordando este tema foi identificado nos referidos bancos
de dados, mas apenas 31 deles preencheram os critérios de elegibilidade para inclusão na metaanálise. Para a região da América do Sul, estimou-se uma prevalência combinada de anti-VHD entre
os portadores de hepatite B de 22,37% (IC 95%: 13,72 - 32,26%); embora, esta infecção pareça ser
menos frequente em alguns países e/ou populações, conforme o método utilizado para o
rastreamento do VHD e data de coleta dos dados. Os achados indicam reduções sucessivas
significativas na prevalência de infecção pelo VHD nas últimas décadas (40,29%; 28,01%; 13,58% e
6,97%, respectivamente), apesar da alta heterogeneidade em relação às características e desfechos
dos diferentes países que compõem esta região. Em adição, constou-se uma escassez de estudos
epidemiológicos sobre o VHD fora da área hidrográfica constituída pela Bacia Amazônica, mais
notadamente na porção sudoeste do Continente Americano e a ausência de uma definição para
população alvo, algumas das limitações deste estudo. Pode-se concluir que a prevalência combinada
do anti-VHD para a região da América do Sul é relativamente alta, se comparada a outras regiões do
mundo. Além disso, há evidência comprovada de um drástico declínio de infecção pelo VHD após os
anos 90, provavelmente como consequência da implantação de programas de vacinação contra o
VHB. Pesquisas futuras devem almejar a identificação de fatores de risco e avaliar o controle das
medidas de combate à infecção pelo VHD.
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Resumo
Considerando a inserção multiprofissional no contexto de saúde, o presente trabalho tem como objetivo: analisar e apresentar dados
sobre a atuação multiprofissional no processo de adesão ao tratamento antirretroviral. Para dar conta do objetivo, realizou-se revisão
bibliográfica de artigos científicos nas bases de dados PUBMED, LILACS e SciELO, publicadas entre 2013 e 2017, a fim de subsidiar as
investigações acerca da inserção dos profissionais de saúde neste processo. Foram utilizados os descritores “adesão”, “HIV/SIDA” e
“atuação multiprofissional” Este trabalho considera dados a partir de revisão bibliográfica sobre a prática multiprofissional no contexto de
HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana) e SIDA (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida), enfatizando a importância de promoção da
adesão ao tratamento antirretroviral. Foram analisados sete trabalhos que abordam intervenções dos profissionais de saúde neste
processo. Como resultados, obtivemos um curto número de artigos que abordam este tema, apenas sete, denotando a importância de
fomentar produções e serviços que embasem a prática no momento do diagnóstico da infecção por HIV e o papel específico de cada
profissional no contexto de cuidado dessa população. Considerando ainda a atuação de psicólogos, médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, assistentes sociais, farmacêuticos, nutricionistas e gestores em saúde, os processos vividos ensejam a especificidade
do caráter delicado no manejo em saúde realizado para que haja adesão ao tratamento de HIV/SIDA. O diagnóstico adequado aliado ao
esclarecimento dos aspectos psicológicos subjacentes à doença e à conduta diante do tratamento podem promover intervenções mais
eficazes por parte da equipe multiprofissional e prevenir agravos à saúde desses pacientes. Mediante isto, a atuação multiprofissional
possibilita a construção do projeto terapêutico singular de cada usuário com objetivo de facilitar o processo de adesão ao tratamento a
partir das especificidades de cada área de atuação profissional. Conclui-se que a importância da articulação da rede de saúde conjunta
ao trabalho de cada profissional facilita tanto a adesão medicamentosa quanto das mais diversas terapêuticas para as PVHIV (Pessoas
Vivendo com HIV), pois o conhecimento interdisciplinar enseja a prática de cuidado em saúde de modo complexo e dialógico, a fim de
promover um processo ativo para a pessoa em tratamento.
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Resumo
Nos últimos 20 anos, a incidência da AIDS em idosos vem aumentando no país. Entre 1998 e 2010 houve um aumento de 7,5 em
homens e 2,8 em mulheres em 1998, para uma incidência de 9,4 e 5,1 por 100.000 habitantes em 2010. Os fatores que podem
contribuir para esse novo perfil da epidemia, são: envelhecimento da população; aumento da sobrevida dos indivíduos com a doença,
acesso a tecnologias que melhoram e prolongam a performance sexual, e a resistência ao uso do preservativo. Objetiva – se identificar
o panorama epidemiológico dos casos diagnosticados de AIDS em idosos no Brasil. Trata-se de um estudo ecológico com abordagem
quantitativa sobre os casos de AIDS em idosos no Brasil. Com coleta às bases de dados SINAN (Sistema de Informações de Agravos
de Notificação), SISCEL (Sistema de Controle de Exames Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos CD4+/CD8 e
Carga Viral) e SIM (Sistema de Informações de Mortalidade), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS). A população constitui-se de todos os casos de AIDS em pessoas com idade igual ou maior de 60 anos, registrados
no período de 1984 a 2014. A faixa etária entre 60-69 anos demonstrou-se vulnerável à doença, pois, os 23.271 casos, 18.854
(81,02%) ocorreram nessa classe, sendo, 11.839 (50,87%) do sexo masculino. Na categoria raça/cor, os mais atingidos foram brancos
com 5.505 casos (47,94%). Em relação a escolaridade, 9.457 (76,18%) dos idosos em todas as faixas etárias possuem até o ensino
fundamental completo, prevalecendo escolaridade de 1ª a 4ª série com 2.750 (22,15%) idosos. A via sexual foi a principal responsável
pela transmissibilidade, sendo a relação sexual heterossexual mais prevalente com 8.962 casos (66,48%). Dentre as demais categorias,
a via sanguínea por uso de drogas injetáveis foi a mais expressiva com 189 casos (1,4%), e a menos, acidente com material biológico
que não apresentou dado.àà distribuição de casos por região, apresenta maior concentração o Sudeste (15.542), Sul (5.178) e Nordeste
(3.116), respectivamente com 59,31%; 19,76% e 11,9%. Com isso, distinguir a epidemiologia da doença nessa faixa etária é
indispensável para o direcionamento das ações de promoção, prevenção e reabilitação para atender de forma efetiva às necessidades
dos idosos diante à doença.
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Resumo

A hepatite B sempre esteve presente na sociedade, porém sua evolução por casos de contaminação
sexual vem aumentando e o seu diagnóstico se mostra necessário e imprescindível para o controle da
mesma. Sendo assim, torna-se necessário o estudo da sua epidemiologia de forma a identificar os
grupos de risco, amenizar a disseminação da doença e controlar os portadores já existentes. De
início, é válido ressaltar que o objetivo desse trabalho foi analisar o perfil clínico-epidemiológico dos
casos notificados de hepatite B em Pernambuco, Brasil, por meio do sistema de informações de
agravo no período de 2012 e 2016. Trata-se de um estudo transversal descrito, cujos dados foram
obtidos no Departamento de informática do SUS (DATASUS) e avaliados no que se refere ao número
de casos notificados, município, ano de notificação, sexo, raça, faixa etária, realização de teste
confirmatório por HBsAG sorol/virol e realização de teste confirmatório com anti-HBcIgM sorol/virol.
Foram excluídos os casos onde esses dados foram ignorados ou deixados em branco. Dessa forma,
observa-se que no período de 2012 a 2016 foram notificados 1224 casos de hepatite pelo vírus B no
estado de Pernambuco, contudo apenas 104 se enquadram no estudo. O número de casos de
hepatite B em Pernambuco manteve-se constante, sendo o ano de 2014 o que apresentou mais
registros, com 29 casos, seguido do ano de 2013 com 28 notificações. O município que apresentou
mais casos foi o de Recife com 35,57% dos casos, seguido por Ipojuca com 10,57% dos registros. O
sexo feminino foi o mais afetado pela comorbidade, representando 60,57% dos casos. Com relação a
faixa etária mais acometida, os adultos jovens, de 20 a 39 anos, foram os que mais registraram casos,
representando 44,23%, seguido por adultos maduros, entre 40 e 59 anos, com 39,42% dos casos. A
raça parda foi a que registrou mais casos, com 66,34%, seguida das raças branca e preta, ambas com
16,34%. 78,84% dos pacientes obtiveram testes reagentes para HBsAG sorol/ virol. 55,76% dos
pacientes não realizaram o teste confirmatório anti-HBcIgM sorol/virol e 7,69% obtiveram o teste
reagente. Nota-se, portanto, que uma boa identificação no momento do primeiro atendimento é de

suma importância, pois como foi observado, os casos de hepatite B em PE estão diretamente
relacionados com sexo (feminino), faixa etária (adulto jovem) e raça (parda).
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Resumo

Introdução: As Hepatites virais representam um grave problema de saúde pública no mundo e no
Brasil, tanto pelo número de indivíduos atingidos como pela possibilidade de complicação das formas
agudas e crônicas. Aproximadamente um terço da população mundial atual já se expôs ao vírus da
hepatite B, e estima-se que 240 milhões de pessoas estejam infectadas cronicamente. A hepatite B é
responsável por aproximadamente 780.000 óbitos ao ano no mundo. No Brasil, aproximadamente 500
indivíduos morrem anualmente no país por infecção por HBV. No entanto, considerando a ocorrência
de infecção assintomática em muitas pessoas, e uma notificação insuficiente das infecções
sintomáticas, a prevalência da hepatite B no Brasil é subestimada. Objetivos: O presente estudo teve
o objetivo de investigar os genótipos e subgenótipos circulantes na Região de São José do Rio Preto,
relacionando-os aos dados clínicos, e verificar a presença de resistência viral aos diferentes fármacos,
considerando que nesta Região existem muitos pacientes em tratamento da Hepatite B e que nenhum
estudo foi realizado nesse contexto. Métodos: Foram realizados a amplificação e o sequenciamento
das regiões S e polimerase do genoma do HBV, por meio da técnica de nested PCR in house. Para
caracterização dos genótipos e subgenótipos, as sequências obtidas foram submetidas à ferramenta
online VIRUS TOOLS (Hospital Israelita Albert Einstein) e analisadas filogeneticamente. Resultados:
Foram incluídas no estudo 127 amostras, de diferentes Unidades de Saúde da Região de São José do
Rio Preto, das quais foi possível genotipar e analisar a resistência de 126 delas. Os genótipos
encontrados foram A (51,6%; 65/126), B (0,8%; 1/126), C (0,8%; 1/126), D (37,3%; 47/126), E (0,8%;
1/126), e F (8,7%; 11/126), sendo os genótipos A e D os mais prevalentes; com relação aos
subgenótipos, uma grande diversidade foi observada: A1 (40,5%), A2 (11,1%), B1 (0,8%), C1 (0,8%),
D1 (1,6%), D2 (5,6%), D3 (28,6%), D4 (1,6%), F2a (7,1%) e F4 (1,6%). Todas as amostras analisadas
eram de portadores crônicos do HBV, com presença de cirrose em 4,7%, coinfecções com HIV e/ou
HCV 12,6%. A taxa de resistência encontrada foi de 28,6%. Conclusão: Esses dados demonstram a
importância da Hepatite B na região de São José do Rio Preto, e comprovam a necessidade de uma
vigilância sempre ativa, para o manejo efetivo dos pacientes HBV crônicos, a fim de reduzir a
mortalidade e morbidade associadas a essa infecção viral.
Palavras-chaves: hepatite B, genótipos, subgenótipos, epidemiologia

A IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DE
HIV ENTRE ADOLESCENTES E NO CUIDADO COM OS PORTADORES

Autores

LUANA CARLA DE LIMA SILVA 1, JOANA ESTEFANNY DE FRANÇA OLIVEIRA 2,
MAÍRA DE LIMA SILVA 2, RENATO GOMES DA SILVA 2, ARLANNE MARIA CAVALCANTI
DE LIMA 2, CARLA JAMYLLE DOS SANTOS SILVA 2, NÁYRA NERES SILVA 2, JABES
DOS SANTOS SILVA 2, JANIELLY FERREIRA 2, STTÉFANY LETÍCIA COSTA DOS
SANTOS 2, SARANA HERÉN PEREIRA RIBEIRO 3

Instituição 1 UFPE - Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco (VITÓRIA
DE SANTO ANTÃO. BRASIL), 2 UFPE - Acadêmicos de Enfermagem da Universidade

Federal de Pernambuco (VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. BRASIL), 3 UFPE - Enfermeira,
Mestre em Saúde Humana e Meio Ambiente, Docente no núcleo de Enfermagem da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Centro Acadêmico de Vitória (CAV)
(VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. BRASIL)
Resumo
O vírus da imunodeficiência humana (HIV)é um retrovírus que quando presente no organismo causa prejuízos ao sistema imunológico
do indivíduo, sendo provável o desenvolvimentoda (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) AIDS, doença infectocontagiosa que pode
ser transmitida através de relações sexuais desprotegidas, pelo uso de objetos perfurantes ou cortantes em que haja contato com
sangue contaminado pelo HIV. O índice de adolescentes contaminados pelo HIVsegue em avanço nos últimos anos. Com isso, faz-se
necessária a assistência da Enfermagem nas práticas de saúde voltadas para prevenção e, consequentemente,controle do número de
jovens portadores do vírus. O estudo tem como objetivo explanar sobre a assistência de Enfermagem na prevenção da transmissão de
HIV entre adolescentes. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada mediante os seguintes descritores: HIV, adolescentes e
Enfermagem, nas bases de dados SCIELO e LILACS em que foram encontradas 16 obras publicados nos últimos 3 anos (2015 a 2018),
em língua portuguesa. Foram selecionados 6 artigos por atenderem aos critérios de elegibilidade. O enfermeiro deve estar à frente de
abordagens que se destinemàcapacitação da população adolescente, através de informações baseadas em estratégias educacionais
voltadas à prevenção da transmissão de HIV, reduzindo as inquietações e dúvidas sobre o assunto e ensinando maneiras de assumir
comportamentos seguros em lugar dos de risco.Para adolescentes portadores do HIV, há um papel crucial do profissional enfermeiro,
juntamente à equipe multiprofissional, no que tange a mantê-lo bem informado acerca de seu tratamento e suas relações em sociedade
que, por falta de conhecimento ou mesmo preconceito da população, podem ser afetados. Cabe ao profissional da saúde despertar no
paciente a busca por melhora e conduzi-lo a proceder com atos que promovam sua saúde e bem-estar.
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Resumo

Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) ou Acquired Immnunodeficiency
Syndrome (AIDS) é uma patologia infectocontagiosa causada pelo vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV). É chamada de AIDS após o desenvolvimento de doenças oportunistas ou quantidades de
linfócitos T no sangue inferior a 200 células/mm3. A infecção pelo HIV ocorre pela contaminação por
intercurso anal e vaginal. Contatos com sangue, sêmen e outros fluidos corporais que contenham
sangue também são contaminantes. É considerada uma patologia que provoca diversas alterações
nutricionais e imunológicas. A expectativa de vida dos portadores vem aumentando significativamente
por conta da adesão ao tratamento com antirretrovirais. Porém, a terapia medicamentosa pode
provocar alguns efeitos colaterais como: anorexia, náuseas, vômitos e xerostomia. Nesse contexto, a
nutrição pode atuar minimizando esses efeitos e promovendo uma melhor qualidade de vida para os
pacientes com AIDS. Objetivos: Realizar uma revisão da literatura acerca de como a nutrição pode
minimizar os efeitos colaterais do tratamento antirretroviral. Metodologia: Trata-se de uma revisão da
literatura dos últimos anos realizados através das bases de dados: PubMed, Scielo e Google
Acadêmico usando os descritores: Intervenção Nutricional, Orientações Nutricionais, Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida e seus correlatos em língua estrangeira. Resultados e Discussões:
Encontraram-se artigos entre 2015 e 2018. A nutrição pode minimizar os efeitos colaterais do
tratamento farmacológico através de condutas nutricionais adequadas, como no caso de anorexia,
orientações para aumentar o fracionamento e diminuir o volume das refeições, consumir alimentos com
alta densidade energética e comer preparações de preferência do paciente, para diminuir náuseas e
vômitos, o indicado seria preferir alimentos mais secos, evitar líquidos durante as refeições e incentivar
uma mastigação mais lenta; para xerostomia é recomendado o consumo de frutas cítricas, consumir
preparações com caldos e molhos e ingerir líquidos durante as refeições. Embora cada paciente seja
único e as orientações devam ser personalizadas de acordo com o quadro clínico, essas orientações

ajudam a melhorar o estado nutricional do paciente e garantem uma melhor qualidade de vida.
Conclusão: Diante disto fica notório que a nutrição tem papel fundamental na redução dos efeitos
colaterais provocados pelo tratamento antirretroviral, enfatizando condutas individualizadas.
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Resumo
O HIV vírus da AIDS é o causador de uma infecção facilmente diagnosticada, não possui cura, porém tem tratamento e controle. A sífilis
é uma doença milenar de fácil diagnóstico, tratamento e cura, mas que pode trazer graves sequelas. O número de casos das Infecções
Sexualmente Transmissíveis (ISTs) vem aumentando nos últimos anos, principalmente a sífilis, constatada como epidemia em 2017. Os
Testes Rápidos (TRs) oferecidos gratuitamente, para HIV e Sífilis, nas unidades públicas de saúde são a forma mais simples de
diagnóstico dessas infecções, mesmo o TR de sífilis sendo um exame de triagem, mas que juntamente com a abordagem sindrômica é
um instrumento fundamental na investigação deste agravo. O Centro de Testagem e Aconselhamento de HIV e outras ISTs (CTA) de
Petrolina-PE, entre diversas ações voltadas à prevenção, realiza os TRs tanto no próprio CTA como em ações itinerantes, onde também
são identificados casos reagentes dessas infecções. Com o objetivo de verificar a contribuição dos TRs nos diagnósticos do HIV e sífilis,
foi feito um levantamento nos Livros Relatórios de TRs realizados tanto no CTA, quanto em ações itinerantes. Os TRs realizados no CTA
de Petrolina anteriores a 2013 eram feitos somente para HIV e em populações chaves. Sendo usados para essa investigação os dados
de TRs de HIV e Sífilis no CTA de janeiro de 2013 a maio de 2018 e os dados de TRs itinerantes encontrados, que datam de maio de
2015 a maio de 2018. Nesses anos foram realizados 28.071 TRs de HIV com 675 (2,4%) de reagência, e 27.373 TRs de Sífilis com
1.753 (6,4%) de reagência. Os resultados confirmam a importância do teste rápido para o diagnóstico de sífilis e HIV na cidade. Os
pacientes com TRs reagentes para HIV e Sífilis são encaminhados imediatamente para o Serviço de Atendimento Especializado de HIV
e outras ISTs (SAE) de Petrolina-PE, onde são realizados exames confirmatórios, tratamento e controle. Numa breve análise nos
registros do SAE, em comparação com os registros de TRs e com os últimos Boletins epidemiológicos de Pernambuco, observa-se, que
Petrolina acompanha a linha histórica do Estado em relação ao aumento de casos de HIV e sífilis, no entanto, é possível perceber
problemas de subnotificação, principalmente para sífilis, o que precisa ser corrigido, pois um melhor monitoramento desses agravos é de
fundamental importância para o aprimoramento das políticas e as ações no combate a essas ISTs.
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Resumo

A PrEP (Profilaxia Pré-Exposição) é um novo método de prevenção com o uso de medicamentos
contra o HIV. A PrEP consiste na tomada diária de um comprimido que impede que o vírus causador
da aids infecte o organismo, antes que o indivíduo tenha contato com o vírus do HIV. Ela está
atualmente disponível no SUS e é voltada para grupos mais vulneráveis. O objetivo deste trabalho é
evidenciar o uso de uma nova forma de combate ao vírus HIV, possuindo uma finalidade de diminuir o

número de novos casos dessa pandemia. Refere-se a uma revisão de literatura, onde foi consultado o
Departamento de Vigilância do Ministério da Saúde, utilizando os seguintes descritores: PreP,
Prevenção, HIV. Os artigos foram pesquisados na base de dados Scielo e pubMed, no período de
2015 a 2017, sendo utilizados aqueles que apresentaram maiores relevâncias no assunto referente. A
Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), implantada no Sistema Único de Saúde (SUS) em dezembro de
2017, faz parte de um novo modelo de cuidado chamado prevenção combinada, que oferece
diferentes opções para evitar novos casos de HIV e outras infecções. Ela consiste no uso preventivo
de uma combinação de antirretrovirais – Tenofovir + Emtricitabina (TDF/FTC) – em um único
comprimido, a ser ingerido antes da exposição ao vírus, em pessoas não infectadas pelo HIV e que
mantêm relações que oferecem maior vulnerabilidade à infecção. A PrEP deve ser usada por casais
sorodiferentes; gays e outros homens que fazem sexo com homens; profissionais do sexo; e pessoas
trans. Entre janeiro e maio de 2018, 2.159 pessoas já haviam iniciado a PrEP em 36 Unidades
Dispensadoras de Medicamentos (UDM). Ela impede em mais de 90% dos casos a contaminação
pelo vírus HIV e deve ser usado como método complementar ao sexo seguro. A inserção da PrEP na
prevenção combinada é considerada uma das principais novas ferramentas no combate ao avanço do
HIV, e pode servir também como uma nova oportunidade de aperfeiçoar o combate a outras IST, como
a sífilis, uma vez que as pessoas que fazem utilização da PrEP devem fazer exames trimestrais. Com
o diagnóstico oportuno, deve-se iniciar o tratamento imediatamente, a fim de evitar a evolução da
infecção e a possível contaminação de novos parceiros.
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Resumo
A Toxoplasmose é uma zoonose transmitida através das fezes contaminadas do gato. Apresentando grande abrangência no cenário
mundial, o protozoário Toxoplasma gondii, agente transmissor da Toxoplasmose, possui alta prevalência, atingindo cerca de 60% da
população em determinados países. Porém, mesmo apresentando significativas taxas de prevalência, principalmente em
imunodeprimidos, como pessoas que convivem com HIV/AIDS, a toxoplasmose não é uma doença de notificação compulsória. O
Presente resumo tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem na realização de uma atividade prática da
disciplina de parasitologia. Estudo de caráter qualitativo realizado através de entrevista de cunho espontâneo e consulta ao prontuário do
paciente, além disso, também foram elencados possíveis diagnósticos de enfermagem. A pesquisa aconteceu em abril de 2017, no setor
de internamento adulto de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. O paciente teve diagnóstico positivo
para o HIV/Aids em 2003 e fazia o uso irregular da terapia antirretroviral (TARV). Por estar imunodeprimido, tornou-se alvo de inúmeras
patologias, sendo uma dessas a neurotoxoplasmose. De acordo com os dados coletados no prontuário e através da entrevista, o
paciente passou por incontáveis internações, sendo esta última decorrente de crises convulsivas acompanhadas por estado de sono
intermitente. No transcorrer da entrevista, o paciente apresentou fuga de raciocínio, e foi percebido também presença de déficit motor no
lado direito de seu corpo e exotropia neste mesmo lado. Mesmo apresentando um leve grau de desorientação, o paciente se mostrou
positivo ao estímulo e interagiu com as acadêmicas. Diante do exposto, Alguns possíveis diagnósticos de enfermagem foram pensados
pela equipe com o intuito de propiciar uma melhor forma de tratamento ao paciente, dentre eles estão: confusão aguda e risco de lesão
na córnea. Diante do exposto, fica evidente a importância desta vivência na formação das acadêmicas, pois foi possível entender como a
neurotoxoplasmose pode afetar negativamente a vida de pessoas imunodeprimidas. Além disso, foi possível notar, que o fato de não ser
uma doença de notificação compulsória camufla a realidade da doença, principalmente em pessoas que convivem com HIV/Aids.
Portanto, se mostra necessário que os profissionais se atentem para que esse estado de subnotificação não perdure.
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Resumo
O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um retrovírus que age no interior das células do sistema imunológico fazendo-as
funcionarem com menos eficiência e, com o tempo, o organismo perde a capacidade de combater doenças. De 2007 até
junho de 2017, foram notificados 194.217 casos de infecção pelo HIV no Brasil. O tratamento Antirretroviral (ATR) (inibe a
replicação do HIV, proporcionando redução do RNA viral e garantindo maior sobrevida) altamente eficaz aumentou a
esperança de vida doentes com infecção pelo HIV, que trouxe consigo um aumento de comorbidades características. Isso
implica a necessidade de usar um número maior de medicamentos e um aumento do risco de interações medicamentosas
com ATR, como ocorre na Síndrome de Cushing (SC). Buscou-se neste estudo verificar a ocorrência da SC em pacientes que
fazem terapia com ATR, entender o mecanismo de sua ocorrência e identificar opções seguras para evitar a sua ocorrência.
Trata-se de um estudo quantitativo secundário descritivo do tipo revisão de literatura integrativa acerca da indução da SC em
pacientes que fazem uso de antirretrovirais entre os anos de 2008 a 2017. Foram selecionados 10 artigos consultados nas
bases de dados Scielo, Biblioteca Nacional em Saúde, MedLine e PubMed, utilizando-se dos descritores: Síndrome de
Cushing, Insuficiência Adrenal, Infecções por HIV, Antirretrovirais. Foi identificada a presença da SC em alguns casos em que
o método terapêutico escolhido continha ritonavir e corticosteroides, principalmente a fluticasona. Em cerca de 90% das
ocorrências envolvendo fluticasona, com a alteração do tratamento e a retirada do corticosteroide, houve regressão total da
síndrome. A partir daí, mostrou-se que a insuficiência adrenal era consequente à interação entre os medicamentos, uma vez
que ritonavir é um potente inibidor do cromossomo CYP3A4, que tem papel fundamental no metabolismo de corticosteroides.
Assim, associado a administração desses, leva a um aumento de sua meia vida e de suas concentrações plasmáticas e pode
gerar, iatrogênicamente, a SC. Entretanto, budesonida e beclometasona foram consideradas como opções seguras para o
uso associado ao ritonavir. É necessário conhecer o efeito dos medicamentos ATR na metabolização dos corticosteroides,
visto que esses utilizados em associação com glicocorticoides exógenos podem induzir uma SC. Além disso, deve-se
acompanhar esses pacientes de forma estreita, visto que, o tempo para a aparição da interação tende a ser de 6 meses.
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Resumo
O elevado aumento da expectativa de vida da sociedade atrelado ao desenvolvimento de novas tecnologias como: medicamentos que
auxiliam na diminuição da incidência de impotência sexual, e a terapêutica de reposição hormonal, representaram consequentemente na
mudança de perfil comportamental sexual entre os idosos. Essa alteração do comportamento elevou os índices dessa faixa etária com
relação à contaminação pelo vírus do HIV/AIDS. O estudo tem por objetivo analisar os fatores de vulnerabilidade do vírus HIV/AIDS
ligado ao comportamento sexual em idosos. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, as produções científicas utilizadas foram
obtidas através das bases de dados: MEDLINE, LILACS E BDENF. Foram incluídos na pesquisa artigos disponíveis em português
publicados entre 2013-2016, foram selecionados ao final da busca um total de 8 artigos que se encaixavam na proposta do estudo. Para
o desenvolvimento da discussão científica foi indagada a seguinte pergunta norteadora: Quais as vulnerabilidades do vírus HIV/AIDS
atrelado ao comportamento sexual de idosos? Os artigos apontaram que existem vulnerabilidades como: déficit de conhecimento na
população idosas em aspectos como a colocação, e retirada correta de camisinhas. O sexo masculino obteve um expressivo número
com relação a descoberta tardia do vírus, e por outro lado o sexo feminino elevou-se nos requisitos sobre diagnóstico imediato. A
presente revisão de literatura descreveu determinadas vulnerabilidades sobre o comportamento sexual de idosos, que, por vezes, estão
relacionados a falta de conhecimento, escolaridade, o preconceito, e machismo. Através do resultado e discussão, pode-se concluir que
o comportamento errôneo da terceira idade influencia visivelmente no aumento das taxas de infecção pelo vírus HIV/Aids.
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Resumo
A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, que acomete a espécie humana há muitos anos. A transmissão ocorre por
via sexual e vertical, ocasionando, respectivamente, a sífilis adquirida e a congênita. A sífilis congênita (SC) representa uma
das principais causas de morbidade e de mortalidade perinatal evitável, pois é possível fazer o diagnóstico precoce e
proceder ao tratamento adequado da gestante, o qual prevenirá a doença no feto e/ou recém-nascido. O objetivo foi conhecer
os bairros com maiores taxas de detecção da SC por distrito sanitário e as respectivas taxas por ano entre os casos
notificados residentes em Natal/RN. Estudo epidemiológico descritivo transversal, realizado no período de 2015 a 2017 com
coleta de dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de Informação Sobre Nascidos
Vivos (SINASC). A capital é dividida em 05 distritos sanitários, sendo Norte I, Norte II, Sul, Leste e Oeste.Foram calculadas as
taxas de detecção de SC por bairros e por cada ano de estudo. Em seguida analisamos os bairros com maiores taxa de
detecção e distrito sanitário. Os dados analisados, foram coletados exclusivamente de fontes secundárias conforme descrito
acima. No triênio de 2015 a 2017, de acordo com dados do SINASC, em Natal tivemos um total de 26.207 nascidos vivos, dos
quais 661 foram notificados com SC. A taxa de detecção da SC nos anos analisados foram 23, 22,5 e 29,7 casos por 1.000
nascidos vivos, respectivamente. Verifica-se que a incidência de casos teve aumento progressivo, atingindo seu auge no ano
de 2017 com 273 casos. Os bairros que apresentaram maior taxa de detecção da SC em 2015 foi Guarapes (87,0), localizado
no distrito sanitário Oeste, em 2016; Cidade Alta (88,9) em 2017; Rocas (107,1) por 1000 NV, ambos localizados no distrito
sanitário leste. Frente ao exposto, verifica-se a necessidade da qualificação da atenção pré-natal, que é o momento adequado
para estabelecer a garantia dos direitos da gestante, inclusive da oferta de insumos específicos para o tratamento da sífilis,
visto tratar-se de um momento crucial para se atingir a meta de eliminação do agravo. A participação do profissional da saúde
é primordial como também a sensibilização da população quanto à relevância do controle dessa doença.Logo a sífilis
congênita persiste como problema de saúde pública no município, estando associada à maior vulnerabilidade social e falhas
na assistência pré-natal de qualidade, integral e humanizada.
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Resumo

Diversos fatores têm sido apontados como de risco para o HIV/Aids, entre eles o uso de drogas,
inclusive o álcool. Esses desvios têm relação direta e indireta com uma série de agravos à saúde,
entre os quais destacamos as depressões clínicas e distúrbios de conduta, ao lado de
comportamentos de risco no âmbito sexual e transmissão do HIV pelo uso de drogas injetáveis. Não
são poucos os autores que enxergam o abuso de álcool como um fator de risco documentado para o
comportamento sexual de alto risco, especialmente entre os militares. O objetivo foianalisar a
associação entre abuso de álcool e o aumento da vulnerabilidade ao HIV/AIDS em militares. O
presente estudo trata-se de uma pesquisa transversal, quantitativa onde os dados foram coletados
através do software de autoentrevista assistida (ACASI); para medir o consumo de álcool foi utilizado
o instrumento RAPS4 e RAPS4-QF. A amostra (n=2126 militares) foi coletada em cinco cidades
brasileiras e para a análise dos dados foi realizado, a priori, análise descritiva dos dados e
posteriormente montou-se um modelo de regressão logística múltipla.Apopulação estudada foi de
maioria para o sexo masculino com idade de 18-49 anos, solteiros, a idade predominante foi de
militares entre 18-24 anos (75%), religião católica; prevalência de 55,5% para uso de preservativo na
última relação; 54,28% (n=1.124) nunca foram testados para o HIV. A prevalência de 0,486 para
consumo nocivo de álcool. No módulo culpa ou remorso por ter tido relações após beber, 78,46% do
universo pesquisado enquadrou-se na categoria de não resposta; entre os militares que se “omitiram”
(não responderam), 61,36% tem chance de fazer consumo nocivo entre os que responderam “não
saber” e “sim”. Com relação à crença, houve uma prevalência acima de 50% para consumo nocivo de
álcool no grupo que diz crer em Deus, mas não professa nenhuma religião. Os resultados
apresentaram uma alta prevalência para o consumo nocivo de álcool e baixa adesão ao uso de
preservativo, condições que favorecem o aumento da vulnerabilidade e risco para HIV/IST entre
militares. Por isso, medidas de prevenção e intervenção precisam ser implementadas, uma vez que as
Forças Armadas do Brasil dispõem de um serviço de saúde robusto e capaz de promover tais
procedimentos. As medidas preventivas precisam ser adotadas desde o processo de seleção
daqueles que ingressam no serviço temporário, bem como aplicadas aos que estão inseridos no
quadro de ativos de carreira nas Forças Armadas do Brasil.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A leishmaniose é uma antropozoonose de alta incidência na América do Sul. Estudos apontam que o Brasil
está entre os dez países com alta incidência da doença. Em 2015 foram diagnosticados cerca de 20.000 novos casos no
Brasil, a maioria nas regiões Norte e Nordeste. A forma mucocutânea ocorre em áreas expostas, frequentemente
comprometendo aleta nasal. Por outro lado, a tuberculose (TB) superou recentemente o HIV como principal agente infeccioso
no mundo, mas as duas doenças continuam a apresentar um sinergismo que pode ser fatal. RELATO DO CASO: Homem, 32
anos, casado, garçom, natural de Itabaiana/PB e procedente de Cabedelo/PB. Tabagista e alcoolista. Diagnóstico sorológico
de infecção pelo HIV em 10/08/2010 (CD4 544cél/mm3 e CV 216.052cópias/ml). Antecedente de leishmaniose mucocutânea
em 2014, com destruição de aletas nasais. Acompanhamento ambulatorial irregular, com início de 3TC+TDF+EFZ (2014) e
abandono após dois meses. Admitido em 07/11/16 com queixas de febre há mais de três meses, associado à lesão ulcerada
em palato duro e adenomegalias cervicais bilateral. Duas baciloscopias negativas. PPD não reator. Radiografia de tórax:
opacidades intersticiais dispersas pelo parênquima de ambos os pulmões, aspecto micronodular, sugestivo de TB miliar.
Biópsia de linfonodo cervical (24/11/16): linfadenite crônica granulomatosa, sugestivo de TB. Iniciados RIZE em 08/11/16, o
qual foi suspenso em 17/11/16 por elevação de transaminases e bilirrubinas. Reintroduzido esquema alternativo com
Estreptomicina, Etambutol e Ofloxacina em 22/11/16. Realizada biópsia de lesão em palato, revelando estomatite crônica e
ausência de malignidade; todavia, sem resposta ao esquema para TB. Reativação de Leishmaniose? Iniciado tratamento com
Anfotericina B, com posterior cicatrização da lesão. À internação: CD4 64cél/mm3 e CV 273.219cópias/ml, com reintrodução
da TARV inicial. Em 18/01/2017 realizou-se nova CV - 462.365cópias/ml, indicando falha viral ao esquema antirretroviral de
uso. Realizada genotipagem: múltiplas mutações de resistência. Ajustado TARV para 3TC+TDF+ATZ/r. Em 15/02/17 recebeu
alta hospitalar para acompanhamento ambulatorial. CONCLUSÃO: O abandono da TARV piora o cenário clínico, favorecendo
as infecções oportunistas em virtude da elevação da carga viral do HIV e, consequente, depleção de linfócitos T CD4. Bem
como, a concomitância dessas infecções piora o prognóstico e a recuperação imune.
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Resumo
Apesar da sífilis ser uma das Infecções Sexualmente Transmissíveis de fácil diagnóstico e manejo clinico, a prevalência de transmissão
vertical ainda é alta, comparado com as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde na tentativa de erradicação da transmissão no
binômio materno-fetal. No período entre 2011 e 2018 foram notificados 301 casos de Sífilis Congênita no Município de Paulista. Destes
casos notificados, 99,6% ocorreram em neonatos. Objetivou-se investigar a incidência da sífilis congênita no município de Paulista e
analisar as causas para sua alta prevalência, bem como realizar intervenções de saúde a partir do resultado das investigações. O
trabalho foi realizado e sistematizado em três etapas: utilização da ficha de investigação dos casos de transmissão vertical da sífilis,
visitas domiciliares às puérperas e lactentes que foram acometidas por sífilis no período gestacional e seus neonatos, e discussão dos
casos com as equipes de Atenção Básica do município do Paulista. Foram selecionados 11 casos notificados no ano de 2018, realizado
a investigação da transmissão vertical da sífilis congênita, e a partir da investigação foi garantido o fluxo de encaminhamento, auxiliando
na reorientação desses usuários para acompanhamento e tratamento da sífilis na rede do município do Paulista. A discussão desses
casos ocorreu com os profissionais responsáveis pela assistência da área adstrita de cada paciente. A partir dessas experiências, foram
discutidas as melhores formas para o manejo clinico,o tratamento dos parceiros, a profilaxia no recém-nascido bem como o
acompanhamento integral para a cura dessa patologia. Este tipo de abordagem garantiu a identificação de fragilidades,propagou

informações sobre a sífilis entre profissionais e usuários, estimulando a co-participação dos atores envolvidos neste processo.Concluiuse que através da realização destas ações, as puérperas, lactantes e profissionais de saúde passaram a entender melhor todo o
funcionamento do manejo clinico para o tratamento da sífilis e sífilis congênita, onde foi observado a sensibilização dos parceiros para o
tratamento completo da sífilis. Experiências como esta buscam minimizar a incidência da sífilis bem como garantir o cuidado integral a
pessoas acometidas por esta doença.
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Resumo

O Brasil teve seu primeiro caso de aids em 1982. Desde então, a visão popular sobre a doença
passou por diversas mudanças. Tal olhar influencia as políticas públicas de controle e é influenciado
por elas. Objetiva-se descrever a percepção da sociedade e a postura governamental brasileiras a
respeito da aids ao longo do tempo. Para isso, foram coletadas informações sobre as políticas
governamentais e a percepção popular acerca da aids no Brasil de 1982 aos dias atuais (2018). Para
isso, foram listadas e analisadas as campanhas governamentais realizadas e as principais
informações divulgadas pela mídia de massa e pelos meios de comunicação governamentais a
respeito da aids . Realizou-se uma periodização com base na predominância do modo de pensar
vigente. Tais dados foram organizados em uma linha do tempo para melhor compreensão do processo
histórico ocorrido. Observou-se que, de 1982 a 1985, o governo adotava uma postura de negação e
omissão, e o sentimento social era de pânico e medo, havendo estigmatização e discriminação dos
portadores. De 1986 a 1989, ocorreu maior participação governamental, através de ações
pragmáticas e técnicas, com distanciamento do movimento da sociedade civil; com a centralização
federal das ações, cresceram as tensões entre as esferas de governo; ademais, havia medo
generalizado decorrente da aids transfusional. De 1990 a 1993, predominavam o medo e o
preconceito; com o Impeachment do presidente da república, fortaleceu-se o compromisso com ideais
democráticos e a parceria entre governo e sociedade civil. De 1994 a 1998, as ações de controle da
epidemia foram impulsionadas, e deu-se foco ao diagnóstico precoce. De 1998 a 2002, os fenômenos
de heterossexualização, interiorização, feminização e pauperização entraram na pauta das
discussões. De 2003 a 2018, a resposta à aids tornou-se intersetorial, com ações voltadas para
populações-chave e promoção dos direitos humanos e da prevenção. Conclui-se, portanto, que
ocorreram grandes mudanças na postura governamental e no pensamento coletivo ao longo da
história da epidemia. Com este estudo, espera-se facilitar a compreensão sobre a temática HIV/aids e
suas políticas de prevenção e controle no Brasil.
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Resumo

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é ocasionada pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana (HIV) o qual é um retrovírus, pode ser transmitido por diversas vias, sendo estas a via sexual,
parenteral ou vertical. A AIDS não possui cura, mas o uso de terapia composta por antirretrovirais
podem retardar o surgimento dos sintomas e contribuem para a redução da morbimortalidade
associada à infecção pelo HIV. Dentre os efeitos adversos relacionados ao uso da terapia
antirretroviral, tem-se a síndrome lipodistrófica, caracterizada por alterações no tecido lipídico,
aumento no nível de triglicérides e redução dos níveis de HDL, que contribuem para o
desenvolvimento de alterações metabólicas, psicológicas, físicas e sociais. A atuação da enfermagem
para o incentivo à mudança de hábitos de vida é crucial no controle das manifestações relacionadas à
AIDS e aos efeitos adversos gerais. Objetivou-se resgatar na literatura como tem sido a abordagem
interdisciplinar no tratamento da síndrome lipodistrófica em portadores de HIV/AIDS. Trata-se de um
estudo descritivo observacional do tipo revisão de literatura. Utilizou-se 15 artigos das bases de
dados: Periódicos capes e Scielo. Usou-se como critérios de inclusão: Artigos científicos com ano de
publicação entre 2013 e 2018, escritos em português, sendo eliminados artigos cuja pesquisa não era
voltada para a síndrome lipodistrófica. Notou-se que além dos cuidados básicos prestados à pessoa
com HIV/AIDS, recomenda-se a mudança nos hábitos de vida, estando entre estes à adesão a prática
de exercícios físicos, como terapia adjuvante no controle dos sintomas desencadeados pela infecção
viral e uso dos antirretrovirais, entre eles a lipodistrofia. Pôde-se observar que após aproximadamente
12 semanas de exercícios, os pacientes apresentavam melhora do quadro da lipohipertrofia, da
composição corporal, do metabolismo, aumento da resistência muscular e cardiorrespiratória, além de
melhora no sistema imunológico. Diante disso, torna-se perceptível a importância da atuação de uma
equipe multidisciplinar, para o tratamento dos sintomas adversos causados pelo uso da terapia
antirretroviral, e sua contribuição para o bem-estar biopsicossocial, da pessoa portadora de HIV/AIDS.
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Resumo
Introdução: Com os avanços terapêuticos e diminuição da mortalidade, cresceu o quantitativo de crianças em idade escolar que
convive com o HIV/aids. Nesse contexto, outras implicações emergiram no âmbito da saúde a exemplo de como compartilhar o
diagnóstico com a criança soropositiva. Objetivo: Discorrer sobre as intervenções utilizadas no processo de revelação diagnóstica de
HIV à criança no Brasil. Desenho do estudo: Revisão integrativa da literatura. Método: Realizou-se levantamento bibliográfico nas
bases de dados LILACS, CINAHL e SCOPUS. Para a busca, cruzaram-se os descritores controlados “revelação da verdade”,
“diagnóstico”, “criança” e “HIV”. Foram incluídos artigos originais sobre a temática, publicados no Brasil, não sendo estabelecido recorte
temporal para a busca. A amostra final foi de 9 artigos. Resultados: Para revelação diagnóstica verificou-se que alguns serviços de
saúde adotam entrevistas motivacionais, utilização do lúdico, como brinquedo terapêutico, histórias adaptadas e desenhos. Contudo,
não apresentam método padronizado, embora, usem intervenções individualizadas por meio do diálogo, destacando elementos como:
inclusão da família no processo; educação em saúde em grupos e estratificação de casos para revelação completa, parcial ou não
revelação. Discussão: É responsabilidade dos serviços de saúde que tratam crianças com HIV estabelecer uma política de revelação
diagnóstica, visto que a descoberta da soropositividade é uma etapa fundamental da assistência, devendo ser gradual e progressiva.
Este processo não se encerra com a descoberta em si pela criança devendo incluir o acompanhamento dos seus desdobramentos. A
condução planejada favorece, sobretudo, a autonomia no enfrentamento dessa condição de saúde. Destaca-se o brinquedo terapêutico
como iniciativa positiva por proporcionar posicionamento participativo, permitir à criança exteriorizar seus sentimentos e medos,
capacitando-a para o autocuidado, de acordo com o seu desenvolvimento. Conclusão: A pesquisa evidenciou que, no Brasil, ainda são
poucos os estudos que descrevem o desenvolvimento de intervenções que assegurem o atendimento das particularidades da criança no
acesso ao diagnóstico da infecção pelo HIV. Esta é, sem dúvidas, uma questão complexa em que se faz necessário estabelecer parceria
entre serviço e família a fim de favorecer a adesão ao tratamento.
Palavras-chave: HIV. Revelação da Verdade. Saúde da Criança.

Palavras-chaves: HIV, Revelação da Verdade, Saúde da Criança

ABORDANDO A HEPATITE C ENTRE PROFISSIONAIS DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
PEDREIRAS /MA, BRASIL

Autores

EDILBERTO COSTA SOUZA 1, Luiz Custódio Moreira Junior 1, Vanessa Lima Gonçalves
1, Marília Millena Remígio da Costa 1, Ediuene Costa Souza 2, Ana Valeria de Souza
Tavares 1, Thaise de Abreu Brasileiro Sarmento 1, Sheylla Nadjane Batista Lacerda 1,
Ankilma do Nascimento Andrade Feitosa 1, Marcelane de Lira Silva 1, Aracele Gonçalves
Vieira 1, Kassandra Lins Braga 1, Almi Soares Cavalcante 1, Cicera Amanda Mota Seabra
1, Umberto Marinho de Lima Júnior 1, Talina Carla da Silva 1

Instituição 1 FSM - Faculdade Santa Maria (Rodovia BR , 230, ,Cajazeiras, 58900-000, PB, Brasil.), 2
FAESF - Faculdade de Educação São Francisco (Rua Abílio Monteiro, 1736, Pedreiras.
65725-000, MA, Brasil.)
Resumo
No Brasil, um estudo observacional constatou que as doenças hepáticas ocupam o 8° lugar no ranking nacional de
mortalidade. As principais causas de óbito por doenças hepáticas são a cirrose hepática e a neoplasia maligna do fígado,
sendo que provavelmente o vírus da hepatite C (VHC) e responsável por grande parte dos casos. O cuidado ao manipular
objetos perfuro-cortantes que contenham sangue torna-se medida impar na quebra da cadeia da transmissão viral. Disto
advêm a necessidade da educação continuada associada a exames de rotina junto a alguns segmentos profissionais. Destes
ressalta-se os profissionais da limpeza pública que se destacam pela freqüente exposição a materiais contaminados e pela
baixa adesão ao uso de Epi´s. Objetivando realizar os exames de triagem de hepatite C nos trabalhadores da limpeza pública
da cidade de Pedreiras/Ma, realizou-se uma ação voltada a estes profissionais, em Maio de 2017 a qual envolveu
trabalhadores que exercem a coleta de lixo no supra citado Município. A pesquisa foi executada com 22 garis que
representam todos os profissionais desta área no Município. A escolha da área de estudo deveu-se à necessidade de abordar
a respeito de hepatite C com esses profissionais devido a vulnerabilidade dos mesmos no seu ambiente de trabalho. Em um
primeiro momento entramos em contato com a secretaria de infraestrutura e comunicamos uma ação voltada à este público.
Com dia e hora marcada os mesmos compareceram junto à equipe do CTA do Município a qual realizou o teste de hepatite C
e o devido aconselhamento. Os dados foram coletados após anuência do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade São
Francisco-Pe. Foi realizado um questionário pertinente ao tema abordado, o qual serviu como parâmetro para o nível da
palestra que seria explanada. No presente estudo, tivemos um total de 22 entrevistados do sexo masculino, com idade
variando de 18 a 60 anos. Dos 22 entrevistados, 02 pessoas (17%) notificaram casos de hepatite C. Observou-se também
que 10 dos entrevistados no total de (45%) relatam que nunca ouviram falar sobre hepatite C. 20 pessoas (95%)
desconhecem a diferença entre hepatite C e B bem como 10 pessoas (45%) não souberam informar como ocorre a
transmissão dessa doença. Mediante aos resultados explanados observou-se que há uma escassez de conhecimento dos
servidores da limpeza pública sobre a patologia o que os torna mais propensos a adquirir tal doença durante suas atividades
laborais.
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Resumo
As infeções sexualmente transmissíveis (ISTs) constituem-se um problema persistente de saúde pública e são causadas por diversos microrganismos
que são transmitidos, principalmente, por meio do contato sexual sem o uso da camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada.
A principal maneira de prevenir as ISTs é por meio do uso do preservativo nas relações sexuais e, ao depender de uma decisão individual, torna-se
imprescindível o desenvolvimento de campanhas educativas no propósito de transmitir informações e estimular essa prática na população. Objetivou-se
descrever a atividade de educação em saúde realizada para a prevenção e detecção precoce das ISTs. Trata-se de um relato de experiência de ação de
educação em saúde desenvolvida em parceria com o Distrito Sanitário III de Recife, capital de Pernambuco, em 16 de maio de 2018, para os
funcionários do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA de Pernambuco, perfazendo a carga horária de 4h/aula. A ação enfatizou
a abordagem de seis ISTs, sendo elas: HIV/Aids, sífilis, hepatite B, HPV, gonorreia e cancro mole. Foram destacadas particularidades de cada infecção,
suas manifestações clínicas e as formas de detecção precoce para o cuidado oportuno. Antes de iniciar a palestra, foi apresentado um vídeo sobre a Aids
na fala de diferentes pessoas que vivem com o vírus, como forma de conscientizar que a Aids pode atingir qualquer indivíduo, independente de faixa
etária, raça ou classe social, assim como qualquer outra IST. Por último, realizou-se uma dinâmica com o passo a passo para a introdução correta do
preservativo masculino, em que os participantes respondiam se a frase contida era um mito ou verdade. O uso do preservativo feminino também foi
abordado. Durante a ação o público demonstrou grande interesse, participando ativamente e apresentando dúvidas acerca da temática. Constatou-se que
ainda há uma falha sobre o conhecimento das ISTs, no que tange às manifestações clínicas e detecção precoce, assim como no uso do preservativo
feminino, desconhecido pela maioria das mulheres. Por outro lado, o uso correto do preservativo masculino era de conhecimento dos participantes.
Nesta perspectiva, a mudança de comportamento pode ser subsidiada pela conscientização advinda do processo de educação em saúde, sendo um
espaço fundamental para esclarecer as dúvidas e incertezas, contribuindo para a redução dos casos e promovendo a relação sexual protegida.
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Resumo
A epidemia de HIV/AIDS continua sendo grave problema de saúde no Brasil e no mundo e a enfermagem tem participação importante
no desenvolvimento de ações de promoção da saúde, prevenção e assistência as IST/HIV/AIDS entre os jovens (VAL et al., 2013). O
presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem durante a III olimpíada do conhecimento,
desenvolvida pelo Centro Universitário Cesmac.Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, relatando a ação que foi
realizada pelas discentes em uma escola pública do município de Maceió, localizada no Bairro Farol.Foram utilizadas metodologias
ativas e participativas, como a utilização de cartazes ilustrativos contendo mapas conceituais para melhor compreensão dos alunos,
posteriormente foram feitas dinâmicas com demonstrações de como colocar o preservativo, utilizando próteses pélvicas e penianas.A
maioria dos estudantes ainda não tinham informações concretas sobre o assunto, relatavam apenas um conhecimento empírico,
permeado de dúvidas e anseios. Muitos relataram que o que sabiam haviam procurado em sites ou blogs da internet. Muitos afirmavam
que a internet é uma ferramenta importante e ajuda, porém ainda ficam com dúvidas, pois sentem a necessidade de momentos como o
que estava sendo proporcionado para conversar sobre o assunto e esclarecer dúvidas que ainda não tinham sido sanadas. Alguns até
afirmavam que se cuidavam através de dicas na internet apenas e que não procuraram um profissional para maiores esclarecimentos,
por medo ou vergonha. Com isso, se faz necessário abordagens como essas em escolas, com este público adolescente, dando ênfase
as formas de transmissão e prevenção, pois ainda há uma carência nestes pontos. Visto que alguns afirmavam que não sabiam a
diferença entre IST/HIV/AIDS, e surgiam algumas perguntas como: ‘IST pega?’; ‘Até onde eu sei AIDS é a doença e não pega é
verdade?’. A adolescência é uma fase de vida permeada por mudanças, descobertas, busca de identidade e autonomia (GALANO et al.,
2015), por esse motivo é importante reforçar esses temáticas que permeiam esta fase com tanta dúvidas, anseios e preconceitos.A
enfermagem tem um papel primordial, podendo distinguir a vulnerabilidade de alguns jovens quando se fala de IST/HIV/AIDS e por meio
de ações em escolas é possível impactar positivamente na redução dos índices dessas afecções.
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Resumo
As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), são doenças causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos por meio de
contato sexual. Elas acometem atualmente mais de um milhão de pessoas diariamente em todo o mundo. No Brasil, estima-se que
cerca de 5 milhões de pessoas tem ou já tiveram contato com essas doenças. Um importante fator que contribui para a transmissão
dessas infecções é a falta de informação quanto aos métodos de prevenção, cerca de 45% da população sexualmente ativa no Brasil
não usou preservativo nas relações sexuais no último ano. Esse problema atinge comumente pessoas de todos os níveis sociais, mas
em maior número, a população que não tem acesso à informação como trabalhadores rurais de assentamentos. Os assentamentos
rurais são considerados locais de luta por direitos. No entanto, por pertencerem a áreas geralmente de pouca assistência do serviço de
saúde o direito à saúde é negligenciado pela ineficiente abrangência de políticas públicas contra doenças sexualmente transmissíveis e
de planejamento familiar, as quais constituem fatores importantes que agravam as condições de saúde nesses locais. Além disso, a falta
de informação e as barreiras culturais são desafios que precisam ser superados para garantir a universalidade do direito à saúde para
essas pessoas. Objetivou-se relatar as experiências da ação de educação em saúde realizado no assentamento rural do MST, Luiza
Ferreira. Trata-se de relato de experiência, desenvolvido no assentamento Luiza Ferreira em São Lourenço da Mata – PE, no segundo
semestre de 2016, com 52 agricultores assentados, sendo 38 mulheres e 14 homens. Realizou-se ações de educação em saúde sobre
as formas de prevenção das IST's, bem como a distribuição de camisinhas masculinas e femininas, em conjunto, com a secretaria
municipal de saúde, foram realizados testes rápidos de HIV, sífilis, hepatite B e C, identificando dois casos de sífilis e um de hepatite B,

sendo encaminhados para a Rede de Atenção Primaria à Saúde do município e para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz,
respectivamente. Por meio das ações de saúde desenvolvidas de forma interativa e cooperativa, foi-se possível abranger três princípios
da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde que são, diálogo, problematização e
construção compartilhada do conhecimento, rompendo-se com o binômio saúde-doença dos cuidados a saúde.
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Resumo

A descentralização das ações de enfrentamento da epidemia de HIV/Aids para rede de atenção
básica vem ocorrendo de maneira progressiva. Dentre as ações, destaca-se a testagem anti-HIV que
é concebida pelos profissionais como um procedimento de difícil incorporação à rotina, em especial no
que diz respeito ao aconselhamento pré e pós-teste, por se tratar de um processo complexo e
dinâmico, dificultando sua implementação. Considerando esse entrave, o objetivo do estudo foi
analisar a realização do aconselhamento do teste rápido anti-HIV pelo enfermeiro na estratégia saúde
da família. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa, realizada
nas Unidades de Saúde da Família pertencentes ao Distrito Sanitário III em João Pessoa-PB, com
uma amostra de 15 enfermeiros. Para coleta de dados no mês de fevereiro de 2016, utilizou-se um
roteiro de entrevista semiestruturada, posteriormente interpretado a partir da Técnica de Análise de
Conteúdo que gerou três categorias temáticas: vivência do teste rápido com destaque do componente
emocional dos usuários; agendamento do teste como obstáculo para demanda espontânea; e tensão
e insegurança dos profissionais diante do resultado positivo para o HIV. A partir dos dados,
evidenciou-se que os profissionais vivenciaram a realização do teste em suas unidades, apresentando
o componente emocional dos usuários, a exemplo de ansiedade e medo, como fator evidente no
momento do procedimento. Os resultados revelam um obstáculo de acesso do usuário para a
realização do teste rápido pelo fato dos enfermeiros afirmarem que há agendamento do exame dentro
das unidades, não sendo pelo fluxo contínuo da necessidade. Revelou-se, ainda, que o
aconselhamento na concepção dos profissionais está voltado para explicar o processo de diagnóstico
e preparar emocionalmente o usuário para a descoberta de uma doença estigmatizante e que os
enfermeiros não se sentem aptos a comunicar um resultado positivo para o usuário por se sentirem
inseguros, o que justifica o fato de não realizarem o exame sozinhos, mas na companhia de outro
membro da equipe. Alerta-se para a necessidade de investimentos sobre o profissional para realizar
de forma adequada o aconselhamento pré e pós teste, assegurando ao usuário resolutividade da
assistência e comprometimento com a educação dialógica da comunidade com seus respectivos
fatores de vulnerabilidade.
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Resumo
Introdução: A coinfecção com o vírus da hepatite B (HBV) é altamente prevalente na população vivendo com HIV/Aids. Assim, a
triagem do antígeno de superfície do HBV (HBsAg) poderia ser facilitado com a utilização de testes rápidos (TRs) nesse grupo. No
entanto, existem poucas informações que demonstrem a acurácia dos TRs para detecção do vírus da hepatite B nessa população.
Objetivo: Realizar uma revisão sistemática da literatura tendo como base a pergunta norteadora “Em pacientes com suspeita de
hepatite B a utilização de teste rápido comparado à estratégia convencional (ELISA), é acurado em indivíduos vivendo com HIV/Aids?”.
Métodos: Para a revisão foi utilizado as seguintes bases de dados: Pubmed, Embase, BVS, Scopus, Web of Science e Cochrane
Library, adotando os termos Vírus da hepatite B, Teste rápido, sensibilidade, especificidade, acurácia e infecção por HIV, bem como os
sinônimos em português, inglês e espanhol, no período de março a julho de 2018. Dois revisores independentes extraíram os dados e
avaliaram a qualidade dos estudos selecionados. A precisão diagnóstica dos TRs HBsAg foi comparada ao método imunoenzimático
(ELISA). Resultados: De 5.038 estudos identificados nas buscas, quinze atenderam os critérios de inclusão. A partir da leitura parcial
destes artigos, observou-se que a acurácia dos TRs avaliados variou entre as diferentes marcas. A sensibilidade agrupada dos TRs em
estudos com pessoas HIV-positivas foi menor (< 80%) do que com pessoas HIV-negativas (> 90%), mas a especificidade permaneceu
alta independente da infecção pelo HIV (> 98%). Análises posteriores serão realizadas para construção de metanálise. Discussão:
Alguns estudos observaram menor sensibilidade de TRs em indivíduos HIV-positivos. Talvez, tal fato possa ser justificado pela possível
interferência do HIV na supressão do sistema imunológico e, consequentemente, na menor sensibilidade desses testes. No entanto, as
razões para a acurácia e desempenho aparentemente menores desses testes não estão claras. Conclusão: Os TRs para detecção de
HBsAg apresentaram alta especificidade e boa sensibilidade no campo entre os indivíduos infectados pelo HIV. Apesar da sensibilidade
dos TRs ter sido ligeiramente menor em indivíduos HIV positivo, esse método de triagem mostra-se como alternativa mais barata e útil
para detecção de infecção por HBV nessa população, em comparação com o padrão ouro (ELISA).
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Resumo

Introdução: Em 2016, as diretrizes de sepse passaram a utilizar novo escore a beira do leito – escore
de avaliação rápida de disfunção orgânica (qSOFA) em detrimento do escore de Síndrome de
Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) para identificar pacientes com suspeita de infecção em risco
de desfechos adversos. Contudo, estudos que validem o qSOFA em regiões com alta prevalência de
HIV são escassos. Assim nos propusémos avaliar a performance do qSOFA e do SIRS nesse cenário.
Método: Estudo prospectivo observacional de indivíduos admitidos na enfermaria, de fevereiro 2017 à
janeiro de 2018.Excluímos pacientes admitidos para cuidados paliativos, admissões com < 48 horas, e
readmissões. A infecção foi baseada em dados clínicos, microbiológicos ou radiológicos ou através da
administração de antimicrobianos pelo clínico. Variáveis demográficas, clínicas, laboratoriais,
microbiológicas, e relacionadas a infecção por HIV foram coletadas. Estimamos a área sob a curva
(AUROC) do qSOFA positivo (≥ 2) e do SIRS positivo (≥ 2) para a predição de mortalidade hospitalar e
admissão na unidade de terapia intensiva (UTI). Avaliamos o impacto da inclusão do status HIV
positivo como um risco adicional no qSOFA, mas mantendo o cut-off ≥ 2 como escore positivo. SPSS
(versão 23) foi usado para as analises estatísticas. Resultados: Durante o período do estudo
ocorreram 237 hospitalizações, das quais 67 foram excluídas devido ausência de infecção,
correspondendo a uma amostra final de 173 pacientes. A idade média da coorte foi de 42.6 ± 12.5
anos, com predomínio de homens (61.8%), e 64.2% eram infectados por HIV. Os principais focos
infeciosos foram o respiratório (30%) e gastrointestinal (14%).O qSOFA ≥ 2 e SIRS ≥ 2 foi encontrado
em 37 (21.4%) e 93 (53.8%) pacientes, respectivamente. A mortalidade hospitalar foi de 5.7%. A
AUROC para mortalidade do qSOFA ≥ 2 foi similar ao SIRS ≥ 2 (0.69, 95% IC (0.57-0.80), 0.64, 95%
IC (0.45-0.82)], respectivamente, p=0.71), bem como para o qSOFA + HIV ≥ 2 [0.68, 95% IC (0.550.88)]. Admissão na UTI ocorreu em 11%, e a permanência na UTI foi similar naqueles com qSOFA <2
e qSOFA ≥ 2 (3 vs. 3.5 dias, p =0.89). A AUROC para admissão na UTI do qSOFA ≥ 2 foi semelhante
ao SIRS ≥ 2 (0.63, 95% IC (0.51-0.75), 0.63, 95% IC (0.50-0.76)], respectivamente, p=0.50).
Conclusão: Em pacientes hospitalizados em centro de referência para HIV e com suspeita de
infecção, a acurácia prognóstica do qSOFA é fraca e semelhante ao SIRS.
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Resumo

Introdução: Com o advento das novas classes de antirretrovirais, em 1996, foi possível mudar o perfil
epidemiológico do HIV/aids e possibilitar a mudança do conceito da doença que era vista como
resultado de morte, para caráter crônico. Para tal é imprescindível que a pessoa vivendo com HIV
tenha uma adesão adequada (> 85%) e regular ao tratamento, dessa maneira é possível se manter a
carga viral indetectável e os níveis desejáveis de células CD4. Objetivo: verificar a adesão aos
antirretrovirais das pessoas vivendo com HIV no sertão do Pajeú. Desenho do estudo: transversal,
descritivo, exploratório, delineamento quantitativo. Métodos: Realizado no Serviço de Assistência
Especializada (SAE), localizado no Sertão do Pajeú - PE. A amostra foi não probabilística por
conveniência, em que participaram 55 pessoas vivendo com HIV com 18 anos ou mais de idade, de
ambos os sexos, uso de antirretrovirais há pelo menos 6 meses. O comportamento de adesão à TARV
foi classificado a partir da aplicação da versão validada para a língua portuguesa do “Cuestionario
para la Evaluación de la Adhesión al Tratamiento Antiretroviral” – CEAT-VIH. Os dados foram
analisados por meio de estatística descritiva. Estudo aprovado pelo comitê de ética em pesquisa a
partir do parecer nº 2122011. Resultados principais: 56,4% do sexo masculino, com faixa etária
predominante dos 40 a 60 anos, escolaridade de ensino do primeiro grau incompleto 58,2%, tempo de
diagnóstico entre 1 a 5 anos 40%. Os dados demonstram que a 60% usam o preservativo no ato
sexual, e 50.9% se contaminaram por via sexual. Percentual de 98,2 encontrava-se assintomáticos
com carga viral indetectável 50,9% e com adesão inadequada 80,0%. Discussões: A literatura aponta
diversos estudos com resultados de adesão classificada como insatisfatório, inadequada,
baixa/regular, insuficiente/regular, insuficiente. Essa é uma realidade do cenário nacional das pessoas
vivendo com HIV e se torna preocupante com relação as vantagens positivas dos antirretrovirais.
Conclusões: Devem ser pautadas em todos os planejamentos dos profissionais de saúde que
trabalham e cuidam diretamente de pessoas vivendo com HIV estratégias de vigilância e promoção à
adesão aos antirretrovirais. É responsabilidade de toda a equipe acompanhá-los de forma holística e
assim traça estratégias de melhoria para a adesão.
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Resumo
O cenário da infecção do HIV vem se modificando, principalmente com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, novos esquemas
antirretrovirais (ARV) foram desenvolvidos, cada vez mais potentes e eficazes, o que acarretou um aumento à adesão a terapia
antirretroviral (TARV), proporcionando uma melhor qualidade de vida, uma menor probabilidade de adoecimento, mortalidade e
transmissibilidade da doença. Avaliou-se o uso de preservativo em pacientes vivendo com HIV (PVHIV). Trata-se de um estudo
transversal com abordagem quantitativa A coleta de dados foi realizada nos Serviços de Assistência Especializada (SAE) de dois
hospitais de referência estadual no tratamento de doenças infecciosas e parasitárias (DIP), especificamente no tratamento de HIV/aids
na cidade de Recife-PE, no período de junho a novembro de 2016. A amostra foi composta por 356 PVHA, sendo 178 em cada SAE

estudado, a maioria dos entrevistados era do sexo masculino (200; 56,2%), provenientes da Região Metropolitana do Recife (RMR)
(197; 55,3%), com faixa etária entre 40 a 49 anos (138;38,8%), solteiro ou sem companheiro (209;58,7%). Aproximadamente 30% da
amostra possui ensino médio completo, seguida por ensino fundamental II (5ᵃ a 8ᵃ série) (83;23,3%). Quanto ao uso do preservativo, o
estudo apresentou resultados positivos, visto que 199 (55,9%) dos entrevistados relataram fazer o uso em todas as relações sexuais,
entretanto, 89 (25%) afirmaram não manter relações sexuais após o diagnóstico do HIV, por motivos de não ter mais interesse em se
relacionar com outras pessoas após o diagnóstico do HIV, não ter parceria fixa, o medo de contaminar outrem ou de se contaminar por
outras doenças sexualmente transmissíveis. Sendo assim, a literatura evidencia que os PVHIV tendem a evitar relacionamentos afetivosexuais, pois, temem a transmissão para o parceiro, o adoecimento, a revelação do status sorológico e medo do preconceito ou
abandono, o que os leva a optar por não estabelecer relacionamentos após o diagnóstico do HIV. É imprescindível o apoio psicológico, a
construção de uma boa relação profissional-paciente, além de ações voltadas a conscientização sobre a doença e a importância da
adesão aos antirretroviral com o propósito de manter a carga viral indetectável, bem como a conscientização a respeito do uso
consciente do preservativo para não aquisição de novas infecções sexualmente transmissíveis e cepas virais resistentes.
HIV, Preservativo, Promoção da Saúde.
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Resumo

Ações de educação em saúde com jovens são muito relevantes para a atual situação da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS) no Brasil, com registro de mais de 800 mil pessoas convivendo
com essa patologia. Apenas entre 2007 e junho de 2017 foram notificados 194.217 casos de infecção
pelo HIV no país, a maioria atingindo jovens entre 20 e 34 anos. Esses números são reflexos de uma
mudança no panorama das infecções sexualmente transmissíveis (IST), que deixaram de ser uma
preocupação entre jovens e adolescentes. A ação teve como objetivo a abordagem do eixo temático
HIV/AIDS com um grupo de 60 alunos da terceira série do ensino médio da Escola Estadual
Professora Mirian Marroquim de Quintella Cavalcante (Maceió, Alagoas). Acadêmicos do curso de
Medicina elaboraram uma apresentação de slides lúdica sobre o assunto, de forma a abrir espaço
para diálogo com os estudantes, além de promover um lanche coletivo e distribuir preservativos
(masculinos e femininos) como forma de reforçar a necessidade de prevenção. O grupo ministrou uma
palestra de 90 minutos sobre a infecção pelo vírus HIV e o desenvolvimento da AIDS, identificando e
abordando os principais nós críticos com relação ao eixo temático, através de pesquisas bibliográficas
e diálogo com profissionais da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Araújo Silva. O grupo utilizou
linguagem acessível durante a atividade, assumindo também postura de seriedade e buscando criar
um ambiente livre de julgamento, de forma a promover uma troca ativa de experiências no grupo. Os
alunos da escola foram bastante receptivos e, surpreendentemente, participativos durante a atividade.
Durante toda a ação houve horizontalidade na transmissão do conhecimento, com muitos
questionamentos originados de diversos alunos, tanto meninos quanto meninas. As dúvidas, por sua
vez, abordavam comportamentos heterossexuais e homossexuais, evidenciando homogeneidade na
participação do grupo, bem com conforto para dialogar com os acadêmicos de medicina. Observou-se
evidente desconhecimento do público-alvo sobre a forma de transmissão do vírus, como realizar a
prevenção, onde e como é realizado o teste rápido e, particularmente preocupante, sobre a seriedade
da infecção pelo HIV/AIDS. Surge daí a necessidade de mais ações desse tipo em escolas, na
tentativa de esclarecer a imperatividade do uso de preservativos durante as relações sexuais e educar
os jovens sobre sinais, sintomas e consequências das IST.
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Resumo

A adolescência é uma fase de inúmeros conflitos e incertezas quanto à aparência, forma física,
amizades e futuro. Tais dúvidas irreverentes a qualquer um que passa por esse período, porém o
adolescente que vive com o vírus da imunodeficiência humana/ síndrome da imunodeficiência
adquirida (HIV/AIDS) sente-se ainda mais inseguro, não apenas pelas mudanças que irão acontecer
como por se sentir diferente dos demais, acrescido do preconceito e estigma existente acerca da
síndrome. Tal fato pode ocasionar isolamento e consecutivamente déficit de autoestima, levando ao
abandono do tratamento. Descrever a vivência de acadêmicas com uma adolescente vivendo com
HIV/AIDS em uso irregular da Terapia Antirretroviral (TARV). Estudo realizado por acadêmicas de
enfermagem da Universidade de Pernambuco, participantes do projeto de extensão REVIVAIDS, que
trabalha a reconstrução da visão sobre pessoas que vivem com HIV/AIDS, sendo de cunho qualitativo,
realizado no período de Maio a Dezembro de 2017. O local do estudo foi uma casa de apoio a
mulheres que vivem com HIV/AIDS, localizada no bairro de Dois Unidos em Recife-PE. A amostra
consistiu em uma adolescente moradora da casa. Durante as primeiras tentativas de aproximação das
acadêmicas a adolescente se mostrou bastante resistente a falar. Sendo perguntada sobre o que mais
gostava, informou não gostar de nada, porém, após muita conversa disse gostar de biscoito recheado
de chocolate e de músicas de “brega”. Partindo disso, nas visitas subsequentes as extensionistas
passaram a levar o que ela disse gostar, nesse momento ela começou a interagir, ainda que pouco.
Soube-se que ela tinha nascido com HIV e que desde então vivia em conflito consigo mesma, tendo
como reflexo a não adesão a TARV. Diante disso, trabalhou-se com ela de forma lúdica e didática a
importância da adesão ao tratamento para uma melhor qualidade, tendo como base a autoestima e a
auto aceitação, fazendo-a enxergar novas perspectivas de futuro. Também foi discutido sobre a
significância da higiene íntima e utilização do preservativo, no intuído da promoção da saúde. Essa
vivência proporcionou as acadêmicas uma ampliação da visão sobre o que é ser adolescente e
conviver com HIV/AIDS, demonstrando o quão a comunicação é relevante para o entendimento e
andamento do processo. Assim, pôde-se trabalhar com ela sua autoestima de forma a empoderá-la,
tornando-a protagonista de sua história.
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Resumo

O envelhecimento populacional é um fenômeno observado mundialmente. As pessoas com idade
equivalente ou superior a 60 anos representam aproximadamente 10% da população do planeta. No
que diz respeito a sexualidade na terceira idade, é importante perceber que consiste em um assunto
suprimido pela população, geral e idosa, por envolver valores culturais e morais que são moldados no
decorrer de sua vida em sociedade. No entanto, apesar de se manterem ativos, muitos chegam a
praticar o ato sexual sem a utilização de preservativos, ficando expostos as doenças sexualmente
transmissíveis. Dentre as doenças sexualmente transmissíveis, a síndrome da imunodeficiência
humana tem apresentado uma elevação na população com faixa etária acima dos 50 anos. A revisão
foi realizada no primeiro semestre de 2018, onde a busca dos artigos foi efetuada nas bases de dados
eletrônicas, PubMed e Bireme. A primeira etapa da seleção dos artigos consistiu em busca e leitura,
de título e resumo, para saber quais estudos atenderiam aos critérios, de inclusão e exclusão,
elaborados para a pesquisa. Os artigos selecionados foram lidos na integra, na segunda etapa.Os
critérios de inclusão consistiam em: sem restrição de línguas ou ano e que relacionasse idoso, AIDS e
sexualidade.Não foram considerados os trabalhos em formato de teses de doutorado e dissertação de
mestrado.A síndrome da Imunodeficiência Humana atingiu a população brasileira no início da década
de 90. Onde em 1994, visando combater a disseminação do vírus, o sistema único de saúde ampliou
a distribuição de camisinhas masculinas para a população. Apesar disso, a frequência da AIDS tem
aumentado na população idosa, apresentando uma média de 1500 novos casos por ano. Estudos
apontam, que, devido ao estigma do idoso assexuado, alguns profissionais da área da saúde não
abordam essa temática com os idosos. Além disso, locais de convivência entre idosos, como as

instituições de longa permanência, favorecem o ato sexual na terceira idade. Sendo assim, estimular a
discussão da sexualidade e das práticas sexuais na população idosa, no processo de formação em
saúde, tanto na graduação quanto nas famílias, visando diluir os estereótipos e preconceitos
socioculturais existentes, ainda apresentam desafios para atenção e promoção da saúde nessa
população.

Palavras-chave: Idoso; Sexualidade; Sorologia da AIDS.
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Resumo

Introdução: A identificação da tuberculose latente (TBL) na “cascata do cuidado” de pessoas vivendo
com HIV/AIDS é uma estratégia de controle para reduzir os casos de doença ativa Objetivos:
Determinar a proporção de indivíduos com HIV/AIDS que realizaram teste tuberculínico (TT), que
foram diagnosticados com TBL e que realizaram a profilaxia adequada em um serviço de referência.
Desenho do estudo: estudo transversal, de natureza quantitativa com base em dados secundários.
Métodos: Foram analisados dados de livros-registros de aplicação e leitura de TT e de tratamento
para TB ativa e latente na Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital Universitário
Maria Aparecida Pedrossian da UFMS, no período de 2011 a 2017. Resultados: Foram identificados
1590 pacientes com HIV/AIDS vinculados ao serviço no período. Destes, 26,79% (426/1590) fizeram
TT pelo menos uma vez, e entre esses, 19,1% (55/426) não retornaram para leitura. O resultado da
leitura foi positivo (≥5 mm) em 11,01% (41/371) e negativo em 88,94% (330/371). Nos indivíduos com
resultado positivo, 14,63% (6/41) tinham tuberculose ativa, enquanto 87,80% (35/41) tinham TBL com indicação de profilaxia com isoniazida, dos quais apenas 51,42% (18/35) iniciaram o tratamento,
e destes, 94,44% (17/18) o terminaram. Naqueles em que a leitura foi negativa 87,57%, (289/330) não
repetiram o teste com a frequência recomendada. A taxa de pelo menos um outro TT anual foi de
36,66% (121/330). Ressalta-se que em 12,42% (41/330) o diagnóstico de HIV/AIDS foi realizado no
último ano. Discussões: Há falhas em todos os pontos da cascata de cuidado para identificação de
TBL. O diagnóstico de TBL é baixo, embora a falta do PPD (durante os últimos dois anos no Brasil)
tenha sido uma barreira para o diagnóstico. As barreiras do diagnóstico, podem ter relação com a
necessidade de testagem, retornos em 72 horas, reavaliações anuais e anergia. A implementação do
tratamento da TBL é baixa devido a necessidade de diagnóstico utilizando o TT. A adesão ao
tratamento preventivo foi elevada. Conclusões: Os pontos da cascata analisados demonstram um
baixo índice de testagem em PVHIV. A identificação das falhas na cascata do cuidado é subsídio para
reformulação de práticas de saúde implementadas no âmbito do SUS
Palavras-chaves: tuberculose latente, HIV/AIDS, teste tuberculínico
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Resumo
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) representa um dos maiores problemas de Saúde Pública por sua característica
pandêmica com altas taxas de morbimortalidade. O Brasil atualmente recomenda o início precoce da terapia antirretroviral (TARV). A
eficácia desse tratamento depende, em grande parte, da adesão a TARV, uma vez que a má adesão leva a consequências graves ao
paciente. O estudo objetivou analisar o histórico de dispensação da terapia antirretroviral de pessoas que vivem com HIV em abandono
de tratamento na Unidade de Dispensação de Medicamentos (UDM) de um hospital de referência em doenças infecciosas. Método:
Estudo transversal e documental. Foram analisados 281 históricos de pacientes no período do estudo. Para determinação do tempo de
abandono foi considerado 150 dias após a última dispensação. Os dados dessa pesquisa foram coletados no sistema de monitoramento
ofertado aos serviços pelo Ministério da Saúde- SICLOM nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, através de um formulário
estruturado único, e analisados utilizando o Statistical Package for Social Sciences versão 20.0 (SPSS), após a aprovação pelo Comitê
de Ética da instituição, com parecer nº1.881.784. Resultados e Discussão: Na ocasião do abandono de tratamento foi evidenciado que a
maioria dos pacientes haviam iniciado a TARV entre 5 e 6 anos, totalizando 122 pacientes (43,4%). Estudos relatam que o maior
percentual de não-aderentes (45,4%) informou cinco a oito anos de tratamento, sugerindo que o tempo de diagnóstico e os benefícios
constatados pelo uso dos ARVs não são suficientes para levar o indivíduo ao uso desejado e nível satisfatório de adesão. Antes da data
da última dispensação, 67% dos pacientes tinham acompanhamento irregular. Identificou-se que uma pequena parcela dos pacientes
analisados já se encontra em terapia de resgate (1,8%), isso nos sugere o risco que estes apresentam se resistência do vírus aos
tratamentos. Identificou-se também que 105 (37,4%) pacientes no momento do abandono a TARV estavam em uso de segunda linha de
tratamento, podendo progredir a esquemas mais avançados e a possíveis falhas terapêuticas. Conclusão: A análise do histórico de
dispensação dos antirretrovirais permitiu traçar um perfil dos pacientes em abandono da TARV. A mudança no tratamento e o tratamento
irregular surgem como fatores de risco para o abandono.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A sífilis, uma doença infectocontagiosa, cujo agente etiológico é a bactéria Treponema pallidum, pode ser
adquirida, gestacional ou congênita. A sífilis adquirida é transmitida majoritariamente pela via sexual, sendo, portanto, uma
Infecção Sexualmente Transmissível (IST). Sua evolução se alterna em períodos de atividade com características clínicas,
imunológicas e histopatológicas distintas (primária, secundária e terciária) e períodos de latência. Seu diagnóstico é realizado
clinicamente e laboratorialmente. OBJETIVO: Analisar a prevalência da sífilis adquirida no Brasil. DESENHO DE ESTUDO:
Trata-se de um estudo transversal, observacional e descritivo. MÉTODOS: Os dados foram obtidos através do Boletim
Epidemiológico da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde entre os anos de 2011 a junho/2017. As
variáveis relacionadas foram: regiões, sexo, faixa etária e escolaridade. RESULTADOS: O número de casos da doença em
questão no período estudado foi de 338.709, dos quais 59% era da região Sudeste. O sexo masculino refletiu quase 60% e a
faixa etária mais acometida foi de 20 a 29 anos, representando 32%. Dos casos nos quais a escolaridade foi evidenciada,
25% apresentavam ensino superior completo. DISCUSSÃO: A partir dos dados, percebe-se o quão prevalente é a referida
doença, o que reflete hábitos errôneos de parcela da população quanto aos métodos de prevenção das ISTs. Além disso,
verifica-se que o sexo masculino é o mais acometido, o que pode evidenciar a promiscuidade desta classe frente à sua
sexualidade. A faixa etária com maior quantidade de casos refere-se a indivíduos adultos-jovens sexualmente ativos e que,
muitas vezes, não apresentam companheiro fixo, colaborando no aumento do número de pessoas com sífilis, devido seu
caráter infectocontagioso. Ressalta-se ainda que mesmo possuindo uma escolaridade de alto grau e o conhecimento
adequado acerca do contágio da doença, na prática, os indicadores revelam que os indivíduos não têm o cuidado necessário
para prevenir a infecção. CONCLUSÃO: Portanto, por ser uma doença altamente contagiosa, além de aumentar a
sensibilidade à infecção pelo HIV, faz-se necessário maiores campanhas públicas a fim de abranger pessoas de vários níveis
socioeconômicos. Para isso, é importante evidenciar os métodos de prevenção e contágio da doença, como o uso de
camisinha nas relações sexuais, além de orientar os pacientes a procurar o profissional de saúde na primeira suspeita de
infecção.
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ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE SÍFILIS EM GESTANTES NA MACRORREGIÃO DE
PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2013 A 2017.

Autores

Camila Pereira Xavier 1, Amanda Caroline Xavier de Lima 2, Bruno Amorim Pires 1,
Carolynne Lopes de Assis 1, Camilla Alves Pacas de Oliveira 1, Felipe Manoel de Oliveira
Santos 3, Maria Érica Rodrigues Lima 1, Rebeca Malta 1

Instituição 1 UNINASSAU - CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU (R. Jonatas de
Vasconcelos, 316 - Boa Viagem, Recife - PE, 51021-140), 2 Upe - Universidade de
Pernambuco (Rua Arnóbio Marques, 310, Santo Amaro Recife/PE CEP: 50100-130), 3
UNIT - Universidade Tiradentes de Alagoas (Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017 - Cruz
das Almas, Maceió - AL, 57038-000)
Resumo
A sífilis na gestação é um grave problema de saúde pública, responsável por altos índices morbimortalidade perinatal e resultar em
seqüelas ao neonato. Sendo considerada uma Infecção Sexualmente Transmissível(IST), de evolução crônica, causada pelo Treponema
Pallidum.E apesar de possuir agente etiológico bem definido,e tratamentos com excelentes índices de cura, nota-se ainda índices
elevados de incidência da doença, como o aumento de 65% de casos em gestantes da sífilis em Pernambuco.Dessa maneira, objetivouse analisar a prevalência de sífilis em gestantes na macrorregião pernambucana no período de 2013 a 2017.O estudo trata da análise
dos casos de sífilis na macrorregião de Pernambuco,sendo utilizado dados dos sites da Secretaria Estadual de Pernambuco, do
DATASUS e revisões bibliográficas do SCIELO e PUBMED e assim, visa contribuir para o conhecimento atual sobre a sífilis e a análise
da real situação da doença na região.No estado de Pernambuco, de 2013 a 2017, foi notificado um total de 5.134 casos.Neste período,
observou um aumento de 51% de notificações,quando comparado de 2013 ao ano de 2017. De acordo com as regiões, o maior número
foi a região metropolitana com 3.179 de casos e a menor região foi o Sertão pernambucano com apenas 312 .Foram detectados com
maior prevalência no estágio de sífilis primária com 2.088 casos.A faixa etária de maior detecção foi entre 20 a 39 anos de idade com
3.583 casos.A raça com maior caso detectados foi a parda com 3.117 casos de sífilis.De acordo com os resultados descritos,na série
histórica de 2005 a 2017, observou-se que 51,6% das gestantes com sífilis encontravam-se na faixa etária de 20 a 29 anos, 24,3% na
de 15 a 19 anos e 20,2% na de 30 a 39 anos.A sífilis em gestantes tem sido relacionada ao baixo nível socioeconômico, embora não
seja uma doença restrita as camadas menos favorecidas, esses resultados sinalizam que pouca escolaridade e baixa renda podem ser
marcadores importantes de pouco acesso aos serviços de saúde.No critério raça/cor, observou-se que, em 2016, 47,4% das mulheres
gestantes diagnosticadas com sífilis eram pardas.Sendo assim, os achados deste estudo são relevantes à medida que denotam a
necessidade da implementação de ações voltadas para a redução dos casos de sífilis gestacional no estado de Pernambuco. Dessa
maneira, torna-se essencial a importância do acesso, da qualidade da assistência pré-natal e da resolutividade do tratamento que vem
sendo prestada a essas gestantes.
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Resumo
Estudantes universitários são apontados como um grupo com alto risco para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), incluindo a
infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Dentre eles, destacam-se os da área de saúde, principalmente pela
possibilidade de acidentes com material biológico e pela negação dos riscos existentes de contrair a doença. O objetivo desse trabalho é
analisar a vulnerabilidade de estudantes de saúde ao HIV. Trata-se de um estudo transversal desenvolvido por meio de inquérito
epidemiológico e realização de teste rápido para HIV, com o universo de estudantes dos cursos enfermagem, farmácia, medicina e
odontologia, que já haviam ingressado nas atividades práticas (n= 357). Para distribuição da população do estudo utilizaram-se
estatísticas descritivas (proporções). Na estatística inferencial foram aplicados testes de hipóteses bivariados e multivariados, com a
utilização de regressão logística simples (Odds ratio não ajustado) e múltipla (Odds ratio ajustado). O nível de significância foi fixado em
0,05. O estudo seguiu rigorosamente a todos os preceitos éticos. Os resultados apresentaram predomínio da faixa etária de 21 a 24
anos (55,4%), sexo feminino (67,5%), heterossexuais (63,5%), com único parceiro sexual (54,0%), e utilizavam preservativo nas
relações (33,4%). Relataram já ter sofrido acidentes biológicos (19,1%), envolvendo principalmente sangue (64,7%) e perfurocortantes
(52,9%). A prevalência de HIV nos estudantes foi 0,84% (IC95% 0,76-0,91). As vulnerabilidades associadas ao HIV foram pertencer ao
sexo masculino, uso inconsistente do preservativo nas relações sexuais, multiparceria sexual e já ter tido alguma IST (p<0,05). As taxas
inconstantes no uso do preservativo que tornam os estudantes mais vulneráveis podem ser oriundas de fatores psicológicos, como a
eficácia e intenção do jovem para usá-lo e sua própria capacidade de assertividade. Os acidentes percutâneos relacionam-se com

elevado número de estudantes realizando estágios curriculares e/ou extracurriculares, em diversas instituições de saúde, com
experiência incipiente e algumas vezes sem condições técnicas ou sem supervisão direta. A frequência e condições dos acidentes
enfrentados pelos estudantes demonstram a vulnerabilidade frente à possibilidade de soroconversão ao HIV, cabendo às instituições de
ensino desenvolver estratégias de prevenção contra esses acidentes.
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Resumo
Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), descoberta a mais de 30 anos, ainda constitui um problema de saúde
pública, porém apresenta características epidemiológicas e clínicas diferentes daquelas inicialmente observadas. Objetivo: Analisar a
completude dos dados das fichas de notificação de adultos com AIDS registradas no SINAN (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação), no ano de 2017 no estado de Pernambuco. Desenho do estudo: Estudo avaliativo, de desenho descritivo, retrospectivo.
Metodologia: A coleta dos dados foi feita na base estadual do SINAN, em julho de 2018. As variáveis do estudo foram escolhidas por
apresentarem uma fundamental importância para o serviço e por apresentar um alto percentual de ignorabilidade. Utilizou-se um critério
de avaliação qualitativa que subdividiu os campos de preenchimento em 4 categorias, de acordo com o percentual de completude.
Categoria 1 – 0 a 25% de completude, 2 – 25,1% a 50% de completude, 3 – 50,1% a 75% completude, 4 – 75,1% a 100% de
completude. Os campos ignorados e os deixados em branco foram considerados dados incompletos. Para tabulação e análise dos
dados foi utilizado o programa Microsoft Excel®. Resultados: No ano de 2017, em Pernambuco foram notificados 988 casos de AIDS.
As variáveis essenciais raça/cor (92,91%), escolaridade (78,04%), Logradouro da residência do paciente (97,87%) se enquadraram na
categoria 4. Já a ocupação com 30,87, categoria 2 e referência para localização da residência (1,21%) adequa-se a categoria 1. Com
relação as variáveis obrigatórias, o provável modo de transmissão vertical (96,46%), transmissão sexual (76,42%) enquadram-se na
categoria 4. No tocante da transmissão sanguínea, o uso de droga injetável (64,57%), tratamento/hemotransfusão para hemofilia
(74,6%), transfusão sanguínea (61,84%) e acidente com material biológico com posterior soroconversão até 6 meses (69,33%)
adequam-se a categoria 3. Discursão: Nota-se que as variáveis essenciais estudadas (ocupação e referência para localização da
residência) apresentaram-se menor grau de completude, sobretudo a variável obrigatória do provável modo de transmissão percebe-se
um percentual homogêneo da incompletude. Conclusão: Há falhas importantes no preenchimento dessas variáveis, que podem
dificultar a atuação da gestão em seus diferentes níveis, para que possam contribuir com medidas preventivas e melhoria da qualidade
de assistência à referida população.
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Resumo
O câncer de pênis é uma doença muito incomum nos países desenvolvidos, com incidências em homens da terceira idade e
também em jovens. No Brasil segundo dados do INCA, o câncer de pênis corresponde a 2% de todos os casos de cânceres,
e atinge homens menos favorecidos, observando que os casos mais frequentes são nas regiões norte e nordeste. Alguns
fatores de risco como baixo nível social e cultural, a má higiene, homens que não se submetem a retirada do prepúcio,
contribui significativamente para o câncer de pênis. As causas dentre os fatores de risco, destacam-se o tabagismo, a fimose
e infecções sexualmente transmissíveis (IST). A principal IST é por meio do Papilomavírus humano, conhecido como HPV. O
objetivo deste trabalho foi analisar o conhecimento sobre câncer de pênis dos homens atendidos no centro de testagem e
aconselhamento (CTA) de Brasília-DF. Foi realizado um estudo transversal analítico, com aplicação de um questionário
com questões objetivas associadas ao conhecimento sobre o câncer de pênis. O estudo teve a participação de 100 homens,
com idade a partir dos 18 anos, no (CTA) de Brasília-DF, onde realizam atendimentos de testes rápidos de HIV/AIDS, sífilis e
hepatites virais, durante o período de abril e maio de 2018. Os resultados mostraram que 88% dos entrevistados são solteiros,
70% dos homens já ouviram falar sobre o câncer de pênis, 98% acham que falta informações sobre o câncer, 58% nunca
ouviram falar sobre a vacina contra HPV. A maioria dos entrevistados são homens solteiros, com ensino superior incompleto,
com renda de 1 a 3 salários mínimos, e que não possuem plano de saúde. Os resultados encontrados divergiram de outros
estudos, pois os dados predominaram com a maioria dos homens sendo casados e possuindo ensino fundamental

incompleto. Os dados desta pesquisa apontaram que os usuários acreditam que o tabagismo não é um fator de risco para o
câncer peniano, mas correlacionaram o HPV tendo relação com a neoplasia. Quase 100% dos dados coletados concordaram
que faltam sim mais informações sobre o câncer de pênis. Notou-se que boa parte possuem um conhecimento satisfatório,
porém não existem muitas informações e divulgações. Conclui-se que há necessidades de reforçar campanhas com
informações sobre a patologia, ações políticas, ações educativas sobre a importância da higiene intima, com divulgações nas
mídias sobre a vacinação contra HPV, campanhas de imunização da população masculina e medidas de prevenção simples e
eficazes.
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Resumo
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) destrói os mecanismos de defesa naturais do corpo humano e permite que as mais
variadas doenças nele se instalem, constituindo-se a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS). Mais de três décadas
desde a identificação dos primeiros casos de pacientes infectados pelo HIV, a pandemia da AIDS é um grande problema de
saúde pública e continua se expandindo de forma dinâmica. O objetivo deste trabalho foi apresentar o perfil epidemiológico
dos óbitos dos pacientes portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) residentes em Natal/RN na década de 2008 a
2017. Trata-se de estudo quantitativo, transversal com coleta de dados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN). Após coleta dos dados, os mesmos foram digitalizados em uma planilha “Excel” e realizada a análise. Para coleta de
informações foram utilizados dados secundários. Foram observadas as variáveis: município de residência, sexo, raça, faixa
etária, co-infecção, evolução, critério de confirmação, categoria de exposição e a escolaridade.Considerando as variáveis
analisadas, no período de 2008 a 2017, constatou-se 2.170 notificações de AIDS em adultos na capital do Rio Grande do
Norte. Em 2008 foi notificado 24 casos de óbitos; já em 2017, 41 casos, demonstrando um incremento de 17 casos (70.8%).
Das 2.170 notificações, 320 (14,7%) pessoas foram a óbito, a maioria era do sexo masculino (72.8%), com faixa etária entre
20 e 49 anos (75.9%), cor parda (70.6%), tendo co-infeção a tuberculose pulmonar (22.1%), critério de confirmação CDC com
58.3% e 53.5% era homossexual. Com relação a escolaridade, entre cinco e oito anos de estudo (14.6%). Concordando com
esse estudo, pesquisas apontam uma maior frequência de óbitos por AIDS em adultos jovens, do sexo masculino, afetando
sobretudo as faixas etárias de 20 a 49 anos e com pouca escolaridade. A mortalidade por AIDS no Brasil teve redução
significativa desde o início da epidemia, atribuída, principalmente, ao uso da terapia antirretroviral no tratamento da doença.
No entanto, deve-se observar que outros fatores também são relevantes para esse fato, tais como as ações preventivas e de
promoção da saúde. Em decorrência disso, há necessidade de intervenções para melhoria quanto ao diagnóstico,
acompanhamento e tratamento, a fim de diminuir as complicações inerentes à falha terapêutica, promovendo qualidade de
vida e, consequentemente, reduzindo a ocorrência de óbito por AIDS no município.
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Resumo

Introdução: A sífilis é considerada uma doença infecciosa, quando acomete a gestante, pode
provocar a sífilis congênita, acarretando consequências para o concepto. A sífilis congênita é
decorrente da disseminação hematogênica do Treponema pallidum da gestante para seu concepto,
por via transplantaria. A transmissão vertical pode ocorrer em qualquer fase da gestação ou durante o
parto se houver lesões genitais maternas. A sífilis congênita é considerada um grave problema de
saúde pública para o Brasil, considerando que a notificação de casos tem aumentado. Objetivo:
Descrever o perfil epidemiológico da sífilis no estado de Pernambuco do ano de 2015 a 2017.
Desenho do estudo: Estudo quantitativo, descritivo do tipo transversal. Métodos: Foram utilizados
dados secundários do Banco de Dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) através

das notificações de sífilis congênita, abrangendo o estado de Pernambuco pelo Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e tabulados pelo TABNET Resultados: Foram
registrados 5.097 casos de sífilis congênita no estado de Pernambuco no período de 2015 a 2017. O
ano em que se observou um maior índice de casos foi em 2017 com 37,15% (n=1.894) a cidade do
Recife obteve o maior índice de casos notificados, entre todas as cidades de Pernambuco com
59,46% (n= 3.031) segundo raça a mais predominante foi à parda com 70.62% (n=3.600) foi
observado que a maioria das mães possuía da 5º a 8º série incompleta do ensino fundamental,
totalizando 34,37% (n=1.752). O número de mães que realizaram o pré-natal foi 77,26%, (n=3.938)
observou-se também que a maioria não tratou seus parceiros chegando a 45,16%. (n=2.302).
Discussões: Observou-se que a maior quantidade de casos foi em gestantes que realizaram o prénatal, contudo um tratamento inadequado ou a falta dele poderiam explicar a transmissão vertical da
sífilis. Outro fator preocupante foi o tratamento do parceiro, aonde o número chega a mais de 50% das
notificações. Conclusão: Com os altos números de casos confirmados de sífilis congênita, é
necessário que a atenção básica tenha controle da doença, investigue a sífilis em gestantes, criando
estratégias para diminuição desses números, sugere-se por sua vez, o diagnóstico precoce da
infecção materna, pois quanto mais precoce o diagnóstico, maior será a possibilidade de concluir o
tratamento em tempo hábil, evitando assim a transmissão vertical para o recém-nascido, evitando que
complicações apareçam para o concepto.
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Resumo

As travestis e mulheres transexuais, em decorrência da não adequação do gênero ao sexo biológico
ou à identidade sexual heteronormativa, têm historicamente sido submetidas a situações de
vulnerabilidade que incidem na determinação social da saúde, que desencadeiam processos de
sofrimento e adoecimento. A vulnerabilidade desse grupo ainda é em boa parte relacionada ao
estigma e a invisibilidade em razão de condições sociais como a pobreza, a baixa escolaridade, a
violência e a prostituição. Este estudo teve como objetivo analisar o perfil sociocomportamental de
travestis/mulheres transexuais, com idade igual ou superior a 18 anos, na cidade do Recife, PE.
Realizou-se estudo do tipo corte-transversal, de base amostral, utilizando o método Respondent
Driven Sampling (RDS), no período de janeiro a abril de 2017. Os dados foram analisados com auxílio
do software Stata versão 12.0. De um total de 350 travestis/mulheres transexuais entrevistadas,
49,4% tinham menos de 24 anos; 73,4% se identificou como travesti/mulher transexual; a maioria se
autodeclarou da raça/cor parda (57,1%); 92,6% dizem saber ler e escrever, embora 56,6% referiu ter
ensino médio ou superior; um percentual expressivo (35,4%) referiu não ter religião. Mais da metade
(52,4%) trabalha por conta própria, e 18% não trabalha; 82,3% referiu ter trabalhado como profissional
do sexo. O uso de preservativo em relações sexuais anais insertivas, com parceiros comerciais, foi de
33,1%, e nas relações anais receptivas, 40,6%. Apenas 21,4% tentou mudar o nome em documentos
oficiais, e dessas apenas 12% teve sucesso. Em relação à profilaxia pós-exposição (PEP) ao vírus
HIV, 37,1% diz conhecer o método, e 8,4% já fizeram uso; quanto à profilaxia pré-exposição (PrEP),
apenas 11,7% ouviu falar e não houve referência de uso. Cerca de 76% referiu a realização de testes
para identificação da infecção HIV, e 66,6%, para sífilis; em relação as hepatites virais, 54% realizou
teste para hepatite B e 53,4%, hepatite C. Trata-se de uma população jovem, com grande exposição a
atividades de trabalho informal (autônomas, prostituição); com baixo conhecimento de medidas de
proteção medicamentosas e do uso de preservativo, indicando a submissão a situações de
vulnerabilidade social e adoecimento.
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Resumo
A imunossupressão dada pelo vírus HIV contribui para vulnerabilidade em adquirir outras infecções, sobretudo as sexualmente
transmissíveis como a Sífilis. Essa coinfecção pode ter uma evolução grave da Sífilis, como a Neurosífilis, com danos para reabilitação
do paciente podendo evoluir a óbito. Com o objetivo de realizar um estudo descritivo dos casos com coinfecção de HIV e Sífilis
atendidos no HUMAP no período de 2015 a 2017 foi feita a análise das fichas de notificação arquivadas no Núcleo Hospitalar de
Epidemiologia do HUMAP – NHE/HUMAP e dos registros no Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários – AGHU. Casos de Sífilis
Adquirida foram em 2015 (39), 2016 (100) e 2017 (205), total de 344 sendo 52% (179) de coinfecção HIV/Sífilis, destes 67,5% (120)
tinham diagnóstico de SIDA, 49% (88) homens homossexuais, 10% (18) evoluíram para óbito, 10% (18) neurossífilis, destes 44% (8)
eram reinfecção de sífilis. Como fatores de risco para reinfecção identificados 7% (13) eram usuários de drogas e 6% (11) declararam
sexo desprotegido. A média de idade foi de 36 anos, sendo 40% com escolaridade acima do 2º grau. O perfil obtido mostra que a
maioria dos indivíduos são do sexo masculino, declarados como homossexuais e com escolaridade acima do 2º grau. Mesmo com uma
boa média de escolaridade, o que influenciaria no nível de informação, um dos fatores de risco observados foi o sexo desprotegido, bem
como a reinfecção presente principalmente nas formas de neurossífilis, fato que demonstra que o paciente reinfectado pela Sífilis já é
ciente quanto ao seus status sorológico sobre o HIV, porém este persiste com condutas de exposição que prejudicam sua saúde e
resultam nas elevadas taxas de sífilis bem como dos casos de neurossífilis e óbitos nos grupos soropositivos.
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Resumo

As hepatites virais são infecções sistêmicas causadas por diversos agentes etiológicos, perante as
características epidemiológicas e clínicas, os mais prevalentes são os vírus A, B, C, D e E. Os
mecanismos de contágio podem ser fecal-oral (Hepatite A e E), por via sexual, vertical, transfusão de
sangue e materiais perfurocortantes (Hepatite B, C e D). O presente estudo teve como objetivo
elaborar uma análise epidemiológica das taxas de incidência das hepatites virais em Pernambuco, de
2013 a 2017, destacando a classe etiológica e as cidades de maior prevalência. Foi realizado um
estudo retrospectivo e descritivo, baseados em dados secundários coletados do SINAN (Sistemas de
Informações e Agravos de Notificações), além disso, foram utilizadas outras fontes de pesquisa, como
guia do Ministério da Saúde, Scielo e Science direct, com artigos na língua portuguesa dos anos de
2013 a 2015. Constatou-se que no ano de 2013 foram relatados 1517 casos, entretanto, verificou-se
que no ano de 2014 a incidência das hepatites virais foi a mais alta registrada no período estudado,
com 1521 casos notificados, se concentrando principalmente na cidade de recife, (691 casos). Sendo
a Hepatite A com maior prevalência, nesse ano, com 568 casos relatados. Apesar do decréscimo no
ano de 2015 (68,84%) em comparação ao ano anterior, o ano de 2016 foi marcado pelo um aumento
de 20,34 % em relação a 2015, a qual foi detectada uma maior prevalência da hepatite B (257 casos)
e a Hepatite C (226 casos), sendo Caruaru e Recife as cidades de destaque para essa doença. Em
relação ao ano de 2017, ocorreu uma diminuição no número de notificação (16,64%), com 496 casos
notificados no estado, sendo detectado um maior número de casos da Hepatite B (182) e Hepatite C
(214), e as cidades de maior incidência foram as mesmas do ano de 2016. Observou-se uma
diminuição dos índices das hepatites no periodo estudado, devido ao modelo de prevenção adotado
por programas de responsabilidade do Ministério da Saúde, como o Programa Nacional de

Imunização, porém, é importante que essas medidas preventivas sejam cumpridas para permanecer o
controle dessa infecção.
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Resumo
A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível que é causada pela bactéria Treponema pallidum. É uma doença multifacetada, com
sérias implicações para a mulher grávida e seu concepto. Assim, analisar o comportamento da Sífilis no Ceará é de extrema relevância
para contribuir para um diagnóstico da situação da doença e implantação de práticas resolutivas em saúde. Dessa forma, este projeto se
torna importante para ampliar discussões acerca do tema e maximizar dados. Trata-se de um estudo transversal, a partir de uma revisão
epidemiológica descritiva baseada em boletins informativos divulgados pela Secretaria de Saúde do Ceará nos anos de 2016 e 2017 e
de outros documentos complementares. Foi realizada análise descritiva dos dados a respeito da Sífilis adquirida, congênita e em
gestantes. Analisaram-se, ainda, as implicações da situação da Sífilis no Ceará além dos dados referentes a infecção e transmissão.
Observou-se uma elevação do número total de casos, constantemente, no decorrer do período de 2014 a 2016. Além disso, foi
observada a constante elevação na taxa de incidência de Sífilis congênita. Pôde ser verificado, ainda, que houve aumento de cerca de
60% na taxa de Sífilis adquirida entre os anos de 2015 e 2016. Apesar da diminuição na taxa de detecção o número de casos de sífilis
em gestantes apresentou elevação nos últimos anos. Os achados deste estudo demonstram que a incidência de Sífilis congênita é
superior à taxa de detecção de Sífilis em gestantes, representando um problema emergente de saúde, visto que tal indicativo aponta
para o maior acontecimento da transmissão vertical entre mãe e filho e para uma menor detecção e tratamento de casos de Sífilis em
gestantes. Outro fato apontado é sobre o aumento total do número de casos da doença, o que torna possível inferir a ocorrência de uma
maior taxa de transmissão transversal, haja vista o maior número de infectados e a maior possibilidade do contato sexual entre uma
pessoa doente e uma não doente ocorrer de forma desprotegida. Nesse sentido, a análise sobre a Sífilis no Ceará revela a importância
da implantação de medidas mais eficazes e corretas na promoção e prevenção de saúde de mulheres gestantes, adolescentes e
adultos, com maiores investimentos em estratégias de saúde como também da disponibilidade de terapêuticas para a população, além
da busca pelo engajamento da sociedade a essas práticas.
Palavras-chaves: Ceará; Epidemiologia; Sífilis;
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Resumo
A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) ataca os linfócitos T-CD4 e torna o organismo mais suscetível a qualquer
doença oportunista, sendo um problema de saúde mundial. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, em 2016 havia 36,7
milhões de pessoas vivendo com HIV. No Brasil tal agravo se tornou de notificação compulsória recentemente. Objetivou-se descrever
as internações hospitalares pelo vírus HIV no estado da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10, no período de 2008 a 2017,
quanto às características sociodemográficas, financeiras e de mortalidade. Estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise
quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de Morbidade Hospitalar (SIH-SUS), do Ministério da Saúde (MS). Os dados foram
tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel 2010. Foram registradas 7.678 internações por HIV, com aumento de 40,1%
entre os anos de 2008 e 2017. A capital Salvador concentrou 95,71% das internações. O sexo masculino correspondeu por 62,84% das
internações, porém a razão entre sexos (masculino/feminino) sofreu redução de 1,97 em 2008 para 1,5 em 2017. A faixa etária
predominante foi a de 30 a 39 anos (35,68%), seguida de 40 a 49 anos (28,49%). As internações com caráter de urgência
corresponderam por 73,8%. O tempo de permanência médio das internações foi de 21,5 dias. O valor total das internações para o
período foi de R$ 9,98 milhões; o valor médio foi de R$ 1.300,86. A taxa de mortalidade média para o período analisado foi de 18,16
óbitos/100 internações, maior em homens (19,32) que em mulheres (16,19), e nas faixas etárias de até 1 ano (28,57) e de 60 a 69 anos

(27,57). A redução da razão entre os sexos nas internações é concordante com as tendências nacionais do HIV de feminização da
epidemia, o que aponta o aumento da transmissão heterossexual. A maior frequência de internações de urgência pode refletir a
ausência de diagnóstico da fase assintomática da doença. A menor adesão à terapia antirretroviral, inicio mais tardio e desvinculação
dos serviços de tratamento podem explicar a maior mortalidade no sexo masculino. O HIV é problema de saúde pública no estado da
Bahia, com frequência ainda em expansão, causa importante de gasto de verbas em saúde e de permanência prolongada nos leitos
hospitalares.
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Resumo
As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no mundo e no Brasil. Os agentes etiológicos que causam
hepatites virais mais relevantes do ponto de vista clínico e epidemiológico são o vírus A, vírus B, vírus C, vírus D e vírus E.
Estes vírus têm em comum a predileção para infectar os hepatócitos. Entretanto, divergem quanto às formas de transmissão e
consequências clínicas advindas da infecção. Este trabalho teve por objetivo analisar os aspectos epidemiológicos das
Hepatites Virais no Nordeste Brasileiro, do ano de 2014 a 2017. Trata-se de um estudo ecológico, transversal, quantitativo,
realizado com dados fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), a partir dos dados
encontrados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Utilizou-se as seguintes variáveis para
os casos confirmados: Unidade Federativa (UF) de notificação, sexo, faixa etária, forma clínica, classificação etiológica e fonte
de infecção. Foram registrados no período de 2014 a 2017 no Nordeste Brasileiro, 15.662 casos totais de infecção por
hepatites virais. Os estados com maiores percentuais foram Bahia, seguido por Pernambuco e Ceará, com 34,89%, 18,33% e
10,03% respectivamente. Quanto ao sexo, há uma prevalência maior no masculino, com 53,01% dos casos. Em relação a
faixa etária, há um predomínio dos 40-59 anos. Sobre a forma clínica, 60,19% dos casos foram notificados como
crônica/portador e, 29,79% como aguda. Dos pacientes analisados, de acordo com a classificação etiológica, a mais
prevalente foi a Hepatite B, seguida de C e A com 37,52%, 33,52% e 19,81%, respectivamente. Ademais, a respeito da fonte
de infecção, 14,53% foi transmitida através de alimento/água e 12,18% por via sexual. A maior fonte de transmissão notificada
na Região Nordeste foi a oral-fecal a qual possui mecanismo ligado a condições de saneamento básico, higiene pessoal,
qualidade da água e dos alimentos. Isso demonstra que é preciso melhorar o saneamento básico não só do Nordeste, mas
sim do país. Além disso, o diagnóstico preciso e precoce desses agravos permite um tratamento adequado e impacta
diretamente a qualidade de vida do indivíduo, sendo ainda um poderoso instrumento de prevenção de complicações mais
frequentes como cirrose avançada e câncer hepático.
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Resumo

A infecção pelo vírus HIV permanece coberta por preconceitos e estereótipos, ainda que hoje a ideia
de grupos de risco não tenha mais validade. Entretanto, a maior longevidade da população, o
aumento da qualidade de vida na terceira idade e a recusa quanto ao uso de preservativos associados
à adoção de outros comportamentos de risco tem provocado um aumento de casos acima dos 50 e
dos 60 anos. Nesse sentido, o conhecimento das taxas de incidência e de diagnóstico da infecção ao

longo do tempo são informações vitais para o desenvolvimento e condução de estratégias de saúde
pública com alcance mais abrangente e eficaz. Neste trabalho, foram levantados, junto a Vigilância
Sanitária, dados de diagnóstico de HIV na população do estado do Maranhão, no período de 2007 a
2017, e calculadas as taxas de incidência anuais por faixa etária. O número de diagnóstico aumentou
80,5% na população geral do estado na comparação entre 2017 e 2007, sendo que as faixas etárias
com maior crescimento foram os indivíduos entre 45 a 59 anos (122%) e na população com idade
maior que 60 anos (207%) no mesmo período. Positivamente, observa-se que o padrão de
crescimento do número de diagnóstico começa a demonstrar um padrão de redução nos indivíduos
com mais de 60 anos a partir de 2015 (redução de 28,3%) e que ocorreu uma queda de 90,9% dos
diagnósticos na população menor que 5 anos de idade em comparação a 2007, sinalizando uma
redução da transmissão vertical. Os resultados indicam a necessidade de incluir pacientes com maior
faixa etária como vulneráveis nas campanhas de conscientização e combate a infecção do HIV. Além
de reforçar juntos aos profissionais de saúde a necessidade do acolhimento e atendimento dos
pacientes idosos, visando o abandono de antigos paradigmas e incluindo as ISTs como possíveis
alternativas de investigação e diagnóstico.
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Resumo

Sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema palidum e
possui várias expressões clínicas em diferentes estágios ou fases (primária, secundária, terciária e
latente). Ela pode ser transmitida através de relação sexual sem proteção com uma pessoa infectada,
para o feto, durante a gestação, ou para o recém nascido, no parto. O diagnóstico pode ser feito por
meio do teste rápido (TR), disponível na rede de atenção do SUS, associado ao teste laboratorial em
caso de TR positivo. Em gestantes, há um alto risco de transmissão para o feto, portanto o tratamento
deve ser iniciado imediatamente após o resultado positivo do TR. O objetivo deste trabalho é realizar
uma análise epidemiológica dos casos de sífilis em gestantes notificados no período de 2013 a 2017
na região Nordeste. Trata-se de um estudo realizado por meio de consulta aos dados contidos na
plataforma DATASUS, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). No período
entre 2013 e 2017, foram notificados 33.119 casos de sífilis em gestantes na região Nordeste, o que
representa 19,6% do total nacional. Ainda nessa faixa de tempo, houve um aumento de 76% no
número de casos. 34,8% dessas pacientes foram diagnosticadas com sífilis primária, 16,4% com sífilis
latente, 12,6% com sífilis terciária, 6,4% com sífilis secundária e 29,8% dos casos notificados não
foram classificados quanto a esses estágios. O estado da Bahia registrou o maior número de casos,
33,54%, seguido por Pernambuco, com 15,5%; Ceará, com 14,22%; Maranhão, com 11,6%; Paraíba,
com 6,15%; Alagoas, com 5,63%; Sergipe, com 5,18% e Piauí, com 4,36%. Conclusão: A análise
permite verificar que houve, na Região Nordeste, um aumento gradual do número de casos
notificados de sífilis gestacional, o que representa um maior potencial de incidência de sífilis
congênita. As estratégias de atenção básica tem papel fundamental na prevenção, diagnóstico e
tratamento da doença e tais mecanismos precisam ser amplificados, para atender mais pessoas e
conter o aumento dos casos de sífilis e suas repercussões na gestação e no recém-nascido.
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Resumo
Introdução: A aids é um agravo de notificação compulsória com grande impacto na saúde pública. Sua transição epidemiológica
apresenta um crescimento no número de casos em mulheres, em que a transmissão vertical mostra-se como principal via de infecção
em crianças. O enfrentamento à doença não depende de uma intervenção isolada, sendo necessário investigar quais determinantes
associam-se à aids para combatê-la. Objetivo: Analisar a distribuição e risco espacial da aids em crianças do Recife-PE e sua relação
com indicadores clínicos e sociais. Desenho do estudo: Ecológico. Método: Estudo realizado com casos de crianças menores de 13
anos com aids, notificados no SINAN no período de 2001 a 2011. As taxas de incidência foram suavizadas pelo método de FreemanTukey. Na construção dos indicadores utilizou-se dados do SIM, SINASC e Censo 2010. A autocorrelação espacial foi avaliada pelo
índice de Moran e a identificação do padrão espacial com BoxMap, LISAMap e MoranMap. Para testar correlações entre taxas de
incidência com variáveis independentes, realizou-se análise bivariada por meio do cálculo do coeficiente de correlação linear de
Pearson. Fixou-se nível de significância em 5%. Resultados: Verificou-se autocorrelação espacial da aids pediátrica em Recife
(p=0,043), identificando aglomerados de alta incidência para ocorrência de aids pediátrica nos bairros Recife, São José e Santo Amaro.
Foi detectada correlação significante com indicadores clínicos e sociais como: domicílios sem esgotamento sanitário e coleta de lixo;
gestantes sem pré-natal e recém-nascidos vivos expostos ao HIV cuja mãe não fez pré-natal. Discussão: Três bairros revelaram
aglomerados de alta incidência para aids em crianças, confirmando que as taxas de infecção materno-infantil diferem a depender do
espaço e dos fatores de risco para sua ocorrência, como infraestrutura precária, práticas ilícitas e baixo nível de escolaridade. Além
disso, o não acompanhamento pré-natal é encarado como uma fragilidade assistencial que repercute diretamente na endemia da
doença à medida em que não é realizada a sorologia e início da imunossupressão. Conclusão: a aids pediátrica se distribui de maneira
heterogênea em Recife, ratificando a relação que esta possui com determinantes sociais. A identificação de territórios prioritários
mostrou-se útil para nortear intervenções coletivas em saúde que resultem em impactos positivos nos indicadores de incidência da
doença.
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Resumo
A infecção pelo HIV ainda representa um agravo da saúde pública por envolver problemáticas clínicas, epidemiológicas, sociais,
econômicas e políticas. Apesar de importantes avanços no que diz respeito ao diagnóstico e tratamento, a América Latina não registrou
um declínio substancial de novas infecções, conforme esperado. Sendo assim, este estudo teve como objetivos analisar a distribuição
espacial do coeficiente de detecção da Aids em Alagoas entre 2007 e 2016 e investigar possíveis correlações com indicadores sociais e
econômicos. O estudo é do tipo ecológico de base populacional composto pelos 102 municípios do estado de Alagoas - menor IDH do
país. A amostra foi composta por todas as notificações de Aids em maiores de 13 anos entre jan/2007 e dez/2016, registrados no
SINAN. Foi construído o coeficiente de detecção e utilizadas as taxas de analfabetismo, desemprego, renda média domiciliar per capita
e proporção de pessoas de baixa renda, como indicadores que refletem a vulnerabilidade social. Foram empregadas técnicas de análise
espacial por meio da suavização do coeficiente de detecção da Aids pelo método bayesiano empírico local e o diagrama de
espalhamento de Moran. Foram notificados 5454 casos na área e período do estudo. A taxa de detecção média da doença foi de
17,5/100mil habitantes. A correção do coeficiente de detecção pela análise estimativa bayesiana empírica local suavizou as áreas e
discriminou uma heterogeneidade com maior número de municípios apresentando taxas elevadas. A análise espacial de Moran
apresentou valor do índice de 0,42 e P-valor 0,001, indicando que as áreas tendem a ser similares entre si. Em relação aos indicadores

socioeconômicos, foi encontrada correlação moderada e positiva entre a taxa de desemprego e o IDHM com o coeficiente de detecção
de Aids. Diante disto reflete-se que, apesar dos avanços, ainda são observadas áreas críticas em relação à taxa de detecção da doença.
Esse resultado aponta para o risco também existente nas áreas consideradas de transição, uma vez que a dinâmica da transmissão do
vírus não se limita às fronteiras político-administrativas. A análise instrumentada pelo geoprocessamento indicou a formação e
estabelecimento de áreas de transmissão continuada, de transição e de vulnerabilidade social no Estado ao longo do período,
demonstrando ser importante para o monitoramento da situação de saúde de uma população e para o emprego eficiente de recursos
públicos para definição de estratégias direcionadas.
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Resumo

As infecções respiratórias são, segundo vários estudos, as principais causas de morbidade em
pacientes com infecção pelo HIV. A etiologia é bastante variável e depende, em partes, da região em
que o indivíduo vive, de condições socioeconômicas, de seu estado imunológico e do emprego de
medicamentos profiláticos. No Brasil a infecção por Micobacterium tuberculosis, que é classificada
comumente como um bacilo álcool-ácido resistente (BAAR), é a mais frequente entre os indivíduos
que apresentam a síndrome da imunodeficiência humana. Porém os exames atuais e convencionais
para a detecção da doença, costumam levar tempo e nem sempre são sensíveis ou exatos o bastante
para pessoas com HIV. Informar através de um olhar científico uma nova pesquisa de diagnóstico
precoce não invasivo para casos específicos de portadores de HIV com maiores tendências a
desenvolver tuberculose (TB), utilizando a urina como principal material biológico a ser analisado. É
um estudo experimental realizado pela faculdade de medicina tropical de Liverpool onde foram feitos
estudos clínicos em uma população de no mínimo doze pessoas diagnosticadas com HIV positivo.
Realizou-se uma revisão literária através de pesquisas bibliográficas nos bancos de dados da
plataforma CAPES, Science Direct e Scielo entre 2002 a 2018, publicados em inglês e português.
Esse trabalho também usou como base estudos e pesquisas atuais que estão sendo realizadas pela
Faculdade de Medicina Tropical de Liverpool. Os estudos mostram que uma proteína específica de
membrana presente na Micobacterium tuberculosis chamada de lipoarabidomano (LAM), está
fortemente ativa em indivíduos com tuberculose. E que ao contrário dos métodos tradicionais de
diagnóstico para TB, essa proteína demonstra melhor sensibilidade e especificidade para os pacientes
infectados pelo HIV, especialmente aqueles com baixas contagens de linfócitos CD4. Sem dúvida
esse teste promove a melhora da análise de casos que precisam ser previamente detectados e regula
outros que foram erroneamente diagnosticados como falso-negativo. Além de não possuir os riscos de
controle de infecção associados com a coleta de escarro.
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Resumo

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) predominam um importante problema de saúde pública mundial, sendo o
diagnóstico rápido, mediante técnicas precisas, importante para que diminua a transmissão e consequências causadas pelas
ISTs. São três os principais tipos de vaginites infecciosas: vaginose bacteriana, candidíase e tricomoníase, sendo estes
processos inflamatórios os que mais acometem os órgãos genitais femininos. Assim, esse trabalho teve como objetivo
analisar de forma retrospectiva a presença de agentes infecciosos em exames ginecológicos de usuárias atendidas em um
laboratório clínico. A avaliação foi realizada por meio de um estudo descritivo retrospectivo em 783 exames citológicos,
coletados na Unidade Básica de Saúde no Município de Maceió/AL no período de 2014 a 2015. Os resultados, em relação à
presença ou ausência dos agentes microbiológicos, foram distribuídos por faixa etária. Os seguintes intervalos foram
analisados: 14 a 34 anos, 35 a 49 anos e de 50 a 75 anos. Verificou-se através das análises etrospectiva que (156/400)
laudos apresentaram agentes infecciosos. Destes 81,20% (95/117) foram positivos para Gardnerella vaginalis, 15,38%
(18/117) para Candida sp, e 3,42% (4/117) para Trichomonas vaginalis. Dessa forma, enfatiza-se para importância do
desenvolvimento de atividades de saúde que enfoquem essas mulheres, para a realização de ações preventivas de maior
impacto e de melhor resultado, alcançando de maneira mais específica e abrangente a saúde sexual e reprodutiva das
mulheres.
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Resumo
A ativação crônica do sistema imunológico é uma característica da infecção progressiva pelo HIV. A terapia antirretroviral parece reverter
parcialmente esse fenômeno, que pode ser devido ao vírus e / ou a outras causas, como a translocação microbiana. O presente estudo
tem como objetivo avaliar a presença de anticorpos contra uma Escherichia coli comensal, alguns marcadores inflamatórios e TGF-β em
pacientes HIV-positivos. Um estudo transversal foi realizado no ambulatório de infecção pelo HIV da Universidade de Fortaleza, Ceará,
Brasil. Um total de 119 pacientes com HIV foram avaliados, bem como 50 controles saudáveis não infectados. Os pacientes foram
divididos em dois grupos: o Grupo I (n = 23) incluiu os pacientes sem terapia anti-retroviral (TARV) e o Grupo II (n = 96) compreendeu
aqueles pacientes sob TARV que conseguiram suprimir a carga viral a níveis indetectáveis após 6 meses de terapia. O Grupo II foi
subdividido em dois grupos de acordo com o número de células T CD4 + após seis meses de TARV (Grupo IIA (n = 24): <500 células /
mm3; Grupo IIB (n = 71): ≥500 células / mm3) . Foram medidos os níveis séricos de anticorpos contra Escherichia coli HS, TGF-β,
complemento C3, proteína C-reativa ultra-sensível (PCR). Os Grupos IIA e IIB apresentaram IgM e IgG sérica total mais baixa em
comparação ao Grupo I e aos controles HIV-negativos (p <0,0001). Os níveis de anti-E.coli HS IgM, IgG, IgG1 e IgG2 não diferiram entre
os grupos. Embora as concentrações séricas do complemento C3 estivessem dentro da faixa normal, elas foram muito menores nos
Grupos IIB e no Grupo I, em comparação com os controles negativos para o HIV (p <0,0001). Os níveis de proteína C-reativa e o TGF-β
não diferiram entre os grupos. Finalmente, entre os vários marcadores avaliados no estudo, o C3 foi considerado o melhor potencial a
ser usado no seguimento de pacientes HIV-positivos sob TARV.
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Resumo
Introdução: O advento do tratamento antirretroviral (TARV) permitiu à infecção pelo HIV um caráter de doença crônica, pelo fato de
possibilitar uma manutenção de carga viral indetectável, e assim um curso mais lento da doença. Para tal é imprescindível que a pessoa
vivendo com HIV(PVH) tenha uma adesão adequada (> 85%) e regular ao tratamento. Objetivo: Verificar a associaçãoentre a adesão
aos antirretrovirais e a faixa etária de pessoas vivendo com HIV. Desenho do estudo: transversal, descritivo, exploratório, delineamento
quantitativo. Métodos: Realizado em um Serviço de Assistência Especializada (SAE), localizado na Zona da Mata Norte de

Pernambuco. A amostra foi não probabilística por conveniência, participaram 52 PVH com 18 anos ou mais de idade, ambos os sexos e
com uso de ARV há pelo menos seis meses. O comportamento de adesão à TARV foi classificado a partir da aplicação da versão
validada para a língua portuguesa do “Cuestionario para laEvaluación de laAdhesiónalTratamientoAntiretroviral” – CEAT-VIH. Os dados
foram analisados por meio do teste Qui-Quadrado de Pearson, nível de significância de 5%. Estudo aprovado pelo comitê de ética em
pesquisa, parecer nº 212201. Resultados: 57,7% do sexo masculino, com faixa etária predominante dos 40 a 60 anos (51,9%), seguida
da faixa de 29 a 39 anos (32,7%), escolaridade de ensino do primeiro grau incompleto (48,1%), tempo de diagnóstico entre 1 a 5 anos
(44,2%). A maioria (80,8%) apresentou uma adesão inadequada aos antirretrovirais. Com relação à faixa etária, os adultos jovens (18 a
28 anos) apresentaram menor percentual de adesão inadequada (9,5%), enquanto que os adultos entre os 40 e 60 anos de idade,
apresentaram maior percentual (54,8%). A adesão adequada foi equivalente em ambas faixas etárias (40%). Contudo não houve
diferença estatística (p=0,0543). Discussão: O processo de adesão à TARV ao longo da vida é difícil independente da faixa etária.
Dentre os fatores que favorecem a adesão ao tratamento dos adultos jovens estão o conhecimento e a compreensão sobre a
enfermidade e o tratamento, vínculo com os profissionais de saúde e o apoio social. Conclusão: o processo de adesão é um evento
multifatorial e influenciável por uma rede interligada de várias questões que perpassam as condições de vida. Apesar de a PVH ser
protagonista no processo de adesão deve-se haver uma atuação conjunta, destacando-se o acolhimento profissional como forte fator
motivador.
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Resumo

Introdução: A distinção dos componentes corporais, sobretudo da gordura central de pessoas
vivendo com HIV (PVHIV), fornece informações sobre a vulnerabilidade a determinadas
comorbidades. Objetivo: Validar fórmulas antropométricas para medida de gordura troncular em
PVHIV. Métodos: Estudo longitudinal com adultos soropositivos para HIV, acompanhados antes e
após o início de medicamentos antirretrovirais (ARVs), e avaliados quanto ao peso, a estatura, as
circunferências da cintura, do quadril e abdominal, o índice de massa corporal (IMC), a razão cinturaquadril (RCQ), a relação cintura-estatura (RCE), o índice indicativo de gordura corporal (IGC) e o
índice de conicidade (IC). A absorciometria por dupla emissão de raios X (DXA) foi utilizada como
técnica de referência para a quantificação da gordura troncular. Resultados: Foram observadas
correlações fortes (r>0,8) entre a quantidade de gordura troncular aferida pelo DXA e o IGC composto
por variáveis antropométricas, em todos os três diferentes períodos de uso de ARVs avaliados. Com
valores de concordância igual ou maior do que 78% entre os métodos, obtivemos e validamos quatro
equações utilizando o IGC como preditor de gordura troncular de PVHIV, estratificadas por sexo e
período de exposição aos ARVs. Conclusão: Por meio do gráfico de Bland & Altman concluímos que
as equações elaboradas permitiram avaliar a gordura troncular dos pacientes.
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Resumo

A progressão da fibrose na hepatite C determina o prognóstico da doença e a necessidade do
tratamento, sendo a biópsia hepática o padrão ouro para determinar o estágio da fibrose. Entretanto, a

biópsia é um método invasivo, de risco, custoso e de difícil implantação em regiões com pouca
infraestrutura hospitalar. A aprendizagem de máquina (machine learning), uma disciplina do campo da
inteligência artificial, explora o estudo e construção de algoritmos computacionais para identificar
padrões e fazer previsões a partir da observação de um conjunto de dados. O objetivo do presente
estudo foi desenvolver um algoritmo sensível, não invasivo, através de aprendizagem de máquina,
capaz de predizer a gravidade da fibrose hepática causada pelo vírus da hepatite C. Trata-se de um
estudo de acurácia utilizando dados retrospectivos de prontuários. Um total de 201 pacientes com
hepatite C crônica, acompanhados nos centros de referência em hepatites virais das cidades de
Petrolina-PE e Juazeiro-BA, foram divididos em dois grupos: fibrose leve (F0, F1) e fibrose
intermediária-grave (F2, F3 e F4), de acordo com a pontuação METAVIR. Variáveis clínicas e
laboratoriais associadas com a gravidade da fibrose, que obtiveram um p<0,05 através de análise
multivariada foram selecionadas para construção do modelo. O algoritmo projetado foi um
classificador Random Forest (Floresta aleatória), com validação cruzada estratificada 10-fold para
treinamento e teste. A performance do algoritmo proposto foi avaliada através da sensibilidade,
especificidade, acurácia e valor preditivo positivo e negativo. Após análise de regressão logística, as
variáveis AST (p<0,0001), ALT (p=0,023), GGT (p=0,012) e plaquetas (p=0,003) foram
independentemente associadas ao grau de fibrose. O algoritmo gerado apresentou uma acurácia de
83%. Os valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo foram 80,8%,
35,2%, 64,1% e 56,2%, respectivamente. O algoritmo proposto apresentou boa performance na
identificação de pacientes com fibrose hepática grave. A utilização de machine learning como
ferramenta na predição da gravidade da fibrose hepática apresentou resultados promissores no
presente estudo. A validação desta ferramenta deve ser realizada em populações maiores em
próximos estudos com o objetivo de aumentar sua performance.
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Resumo
As hepatites virais constituem um enorme desafio à saúde pública em todo o mundo. Possui três formas clinicas, sendo elas a agudas
graves, crônicas descompensada e hepatocarcionoma. A hepatite C apresenta maior relevância clínica devido a quantidade de óbitos
registrados. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil epidemiológico da Hepatite C no Brasil no recorte temporal de 1999 a 2017.
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de caráter quantitativo. Os dados foram advindos do Sistema de Informações de Agravos
de Notificação (SINAN). A tabulação foi realizada no Bioestat 5.4, com o nível de significância de 5% (p<0,05). A confecção dos dados e
tabelas fora através do programa Excel software Microsoft Office 2013. Até o ano de 2016 foram destacados no Brasil 319.751 casos de
hepatite C, que apresentou-se um dos marcadores reagente-anti-HCV ou HCV-RNA. Foram contabilizados 155.032 casos com os dois
reagentes. Na análises dos casos destacando ambos os reagentes por regiões temos: Sudeste (64,1%), Sul (24,5%), Nordeste (5,5%),
Centro-Oeste (3,3%) e Norte (2,5%). No período de 2003 a 2016 foi observado um aumento de casos em quase todas as regiões, no
entanto o Nordeste apresentou as menores taxas. Desde 1999, entre os 182.389 casos confirmados de hepatite C, 106.637 (58,5%)
ocorreram em indivíduos do sexo masculino e 75.683 (41,5%) no sexo feminino. Em 2016, as maiores taxas de detecção foram
observadas, em ambos os sexos, na faixa etária de 55 a 59 anos, chegando a uma taxa de detecção de 46,6 casos por 100 mil
habitantes para os homens e 33,7 para mulheres. No quesito raça/cor (61,3%) brancos, (28,8%) pardos, (8,8%) pretos, (0,8%) amarelos
e (0,3%) indígenas. Em relação à escolaridade (28,9%) dos registros têm a informação registrada como “ignorada”. A maioria referiu
escolaridade da 5ª à 8ª série incompleta, em ambos os sexos. Os indivíduos analfabetos (<2,5%) de todos os casos. Quanto à provável
fonte ou mecanismo de infecção, ressalte-se a falta de informação em (52,1%) de casos notificados, uso de drogas (29,2%), transfusão
sanguínea (25,3%) e relação sexual desprotegida (18,3%). Em 2016, o percentual de infecções relacionadas ao uso de drogas foi de
24,8%, e a proporção de infecções por via sexual foi maior que por via transfusional: 24,2% e 21,7%, respectivamente. Conclui-se que a
Hepatite C se configura como um problema de saúde pública no país.
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Resumo

Desde o começo da epidemia do vírus da imunodeficiência humana (HIV), este tema vem sendo bastante discutidos por se tratar de
uma pandemia e um problema de saúde pública mundial. Teve início no ano de 1980, onde o vírus foi isolado pela primeira vez pelo
pesquisador Luc Montagnier que posteriormente com o pesquisador Robert Gallo deu início a estudos para descobrir a causa da
doença. O HIV é um retrovírus, subfamília lentiviridae, possui formato icosaédrico que infecta humanos. Pertence a dois grupos, aos
retrovírus citopáticos e aos não oncogênicos. O portador deste pode desenvolver a AIDS. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil
epidemiológico do HIV no Brasil no recorte temporal de 2007 a 2017. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de caráter
quantitativo. Os dados foram advindos do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). A tabulação foi realizada no
Bioestat 5.4, com o nível de significância de 5% (p<0,05). A confecção dos dados e tabelas fora através do programa Excel software
Microsoft Office 2013. Foram notificados no país 194.217 casos confirmados de HIV, sendo a maior frequência dos casos no sexo
masculino (67,9%) e na faixa etária de 20-34 anos (52,5%), com relação a escolaridade verificou-se um elevado porcentual de casos
ignorados (25,4%). Na perspectiva em relação a raça/cor declarada, temos que 51,5% dos indivíduos infectados com esse vírus eram
pretos ou pardos. Entre os homens, no período observado, verifica-se que 48,9% dos casos foram decorrentes de exposição
homossexual, 37,6% heterossexual, 9,6% bissexual e 2,9% se deram entre usuários de drogas injetáveis (UDI). Já no sexo feminino,
expressou que 96,8% dos casos se inserem na categoria de exposição heterossexual e 1,7% na de UDI. A maior proporção destes
óbitos ocorreu na região Sudeste (59,6%), seguida das regiões Sul (17,6%), Nordeste (13,0%). Conclui-se que o HIV/HIV ainda constitui
relevante problema de saúde pública no país, apesar dos inúmeros avanços alcançados até o presente momento.
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Resumo

O vírus da hepatite C (VHC), é um vírus pertencente à família Flavivirídae, e seu genoma é RNA fita
simples. De acordo com estudos, o VHC é responsável por cerca de 90% das hepatites póstransfusionais, sendo também uma das principais causas de doenças hepáticas crônicas notificadas,
de acordo com dados epidemiológicos em todo o mundo. No Brasil, a hepatite C é considerada uma
doença de notificação compulsória, sendo essas consideradas de agravo no sistema público de
saúde. O presente trabalho tem por objetivo traçar um perfil epidemiológico dos casos notificados de
hepatite C no estado do Piauí. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de abordagem
quantitativa utilizando dados secundários de casos de hepatite C ocorridos entre os anos de 2014 a
2017 no estado do Piauí. Foi realizado através de um levantamento de casos notificados no banco de
dados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), além disso foi
efetuada uma busca de artigos publicados na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). A
pesquisa foi realizada durante os meses de março e abril de 2018. Foram encontrados 111 casos
confirmados no estado, destaca-se o crescente aumento dos casos notificados no decorrer dos anos
analisados, onde o ano de 2017 representa 61,3% de todos os casos notificados nesse período. Os
indivíduos do sexo masculino foram os mais acometidos (58,6%), a faixa etária de maior prevalência
foi a correspondente a 40-59 anos (37,8%), o nível de escolaridade foi um fator importante, com a
maior prevalência aqueles que possuíam até o quarto ano do ensino fundamental. Conclui-se que a
hepatite C representa um relevante problema de saúde pública e que a prática da notificação de
doenças se configura como uma importante ferramenta para a melhoria do da assistência à saúde,
tendo grande potencial para o norteamento de ações pelos gestores de profissionais de saúde.
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Resumo

As hepatites virais agudas e crônicas são patologias causadas por diferentes agentes etiológicos, com
tropismo primário pelo tecido hepático, manifestando propriedades epidemiológicas, clínicas e
laboratoriais equivalentes, no entanto com relevantes especificidades. Este trabalho tem como
objetivo avaliar o perfil epidemiológico das hepatites virais por etiologia segundo a fonte de infecção
em Pernambuco. É uma pesquisa de natureza descritiva baseada em dados epidemiológicos. Foram
analisadas as variáveis: etiologia e fonte de infecção das hepatites virais no estado de Pernambuco no
ano de 2017. A coleta de dados ocorreu durante o mês de maio de 2018, analisados de acordo com a
literatura pertinente, onde foram incluídos artigos dos anos de 2015 a 2018. Utilizaram-se os dados
disponíveis no DATASUS (Departamento de Informática do SUS) através das informações de saúde
(TABNET). Segundo o Sistema de Informação de Agravos de Notificações, no ano de 2017 foram
confirmados 496 casos de hepatites virais em Pernambuco, desses as classificações etiológicas que
prevaleceram foram as do tipo C com 217 casos e do tipo B com 183 casos. É importante ressaltar
que em relação à fonte de infecção 418 casos apresentaram com Ign/Branco seguido da fonte de
infecção sexual com 32 casos. As fichas de notificação compulsória ainda são muito negligenciadas o
que dificulta a criação de políticas públicas para melhoria da assistência. Apesar de avanços na
educação em saúde a fonte de infecção sexual continua prevalente se tratando da transmissibilidade
da hepatite B. Conclui-se que há grande prevalência das hepatites virais, com isso, sugere-se a
realização de um estudo mais profundo que forneça estratégias para diminuir esse problema de saúde
pública, visto que a educação em saúde persiste falha.
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Resumo
A transmissão vertical (TV) do vírus da imunodeficiência humana do tipo 1 (HIV-1) ocorre quando este é transmitido de mãe para filho
durante a gestação, no parto ou através da amamentação. Crianças infectadas pelo HIV-1 podem apresentar alterações hematológicas
atribuídas aos efeitos diretos e indiretos da infecção pelo HIV-1, às infecções oportunistas e à toxicidade dos agentes terapêuticos. Esse
trabalho buscou avaliar aspectos hematológicos em crianças expostas à TV do HIV-1 no estado de Pernambuco, e comparar as
infectadas (EI) com as não infectadas (ENI). Trata-se de um trabalho observacional, descritivo longitudinal de coorte retrospectiva.
Nesse estudo, foram analisados 47 crianças expostas ao HIV-1 sob acompanhamento no ambulatório do Hospital Dia, IMIP-PE, sendo
24 do grupo EI e 23 do grupo ENI. Através de leitura dos prontuários médicos, foram coletados os dados dos hemogramas das crianças
e posteriormente analisados de acordo com cada faixa etária. Em ambos os grupos, a idade de início de acompanhamento foi de 20 dias
até 2 anos. No grupo de crianças EI, 15 (63%) apresentaram anemia, já no grupo ENI apenas 4 (17%). Em relação a série branca, no
grupo de EI, foi observada 8% de leucocitose, 4% de leucopenia, 8% de leucocitose, 25% linfopenia, 21% eosinofilia, 13% de
monocitose, 4% de monocitopenia. No grupo de ENI 4% apresentaram leucopenia, 22% apresentaram eosinofilia, 4% monocitose. Em
relação à série trombocítica, 17% dos EI e 48% dos ENI apresentaram plaquetose. O sistema imune da criança, ainda em
desenvolvimento, reflete diferenças na patogênese da infecção pelo HIV-1 em comparação com indivíduos adultos. Crianças infectadas
pelo HIV-1 por via vertical, podem apresentar alterações laboratoriais precoces e persistentes, com a contribuição de muitos fatores
entre eles alterações nas células precursoras hematopoéticas, destruição das células imunológicas e impacto no microambiente na
medula óssea. A anemia pode ser decorrente do efeito citopático do HIV-1 sobre os eritrócitos, à presença de anticorpos
antieritrocitários, à alterações no metabolismo do ferro, levando à anemia ferropriva e à alterações decorrentes da produção de citocinas
inflamatórias, levando à anemia da doença crônica. A plaquetose é atribuída ao descontrole da medula óssea após infecções, à
deficiência de vitamina E ou deficiência de ferro.
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Resumo

Os estigmas associados a identidade de gênero, em decorrência da não adequação do gênero ao
sexo biológico ou a identidade sexual heteronormativa, geram processos de vulnerabilização na
população LGBT, especialmente entre travestis e mulheres transexuais. Considerando esse contexto
de vulnerabilização, é importante conhecer como tem se dado a assistência à saúde dessas mulheres.
O objetivo deste estudo é descrever aspectos da assistência à saúde de travestis e mulheres
transexuais na cidade do Recife. Trata-se de estudo transversal que utilizou a metodologia de
amostragem “Respondent Driven Rampling - RDS” para selecionar travestis e mulheres transexuais
da cidade do Recife com 18 anos ou mais, no período de janeiro a abril de 2016. Foram realizadas
análises descritivas dos dados utilizando o STATA versão 12. De um total de 350 travestis/mulheres
transexuais, a maioria estava cadastrada em alguma unidade de saúde (n=288; 82,5%), e 20 (5,7%),
relataram ter algum plano de saúde. Dois terços da amostra (n=233; 67,7%) consultaram um médico
pela última vez há menos de um ano. Quando adoecem ou precisam de atendimento em saúde,
procuram com mais frequência a UBS (n = 78; 22,3%) ou os centros de especialidades/ policlínicas
públicas/ posto de assistência médica (n = 73; 20,9%). Apenas 28% (n=97) afirmaram que sempre ou
na maioria das vezes é fácil marcar consulta no serviço de saúde que frequenta. Cerca de metade das
travestis/mulheres transexuais afirmaram que os profissionais de saúde respeitam sua identidade de
gênero, e 37,2% (n=129) relataram que o seu nome social é sempre utilizado pelos profissionais dos
serviços de saúde. A forma mais frequente (n=282; 81%) de conseguir preservativos é no serviço
público de saúde. No último ano, 45,6 % (n=159) fizeram exames para identificar IST; desses, 20%
(n=70) afirmaram ter tido diagnóstico positivo para algum tipo de IST, e 58, receberam tratamento para
a doença diagnosticada. Menos de 20% informou ter tomado todas as três doses da vacina para
Hepatite B. Os achados deste estudo revelam que, embora a maioria das travestis/mulheres
transexuais utilizam os serviços públicos de saúde, existem barreiras de acesso a esses serviços.
Justifica-se, portanto, novos estudos para identificação dessas barreiras que contribuem no aumento
das iniquidades em saúde que acometem essa população.
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Resumo

Introdução: O vírus da imunodeficiência humana (HIV) infecta as células do sistema imunológico,
alterando sua função. A infecção destrói gradativamente o sistema imune, originando a
imunodeficiência. A síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA) é um dos estágios avançados da
infecção pelo HIV, caracterizada pela presença de doenças oportunistas e neoplasias. Objetivo:
Relatar a sistematização da assistência frente a um caso de SIDA e doenças oportunistas. Tipo de
estudo: Estudo descritivo, do tipo relato de experiência. Método: Estudo realizado a partir do
atendimento a um paciente com diagnóstico de SIDA associada a Neurotoxoplasmose, Tuberculose

disseminada e Sarcoma de Kaposi, internado na Clínica de Doenças Infecciosas e Parasitárias em um
hospital universitário referência no Estado do Pará. A experiência ocorreu em junho de 2018. Houve
coleta da história clínica e acompanhamento da evolução do quadro clínico do paciente. Com auxílio
das Classificações da North American Nursing Diagnosis Association e das Intervenções de
Enfermagem (NANDA/NIC), definiram-se, respectivamente, diagnósticos de Enfermagem e
intervenções correspondentes. Relato da experiência: Paciente do sexo masculino, 29 anos, solteiro,
ensino médio completo, residente em Belém, procurou pronto atendimento ao apresentar quadro de
sonolência e confusão mental, onde recebeu o diagnóstico de infecção pelo HIV. Houve um
agravamento do quadro clínico e foi feita a suspeita de neurotoxoplasmose, motivando a internação
no Hospital Universitário, onde se obteve mais dois diagnósticos, sarcoma de Kaposi e tuberculose.
Definiram-se os seguintes diagnósticos, para os quais foram estabelecidas intervenções específicas:
1) Risco para infecções relacionadas à SIDA; 2) Integridade da pele prejudicada relacionado à SIDA
evidenciado por sarcoma de Kaposi; 3) Risco de queda evidenciada por alteração na função cognitiva;
4) Padrão respiratório ineficaz relacionado à baixa saturação de oxigênio evidenciado por dispneia.
discussão: Indubitavelmente, a sistematização da assistência é essencial para a autonomia do
enfermeiro e melhora o atendimento do paciente. Identificar os diagnósticos nos norteia e aprimoram o
cuidado aos portadores do vírus HIV e da SIDA, assim, as intervenções se tornam factíveis e
direcionadas aos problemas existentes.
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Resumo

A sífilis é uma doença infecciosa causada pelo Treponema Pallidum, que pode ser transmitido por via
sexual ou vertical. Quando presente na gestação, por ter a capacidade de atravessar a placenta e
causar infecção no feto, esta pode trazer diversas complicações como abortamento espontâneo,
morte fetal e neonatal, prematuridade e danos diversos à saúde do recém-nascido, caracterizando o
quadro de sífilis congênita. A infecção pelo T. pallidum nos recém-nascidos pode se desenvolver de
maneira sintomática ou assintomática, sendo mais incidente a forma assintomática da doença quando
os primeiros sintomas surgem após os três meses de vida, sendo de extrema importância a realização
da triagem sorológica da mãe ainda na maternidade, como meio de prevenção das possíveis
complicações ao bebê. Objetivou-se relatar a experiência de um estágio vivenciado no Hospital das
Clínicas, Recife – PE com enfoque na patologia apresentada pelo recém-nascido. Trata-se de um
relato de experiência vivenciado durante a prática dos discentes no segundo semestre de 2017, no
setor de pediatria do referido hospital, os dados foram coletados através de anamnese e exame físico
da RN e complementados através de pesquisa bibliográfica. Paciente RN admitida para tratamento de
sífilis congênita, após diagnóstico no pós-parto devido à sífilis materna tratada de maneira inadequada
durante o período gestacional. Diante disso, foram elencados os seguintes diagnósticos de
enfermagem para a paciente de acordo com a taxonomia II da NANDA (North American Nursing
Diagnosis Association): Disposição para amamentação melhorada, risco de queda, risco de infecção e
risco de desequilíbrio da temperatura corporal, onde à partir deles realizaram-se as seguintes
intervenções: Estímulo à amamentação exclusiva, orientação à mãe à não dormir com a criança na
cama, orientação quanto à utilização de grades em berços e camas, verificação de sinais vitais a
cada 6 horas e orientações acerca de higiene e infecção cruzada. O presente trabalho visa atrair o
olhar da enfermagem para a importância de uma assistência pré-natal de qualidade, demonstrando o
quanto uma assistência realizada de maneira inadequada pode influenciar nos desfechos de
morbimortalidade materna e neonatal, logo, ressalta-se a importância do rastreamento da infecção
conforme o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, para que se obtenha o diagnóstico precoce e
seja iniciado o tratamento, evitando assim maiores complicações para a díade mãe-bebê.
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Resumo
A lipoatrofia (LA) em pacientes com HIV parece resultar de uma interação entre inflamação e possível toxicidade de alguns
antirretrovirais (ARV) que podem propiciar um ambiente favorável ao surgimento de alterações na distribuição de gordura.
Mas nem todos os pacientes desenvolvem LA, o que pode sugerir que variações genéticas podem estar associadas a essa
suscetibilidade. As metaloproteinases (MMPs) são enzimas proteolíticas que atuam na remodelação da matriz extracelular
(MEC) e na diferenciação de adipócitos, e estão envolvidas na injúria do tecido e inflamação, podendo ser inibidas por
antirretrovirais. Polimorfismo de nucleotídeo único (SNP) do gene que codifica a MMP-1 (MMP1) pode estar envolvido na
patogênese da LA. O objetivo do estudo foi verificar a associação entre o SNP do gene MMP1 (rs1799750) e a ocorrência de
LA em pacientes soropositivos para HIV em uso de ARV. Trata-se de um estudo transversal de caráter analítico com
comparação de grupos. Foram avaliados 136 participantes, classificados de acordo com a presença ou ausência de LA.
Destes, 78 com LA e 58 sem nenhuma alteração na distribuição de gordura corporal. A extração de DNA foi feita com kit
comercial, a partir de sangue periférico. A detecção do SNP do MMP1 foi realizada por PCR em tempo real. As análises
estatísticas foram feitas com o software GraphPad PRISM e os grupos foram comparados pelo teste de qui-quadrado. A
distribuição dos genótipos na população mostrou-se em Equilíbrio de Hardy-Weinberg. No grupo sem LA, a frequência dos
genótipos foi de 36% 2G/2G, 41% 1G/2G e 22% 1G/1G; no grupo com LA, a frequência foi 19% 2G/2G, 51% 1G/2G e 29%
1G/1G. Observamos que o genótipo 1G/1G+ 1G/2G estão associados à ocorrência de LA (p=0,0431; OR=2,384; IC=1,0965,186), quando comparados ao genótipo 2G/2G. A MMP1 tem papel importante na remodelação do tecido adiposo,
Considera-se que o alelo 1G tem 20 vezes menor atividade transcricional de MMP1 que o alelo 2G, o que poderia estar
dificultando o acúmulo de colágeno para remodelamento do tecido adiposo, causando alterações na distribuição de gordura
desses pacientes. Neste estudo, encontramos maior frequência dos genótipos com a presença do alelo variante
1G/1G+1G/2G do MMP1 em pacientes com LA em uso de ARV, sugerindo que o polimorfismo pode ser uma condição
genética que aumenta a suscetibilidade para o desenvolvimento de LA.
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Resumo
O artigo 196 da Constituição Cidadã declara que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurando alternativas que
possibilitem acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Entretanto, no tocante à
assistência nos serviços de saúde e às formas de prevenir as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e HIV/AIDS, as
especificidades de mulheres bissexuais e lésbicas ainda não são efetivamente sondadas, tornando-as invisíveis dentro do sistema.
Logo, esta revisão de literatura propõe viabilizar a discussão quanto à estruturação do cuidado e maior reparabilidade da atenção à
saúde sexual e reprodutiva desse grupo populacional, vulnerável a fatores de risco quando comparadas a outras mulheres. Para tanto,
realizou-se uma busca no banco de dado SciELO de artigos e relatos de pesquisa-intervenção acerca da temática. Para o levantamento
foram utilizados os descritores: saúde sexual, LGBT e prevenção. A visão integral e ampliada de saúde pleiteia o reconhecimento de
fatores que superam a limitada relação saúde-doença. Sendo assim, a orientação sexual constitui uma situação complexa e é fator de
vulnerabilidade para saúde, não somente por implicar práticas sociais e sexuais específicas, mas também por expor a classe LGBT à
conjuntura de exclusão que interfere em seus direitos. Em um aspecto amplo, o sistema de saúde e seus agentes evidenciam lacunas,

uma vez que a assistência nos serviços e as orientações se mostram falhas para o exercício da sexualidade autônoma e segura. Há
despreparo dos profissionais de saúde em dialogar e acolher de forma adequada mulheres bissexuais e lésbicas, os quais quase
sempre atuam com base em suas crenças e valores pessoais, sem o reconhecimento devido das suas especificidades. Além disso, a
prevenção às IST-HIV tem elo com o exercício de educação em saúde, de modo que seja construída conjuntamente, e não como algo a
ser ensinado. Ainda, o caráter heteronormativo, o biomédico e o descritivo se constituem como aspectos que interferem as ações de
prevenção e que afastam essas mulheres, instigando a não percepção do acompanhamento médico como necessário em seu cotidiano.
É imprescindível, portanto, que na postura dos profissionais ocorra a inclusão de demandas das bissexuais e lésbicas nas políticas de
saúde da mulher e a disponibilização de meios de prevenção contextualizados, firmando na prática os princípios do SUS de
integralidade e equidade estabelecidos pela Constituição.
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Resumo
INTRODUÇÃO Com a aproximação ao fim do bônus demográfico no Brasil, o aumento da população idosa segue de maneira
crescente e contínua. Entretanto, esse aumento populacional vem acrescido pela elevação da incidência de casos de
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s) e pela escassez de uma assistência integral, voltada à população idosa,
sobretudo na Estratégia de Saúde da Família. OBJETIVO Relatar a experiência de ações preventivas e assistenciais no
contexto da atenção integral à saúde do idoso relacionada com a vulnerabilidade às IST’s. MÉTODOS As atividades foram
iniciadas em julho de 2018 em uma Unidade de Saúde da Família, no interior de Pernambuco e permanece atualmente no
cronograma da unidade nos encontros semanais, vinculadas a um projeto de assistência itinerante. A elaboração da proposta
de intervenção foi baseada no Planejamento Estratégico Situacional e avaliou questões sociodemográficas, comportamentos
de riscos, além de testagem rápida e aconselhamento para HIV e outras IST’s. A estratégia educacional efetuou breves
exposições em rodas de conversas, sobre sexualidade e proteção utilizando-se de uma linguagem de fácil compreensão, com
auxílio de recursos audiovisuais e dinâmicas de grupo. RESULTADOS e DISCUSSÕES Questionando sobre o que os idosos
entendiam por sexualidade, se observaram respostas cercadas de pudor e preconceito que foram modificadas durante a
participação na roda de conversas pela troca de experiências. Apenas 11% dos que afirmaram ter vida sexual ativa utilizaram
preservativos na última relação, apesar de 84% ter apontado como uma conduta preventiva de infecções. Apesar do
insatisfatório índice de uso do preservativo, não houve dificuldades para realizar os testes rápidos. Durante o aconselhamento
da testagem rápida, nenhum dos pacientes havia realizado previamente exames para detecção de IST’s, nem participado de
grupos envolvendo essa temática, o que demonstra fragilidades na atenção à saúde do idoso, no que se refere a sua
sexualidade. Dos testes realizados, 4% apresentou positividade para sífilis. Os casos foram tratados considerando não só o
indivíduo, mas sua parceria sexual. CONCLUSÃO A assistência foi ofertada sob uma perspectiva coletiva, possibilitando o
acolhimento do idoso, num espaço de identificação mútua e trocas de experiências, sensibilizando-os a uma prática sexual
segura, tendo em vista que a educação em saúde é uma ferramenta auxiliar na longevidade e na qualidade de vida dessa
população.
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Resumo
A estratégia do atendimento compartilhado é realizada com crianças, gestantes, adultos e idosos, juntamente com a equipe
multiprofissional, cada um ofertando a sua conduta dentro de cada núcleo de saber, de forma complementar em um objetivo
comum, o de corresponder de forma ampliada às necessidades de saúde da população. Enfatizar o trabalho em equipe,
demonstrar a força da interdisciplinaridade no atendimento, promover uma assistência fortalecida, mostrar a importância do
atendimento compartilhado na adesão ao tratamento das pessoas vivendo com HIV (PVHIV). O envolvimento da equipe no
atendimento compartilhado tem sido intenso na busca de levar as PVHIV uma melhoria da qualidade de vida. Desta forma,
em janeiro de 2018 a equipe do SAE Arapiraca iniciou os atendimentos compartilhados, facilitando uma compreensão nos
diversos aspectos, sejam clínicos, assistenciais, sociais, psicológicos, culturais e econômicos, contribuindo para a adesão

contínua e qualidade da atenção à saúde do usuário. O atendimento compartilhado vem ocorrendo de várias maneiras:
durante a rotina nos atendimentos junto com o usuário, o profissional médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo,
nutricionista ou farmacêutico ao sentir a necessidade da presença de outro profissional na consulta o mesmo contacta um
colega da equipe para que seja feito uma avaliação conjunta imediata, como também o atendimento é feito após discussão de
cada caso e nas consultas subsequentes o atendimento é feito em conjunto. Para a equipe, a consulta compartilhada é um
momento de aprendizagem, de motivação, poder dividir os conhecimentos, ter outras visões sobre o que pensamos naquele
momento ou situação, como solucionar problemas que surgirem, melhorando o cuidado para o usuário que é a razão de
nosso trabalho. Além disso facilita a visão sobre o usuário em uma compreensão global como questões familiares, direitos
sociais, sexualidades, preconceito, dando a possibilidade de resolução da demanda naquele momento. Através dessa
estratégia o usuário tem muito a ganhar. O acolhimento torna-se mais intensificado, a troca de experiência está presente
diariamente. Com isso a consulta compartilhada contribui para um aprendizado contínuo de ambas as partes, equipe e
usuário.
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Resumo
O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical está associado à infecção pelo Papilomavírus humano (HPV), um vírus
transmitido principalmente por contato sexual. Evidências mostram que HPVs de alto risco têm uma capacidade maior de persistência
no epitélio, contribuindo para a malignização dos queratinócitos do cérvix uterino. Estudos têm sugerido que um dos principais motivos
para a persistência da infecção pelo HPV é a habilidade do vírus em modular a expressão de componentes da imunidade do hospedeiro,
como as citocinas, para evadir-se da resposta imunológica. O estudo dos mecanismos virais para evadir a resposta imune vai fornecer
biomarcadores que auxiliem os métodos de diagnostico convencional que apresentam baixo valor preditivo positivo e não fornecem
informação sobre o momento que se da a evolução clínica da infecção ao câncer. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi analisar a
expressão do gene da interleucina pró-inflamatória IL-18 em pacientes com diferentes graus de lesões pré-neoplásicas e câncer. Para
obtenção dos dados de expressão, o mRNA total de IL-18 foi quantificado por PCR quantitativa em tempo real (qPCR) em tecidos
cervicais provenientes de mulheres com diagnóstico de LSIL (Lesão de baixo grau), HSIL (Lesão de alto grau), e câncer cervical.
Amostras de tecido cervical normal também foram utilizadas como controle. Para estabelecer o risco de progressão entre cada etapa,
comparou-se cada grupo mencionado contra câncer, usando regressão logística e determinação de oddsratio e intervalos de confiança.
A expressão do gene IL-18 em amostras HSIL demonstrou uma diminuição significativa (p < 0,05) quando foi comparada com lesões
normais, entretanto, não conseguimos encontrar uma diferença entre câncer e lesões normais, nem entre câncer e LSIL. Por outro lado,
observou-se um aumento significativo (p < 0,001) de 2,08 (IC%95 1,06-3,99) vezes o risco de progredir ao câncer a partir de HSIL se a
expressão do gene diminui. A partir do perfil de expressão gerado, foi possível estabelecer, que no câncer de colo uterino há uma
diminuição na expressão de IL-18 assim como um aumento do risco de desenvolvimento de câncer cervical à medida que a expressão
dessa interleucina diminui. No entanto, é necessária uma validação em tamanhos de amostra maiores para determinar o verdadeiro
valor clínico desse potencial biomarcador e a sua aplicação no diagnóstico e acompanhamento das pacientes.
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Resumo
Representando um fenômeno global, dinâmico e instável, as variadas formas em que a epidemia da Aids incide depende, entre outros
determinantes, do comportamento humano individual e coletivo. Nesse mosaico, a análise da influência de comportamentos como
barreira no enfrentamento desta epidemia traz consigo aspectos que apontam a correlação dos mesmos com as atitudes de auto
regulação da população.Oobjetivofoi identificar atitudes e conhecimentos de militares das Forças Armadas relacionados ao HIV e Aids.
Adicionalmente, este estudo também buscou relacionar as atitudes de rejeição, buscando associação entre as mesmas e o
conhecimento sobre medidas de prevenção.Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa, descritiva, desenvolvida em unidades
militares do Brasil. Foram utilizadas escalas de atitudes adaptadas para uso com o pessoal uniformizado e identificado o percentual de
militares quecorretamente identificaram maneiras de prevenção e transmissão do HIV/Aids. Foi calculada a médiade atitudes de rejeição
eo percentual de militares que expressam conhecimento adequado em relação ao HIV.Posteriormente foi feitaanálise de associação

entre as variáveis do estudo. Onúmero de atitudes de rejeição e a medida do risco relativo foramestimadaspor uma regressão de
Poisson.Dos 2134 participantes, houve casos em que uma minoria de militares não referiu atitude de rejeição(47 casos, 2,2% dos
entrevistados), e casosonde todas as perguntas foram respondidas e classificadas como atitudes de rejeição, sendo amédia do número
de atitudes de rejeição de 9,0.Observou-se que o aumento no número de atitudes de rejeição apontoupara um maior risco relacionado
aos homens, casados, com maior probabilidade entre os que tem menos escolaridade e renda, assim como entre os que tem religião
estabelecida(p< 0,001). As assertivas relacionadas ao conhecimento evidenciaram lacunas significativas sobre a Aids, o HIV e sua
transmissão.A correlação entre atitude e conhecimento pode salientar uma relação de causa e efeito, embora o conhecimento não seja
um aspecto determinante ou pré-requisito para especificar determinada atitude. Os resultados mostram o quanto é relevante o
desenvolvimento de programas de saúde específicos que se dediquem às principais dúvidas relacionadas ao HIV/aids e promovam
mudanças nas atitudes relacionadas à pessoas vivendo com HIV e redução de estigmas, minimizando alguns dos principais efeitos
negativos da doença.
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Resumo

A infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) é a infecção viral sexualmente transmissível mais
comum em todo o mundo, de grande impacto para a saúde pública sendo associada com quase todos
os cânceres cervicais, 80-90% dos cânceres anais e uma alta proporção de câncer na orofaringe,
vagina, vulva e pênis. Sabe-se que, independentemente do sexo, portadores de HIV possuem alto
risco para desenvolvimento de lesões malignas e a co-infecção pelo vírus HPV é motivo de
preocupação na sociedade. Diante disso, foi realizado um estudo transversal observacional onde
foram avaliados 90 indivíduos de ambos os sexos, todos maiores de 18 anos, tratados em dois
centros de referência em tratamento de ISTs da cidade do Recife, Pernambuco, Brasil. Após o
consentimento, foi coletada a saliva e uma entrevista foi realizada com foco nas características sóciodemográficas e na história médica do paciente. Em laboratório, foi realizado o rastreamento do HPV.
Na amostra predominou a presença do sexo masculino 59 de 90 (65,6%), com idade média de 38,8
anos, variando entre 18 e 69 anos, renda familiar média de 1,95 Salários Mínimos (DP = 1,37). A
prevalência de HPV nesta amostra foi de 23 de 90 (25,6%). A co-infecção por HPV é comumente
observada em pacientes portadores de HIV. Não há um consenso sobre a prevalência ou sobre o
poder carcinogênico do HPV. Considera-se que esta dúvida persiste porque a maioria dos estudos
consegue resultados discrepantes com uma estimativa de pequeno número de pacientes, e pouca
identificação entre os muitos tipos de HPV encontrados em lesões. Os dados obtidos nesta pesquisa
buscaram enfatizar a importância da associação entre o HPV e o HIV contribuindo, assim, com a
divulgação de importantes achados em saúde pública, dentro e fora do âmbito acadêmico. Diante do
exposto, visto que todos os pacientes apresentavam-se assintomáticos, sabe-se que devido à alta
prevalência de HPV em pacientes imunocomprometidos, deve-se estabelecer o diagnóstico precoce e
a vigilância continuada, com o objetivo de evitar o desenvolvimento de lesões cancerígenas ou
detectá-las o mais precocemente possível.
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Resumo
Os antivirais de ação direta (DAAs) permitem o tratamento de pacientes com doença hepática avançada pela hepatite C
(HCV) e foram introduzidos recentemente no Brasil em 2015.Objetivo:Avaliar a efetividade dos novos DAAs em dois centros
de referência em tratamento da hepatite C.Desenho do estudo:Estudo longitudinal, do tipo coorte, com componente
prospectivo e retrospectivo.Métodos:Foram incluídos 112 pacientes da Unidade de Transplante do Hospital Oswaldo Cruz
(HUOC/UPE) e do Serviço de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFPE (HC), em Recife-PE, maiores de 18 anos.
Os dados foram obtidos por entrevista e consulta a prontuários e avaliação laboratorial da carga viral para determinar
resposta virológica sustentada (RVS) 12 semanas após o final do tratamento. As análises estatísticas foram realizadas com o
programa SPSS Statistics, versão 25, p <0,05.Resultados:A taxa de RVS foi de 106 (94,6%) dos 112 pacientes em nosso
estudo. Predominaram os genótipos 1b (57%) e 3 (26,7%), sem diferenças entre respondedores e não respondedores
(p=0,0794). Igualmente, os estágios de fibrose F2 e F3 não se associaram a diferença na resposta à terapia. Os
transplantados de fígado apresentaram resposta à terapia equivalente ao dos não transplantados (p=1). O tempo de
tratamento escolhido também não demonstrou diferenças. Porém, a maioria dos respondedores utilizou o sofosbuvir
associado ao daclatasvir + ribavirina (62,3%) enquanto o grupo não respondedor se tratou principalmente com sofosbuvir e
simeprevir + ribavirina (83,3%) (p= 0,018). A maioria (67,9%) dos respondedores mostrou carga viral menor que 12 UI/m já na
semana 4 de tratamento. Discussão:Os resultados corroboram pesquisas recentes que demonstram altas taxas de RVS com
os novos DAAs,independente de genótipo e grau de fibrose.Conclusão:O estudo confirmou a elevada efetividade dos novos
DAAs, sobretudo o esquema sofosbuvir com daclatasvir +.ribavirina no tratamento do HCV. Porém, demonstra que o grau de
fibrose, transplante de fígado ou genótipo não se associam a diferença na resposta sustentada à terapêutica
Palavras-chaves: Agentes Antivirais, Efetividade, Hepatite C

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
(SAE) DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA (AL) NO USO DA FERRAMENTA TERAPIA COMUNITÁRIA
(TC).
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Resumo

A incorporação da TC no SUS, através da aprovação da Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) em 2006, dar conta das diretrizes da Política Nacional de Humanização
(PNH) e responde, também, aos interesses da Política Nacional de Promoção da Saúde. Foram essas
premissas que fomentaram a implantação da TC no SAE do município de Arapiraca em agosto de
2017. No período de quatro meses foram realizadas cinco Rodas de TC com media de 12 membros
assíduos e em dezembro uma Roda para avaliação. Conhecer os sentimentos expressos dos
membros das Rodas de TC no SAE. A Roda de Avaliação utilizou-se de um estudo exploratório
descritivo. A coleta de dados se deu por meio de duas perguntas abertas. 1ª) O que vocês
consideram positivo na Roda de TC? e a 2ª) O que vocês identificam que precisa melhorar na Roda
de TC? As respostas foram individuais, escritas em tarjetas e afixadas para visualização de todos. Em
seguida houve dialogo entre os membros. Consideraram positivo: A solidariedade e união entre
soropositivos ao falar e ouvir; Os desabafos e o carinho entre cada um que está com o vírus HIV; O
amor que construíram participando da TC; O encontro, a partilha, a descontração, a reflexão e o
vínculo; A fala aberta sobre um assunto que nem todos compreendiam; O entendimento dos
problemas de cada um e a necessidade de interagir. E identificaram que a Roda de TC precisa
melhorar: na ampliação do tempo para problematizar mais situações problemas; na identificação de
estratégias para aumentar o numero de participantes soropositivos; na Inclusão dos dias de sábados
ou domingo para realizar a TC; Que os problemas verbalizados e não eleitos para contextualização,
sejam agendados para Roda seguinte e Discutir temas Psico/Educacional, a exemplo da legislação
sobre benefícios. São visíveis os sentimentos de satisfação dos usuários e da equipe que participa.
Há relevância da ferramenta TC na melhoria da autoestima e da qualidade das relações entre os
soropositivos, como também coerência com as diretrizes das politicas PNH e Promoção da Saúde.
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AVALIAÇÃO DAS MUTAÇÕES DE RESISTÊNCIA AO TRATAMENTO COM OS NOVOS
ANTIVIRAIS DE AÇÃO DIRETA (DAA) EM PACIENTES COM HEPATITE C CRÔNICA
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Resumo

Os antivirais de ação direta (DAA) foram incorporadas para o tratamento da hepatite C crônica pelo
Protocolo de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (PCDT) desde 2015. Devido à natureza
quasiespécies do vírus da hepatite C (VHC), mutações de resistência antiviral podem emergir levando
a falha no tratamento. Pretende-se com o presente projeto rastrear e monitorar as mutações de
resistência aos DAAs em pacientes com hepatite C crônica. O estudo possui desenho descritivo de
corte-transversal. Pacientes com hepatite C crônica, experimentados e virgens de tratamento,
atendidos em dois centros de referência na Bahia, ambulatório da HEMOBA e de Hepatologia do
Complexo HUPES, estão sendo convidados a participar mediante assinatura do TCLE. Uma amostra
de sangue por punção venosa foi coletada para a realização dos exames moleculares para detecção
do VHC-RNA, determinação da carga viral e sequenciamento para genotipagem e análise das
mutações de resistência. Até o presente momento, 23 hemofílicos atendidos na HEMOBA e 152
pacientes do HUPES com VHC-RNA detectável aceitaram participar do estudo. O perfil
sóciodemográfico dos hemofílicos é peculiar, a maioria dos pacientes tem sexo masculino (96%) com
idade média (± DP) de 44,0 ± 12,4 anos (variando de 19 – 68 anos) e residentes no interior (61%). Os
pacientes do HUPES apresentaram igual distribuição por sexo (50%), idade média (± DP) de 57,3 ± 11,4
anos (variando de 21 – 84 anos), sendo a maioria residentes em Salvador (64%). No geral, houve um
predomínio de pacientes com cor da pele negro ou pardo, baixa escolaridade e renda familiar. Estas
características refletem a população do Estado que frequentam ao SUS. A maioria dos pacientes tem
infecção apenas pelo VHC, mas coinfecção pelo VHB (11%), HIV (1%) e HTLV (4%) podem ocorrer.
Cerca de 17% dos pacientes em ambas unidades de saúde foram experimentados. O perfil dos
pacientes com Hepatite C vem sendo alterado devido à cura pelo tratamento, sobretudo a partir do
uso dos novos DAAs. Ademais, o novo PCDT abre a possibilidade de tratamento universal dos
pacientes, incluindo aqueles com doença leve que eram apenas prospectados. A identificação
precoce e rastreio das mutações de resistência podem auxiliar na conduta clínica prevenindo a
emergência de resistência e falha terapêutica.
Palavras-chaves: DAA, mutações de resistência, VHC, vírus da Hepatite C, tratamento
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Resumo

INTRODUÇÃO: As hepatites virais foram responsáveis por mais de 1 milhão de mortes em 2015 e a
maioria delas foi causada por doença hepática crônica e câncer primário de fígado. O conhecimento
sobre prevenção, transmissão e outros aspectos dessas doenças é uma medida importante para
alcançar a eliminação desses vírus.
OBJETIVO: O objetivo principal deste estudo é avaliar o conhecimento sobre hepatites virais entre
indivíduos de diferentes áreas de recursos e condições de saúde para identificar possíveis lacunas.
MÉTODOS: Foi realizado um estudo transversal com 447 indivíduos de cinco populações distintas no
Brasil: Ambulatorio de hepatites virais ou infectologia do Sudeste (n = 100), Sul (n = 89) e Nordeste (n
= 114), e areas de baixo recursos do Sudeste (n = 77) e Nordeste (n = 67). Todos os indivíduos
responderam a um questionário que avaliava as características sociodemográficas e a percepção de
hepatites virais. A percepção foi pontuada com base no número médio de respostas corretas de todos
os participantes e categorizada como “Baixa” (0 a 28 respostas corretas) ou “Desejável” (29 a 46
respostas corretas). Associações entre características sociodemográficas e percepção também foram
avaliadas.
RESULTADOS: A média de acertos foi de 28,7 ± 6,1 e os individuos dos ambulatórios das regiões
Sudeste e Sul demonstraram um conhecimento desejável (30,5 ± 5,0 e 29,5 ± 5,6, respectivamente).
De acordo com as características sociodemográficas, os escores desejáveis foram mais comuns entre
aqueles com ensino médio (47,1%), aqueles que se declararam brancos (46,3%) e aqueles que
residiam em domicílios com três indivíduos (25,5%). A análise multivariada mostrou que a baixa
percepção de hepatites virais foi mais comum entre os analfabetos [ODDS RATIO (OR): 2,23] e vivia
nas áreas de baixa renda do Nordeste (OR: 11,26).
CONCLUSÕES: Um alto nível de conhecimento foi encontrado entre os participantes do estudo
recrutados em ambulatorios das regiões Sul e Sudeste do Brasil e medidas educativas devem ser
reforçadas em áreas de baixo recurso.
Instituição de Fomento: Ministério da Saúde do Brasil, CNPQ, FAPERJ e CAPES
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Resumo

A infecção pelo vírus HIV ainda permanece coberta por preconceitos e estereótipos, ainda que hoje a
ideia de grupos de risco não tenha mais validade. Por outro lado, a maior longevidade da população, o
aumento da qualidade de vida na terceira idade, e idosos com a vida sexualmente ativa com a ajuda
de medicamentos, a recusa quanto ao uso de preservativos associados à adoção de outros

comportamentos de risco tem provocado um aumento de casos acima dos 50 e dos 60 anos. Dessa
forma o grau de conhecimento, interesse e falta de informações sobre DST/ HIV/ AIDS torna essa
faixa etária um grupo vulnerável às doenças sexualmente transmissíveis. Realizou-se um estudo,
transversal, descritivo, quantitativo e analítico no Centro de Atenção Integral a Saúde do Idoso
(CAISI), São Luís – MA, com a amostra composta por 41 idosos escolhidos aleatoriamente. A maioria
dos entrevistados (82,9%) sabe que o HIV é o vírus causador da AIDS, e que o mesmo pode ser
identificado no laboratório (92,6%), embora 53,6% dos entrevistados terem respondido que a pessoa
infectada com HIV sempre apresente sintomas da doença. 80,4% dos idosos participantes sabem que
não ocorre transmissão do vírus mediante o compartilhamento de sabonetes, toalhas e sanitários, ou
mesmo através de beijos no rosto, abraços ou utilização do mesmo copo/talheres, embora 34,1 % dos
participantes acreditam que o vírus do HIV possa ser transmitido a partir da picada de mosquitos ou
outros insetos. Positivamente, 100% dos idosos responderam que o compartilhamento de seringas e
perfurocortantes é via de transmissão para o vírus, além de que 92,6% dos idosos sabem que o uso
da camisinha durante as relações sexuais impede a transmissão do vírus. Convém notar, também,
que ainda 12,1% dos idosos participantes seguem achando que a AIDS é uma doença restrita a
homossexuais masculinos, usuários de drogas e profissionais do sexo, e 19,5% dos idosos que
afirmaram que não precisam mais se preocupar com o HIV/AIDS, pois essa doença só atinge os mais
jovens. Todavia, 80,4% dos entrevistados entendem que a doença é incurável apesar de possuir
tratamento. O desenvolvimento do presente estudo permitiu uma análise do perfil epidemiológico de
idosos atendidos no CAISI de São Luís-MA, além de avaliar o conhecimento dos mesmos acerca de
diversos aspectos relacionados com a infecção pelo vírus HIV, tais como formas de transmissão,
prevenção, tratamento, entre outros.
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AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE CASOS DE HEPATITE B NOTIFICADOS NO NORDESTE
BRASILEIRO ENTRE OS ANOS DE 2008 E 2017
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Resumo
A hepatite viral é uma infecção do fígado que pode ser provocada pelos vírus A, B, C ou D. Os vírus que têm
mais importância clínica pelo elevado risco de cirrotização e de mortalidade no Brasil, são os tipos B e C. Esse trabalho tem
como objetivo avaliar a o panorama das hepatites B no Nordeste entre os anos de 2008 e 2017, através de um estudo
transversal descritivo, onde foram analisadas as seguintes variáveis: Número de casos notificados no Brasil, Nordeste e
Unidades Federativas, ano de primeiro sintoma, coinfecção, sexo, faixa etária, raça e gestação. O critério de exclusão
foram essas variáveis em branco ou ignorado. Foram inclusos 128.077 casos no estudo. A região Nordeste teve 12.114 casos
notificados, com 9,48%, e ocupou a quarta colocação entre as regiões com maior incidência de hepatite B do Brasil, ficando
atrás do Sul (33,60%), Sudeste (31,68%) e Norte (16,70%). Os estados nordestinos com maior incidência de hepatite B foram
a Bahia, Pernambuco e Maranhão, com respectivamente, 4.155, 1.646 e 1.542 nos 10 anos estudados. Na região Nordeste
houveram 131 casos notificados de coinfecção do vírus da hepatite A e B. A coinfecção entre o vírus B e C foi de 364 casos.
Do ano de 2007 ao ano de 2013 houve um acréscimo de 70% do número de casos notificados, logo após houve uma redução
de 14,41% até o ano de 2016. No ano de 2017 houve uma redução abrupta de casos notificados, reduziu o equivalente a
26,03% do número total de casos de 2016. A média de acometimento por sexo no Nordeste foi de 51,27% para os homens.
Das 5.903 mulheres notificadas com o vírus da hepatite, 1.816 estavam gestantes. O adulto jovem, dos 40 aos 60 anos, foi
mais acometido, com cerca de 82,49%, enquanto que os menores de 20 anos somaram-se 7,63% e os maiores de 60, 9,88%.
A raça parda teve uma maior incidência, com 71,58% dos casos notificados no nordeste. Enquanto que a raça negra e branca
tiveram, respectivamente, 14,07% e 12,84%. A hepatite B, mesmo com a redução do número de casos dos últimos anos,
ainda é um grave problema de saúde pública, devido a sua alta prevalência e, quando diagnosticadas tardiamente, elevado
custo para o tratamento da hepatite crônica e suas complicações. A fim de evitar essas complicações, se faz necessário um
maior investimento em campanhas de combate e prevenção às ISTs e ampliação da imunização da hepatite B, além de
constante atualização dos profissionais de saúde para o diagnóstico precoce e manejo correto dessa doença.
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Resumo

A Hepatite C é um grave problema de saúde pública no mundo, ao todo 71 milhões de pessoas viviam
com Hepatite C crônica, sendo mais de 1,75 milhões de novas infecções em 2015 de acordo com a
OMS. O genótipo viral é expresso a partir de um sequenciamento de cadeia de nucleotídeos e
seguido por uma composição da árvore genética. O vírus C apresenta grande variedade de genótipos
divididos em tipos e subtipos de 1 a 6, sendo os mais comuns no mundo os genótipos 1 e 2, no Brasil
os principais são 1a, 1b, 2a, 2b e 3, sendo os do tipo 1 mais prevalentes sobre o tipo 2. Assim, este
estudo teve como objetivo analisar o perfil genotípico de uma população de pacientes com Hepatite C
atendidos em um centro de referência de Manaus, Amazonas entre o período de 2011 a 2017. Estudo
descritivo retrospectivo de abordagem quantitativa de pacientes atendidos na Fundação de Medicina
Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado – FMT/HVD, com infecção pelo vírus da Hepatite C (HCV) no
período de janeiro de 2011 a janeiro de 2017. A coleta da amostra foi realizada por meio de prontuário
eletrônico I-Doctor. Foram incluídos 143 pacientes; faixa etária de 40-79 anos, HCV-reagentes por
PCR; de ambos os sexos; 77 (53.8%) sexo masculino. Dos 143 pacientes incluídos ao longo do
período, 18 (12.8%) possuíam o genótipo 1; 33 (23%) o genótipo 1A; 44 (30.7%) genótipo 1B; 14
(9.7%) genótipo 2; 30 (20.9%) genótipo 3; 1 (0.7%) genótipo 3A; 2 (1.4%) genótipo 4 e 1 (0.7%)
possuíam infecção mista por genótipo 1b e 2. Os resultados mostram uma prevalência maior dos
genótipos 1A e 1B, não obstante disso, o genótipo 3 também apresentou taxas altas se comparadas
com o genótipo 2. Acredita-se que essa taxa seja aproximada a outros estudos realizados no
Amazonas, onde foram identificada uma maior prevalência do genótipo 1, seguida do genótipo 3 e 2. A
grande diversidade de genótipos do vírus pode influenciar na resposta a terapia medicamentosa com
uma menor taxa de sucesso no genótipo 1, e melhor nos genótipos 2 e 3. Assim esse estudo mostrou
uma alta prevalência do genótipo 1 e 3 em uma população de um centro de referência de Manaus,
Amazonas, Brasil.
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Resumo

A Hepatite C é um grave problema de saúde pública no mundo, ao todo 71 milhões de pessoas viviam
com Hepatite C crônica, sendo mais de 1,75 milhões de novas infecções em 2015 de acordo com a
OMS. O diagnóstico histológico revela-se importante quando da decisão terapêutica e também
fornece subsídios quanto à confirmação da etiologia HCV; a biópsia hepática está indicada quando há
aumento do ALT e marcadores virais positivos, já nos casos de ALT normal aconselha-se a
monitorização a cada 3 meses. O FIB-4 representa um índice composto não invasivo que é uma
medida validada de fibrose hepática, que é um importante indicador de doença hepática e usa a
formula simples para avaliar grau de comprometimento do fígado. Este estudo teve como objetivo avaliar o
perfil hepático pelo método FIB-4 em uma população de um centro de referência de Manaus, Amazonas.
Estudo descritivo retrospectivo de abordagem quantitativa de pacientes atendidos na Fundação de
Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado – FMT/HVD, com infecção pelo vírus da Hepatite C
(HCV). A coleta da amostra foi realizada por meio de prontuário eletrônico I-Doctor, sendo incluídos 79
pacientes; faixa etária de 40-79 anos, HCV-reagentes por PCR; de ambos os sexos; 44 (55.7%) sexo
masculino. O escore foi dividido em dois grupos de acordo com o comprometimento hepático <3,25
(leve) e >3,25 (severo). 51 (64.5%) dos pacientes foram classificados com <3,25; 28 pacientes

(35.5%) com >3,25. A importância do estadiamento da fibrose hepática para auxiliar na decisão sobre
o tratamento ou não dos pacientes infectados já foi bem estabelecida.4 A biópsia hepática percutânea
(BHP) atualmente representa o “padrão-ouro” para se diagnosticar e graduar a fibrose hepática (FH),
mesmo tendo consideráveis limitações (como erros de amostragem – erros de local de coleta,
tamanho inadequado do fragmento hepático, diferentes classificações de estadiamento num mesmo
fragmento, discordância entre patologistas) e riscos, como morbidades (1-2% dos casos,
principalmente hemorragias) e um índice de letalidade de 0,03%. Este estudo mostra a importância da
utilização do método FIB-4 como ferramenta para ajudar elaborar uma estratégia clínica eficaz,porém
não devendo substituir a biopsia como conduta diagnostica, servindo somente como mais um
instrumento a ser seguido pelo profissional que atende o paciente.
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Resumo

A infecção pelo vírus da Hepatite C atinge cerca de 3% da população mundial e configura-se como um
grande agravo à saúde pública, uma vez que 85% dos casos chegam à forma crônica. A evolução da
doença é lenta, todavia provoca sérias complicações à saúde do indivíduo, como a cirrose hepática.
Realizar uma revisão bibliográfica a cerca da evolução da terapêutica na hepatite C, comparando-os
em relação à resposta virológica sustentada e efeitos colaterais. Foram realizadas buscas nas bases
de dados Medline, Liliacs e Scielo utilizando os descritores: antivirais, hepatite c, revisão e terapêutica.
Foram escolhidos os estudos originais e revisões que tinham abordagem direta com o tema e foram
excluídos os estudos os quais não tinham relação com o tema no período anterior a março de 2018.
No início da década de 90, o tratamento inicial consistia no uso interferon alfa isolado, droga esta que
causa severos efeitos colaterais, como imunossupressão, anemia e depressão, e resposta virológica
sustentada (RVS), quando não há evidência do vírus no sangue após o tratamento, de apenas 10 a
19%. Em 1998 foi incorporado a ribavirina ao tratamento, elevando a RVS para cerca de 40%. Em
2002 foi associada a molécula polietilenoglicol ao interferon, sendo criado o interferon peguilado, a
RVS do tratamento de interferon-peguilado com ribavirina aumentou para aproximadamente 50%. Em
2011 surgiram os primeiros antivirais de ação direta (boceprevir e telaprevir) inibidores de protease,
testes anteriores a comercialização indicava um perfil promissor das drogas, apresentando RVS de
70%, todavia, a necessidade do uso associado com interferon-peguilado e ribavirina ainda consistiam
como uma limitação à evolução da terapêutica. Em 2015 foram aprovados os antivirais de ação direta
de segunda geração (sofosbuvir, daclatasvir e simeprevir) que tem como diferencial a exclusão do uso
do interferon no tratamento, o que reduziu drasticamente os efeitos adversos e elevou a RVS a
valores superiores a 90%. A criação de uma terapia livre de interferon caracteriza-se como um marco
na terapêutica da hepatite C crônica, sendo possível avaliar resultados altamente satisfatórios da RVS
e redução significativa dos efeitos colaterais nos pacientes de todos os genótipos, o que contribui para
a qualidade de vida do paciente durante o tratamento.
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Resumo

O sarcoma de Kaposi é uma neoplasia que surge dos tecidos dos vasos sanguíneos e linfáticos, causada por um subtipo de
vírus da família do Herpes vírus, chamado de HHV 8, apesar disso, só a infecção pelo vírus não é suficiente para o
desenvolvimento da doença, devido à ação do sistema imune. Entretanto, desde o surgimento da pandemia do HIV, doenças
antes raras, têm aumentado progressivamente. Objetivou-se realizar uma revisão sistemática visando entender as
características da incidência do Sarcoma de Kaposi em pacientes infectados com HIV. A pesquisa foi feita através da base de
dados BVS, usando os descritores “HIV”; “Sarcoma de Kaposi”. Foram incluídos na revisão artigos com texto completo
disponível, publicados entre 2015 e 2018 no Brasil e América do Sul, cujos assuntos principais são “Sarcoma de kaposi” e
“infeções por HIV”. Foram encontrados 5 artigos e todos foram incluídos na revisão. Um estudo mostrou a idade média de
incidência do Sarcoma de Kaposi de 33 anos e 32% desses casos em indivíduos menores de 25 anos e atribui esse achado
ao fato da mudança no diagnóstico de HIV/AIDS para grupos etários mais jovens. Indicou também que mais da metade dos
pacientes tinha contagem de células TCD4 abaixo de 200 células/mm3, e que este fato indica um diagnóstico tardio da
infecção por HIV afetando o prognóstico do paciente. Um estudo mostrou que as manifestações clínicas mais frequentes
foram as lesões cutâneas na forma disseminada e que quando houve acometimento de órgãos mais profundos, o estômago
foi o mais afetado. Uma pesquisa mostrou prevalência do anti-HHV-8 de 28.6% e frequência entre os homens que têm
relações sexuais com outros homens de 38.6%, indicou a atividade sexual como principal via de transmissão do HIV (81,5%)
e mostrou envolvimento cutâneo em 78% dos pacientes. Lesões de SK foram observadas em um ou mais locais do trato
gastrointestinal superior, particularmente em pacientes com maior carga viral (40%) e em um número limitado de locais do
trato GI superior entre pacientes com carga viral indetectável (8%). As pesquisas indicaram que sexo masculino, orientação
sexual, viagens ao exterior e carga de HIV detectável, são fatores que influenciam a incidência de casos de neoplasias em
pacientes com HIV.
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Resumo
O Centro de Testagem e Aconselhamento Volante (CTAV) de Santos foi estruturado em setembro de 2015, como dispositivo
estratégico da Seção de Prevenção as Doenças Infectocontagiosas (SPREDIN), para atuação na prevenção ao HIV/AIDS.
Para tanto, incorporou a Estratégia de Agentes Voluntários de Prevenção (APV), lógica que trabalha a prevenção entre pares
nos seus territórios de pertencimento. Assim, otimizou recursos humanos e criou uma sinergia entre as duas estratégias para
ampliar o alcance de suas ações preventivas. O CTAV tem por missão a testagem sanguínea para detecção e tratamento
precoce do HIV, em seguimentos populacionais de difícil acesso (HSH, LGBT e UD) e considerados prioritários na epidemia
de HIV/AIDS. Trata-se de um relato de experiência de base descritiva das ações desenvolvidas pelo CTAV, no ano 2016;
testagem sanguínea para HIV, sífilis, hepatites B e C, com Testes Rápidos (TR), Aconselhamento individual. Planejamento,
escrituração, análise de dados, avaliação; encaminhamento e monitoramento dos casos reagentes. Entre janeiro e dezembro
foram realizadas 35 Testagens Externas com Aconselhamentos Individuais, em territórios de populações-chave e de alta
vulnerabilidade social. Realizados 874 Aconselhamentos individualizados, 874 TR para HIV, 888 TR para sífilis, 166 TR para
hepatite C e 30 TR para hepatite B. Foram encaminhadas 70 pessoas para avaliação e conduta especializada (nove para HIV,
68 para sífilis, três para hepatite C). Também foram disponibilizados 211.824 preservativos masculinos de 52 mm, 7.920
preservativos de 49 mm, 2.245 preservativos femininos; 11.000 sachês (5g) de gel e 6.000 tubos (60g) de gel, além de
materiais informativos. Perto de completar quatro décadas de existência no Brasil e no mundo a epidemia de HIV/AIDS voltou
a apresentar números preocupantes. De acordo com a literatura recente, seguimentos populacionais como HSH e travestis
apresentam altas taxas de prevalência de HIV/AIDS e IST. Segundo a pesquisadora Ligia Kerr, no Brasil, praticamente um em
cada cinco gays está infectado com o HIV. Fatores como gênero, sexualidade, renda, migração, etnia, aliados ao estigma e
preconceito interferem no processo de cuidado em saúde. Nesse sentido, a criação do CTAV Santos respondeu à
necessidade de efetivar o acesso às ações de testagem e prevenção ao HIV/AIDS e demais IST com populações-chave e que
encontram dificuldades na utilização dos serviços de saúde, diminuiu desigualdades e ofereceu insumos de prevenção.
Palavras-chaves: HIV , AIDS, CTA, Populações-chave, Vulnerabilidades
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Resumo

O Centro de Testagem e Aconselhamento Volante (CTAV) de Santos foi estruturado em setembro de
2015, como dispositivo estratégico da Seção de Prevenção as Doenças Infectocontagiosas
(SPREDIN), para atuação na prevenção ao HIV/AIDS. Para tanto, incorporou a Estratégia de Agentes
Voluntários de Prevenção (APV), lógica que trabalha a prevenção entre pares nos seus territórios de
pertencimento. Assim, otimizou recursos humanos e criou uma sinergia entre as duas estratégias para
ampliar o alcance de suas ações preventivas. O CTAV tem por missão a testagem sanguínea para
detecção e tratamento precoce do HIV, em seguimentos populacionais de difícil acesso (HSH, LGBT e
UD) e considerados prioritários na epidemia de HIV/AIDS. Trata-se de um relato de experiência de
base descritiva das ações desenvolvidas pelo CTAV, entre os anos 2015 a 2017; testagem sanguínea
para HIV e sífilis com Testes Rápidos (TR), aconselhamento individual feito por equipe mínima.
Planejamento, escrituração, análise de dados, avaliação; encaminhamento e monitoramento dos
casos reagentes. Entre outubro de 2015 e outubro de 2017 foram realizadas 55 testagens externas
em territórios de populações-chave e de alta vulnerabilidade social, com 1.145 Aconselhamentos
individualizados, 1.029 TR para HIV, 1.043 TR para sífilis, 213 TR para hepatite C e 30 TR para
hepatite B. Foram encaminhadas 83 pessoas para avaliação e conduta especializada (nove para HIV,
68 para sífilis, três para hepatite C). Também foram disponibilizados mais de 350.000 preservativos
masculinos de 52 mm, 12.000 preservativos de 49 mm, 3.500 preservativos femininos; 7.300 sachês
de gel e 6.000 tubos de gel, além de materiais informativos. Perto de completar quatro décadas de
existência no Brasil e no mundo a epidemia de HIV/AIDS voltou a apresentar números preocupantes.
De acordo com a literatura recente, seguimentos populacionais como HSH e travestis apresentam
altas taxas de prevalência de HIV/AIDS e IST. Segundo a pesquisadora Ligia Kerr, no Brasil,
praticamente um em cada cinco gays está infectado com o HIV. Fatores como gênero, sexualidade,
renda, migração, etnia, aliados ao estigma e preconceito interferem no processo de cuidado em
saúde. Nesse sentido, a criação do CTAV Santos respondeu à necessidade de efetivar o acesso às
ações de testagem e prevenção ao HIV/AIDS e demais IST com populações-chave e que encontram
dificuldades na utilização dos serviços de saúde, diminuiu desigualdades e ofereceu insumos de
prevenção.
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Resumo
O Vírus da Imunodeficiência Humana, pode ser transmitido por via sexual, transmissão vertical e pela via parenteral. O
processo de transfusão de sangue apresenta um risco e por isso, deve ser realizado de forma criteriosa, buscando garantir a
segurança para o receptor e doador. O objetivo deste trabalho foi verificar a prevalência de HIV entre os candidatos à doação
de sangue e estabelecer o perfil desses indivíduos. Foi realizado um estudo retrospectivo com abordagem quantitativa,
utilizando os dados dos doadores que realizaram a triagem sorológica, nos anos de 2014 a 2016, na hemorrede cearense. O
trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará sob o número de parecer
2.583.255. Os resultados mostraram que em 2014, dos 105.182 candidatos à doação de sangue, 170 apresentaram HIV
positivo ou indeterminado na primeira triagem sorológica. Destes, 53 não retornaram e 117 retornaram para segunda triagem
(32 tiveram diagnóstico confirmado para HIV e 85, negativo). Em 2015, dos 110.269 candidatos, 148 passaram para segunda
triagem sorológica. Desses, 46 não retornaram para segunda triagem e 102 retornaram, sendo que 34 positivaram para HIV e
68, o diagnóstico foi negativo. E em 2016, dos 110.285 candidatos, 130 foram para segunda triagem sorológica. Destes, 65

não compareceram e 65 realizaram os exames, sendo que 17 positivaram para HIV e 48, negativaram. A prevalência de HIV
foi de 0,03% (2014), 0,03% (2015) e 0,02% (2016). Em todos os anos, as variáveis faixa etária, gênero, cor da pele e estado
civil prevaleceram. Assim, 56,3% (2014), 47,1% (2015) e 52,9% (2016) entre 17 e 29 anos; 78,13% (2014), 88,24% (2015) e
76,47% (2016) do gênero masculino; 84,38% (2014), 85,3% (2015) e 64,71% (2016) de cor morena/parda; 78,13% (2014),
73,53% (2015) e 58,82% (2016) solteiros. E, 65,62% (2014) com 3º grau; 58,82% (2015) e 82,36% (2016) com ensino médio.
Correlacionando as variáveis, foi visto uma maior significância de HIV no sexo masculino que no feminino, em todos os anos,
mostrando que para cada mulher infectada, 2 homens eram portadores do vírus (2014), 1 para 4 em 2015 e 1 para 8 em
2016. Não foi observada significância estatística para as demais variáveis estudadas. Conclui-se que a prevalência para HIV
foi abaixo dos resultados relatados na literatura e que trabalho como esse é importante, pois possibilita o planejamento de
ações de saúde pública voltado para as especificidades de cada hemocentro.
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Resumo

A infecção pelo HIV/Aids constitui relevante problema de saúde pública, apesar dos inúmeros avanços
conseguidos nos últimos anos, o aumento da mortalidade é um forte indicador da necessidade de
readequar as políticas públicas para a prevenção e atenção ao portador de HIV no Amazonas. O
estudo teve como objetivo descrever o perfil e as causas mencionadas ao óbito de pacientes com
HIV/Aids, na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) no município
de Manaus, Amazonas, em 2016. O estudo é uma série de casos de HIV/Aids notificados no SINAN/
Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública/FMT-HVD com data de óbito no ano de 2016. As
variáveis estratificadas do SINAN foram mês, sexo e faixa etária. As causas associadas de morte
foram obtidas do protocolo de registros da unidade de referência e a data do início da dispensação de
terapia anti-retroviral (TARV) foi por meio do prontuário dos pacientes. As causas de morte foram
agrupadas por consulta eletrônica em capítulos, conforme a CID 10. Em 2016 ocorreram 246 óbitos
em casos notificados como HIV/Aids. A distribuição de casos por mês ocorreu sucessivamente, sendo
o mês de abril com maior registro (28/246-11,4%). Os casos de óbito foram mais frequentes entre os
homens (193/246-78,5%). Com relação a distribuição por idade, a faixa etária de 13-40 anos não
diferiu significativamente em relação ao grupo maior de 40 anos (p valor= 0,63) e a idade média ao
morrer nas mulheres foi igual a dos homens (p valor= 0,37). A sobrevida dos casos de óbito variou em
< 1 mês (78/246-31,7%) casos, <1 ano (54/246-22,0%) e em anos 1-2 (26/246-10,6%), 2-5 (36/24614,6%) e 5+ (52/246-21,1%). Nos casos com 5+ anos de TARV observou-se menor registro de óbito
(13/246-5,3%). A distribuição por causas associadas de morte teve 666 citações por capítulos da CID
com destaque para doenças infecciosas e parasitárias com (300/666-45,5%) causas, dentre elas
outras doenças bacterianas corresponderam a (129/300-43,0%) com ênfase para septicemias A41.8 e
choque séptico A41.9, correspondendo a (127/129-98,4%) dos óbitos nessa categoria; tuberculose
(A15; A16.5; A17; A18.3 e A19) foi o segundo grupo mais citado de causas neste capítulo (66/30022%). As doenças indicativas de Aids foram as mais mencionadas no óbito. Diante disso, o
diagnóstico precoce e melhorias no acompanhamento e tratamento no cenário em que TARV
possivelmente contribui para a melhoria da sobrevida, daria maior qualidade de vida ao portador de
HIV.
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Resumo
A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, curável, sendo específica ao ser humano. É causada pela
bactéria Treponema pallidum descoberta em meados do século XX. Sua principal característica é o cancro duro e condiloma plano que
aparece na fase primária da doença. Não havendo o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, a doença irá progredir com passar
do tempo, sendo classificada como primária, secundária, latente recente, latente tardia e terciária. Sua transmissão se dá principalmente
pelo ato sexual. Este estudo tem como objetivo analisar o cenário epidemiológico da sífilis adquirida no Ceará no período de 2010 a
2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, do tipo observacional, de caráter descritivo, conforme análise de dados ofertados pela
Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (Sinan) no período de oito anos.
Mediante análise dos dados encontrados, verifica-se que entre 2010 e 2017, a taxa de detecção da sífilis adquirida (casos por 100 mil
habitantes) demonstrou algumas oscilações. No ano de 2010, foram notificados 170 casos de sífilis adquirida, aumentando
consideravelmente (385,9%) o número de registro nos anos subsequentes. Sua taxa de detecção manteve-se constante entre os anos
de 2013 e 2014, variando apenas entre 7,9 a 7,5 e voltando a elevar-se a partir do ano de 2015 (10,0), com pico em 2016 de 15,9 casos
por 100 mil habitantes maiores de 13 anos. Quanto à distribuição dos casos segundo sexo, entre os anos de 2010 a 2017 houve uma
prevalência do sexo masculino nos casos de sífilis adquirida, a média registrada foi de 56,4% e entre as mulheres foi de 43,6%. O ano
que registrou maior proporção no sexo feminino foi 2013 (48,5%) e no masculino foi o ano de 2015 (62,8%). O estudo mostrou que a
taxa de incidência de sífilis teve oscilações durante esses oito anos, e, portanto, não deixa de ser considerada ainda um problema
emergente de saúde pública, fazendo-se necessário que a população e todos os profissionais de saúde estejam aptos a identificar as
manifestações clínicas da sífilis, assim como realizar medidas de controle, diagnóstico precoce, tratamento adequado, mas acima de
tudo, a prevenção e a promoção da saúde.
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Resumo

Muito se tem discutido, atualmente, sobre o controle das doenças sexualmente transmissíveis (DST
´S) no mundo. Entre as infecções mais comuns está à clamídia, uma bactéria gram-negativa que seu
agente transmissor é a Chlamydia trachomatis e caracteriza-se por uma doença infecto-contagiosa
que pode atingir homens e mulheres sexualmente ativos e nas mulheres pode se manifestar de forma
assintomática. No entanto, deve se salientar que não há registro de casos de clamídia congênita
(transmissão vertical, da mulher grávida para o feto). Entretanto, mães infectadas podem contaminar
seus filhos no momento do parto, que podem contrair conjuntivite (oftalmia neonatal) ou mesmo
pneumonia. Além disso, partos prematuros podem ocorrer. O objetivo desse estudo é relatar os
aspectos epidemiológicos no nordeste e as implicações da clamídia na reprodução humana na
mulher. Trata-se de uma revisão de literatura, na qual se utilizou os bancos de dados SciELO e
Ministério da Saúde como fonte de consulta, onde foram analisados artigos e documentos oficiais no
idioma português dos anos de 2008 a 2017, sendo que os de menor relevância foram descartados. No
organismo feminino, a infecção clamidial é observada em idade fértil e sexualmente ativa. Os sinais e
sintomas aparecem em uma pequena proporção de mulheres infectadas. O risco maior para esse
gênero se dá com a progressão da infecção que atinge o endométrio levando à endometrite, salpingite
nas tubas de Falópio e peritonite, quando a infecção atinge o peritônio pélvico. Sendo assim,
desenvolvem um risco de 10 a 20% de infertilidade. Investigações epidemiológicas sobre a infecção
por C. trachomatis e sua manifestações são realizadas em todo o mundo. No Brasil, um estudo
realizado na região nordeste no de 2008 até 2017, com uma amostra de 2448 mulheres com lesões
cervicais no colo uterino, mostrou uma prevalência de clamídia de 20,58%, da qual dessas 19,8%
desenvolveram a infertilidade. Portanto, em decorrência desses aspectos, a Chlamydia trachomatis
ainda representa um grave problema de saúde pública na região nordeste do Brasil e no mundo, visto
que, a bactéria acomete o sexo feminino causando severos danos que levam a infertilidade.
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Resumo
O excesso de gordura corporal é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas, principalmente quando a
distribuição de gordura está centralizada na região superior do corpo, com repercussões negativas no metabolismo e saúde
cardiovascular. Além dos parâmetros antropométricos peso, altura, índice de massa corporal, circunferências da cintura e quadril muito
utilizados nos estudos epidemiológicos para avaliar a adiposidade abdominal e estimar a obesidade, a circunferência do pescoço (CP)
apresenta-se como índice antropométrico de avaliação da gordura corporal com fácil aplicação. O objetivo deste trabalho foi investigar o
perfil nutricional e a relação entre diferentes indicadores e índices antropométricos de excesso de peso em pessoas vivendo com HIV
(PVHIV). Realizou-se estudo transversal com 31 pessoas vivendo com HIV, de 24 a 74 anos, atendidos na Policlínica Municipal de Ouro
Preto-MG, entre outubro de 2017 e março de 2018. As variáveis antropométricas empregadas foram: peso, altura, índice de massa
corporal (IMC), circunferência do pescoço (CP), circunferência da cintura (CC) e relação cintura-quadril (RCQ) de acordo com critérios
de diagnóstico propostos pela Organização Mundial de Saúde. Dos 31 pacientes avaliados, 54,8% eram do sexo masculino, 18
apresentaram CP superior a 34cm e 14 PVHIV apresentaram CC maior ou igual a 80cm. A média de CP foi significativamente maior
para homens em comparação às mulheres (36,86cm versus 32,71cm; p=0,001). O índice RCQ apontou 10 indivíduos no ponto de corte
de risco cardiovascular e 6 foram classificados com risco pela CP. Entre os pacientes com maiores valores de circunferência do pescoço
(CP ≥ 34 cm), 81,8% foram classificados com excesso de peso segundo IMC. Foi encontrada uma correlação positiva entre os
indicadores antropométricos CP e IMC (r=0,47 e p < 0,01) e CP e CC (r=0,62 e p < 0,01) CP e RCQ (r=0,47 e p < 0,01). Os indivíduos
com valores superiores de CP apresentaram maiores frequências de excesso de peso, circunferência da cintura e RCQ para risco
cardiovascular. A CP apresentou correlação significativa com a CC e o IMC, indicadores bem estabelecidos de adiposidade, podendo
identificar o excesso de peso e risco cardiovascular em PVHIV.
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Resumo
A política nacional de saúde à mulher tem enfatizando atividades como controle das Infecções Sexualmente Transmissíveis
(IST) e do Câncer do Colo do Útero (CCU). Na população feminina privada de liberdade, falta de instrução ou de acesso aos
serviços de saúde contribui para o aumento desses agravos. Em mulheres, as alterações microbiológicas são determinantes
nas inflamações do trato vaginal podendo ser detectadas pelo exame preventivo Papanicolau, que também detecta o CCU em
sua fase inicial. O objetivo desta pesquisa foi avaliar os resultados de exame de Papanicolau realizados em uma Colônia
Penal Feminina de Pernambuco, para a identificação de alterações microbiológicas como indicativo da presença de IST. Um
quantitativo de 176 resultados de exames coletados pela Unidade Móvel do LACEN/PE, no período de outubro a dezembro de
2015, foi analisado com o uso do Software Epi Info™. O parâmetro utilizado foi microbiologia e Papiloma Vírus Humano
(HPV), de acordo com a faixa etária. Foram observadas alterações benignas, sendo que várias mulheres estavam acometidas
com duas ou mais alterações. Para a faixa etária de 18 a 29 anos, observou-se: Cocos 62,5% (70); Gardnerella vaginalis
17,0% (19); Trichomonas vaginalis 10,7% (12); Cândida sp 3,6% (04) e Lactobacillussp 57,1% (64). Entre 30 a 49 anos:
Cocos 66,7% (40); G. vaginalis 13,3% (08); T. vaginalis 10,0% (06); Cândida sp 8,3% (05) e Lactobacillussp 56,7% (34); e
acima dos 50 anos: Cocos 75,0% (03) e Lactobacillussp 50,0% (02). O índice de HPV foi de 1,7% (03), próximo ao limite da
população não privada de liberdade. As privativas de liberdade são comumente jovens, provenientes de um contexto de
fragilidade e de descaso com o seu próprio cuidado, muitas apresentam um histórico de saúde deficitária, uso de drogas e
promiscuidade, o que propicia a transmissão de IST, tanto devido a infecções microbiológicas, quanto pelo HPV. Desta forma,
os resultados apresentados mostram que as ações e estratégias direcionadas à saúde ginecológica,na Unidade Prisional,
precisam ser mais efetivas em relação à prevenção, há necessidade de sensibilização das privativas de liberdade quanto à
adoção de hábitos adequados de cuidado com a saúde dentro de suas realidades, para que se possa diminuir o risco de IST
e de CCU.
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Resumo
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) e o vírus da hepatite B (HBV) correspondem as duas mais prevalentes infecções no mundo.
Estima-se que mais de 400 milhões de pessoas estão infectadas pelo HBV, responsável por quase metade dos casos de carcinoma
hepatocelular e cirrose. A infecção pelo HIV atinge cerca de 33 milhões de pessoas no mundo, sendo que 10% possuem a coinfecção
HIV/HBV, uma vez das formas semelhantes de transmissão - sexual e parenteral. A coinfecção aumenta a morbidade e mortalidade,
com maior suscetibilidade ao desenvolvimento de doença crônica. O presente resumo relata o caso de paciente com coinfecção
HIV/HBV. As informações foram obtidas através de revisão de prontuários, exames físicos e exames complementares, além de revisão
sistemática de literatura. M. F. E., feminino, 36 anos, amarela, casada, doméstica, natural e procedente de Fortaleza do Tabocão – TO,
em gestação de mais ou menos 26 semanas, com parceiro soropositivo para HIV e encaminhada para o Hospital de Doenças Tropicais
de Araguaína-TO (HDT), assintomática, após realizar sorologia para HIV com resultado reagente. Realizada a notificação de gestante
portadora de HIV e iniciado tratamento com terapia anti-retroviral (TARV) e contagem de linfócitos TCD4 = 496 de células, carga viral
(CV) = 22390 cópias/mL. Submetida a cesariana, sem complicações. Em suspeita de infecção por hepatites, citomomegalovírus (CMV),
toxoplasmose e Doença de Chagas foram solicitadas as respectivas sorologias e exames de rotina. Resultado reagente para HBsAg e
solicitado HBeAg com resultado HBeAg SNR (0,35), sendo repetido o exame após 6 meses, com TGO = 21 U/L e TGP = 22 U/L e
diagnóstico de HBV crônico. Relata não uso do TARV em meses anteriores, sendo prescrito a medicação e paciente orientada sobre os
efeitos colaterais, a importância da adesão ao tratamento e acompanhamento periódico. Nos retornos ao HDT relata adesão ao
tratamento com uso adequado dos medicamentos e, aos exames de rotina, detectada carga viral com limite mínimo (40 cópias/mL) em
maio/2016 e não sendo detectável desde abril/2014 até abril/2018. A coinfecção HBV/HIV pode seguir assintomática por anos e o único
achado ser uma sorologia reagente. É grave por aumentar a mortalidade por doença hepática pelo HBV e pelos riscos de transmissão
perinatal na gestação. A terapêutica com TARV tem alta taxa de evasão, especialmente pelos efeitos colaterais, porém eleva
consideravelmente a qualidade de vida do paciente.
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Resumo

Introdução: O vírus da hepatite C (VHC) possui 7 genótipos e 50 subtipos. E é o maior responsável
pela evolução da doença hepática crônica para cirrose, e pelo aparecimento de carcinoma
hepatocelular, sendo a indicação mais comum para o transplante de fígado. Atualmente há 170
milhões de pessoas infectadas. No Brasil, são 1,45 milhões de pessoas portadoras. Os mais
prevalentes são: os genótipo 1, seguido pelo genótipo 3. A biópsia do fígado é o método padrão-ouro
para estadiamento. Os pacientes que apresentam classificação histológica METAVIR F3-F4, ou F2
>de 03 anos e transplantados de fígado, têm indicação de tratamento com os novos antivirais de ação
direta (DAA), que em 2015, foram adicionados ao arsenal terapêutico do SUS. Os estudos mostram
que 90% dos pacientes infectados pelo VHC podem ser curados com o seu uso. Objetivo: Verificar a
efetividade dos DAA no tratamento da infecção pelo VHC, comparando sua efetividade em pacientes
Naive versus Experimentados na 04ª semana de tratamento e 12 semanas após o fim do tratamento,
em transplantados de fígado. Desenho do estudo: Estudo longitudinal e prospectivo do tipo coorte
especial. Métodos: Foram inclusos transplantados de fígado, ambos os sexos, maiores de 18 anos.

Os dados foram obtidos através de entrevista/prontuários médicos mediante assinatura do TCLE.
Foram excluídos do estudo as Gestantes e HCV+ coinfecções A análise estatística-programa STATA
14,com p-valor <0,05. Resultados: Participaram da pesquisa 58 pacientes dos quais 50% eram Naive
e 50% Experimentados. Nos pacientes Naive, 02 pacientes não obtiveram a resposta viral sustentada
(RVS) com 4 semanas de tratamento e 01 não obteve após 12 semanas após o final do tratamento.
Nos pacientes Experimentados, 03 pacientes não obtiveram a resposta viral sustentada (RVS) com 4
semanas de tratamento e todos obtiveram a RVS após 12 semanas do fim do tratamento. Discussão:
A efetividade do tratamento com os DAAs encontrada foi em torno de 98%, sendo compatível com a
literatura, cuja variação é de 90-97% de obtenção da RVS. Conclusão: O presente estudo elucida
um perfil de um grupo específico de pacientes, transplantados de fígado, submetidos a
acompanhamento a partir de 4 semanas de tratamento e após 12 semanas após o fim do tratamento.
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Resumo

Introdução: dentre os diversos patógenos passíveis de serem adquiridos na ocasião dos acidentes
ocupacionais com materiais biológicos, destacam-se os vírus da imunodeficiência humana (HIV) e os
vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV). Objetivo: delinear condutas de quimioprofilaxia nos acidentes
de trabalho com material biológico sofridos por profissionais de saúde. Métodos: estudo
epidemiológico, documental, descritivo, transversal, com uso de dados secundários, de abordagem
quantitativa, a amostra foi de 232 fichas notificadas em um hospital referência para acidentes com
material biológico em Fortaleza-Ceará, Brasil. O projeto teve parecer do Comitê de Ética em Pesquisa
com número de protocolo 1.820.757. Resultados: Observa-se que em 55 (23,7%) casos notificados
não foi indicada a realização da quimioprofilaxia, por outro lado, 12 (5,2%) iniciaram profilaxia com
Zidovudina (AZT) + Laminudina (3TC), 07 (3%) tiveram que fazer uso da Imunoglobulina humana
contra hepatite B, 65 (28%) iniciaram esquema vacinal contra Hepatite B e 93 (40,1%) tiveram
esquemas alternativos de profilaxia. Discussão: essas condutas corroboram com outras pesquisas,
em que o esquema mais utilizado para a prevenção do HIV foi o composto por zidovudina e
lamivudina (AZT + 3TC), além de que alguns profissionais acidentados não possuíam esquema
completo de vacinação para hepatite B. Conclusão: os acidentes de trabalho com sangue e outros
fluidos devem ter uma avaliação adequada, para que estes profissionais sejam acompanhados e
concluam seu tratamento de forma adequada.
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Resumo

As infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) são um desafio para a saúde pública, tendo uma alta
prevalência na população jovem, que representa a grande maioria da população universitária. Um dos
fatores de vulnerabilidade para ISTs é a falta de informação sobre o tema, sendo assim o presente
trabalho foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar o conhecimento sobre métodos
contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis quanto a prevenção, sinais e sintomas em
discentes da Universidade Federal de Sergipe (UFS), localizada em São Cristóvão/SE. Trata-se de um
estudo quantitativo, do tipo descritivo, realizado por meio da aplicação de questionário no mês de
junho de 2018 em 149 pessoas. O questionário abordou tópicos básicos sobre ISTs e métodos
contraceptivos, sem ser necessária a identificação pessoal. Dos participantes, 52,4% eram do sexo
feminino e 47,7 % do sexo masculino, 53,7% fazem curso na área biológica, 29,5 % na área de exatas
e 16,8% na área de humanas. No que diz respeito às práticas sexuais, 83,2% alegaram já ter tido
relação sexual, sendo 18 anos a idade mais respondida quando se questionou quando ocorreu a
primeira relação. Sobre o uso de camisinha, 44,5% reportaram o uso frequente enquanto 7%
reportaram que nunca usaram. As ISTs mais conhecidas são a Sífilis, HIV/AIDS e Herpes Genital
(96,6%), apenas 1,3% identificaram de maneira equivocada, tuberculose e doença do sono como
ISTs. Quanto aos sintomas, 99,3% dos entrevistaram indicaram feridas no pênis e vagina como
sintomas de ISTs e 4,7% indicaram gravidez como sintoma de IST. Sobre os métodos de prevenção,
todos responderam camisinha como o principal método. 10,1% dos entrevistados já tiveram ou tem
alguma IST e 87,9% procurariam profissionais de saúde em suspeita de infecção. Após a análise dos
dados foi possível caracterizar o nível de conhecimento, o que responde o objetivo da pesquisa, e foi
visto que no geral é bom, porém também são visíveis alguns equívocos e comportamentos de risco, o
que reitera a necessidade de campanhas de conscientização voltadas para esse público.
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Resumo
Introdução: A terapia antirretroviral (TARV) é capaz de possibilitar uma melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV,
aumentar a sobrevida dos pacientes, além de ajudar a reduzir a disseminação da epidemia. Durante a adolescência, é frequente a
redução da adesão ao tratamento, o que acarreta em menores taxas de controle da replicação viral e maior risco para o rebote virológico
após supressão inicial. Objetivo: Analisar o conhecimento de jovens vivendo com HIV acerca da TARV. Desenho do estudo: transversal,
descritivo, exploratório, delineamento quantitativo. Métodos: Estudo realizado no Serviço de Assistência Especializada (SAE), localizado
em Recife-Pernamuco. Utilizou-se a técnica de amostragem não-probabilística por conveniência, assim, 29 jovens vivendo com HIV/Aids
compuseram a amostra. A coleta de dados ocorreu entre os meses de agosto de 2016 a fevereiro de 2017.Os dados foram analisados
por meio de estatística descritiva. O estudo obedeceu à Resolução Nº 466/2012 sob CAEE: 56593416.1.0000.5192. Resultados: A maior
parte da amostra foi composta por indivíduos do sexo feminino (82,8%), faixa etária compreendida entre 18 a 24 anos (72,4%) e apenas
48,6% concluiu o ensino médio. Sobre o conhecimento da finalidade da TARV, 75,9% dos entrevistados afirmaram que as medicações
usadas servem para destruir ou controlar um vírus. Quando questionados sobre qual profissional lhes dava orientações sobre a
medicação, a maioria, 89,7%, informou que recebia informações do médico durante a consulta. 100% dos participantes revelaram
conhecer seu diagnóstico para o HIV. Quando questionados sobre o conhecimento dos nomes das medicações usadas na TARV,
apenas 17,2% afirmaram saber nomeá-los. Discussão: Pode-se perceber que apesar da disponibilidade do serviço e das medicações,
para a adesão completa do tratamento, faz-se necessário ainda mais o estímulo direcionado aos jovens para a continuidade do
tratamento, visto que a faixa etária e o grau de escolaridade influenciam na adesão e planejamento da TARV. Conclusão: É de
fundamental importância investir em ações que visem a divulgação de informações acerca da adesão ao tratamento como forma de
prevenir agravos. Sendo assim, faz-se necessária a consolidação de parceria entre o proﬁssional e o jovem para escutar, sentir e pensar
juntos as soluções para a melhoria da adesão e a superação das barreiras.
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Resumo

Os casos de detecção de HIV/Aids entre os idosos está aumentando e até o ano de 2015 foram
notificados 25.794 casos. A população idosa vem crescendo no Brasil estando hoje com cerca de 30,2
milhões de idosos. A medida que este público cresce, avanços tecnológicos como as drogas que
melhoram o desempenho sexual, próteses para a disfunção erétil e reposição hormonal para
mulheres, são desenvolvidos com um intuito de promover uma melhoria da qualidade de vida e um
envelhecimento ativo, porém, a prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e Vírus
da Imunodeficiência Humana (HIV) e Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) não está
acompanhando o ritmo desta evolução. Analisar o conhecimento de idosos acerca da Infecção pelo
HIV/Aids foi o intenção desta investigação. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo
envolvendo 39 idosos participantes de um grupo de convivência da terceira idade da cidade do RecifePE. Foram excluídos aqueles participantes que não obtiveram score satisfatório no Mini Exame do
Estado Mental. Para a construção da pesquisa, utilizou-se o questionário sobre HIV para terceira
idade (QHIV3I). A maioria dos participantes eram mulheres (92,3%), com idades variando entre 61 a
90 anos, 71,8% católicos, 53,8% viúvos, 69,2% aposentados, 28,2% possuíam vida sexual ativa e
59% informaram ter baixo conhecimento sobre a temática. O maior índice de acertos foi observado no
quesito sobre a transmissão por agulhas 100% e o menor (30,8%), a transmissão pela picada de
mosquito. 38.5% acreditam que o vírus é transmitido através de sabonetes, toalhas e assentos
sanitários e 35,9% pelo abraço, beijo no rosto e beber no mesmo copo. 94,9% informaram que a
camisinha impede a transmissão do HIV e que o vírus pode ser identificado em laboratório, 76,9%
informaram conhecer a camisinha para as mulheres, porém, 84,6% deles relataram nunca usar
camisinha e apenas 28,2% já realizaram o teste para HIV. Em relação ao tratamento, 84,6%
informaram que existe e 59% que não há cura até o momento. O nível de conhecimento foi
considerado satisfatório. Contudo, observa-se lacunas sobre o conhecimento do HIV/aids,
principalmente ao que se refere aos meios de transmissão, evidenciando a falha na educação em
saúde voltadas para a temática nesta população.
Palavras-chaves: HIV/aids, Idosos, Nível de conhecimento

CONHECIMENTO SOBRE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS DOS ESTUDANTES
DE MEDICINA NO CEARÁ, BRASIL

Autores

Luiz Valério Costa Vasconcelos 1, Geovana Praça Pinto 1, Andréa de Oliveira Albuquerque
1,2, Isabella Timbó Queiroz 1, Rebeka Ventura Pessôa de Paula 1, Rafaela Montenegro
Aires Sampaio 1, Jayanne Antonia Ferreira Rabelo 1, Juliana Gomes Portela 1, Nicole
Leopoldino Arrais 1, Larissa Pinheiro Barbosa 1, Suélen Basso 1, Luciano Pamplona de
Góes Cavalcanti 2,1

Instituição 1 Unichristus - Centro Universitário Christus (Rua João Adolfo Gurgel, 133), 2 UFC Universidade Federal do Ceará ( Avenida da Universidade, 2853)
Resumo

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias e outros
microrganismos, sobretudo por contato sexual. No ano de 2016, o Brasil registrou 38.090 casos de
AIDS, que é uma IST considerada hoje de caráter crônico. O objetivo desse estudo foi avaliar os
conhecimentos sobre as IST de estudantes do primeiro semestre do curso de medicina de um Centro
Universitário no nordeste do Brasil. Foi realizado um estudo transversal, descritivo e observacional, do
tipo inquérito CAP (Conhecimento, Atitude e Prática), por meio da aplicação de um questionário
semiestruturado contendo 23 questões abordando o entendimento sobre as doenças, prevenção,
transmissão e comportamento epidemiológico das IST. O trabalho fez parte da disciplina de Medicina

Baseada em Evidências, desenvolvida durante os primeiros meses da formação médica e os dados
foram analisados utilizando o software Epi-Info versão 3.5.1. Responderam ao questionário 100/116
alunos (86,2%). Destes, 63% eram do sexo feminino. Ficou evidenciado que as estudantes do sexo
feminino tinham uma vida sexual ativa do que o masculino (59,7% das mulheres x 32,4% dos
homens). Em relação aos indivíduos que responderam ter vida sexual ativa, 28 (58,3%) referiram
sempre utilizar preservativo, 6 (12,5%) usavam algumas vezes e 6 (12,5%) não referiam seu uso.
Quando foram questionados acerca da confiabilidade da eficácia dos preservativos para evitar as IST,
77 (81,9%) responderam que confiavam. Ao serem indagados sobre o constrangimento em procurar
orientação médica, caso suspeitassem ter adquirido uma IST, 33 estudantes (33%) responderam que
se sentiriam constrangidos. Entre esses, os homens predominaram (40,5%). Ressalte-se, ainda, que
ao longo do questionário foi constatado algumas contradições frente às respostas correlacionadas,
circunstância que pode revelar um viés de contradição. Em face da alarmante necessidade de
orientar, principalmente, os jovens que recentemente concluíram o ensino médio, diante da inocência
inerente ao púbere, evidenciando a necessidade de mais ações preventivas, sugerimos que esses
temas sejam discutidos por meio de aulas educativas com profissionais da área, médicos
ginecologistas e psicólogos para tentar criar uma cultura de atenção em detrimento da banalização da
sexualidade.
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Resumo
Entre as questões referentes à saúde do adolescente na procura pelos serviços assistenciais, aquelas ligadas à sua
sexualidade ainda estão entre as principais, como violência sexual, gravidez não planejada, IST, entre outros. O Projeto
Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE) visa garantir oportunidade a todos os educandos de serem protagonistas do processo
de produção da própria saúde e na prevenção de agravos, por meio de ações educativas que contam com a participação de
profissionais, dos educandos e da comunidade, no intuito de favorecer o aprendizado de maneira lúdica. O trabalho teve por
objetivo descrever as ações realizadas em uma escola municipal de Campo Grande MS para uma turma do 8º ano do ensino
fundamental. Foram realizados quatro encontros no mês de novembro de 2017 no perído vespertino, com duração de três
horas cada. Participaram das ações 20 alunos com idade entre 13 e 16 anos. Foram desenvolvidas as seguintes oficinas: O
que é sexualidade afinal?, AIDS não tem cara, Vulnerável, eu? e Trabalhando com rótulos e solidariedade, nas quais os
acadêmicos conduziram os alunos a debaterem sobre os direitos e deveres sexuais e reprodutivos dos adolescentes, os
sinais clínicos, transmissão, prevenção, vulnerabilidades e o tratamento das seguintes IST: Gonorreia, hepatites B e C,
HIV/AIDS, HPV e sífilis. Os resultados evidenciaram que a metodologia ativa de aprendizagem sem a ideia de distanciamento
profissional-professor-aluno contribui significativamente para que o diálogo dentre a equipe e os educandos fosse produtivo e
efetivo, favorecendo a interação entre a universidade e a escola. Observou-se um conhecimento amplo do assunto para a
faixa etária, demonstrando assim que os temas relacionados à sexualidade vêm ganhando espaço nas discussões em sala de
aula, porém ainda surgiram várias dúvidas no que diz respeito às hepatites virais, ao uso do preservativo e sobre as formas
de prevenção combinada. Os achados revelam a importância da educação continuada em saúde para adolescentes e
educadores no ambiente escolar, tratados de maneira reflexiva envolvendo fatores biopsicossociais, com práticas
pedagógicas que facilitem o aprendizado objetivando a formação de jovens multiplicadores em saúde, a fim de assegurar uma
sexualidade sadia e o conhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos destes.
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Resumo
A escola tornou-se instrumento ativo de disseminação e incentivo a hábitos e práticas saudáveis, realizadas em sua maioria,
através de programas e ações de educação em saúde que visam o enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o
pleno desenvolvimento de crianças, adolescentes e jovens brasileiros. Nesta perspectiva, as ações de educação em saúde
com enfoque na sexualidade e condutas de risco para ISTs/aids precisam manter o foco na promoção da saúde e condutas
preventivas. O objetivo deste trabalho é descrever a experiência e resultados de um projeto de extensão universitária. O
projeto de extensão Conversando sobre Sexualidade e Prevenção das ISTs/Aids na Escola foi implantado em 2016 na
Faculdade de Enfermagem da Universidade de Pernambuco, com objetivo de promover atividades de educação em saúde
sobre sexualidade e condutas de risco para adolescentes e jovens de escolas públicas de ensino fundamental e médio de
Pernambuco. Toda as atividades são acordadas e pré-agendadas com o gestor escolar que inclui a programação no período
letivo. A abordagem do público é realizada através de aula expositiva dialogada com apresentação de vídeos, paródias, e
roda de discussão, de acordo com cada público participante e disponibilidade de recursos pedagógicos nas escolas. Para
melhor absorção de conhecimento e participação do público alvo, as palestras são realizadas separando por sexo. Ao término
das apresentações são distribuídos folders, cartazes e quando acordado com os gestores, preservativos são disponibilizados
na coordenação pedagógica da escola que controla sua distribuição. Nos anos de 2016 e 2017 duas escolas foram alvo das
ações do projeto, sendo uma de ensino fundamental onde foi abordado a temática adolescência saudável e sexualidade
atingindo 80 adolescentes de 10 a 12 anos, e uma escola de referência em ensino médio onde foi abordado a temática
Sexualidade, ISTs/Aids e prevenção, atingindo 240 garotas de 14 a 19 anos das 14 turmas da EREM, tendo sido agendado a
mesma temática com os garotos para o segundo semestre de 2018. Destarte, abordar o tema sexualidade e condutas de
risco de forma de forma lúdica e descontraída, dentro do conteúdo disciplinar, utilizando a mesma linguagem dos adolescente
tem grande aceitação, e, embora o impacto das ações nos indicadores desses agravos não possam ser estatisticamente
medido em curto prazo, a aquisição de conhecimento preventivos sobre agravos a saúde pelos jovens, pode impactar em sua
qualidade de vida.
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Resumo
Houve um aumento significante na detecção de gestantes infectadas pelo HIV no Brasil nos últimos dez anos, chegando a 2,7 por 1.000
nascidos vivos em 2015.7. O objetivo é observar o crescimento e as características do aumento de gestantes com casos de HIV no
Brasil nos últimos anos. Trata-se de um estudo quantitativo secundário descritivo do tipo revisão de literatura integrativa, elaborados a
partir das Pubmed, Lilacs e Scielo.Foram utilizados como descritores ‘’HIV’’, ‘Gestação’’e ‘’Epidemiologia’’ junto com os descritores
booleanos AND. Foram encontrados 125 e após prévia seleção desses por títulos, esse número foi reduzido para 3, dos quais 122 foram
excluídos com base nos seus resumos. Os artigos foram incluídos combase em sua publicação nos últimos (5 anos, nas linguas inglêse
português.).Pode se observar uma prevalência do HIV de 0,41 % estimada em 2006.12. Há um ataxa de detecção de HIV entre
gestantes no Brasil que mostrado uma tendência crescente nos três anos anteriores. A taxa que se observou em 2013 foi de 2,4 casos
por 1.000 nascidos vivos, que aumentou para 2,6 em 2015. As regiões norte e nordeste pode se observar diferenças nas taxas de
detecção pois tiveram maior aumento dos anos 2006 a 2015, porém na região Sul apresentou a maior taxa em todo o período, com valor
2,2 vezes maior do que para o país em 20151.A faixa etária mais acometida foi entre 30 a 39 anos, em mulheres que tem ensino médio
incompleto e e entre as que se identificam como asiáticas.
1.Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Bol Epidemiol HIV/Aids.
Brasília(DF); 2016 [cited 2017 Aug 14]. Available from: http://www.aids.gov.br/pt-br/pub/2016/boletim-epidemiologico-de-aids-2016 [ Links
]
2.Domingues RM, Szwarcwald CL, Souza PR Jr, Leal MdoC. Prenatal testing and prevalence of HIV infection during pregnancy: data
from the "Birth in Brazil" study, a national hospital-based study. BMC Infect Dis 2015;15:100 [ Links ]
3.República Federativa do Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de DST, AIDS e Hepatites
Virais. Protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para manejo da infecção pelo HIV em crianças e adolescentes [manual na Internet].
Brasília: Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais; 2014 [acesso: 25 nov
2016].
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Resumo
Introdução: Fungos são uma importante causa de infecções oportunistas em pacientes com HIV/AIDS, em especial por Criptococcus sp.
Porém, pouco se sabe sobre as características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais desta população em Manaus, Amazônia
Brasileira. Objetivo: Descrever as características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais de pacientes hospitalizados entre 2009 e 2017,
em unidade de referência em doenças infecciosas na Amazônia brasileira. Desenho do estudo: Estudo observacional descritivo.
Métodos: Foi realizada a extração de dados de prontuários de pacientes internados na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira
Dourado diagnosticados com criptococose em SNC. Resultados: Foram identificados 167 pacientes, sendo 133 (79.6%) HIV-positivos. A
média de idade foi de 31 (27-39) anos, com predominância masculina (107; 80,4%). O diagnóstico de HIV feito em média nos 6 (0-36)
meses anteriores. Aderência ao tratamento foi relatado em 46 (34%) casos, 38 (29%) sem aderência e 47 (35%) não realizavam
tratamento. A média da carga viral foi de 35(1-222) x103 log10cópias/mL e contagem de células TCD4 de 37 (15-89) céls/mm3. Os
principais sinais e sintomas relatados foram febre (72 casos, 56.2%), dor de cabeça (115, 90.5%) e vômitos (67, 52.7%). Durante a
hospitalização, 26 (19.5%) apresentaram convulsões. A hospitalização durou em média 25 (16-37) dias, onde 17 (12.7%) necessitaram
de cuidados em UTI e 35 (26.3%) morreram. Dos que sobreviveram, 43 (32.3%) apresentaram sequelas, que incluíram déficit visual (14,
10.5%) e auditivo (7, 5.2%). Análise do líquido cefalorraquidiano mostrou leucopenia (21/mm3, 5-66). A monoterapia de anfotericina-B foi
realizada em 32 (25.4%) pacientes e em combinação com Fluconazol em 89 (70.6%) casos. Punção lombar terapêutica e colocação de
shunt de derivação ocorreram em 14 (10.9%) e 2 (2,3%) casos, respectivamente. C. neoformansfoi identificada em 43 (32%) casos, C.
gattii em 1 (0.7%) e 88 (66%) não-especificados. Discussão: A infecção fúngica por Criptococcus sp. apresentou alta letalidade na
população estudada. A prevalência de criptococose em SNC foi predominante em pacientes com doença avançada, demonstrada neste
estudo pela alta carga viral e células TCD4 reduzidas. Conclusão: infecção por Criptococcus sp. no SNC é uma importante causa de
morbidade e mortalidade em pacientes com HIV/AIDS. A caracterização desta população contribui para a melhoria do manejo e
desfecho da infecção.

Palavras-chaves: Meningite Criptocócica, HIV, AIDS

CUIDADOS DE ENFERMAGEM À GESTANTE COM HIV: REVISÃO DE LITERATURA
Autores hayana leal barbosa 1, Elmirene Santos da Silva 2
Instituição 1 NRS-Cl - Núcleo Regional de Saúde Centro Leste (Av Contorno s/n), 2 FTC/FSA Faculdade de Tecnológia e Ciências (Avenida Artemia Pires s/n)
Resumo
Introdução: o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é uma das principais causas de morbimortalidade no mundo, de difícil
diagnóstico inicial, sendo as medidas de prevenção e controle os meios mais eficazes para evitar seu crescimento na
população. No Brasil, como em outros países, a maioria das mulheres recebe o diagnóstico positivo para o HIV durante a
gravidez na assistência pré-natal. Objetivo: analisar a produção científica acerca dos cuidados de enfermagem prestados as
gestantes com diagnóstico de HIV. Método: trata-se de um estudo bibliográfico e exploratório. Foram utilizados artigos
publicados em periódicos de circulação nacional; indexados nas bases de dados eletrônicas Literatura Latino-Americana e do
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO); publicados entre 2006 a 2013. Foram
selecionados 06 (seis) artigos para o estudo. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo. Resultados: os
estudos abordaram questões acerca do HIV e os cuidados de enfermagem às gestantes portadoras do vírus, assim como os
estigmas e preconceitos que permeiam a vida da gestante com HIV; e mostraram a importância dos cuidados de enfermagem
à gestante portadora de HIV. Discussão: tendo em vista os estigmas e preconceitos que permeiam a vida da gestante
portadora de HIV e o impacto que ela sofre desde o momento em que lhe é apresentado o diagnóstico, como medos e
aflições em relação à morte, os autores reforçam que o fato da mãe ter HIV/AIDS não quer dizer necessariamente que o filho
assim o terá, sendo necessário orientá-las sobre as medidas de profilaxia necessárias ao sucesso da prevenção da
transmissão vertical. Quanto aos cuidados de enfermagem, a gestante deve ter uma abordagem adequada, sendo possível
reforçar orientações acerca da redução dos riscos materno-infantis, da transmissão vertical do HIV, bem como orientá-la
acerca da necessidade de acompanhamento contínuo nas unidades de saúde. Conclusão: faz-se necessária a ampliação de
estudos acerca desta temática, já que a assistência de enfermagem pode contribuir para o diagnóstico precoce, para a
sensibilização da gestante com HIV acerca da importância da adesão ao tratamento precoce e realização das consultas de
pré-natal. Por fim, ressalta-se a importância de refletir sobre a prática dos profissionais de enfermagem frente às gestantes
com HIV para prevenção da transmissão vertical.
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Resumo
Diante do desafio do atendimento a pessoa que vive com HIV, no cenário atual, surgiu o interesse em fazer uma revisão integrativa, no
sentido de compreender e investigar os cuidados de enfermagem na atenção primaria em saúde. Percebe-se à necessidade de
trabalhar esse tema para poder ressaltar a importância que a enfermagem tem na vida dessas pessoas que vivem com HIV. Trata – se
de um estudo do tipo revisão integrativa, a coleta de dados aconteceu no mês de agosto de 2017 e deu-se por meio de uma busca
online realizada nas bases de dados: No Portal da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) com a base LILACS (Literatura Latino-americana e
do Caribe em Ciências da Saúde) e BDENF – Enfermagem (Banco de dados de enfermagem). Optou-se por esta biblioteca e bases de
dados por entender que incluem periódicos na área da saúde e enfermagem que permitem obter artigos originais de alto impacto
nacional e internacional, onde os critérios de inclusão definidos para selecionar os estudos foram: estudos publicados em português,
publicações disponíveis em formato de artigos completos (originais), no período de 2007 a 2017. Foram excluídas teses, estudos
reflexivos, artigos em inglês, textos incompletos e que embora apresentassem os descritores selecionados, não abordaram diretamente
a temática. Com a construção e apresentação da síntese do conhecimento referente às publicações e aos cuidados de enfermagem a
pessoa com HIV na atenção primária em saúde, foram criadas duas categorias “cuidados de enfermagem” e “fatores que influenciam o
cuidado” para a análise temática. Concluiu-se que as evidências cientificas atuais, sobre os cuidados de enfermagem a pessoa com HIV
na atenção básica, mostram que os profissionais devem sempre buscar novos conhecimentos, realizando educação em saúde para
esclarecer dúvidas sobre o tratamento e sobre os cuidados a serem tomados, após o diagnóstico e assim também facilitando criar um
vínculo com o usuário, para que possa ter confiança no profissional, fortalecendo o autocuidado para esses pacientes.
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Resumo
A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) quando não tratada de forma correta leva a uma doença crônica
progressiva, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) que tem por característica uma alta replicação viral, que
destrói o sistema imunológico da pessoa infectada, deixando o usuário à mercê de doenças oportunistas. Como é o caso da
toxoplasmose infecção oportunista cerebral mais frequente nos doentes com infectados por HIV. Objetivou-se elencar os
principais diagnósticos e intervenções de enfermagem a paciente portador de neurotoxoplasmose. Trata-se de um relato de
experiência vivenciado no primeiro semestre de 2018 durante o estágio curricular obrigatório, realizado no Hospital
universitário do Município de Recife-PE. Os dados foram obtidos através de entrevistas, exames físicos, achados laboratoriais
e clínicos, identificando o estado de saúde do paciente. Foi realizada a Sistematização de Enfermagem e elencado os
principais diagnósticos de enfermagem de acordo com a NANDA - (North American Nursing Diagnosis Association). Os
cuidados de enfermagem foram fornecidos a usuário portador de neurotoxoplasmose. Por meio da sistematização da
assistência de enfermagem, foram identificados os seguintes diagnósticos de enfermagem seguindo a taxonomia da NANDA
I: 1- Confusão aguda; 2- hipertermia; 3- Dor aguda; 4- Desesperança; As principais intervenções são: 1- Manter padrão de
cuidados respeitosos e empáticos. Proporcionar estímulos sensoriais suficientes e significativos, mantendo a pessoa
orientada quanto ao tempo e espaço; 2- Manter o ambiente arejado, Incentivar a ingestão de líquidos, administrar antitérmicos
segundo prescrição medica; 3- Identificar a intensidade da dor, utilizando uma escala de 0 a 10, (no qual 10 representam o

nível mais intenso da dor), ajudar o cliente a colocar-se em posição confortável e Administrar fármacos prescritos de acordo
com a orientação médica, para assegurar o alívio adequado da dor; 4- encorajar o paciente a expressar seus sentimentos e
oferecer apoio emocional. A neurotoxoplasmose resulta da reativação da infecção latente e a sistematização da assistência
de enfermagem permite ao enfermeiro investigar, diagnosticar, planejar, programar e avaliar os cuidados para o portador
desta patologia. Portanto, a partir do presente estudo foi possível relacionar os diagnósticos de enfermagem e promover uma
assistência adequada de forma continua, visando a melhora do quadro clinico do paciente.
Palavras-chaves: Assistência de Enfermagem, Neurotoxoplasmose, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
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Resumo

Considerando a crescente demanda por cuidados paliativos em âmbito hospitalar e sua inserção no
cuidado aos pacientes acometidos por doenças transmissíveis, objetiva-se traçar um paralelo por
meio de revisão bibliográfica a respeito das possibilidades de realização de cuidados paliativos e a
dinâmica hospitalar num apoio a pacientes com doenças infectocontagiosas. Para tanto, realizou-se
revisão de artigos científicos nas bases de dados PUBMED, LILACS e SciELO, publicadas entre 2014
e 2018. Os cuidados paliativos diferenciam-se fundamentalmente da medicina curativa por focar no
cuidado integral, através da prevenção e do controle de sintomas, para todos os pacientes que
enfrentam doenças infecciosas, ameaçadoras da vida - conceito que também se aplica a familiares,
cuidadores e equipe de saúde e seu entorno, que adoece e sofre junto. A especificidade das doenças
transmissíveis coloca em caráter outro viés dos cuidados paliativos que é a educação em saúde para
os pacientes, pois é necessário educá-los com relação ao autocuidado e ao zelo pelo outro para
garantir que as cadeias de transmissibilidade das doenças sejam cessadas. Surge também a
importância da atuação multiprofissional como manejo possível de cuidados aos pacientes em
sofrimento por meio da promoção de saúde nas mais diversas esferas da vida. Como resultados,
foram encontrados quatro artigos utilizando os descritores “cuidados paliativos”, “doenças
transmissíveis” e “doenças infectocontagiosas”. As principais doenças transmissíveis abordadas na
produção científica atual sobre cuidados paliativos são SIDA (Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida), infecções oportunistas como toxoplasmose e tuberculose. Como resultados, surgiram a
escassez de serviços e produções científicas a respeito do manejo em cuidados paliativos e doenças
transmissíveis no Brasil; o grande desafio dos profissionais de saúde de possibilitar ao paciente uma
vida com mais qualidade diante da própria morte e a compreensão do caráter singular das doenças
transmissíveis e infectocontagiosas. Surgiu também a importância do trabalho multiprofissional e
integrado para a realização de cuidados no fim da vida dos pacientes em serviços de atenção à
saúde. Por fim, conclui-se que o caráter singular das doenças transmissíveis e a metodologia dos
cuidados paliativos se relacionam por meio da promoção de saúde e qualidade de vida para pessoas
em processo de finitude e sofrimento.
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Resumo
Introdução: A epidemia do HIV no Brasil tem afetado de maneira especial as mulheres e trouxe, como um novo desafio a ser
enfrentado, o controle da transmissão vertical (TV) do HIV. O objetivo deste estudo foi de avaliar o cumprimento ao algoritmo
preconizado pelo Ministério da Saúde (MS) no diagnóstico de crianças nascidas de mães HIV positivas, acompanhadas no
Centro de Laboratório Regional Instituto Adolfo Lutz de São José do Rio Preto-X, e avaliar a ocorrência de TV. Metodologia:
Foram coletados dados do Sistema de Informação e Gestão Hospitalar (SIGH) e do Sistema de Controle de Exames
Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos T CD4+ e Carga Viral (SISCEL) no período de janeiro de 2009 a
dezembro de 2014. Resultados: Foram cadastradas 265 crianças, 141(53,2%) eram do sexo masculino e 124 (46,8%)
feminino. Destas, 217(81,9%) completaram o algoritmo preconizado pelo MS. A média da prevalência de TV foi de 5,7%.
Apesar dos esforços do MS, há descumprimento no algoritmo e a taxa de TV é maior que a meta de 2%. Conclusões: Os
dados reforçam a necessidade de intensificar a vigilância, melhorar a informação e acompanhamento de gestantes e resgate
dos responsáveis que não cumprem o algoritmo do MS.
Palavras-chaves: HIV, Gestantes, Transmissão vertical
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Resumo

Diferentes estratégias são indicadas para diagnóstico HIV, porém há poucos estudos sobre seus
custos. O objetivo deste estudo foi estimar os custos de aplicação dos testes Convencional (TC) e
Rápido (TR) anti-HIV, no centro de testagem e aconselhamento (CTA) e nas unidades básicas de
saúde (UBS) do Recife/PE, Brasil. Estudo de custo minimização para testes usados entre 2006 e
2016, na perspectiva do sistema de saúde brasileiro (SUS). Os custos com pessoal, capacitação,
insumos, perdas e despesas gerais para aplicação do Teste Convencional (Elisa/IMF/WB) e
implantação do Teste Rápido (TR) no CTA e UBS, foram atualizados para 2016. O custo total de cada
teste foi dividido pelo número de testes aplicados nos serviços para obter o custo unitário e foi
realizada análise de sensibilidade para testar parâmetros de incerteza. No CTA entre 2006-08 foram
aplicados 4.360 TC-HIV/ano, com custo unitário de U$ 25,59; entre 2010-11 a média foi 6.288 TRHIV/ano, ao custo de U$ 20,37 e no período 2013-16 foram 6.330 TR-VIH/ano ao custo de U$ 11,78.
Nas UBS foram aplicados 3.170 TR-HIV/ano ao custo de U$ 24,04. O menor custo unitário é do TRHIV no CTA 2013-16. Os custos com pessoal são a maior despesa no CTA (±50%). Nas UBS o custo
com capacitação é maior (51%), sendo esse o único parâmetro a produzir incerteza no resultado final.
A compra dos testes anti-HIV têm custos decrescentes no tempo. Os custos para diagnóstico se
assemelham a resultados de outros países, mas não há outros estudos no SUS. Este estudo é
pioneiro sobre custos do TC/TR–HIV na rede de saúde do Recife, contendo elementos que
possibilitam a tomada de decisão e que planejadores organizem o acesso à testagem na perspectiva
do SUS. Sugerimos estudos com análise de custo-efetividade das estratégias levando em conta
eventuais diferenças na incidência do HIV nas áreas das UBS, o que permitirá que se possa optar
pelas estratégias mais efetivas.
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Resumo
A confidencialidade e o respeito à privacidade são preceitos ético-morais tradicionais das profissões de saúde em virtude do
exercício da atividade laboral, especialmente no tocante a HIV/AIDS. Neste viés, ronda historicamente a subnotificação do
HIV/AIDS, embora compulsória e prevista em lei para fins de saúde pública. Nesse ínterim, dentre outros objetivos principais,
os Serviços de Assistência Especializada - SAE para DST /AIDS, assumiram também o papel da notificação e resgate da
informação visto que o olhar da vigilância epidemiológica nasce no primeiro contato profissional-paciente. Em 2002 o SAE
Materno- Infantil do Hospital Universitário Lauro Wanderley deu início a suas atividades voltado para a atendimento das
Gestante HIV+, criança exposta ao HIV e AIDS em menor de 13 anos. Porém, os dados oriundos do sistema de informação
de agravo de notificação - SINAN do referido serviço não traduziam a realidade dos atendimentos prestados, produzindo uma
informação frágil para o serviço e para o município de João Pessoa. Assim, refletindo na importância da transformação da
prática para descortinar o cenário do HIV/AIDS no município fazia-se necessário antes de tudo, conhecê-la. Então, desse
estudo de caráter teórico-metodológico, desenvolvido no SAE/Materno – Infantil do HULW de João Pessoa no período de
julho de 2016 a agosto de 2018, germinaria uma pesquisa-intervenção, cujo caminho metodológico teve como objetivo
transformar a prática para reestruturar a Vigilância Epidemiológica do HIV/AIDS do serviço e do município. Nessa perspectiva,
considerando a complexidade da tarefa e a minúcia exigida, o caminho metodológico foi dividido em seis fases: 1.
Levantamento de dados; 2. Revisão e qualificação de fichas; 3. Consolidação, avaliação e linkage de banco de dados; 4.
Análise da informação; 5. Divulgação e discussão dos dados; 6. Reorganização do fluxo e planejamento das ações. Cada
fase, foi desdobrada em ações encadeadas e desenvolvidas sistematicamente. Da pesquisa-intervenção nasce nas fases 5 e
6, a necessidade de outro estudo com análise analítica dos dados consolidados. Dessa experiência, observou-se que
conhecer a prática para transformar exige além das interações humanas no trabalho, envolve também o interesse em se
apropriar no desenvolvimento de suas competências e não apenas em recebe-las. Conhecer o proposito para que o processo
de produção de informação seja valorizado.
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Resumo
A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pelo Treponema pallidum, e sua transmissão ocorre por via sexual ou por
transmissão vertical, levando a ocorrência da sífilis congênita. Apesar da sífilis congênita ser de fácil prevenção e tratamento,
o diagnóstico do neonato apresenta lacunas baseando-se principalmente no diagnóstico e tratamento da mãe. Tendo em vista
o aumento dos casos de sífilis em gestantes no país e a relevância do seu diagnóstico na gravidez, o estudo objetivou
analisar epidemiologicamente e laboratorialmente os casos de sífilis materna em duas maternidades no Recife. A análise
epidemiológica das gestantes foi realizada por um questionário onde foram analisadas as variáveis: idade, escolaridade,
estado civil, realização do pré-natal e do VDRL na parturiente e no parceiro. O diagnóstico laboratorial da sífilis nas
parturientes foi realizado por um teste não treponêmico (VDRL) e três testes treponêmicos (Teste Rápido, ELISA IgM e IgG).
No estudo foram identificados 45 casos de sífilis em parturientes nas duas maternidades durante o período de julho a outubro
de 2017. Por meio da análise sociodemográfica, observou-se que o perfil das pacientes infectadas pelo T. pallidum foi de
mulheres jovens (49%), entre 15 e 20 anos, de baixa escolaridade (29%), 5ª a 8ª série incompleta, e solteiras (51%). Na
avaliação laboratorial das pacientes após o parto, identificou-se que 41 (91,1%) foram reagentes para o teste não
treponêmico, prevalecendo aquelas com titulação 1/4 (20%). Em relação aos testes treponêmicos, todas foram reagentes no
Teste Rápido, 41 no ELISA IgG e 18 no ELISA IgM. O desenvolvimento do estudo possibilitou a descrição epidemiológica dos
casos identificados de sífilis materna. Além disso, pode-se realizar e comparar os resultados dos testes sorológicos, obtendose uma melhor interpretação laboratorial da infecção. Dada a importância e necessidade da realização de estudos sobre
sífilis, espera-se que os resultados forneçam informações para nortear ações de controle deste agravo na população
estudada impedindo assim a infecção congênita.
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Resumo
A hepatite B constitui um relevante problema de saúde pública global. O vírus hepatotrópico perfaz uma prevalência de 3,5%
na população mundial. Embora o Brasil seja considerado uma região de baixa endemicidade, existe o risco de transmissão
em transfusões além do potencial de cronificação e mortalidade. A principal detecção do VHB é feita por imunoensaios e
testes moleculares. Logo, os imunossensores eletroquímicos tem despertado o interesse como importantes sistemas
analíticos devido à rápida resposta, seletividade, miniaturização, portabilidade e baixo custo. A incorporação de nanomateriais
tem contribuído no aumento da sensibilidade e especificidade. Dentre os nanomateriais, os nanotubos de carbono vêm se
destacando devido às excelentes propriedades elétricas, químicas e físicas que melhoram os processos transferência
eletrônica e aumentam a quantidade de material imobilizado. Em associação a estes, a utilização de matrizes poliméricas
para construção de plataformas sensoras nanoestruturadas tem gerado novas possibilidades para exploração das
propriedades mecânicas e elétricas. Este trabalho pretendeu desenvolver protótipos biossensores como imunoensaios
eletroquímicos. Para isso, eletrodos de carbono vítreo foram modificados com nanotubos de carbono e pirrol para suporte de
antígenos HBcAg. O método de polimerização em fase a vapor foi adotado para síntese de um filme de polipirrol uniforme
altamente condutivo. Os eletrodos foram submetidos à prova analítica contra anticorpos Anti-HBc. A interação antígenoanticorpo foi monitorada utilizando variações de corrente. As etapas de modificações da superfície sensora foram
acompanhadas pela técnica de voltametria cíclica em solução de KCl contendo a sonda ferri/ferrocianeto de potássio. Assim,
observou-se um par de picos bem definidos correspondentes às formas oxidadas e reduzidas dos íons de ferro exibindo um
perfil faradaico predominante do eletrodo limpo. Após a deposição dos nanocompósitos de polipirrol e nanotubos, observou-se
um aumento da área eletroativa pelo aumento da transferência de carga. A imobilização do HBcAg foi confirmada pela
redução dos picos redox conferido pela natureza isolante da molécula biológica. A formação dos imunocomplexos foi
visualizada após uma diminuição mais acentuada do perfil capacitivo. Os resultados mostraram-se promissores para um
futuro imunossensor eletroquímico de detecção do soromarcador Anti-HBc a fim de um dia se consolidar numa pré-triagem de
doações de sangue.
Palavras-chaves: anti-HBc, imunosensor, nanotubos de carbono, polipirrol, vírus da hepatite B
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Resumo
A hepatite B constitui um relevante problema de saúde pública global. O vírus hepatotrópico perfaz uma prevalência de 3,5%
na população mundial. Embora o Brasil seja considerado uma região de baixa endemicidade, existe o risco de transmissão
em transfusões além do potencial de cronificação e mortalidade. A principal detecção do VHB é feita por imunoensaios e
testes moleculares. Logo, os imunossensores eletroquímicos tem despertado o interesse como importantes sistemas
analíticos devido à rápida resposta, seletividade, miniaturização, portabilidade e baixo custo. A incorporação de nanomateriais
tem contribuído no aumento da sensibilidade e especificidade. Dentre os nanomateriais, os nanotubos de carbono vêm se
destacando devido às excelentes propriedades elétricas, químicas e físicas que melhoram os processos transferência
eletrônica e aumentam a quantidade de material imobilizado. Em associação a estes, a utilização de matrizes poliméricas
para construção de plataformas sensoras nanoestruturadas tem gerado novas possibilidades para exploração das
propriedades mecânicas e elétricas. Este trabalho pretendeu desenvolver protótipos biossensores como imunoensaios
eletroquímicos. Para isso, eletrodos de carbono vítreo foram modificados com nanotubos de carbono e pirrol para suporte de
antígenos HBcAg. O método de polimerização em fase a vapor foi adotado para síntese de um filme de polipirrol uniforme
altamente condutivo. Os eletrodos foram submetidos à prova analítica contra anticorpos Anti-HBc. A interação antígenoanticorpo foi monitorada utilizando variações de corrente. As etapas de modificações da superfície sensora foram
acompanhadas pela técnica de voltametria cíclica em solução de KCl contendo a sonda ferri/ferrocianeto de potássio. Assim,
observou-se um par de picos bem definidos correspondentes às formas oxidadas e reduzidas dos íons de ferro exibindo um
perfil faradaico predominante do eletrodo limpo. Após a deposição dos nanocompósitos de polipirrol e nanotubos, observou-se
um aumento da área eletroativa pelo aumento da transferência de carga. A imobilização do HBcAg foi confirmada pela
redução dos picos redox conferido pela natureza isolante da molécula biológica. A formação dos imunocomplexos foi
visualizada após uma diminuição mais acentuada do perfil capacitivo. Os resultados mostraram-se promissores para um
futuro imunossensor eletroquímico de detecção do soromarcador Anti-HBc a fim de um dia se consolidar numa pré-triagem de
doações de sangue.
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Resumo

O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus pequeno, icosaédrico, não envelopado e pertencente à
família Papillomaviridae. Seu genoma é conservado e composto po r um DNA fita dupla circular e o
capsídeo viral formado por duas moléculas estruturais L1 e L2. Tem diferentes níveis taxonômicos e
os genótipos são classificados em tipos, sub-tipos e variantes moleculares pelo sequenciamento do
gene L1. A transmissão do HPV ocorre principalmente por contato sexual e mais de 95% das
infecções são assintomáticas ou apresentam lesões benignas, contudo o HPV é relacionado ao
desenvolvimento de 99% dos cânceres cervicais. A capacidade de transformação celular do HPV o
classifica epidemiologicamente em três principais grupos de acordo com seu risco oncogênico em:
baixo risco, alto risco e indeterminado. Os genes L1 e L2 frequentemente são alvo nos métodos de
diagnóstico molecular e a região conservada do gene L1 e o conjunto de oligonucleotídeos iniciadores
PGMY09/11 é o mais utilizado na classificação das infecções pelo HPV. Com o objetivo diagnosticar
a infecção pelo HPV em mulheres entre 18 e 65 anos diagnosticadas com alterações citológicas
cervicais na rede básica de saúde da macrorregião de Dourados-MS, Brasil, foi visualizado as
alterações celulares no exame de colpocitopatológico (Papanicolau) e classificadas de acordo com o
sistema Bethesda. No diagnóstico da infecção pelo HPV foi utilizado a técnica de PCR com os
oligonucleotídeos iniciadores PGMY09/PGMY11. Adicionalmente uma sequência marcadora para beta
globina humana foi utilizada como controle da reação. Das 183 mulheres participantes do estudo, 12
foram positivas para HPV sem apresentarem alteração citológica, 8 apresentaram alteração mas
foram negativas para HPV e apenas 4 foram positivas e apresentaram alteração citológica. O exame
de Papanicolau é a técnica de diagnóstico padrão para as alterações celulares pré-cancerígenas é
confiável na prevenção dos casos graves e acessível economicamente. A infecção por HPV de alto
risco oncológico é necessária, mas não o suficiente para o desenvolvimento de câncer cervical.
Contudo, o diagnóstico molecular da infecção pelo HPV pode propiciar um diagnóstico precoce da
infecção, direcionando o acompanhamento das pacientes antes do aparecimento das lesões e evitar a
transmissão do HPV, e tem sido recomendado como ferramenta de prevenção, contudo é necessário
estudos de custo/efetividade dentro da realidade de financiamento do Sistema Único de Saúde.
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Resumo

A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é endêmica em muitas partes da África subsaariana. Contudo, sua transmissão através da
transfusão de sangue tem sido reduzida pelo rastreamento do antígeno de superfície da hepatite B (HBsAg). Sabe-se, porém, que
alguns indivíduos podem portar este vírus na ausência do antígeno HBsAg, denominada infecção oculta pelo HBV (IOB), motivo pelo
qual se recomenda o rastreamento do HBV DNA como teste complementar em bancos de sangue. Muitos países do continente Africano
se limitam a realizar somente a testagem de HBsAg nos doadores de sangue, e este muitas vezes por métodos menos sensíveis,
através de testes rápidos, que podem ocasionalmente obter resultados falsos negativos. Afim de identificar possiveis IOB, o estudo teve
como objetivo principal identificar a presença de HBV DNA em amostras testadas previamente para HBsAg por um Teste Rápido (TR)
com resultado negativos, coletadas em 2007 de doadores de sangue de uma província localizada na parte central de Angola. Foram
analizadas um total de 173 amostras de soro, as quais, foram submetidas a testes moleculares para detecção de HBV DNA através da
PCR em tempo real (qPCR). As amostras com HBV DNA detectavel, foram posteriormernte submetidas a quantificação de HBsAg,
utilizando um ensaio imunoenzimatico comercial. Das amostras testadas através da qPCR, dez (10/173 = 6%) tiveram HBV DNA
detectavel e destes cinco (5/10) confirmaram ser não reagentes para HBsAg na retestagem. A ausência de HBsAg na presença de HBV
DNA, nos chama a atenção para a IOB identificada em 3% (5/173) das amostras estudadas. É de grande importancia ressaltar que o
banco de sangue utilizou testes rápidos para a triagem de HBsAg, que é um método menos sensível comparados a testes
imunoenzimáticos comerciais, o que impossibilitou a detecção de cinco indivíduos verdadeiramente positivos para HBsAg. Também,
vale destacar a importancia da utilização de testes moleculares para triagem de doadores nestes bancos de sangue, mesmo quando
haja a negatividade do HBsAg, garantindo assim, a não transmissão e disseminação do vírus da hepatite B via transfusional, nesses
paises de elevada endemicidade.
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Resumo

Introdução:A rede de saúde pública do município de Olinda compreende 55 unidades básicas de
saúde e 11 policlínicas de média complexidade distribuídas nos diferentes bairros do município,os
quais atendem os usuários do SUS através das equipes de Unidades de Saúde da Família(USF).O
Laboratório Municipal de Saúde Pública de Olinda (LMSPO) realiza os exames para toda a rede e o
diagnóstico laboratorial do HIV/AIDS foi implantado desde 2005 de acordo com as diretrizes do
Ministério da Saúde.Objetivo:descrever a soropositividade do HIV nos usuários do SUS que
realizaram os exames sorológicos no período de 2005-2018. Desenho do Estudo:Trata-se de um
estudo descritivo,retrospectivo,baseado em dados secundários do Sistema de Exames LaboratoriaisSIREX onde são cadastrados todos os pacientes que realizam a sorologia no
LMSPO.Metodologia:Os dados foram resgatados dos relatórios anuais referentes as
variáveis:sexo,faixa etária e categoria de exposição do HIV.Resultados:De 2005-2018 foram
cadastrados 42.004 pacientes que realizaram sorologia do HIV.Identificou-se 576 (1,37%)resultados
positivos, sendo 49,6% do sexo feminino e 50,3% do sexo masculino.Ao longo dos anos estudados
observou-se uma maior soropositividade em 2006(2,92%),2017(3,86%) e 2018(2,59%) e nos demais
anos a soropositividade situou-se entre 0,8% a 1,43%.Por ano, uma média de 3.200 pessoas foram
testadas, observando-se diminuição a partir de 2015.Em relação a categoria de exposição dos
indivíduos testados, um maior percentual foi observado nas pessoas que se denominaram
Heterossexuais(HTS) seguido do grupo dos Homossexuais(HSH).A faixa etária com maior percentual
dos testados na série histórica foram indivíduos jovens na faixa de 20 a 30,onde foi evidenciado o
maior percentual de soropositivos.Discussões: Os dados desta série histórica do diagnóstico do HIV
revelam um percentual de soropositividade de 1,37% semelhante a maioria dos municípios
brasileiros,adultos jovens,e em pessoas com perfil Heterossexual.Com a implantação dos testes
rápidos nas unidades básicas de saúde, o número de pessoas testadas diminuiu ao longo dos anos
Conclusões:Desde 2005 que o LMSPO contribui de forma segura e eficiente no diagnóstico
laboratorial do HIV para os usuários do sistema de saúde do município de Olinda,identificando os
casos positivos, agilizando assim o acompanhamento nas unidades básicas de saúde e tratamento
adequado no Centro de Testagem (CTA) do município.
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Resumo
A epidemiologia da infecção pelo HIV mudou acentuadamente com a expansão do acesso à terapia antirretroviral (TARV) diminuindo tanto
a prevalência global quanto a incidência mundial. O conhecimento da diarreia infecciosa em pacientes com HIV/AIDS adquiriu grande
importância, pois ela vem se apresentando como a segunda maior causa de morbidade e mortalidade em pacientes com AIDS. Os
parasitos intestinais e os coccídeos intestinais tem importante causa de diarreia prolongada nos portadores HIV/AIDS em todo mundo. O
objetivo deste estudo foi identificar os parasitos e coccídeos intestinais em portadores de HIV/Aids, com e sem diarreia, atendidos na
Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado. Os parasitos foram diagnosticados nas fezes através de microscopia óptica,
PCR e NestedPCR gene alvo 18S ribosomal RNA. O total de 1.398 amostras de fezes foram recebidas para exames parasitológicos das
quais foram selecionadas 876 (62,7%) para o estudo por não estarem com conservantes. As amostras foram classificadas de acordo com
as suas consistências fecais em: 421 (48,1%) pastosas, 317 (36,2%) formadas, 133 (15,2%) líquidas e 5 (0,6%) semiformadas. Foram
positivas para os protozoários e helmintos intestinais 467 (53,3%) amostras de fezes. Entre os protozoários a maior prevalência foi para
Entamoeba histolytica/dispar com 213 (45,6%), seguido por Endolimax nana com 120 (25,7%), Entamoeba coli com 77 (16,5%),
Blastocistis hominis 17 (3,6%), Giardia lamblia com 29 (6,2%), Iodamoeba butschilli 5 (1,0%), Balantidium coli 1 (0,2%) e Isospora belli
com 1 (0,2%), e entre os helmintos a maior prevalência foi para Ascaris lumbricoides com 29 (6,2%), seguido por Strongyloides stercoralis
3 (0,6%), Ancilostomídeos com 2 (0,4%), Enterobius vermicularis com 2 (0,4%), Trichiuris trichiura 1 (0,2%). Entre as 600 (68,5%)
amostras negativas para os parasitos intestinais, 124 (14,2%) apresentaram piócitos, leveduras e cristais de charcot-Leyden e em 476
(54,3%) amostras não apresentaram micro-organismos. A extração do DNA genômico foi realizada em 113 (12,9%) amostras, sendo 73
(64,6%) de consistências pastosas, 26 (23%) formadas, 13 (11,5%) líquidas e 2 (1,8%) semiformadas. Cinquenta e seis (49,6%) pacientes
eram portadores de HIV/AIDS, 30 (26,5%) negativos e 27 (23,9%) estavam sob a avaliação laboratorial. O produto da extração do DNA
genômico extraído foi quantificado e variou de -0,1 ng/µL a 179,5 ng/µL.
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Resumo

Introdução: As hepatites virais são doenças que acometem o fígado e são consideradas um grande
problema de saúde pública, pois as condições sanitárias, socioeconômicas e irregularidades de saúde
são elementos consideráveis. As hepatites possuem cinco tipos diferentes e elas são classificadas de
acordo com sua transmissibilidade, os tipos A e E, são adquiridos por via oral-fecal através da água e
alimentos contaminados, a transmissão dos tipos B, C e D ocorre através do ato sexual, contato com
sangue, sêmen e material perfurocortante. No Brasil é oferecida vacinação gratuita para as hepatites
A e B, para os tipos C, D e E, são adquiridas medidas de prevenção e não exposição ao agente.
Objetivo: Analisar a distribuição dos casos de hepatites virais no Brasil nos anos de 1999 à 2016.
Desenho do estudo: Estudo quantitativo, descritivo, exploratório do tipo transversal. Métodos: Foi
realizado uma coleta de dados secundários no DATASUS (Departamento de Informática do SUS)
através das notificações registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação para o
agravo Hepatites. As variáveis utilizadas no estudo foram, número total de casos, tipo de hepatite,
região de notificação, sexo, raça e faixa etária. Resultados: Foram registrados um total de 516.058
casos confirmados no Brasil, com maiores incidências pelos vírus B (212.31), vírus C (182.389) casos.
A proporção de casos varia com as regiões brasileiras, Nordeste (30,8%) vírus A, Sudeste (35,4%)
vírus B e (62,2%) vírus C e Norte (76,8%) vírus D. Com relação ao sexo, há predominância masculina
com 5.569 casos, com faixa etária entre 20-39 anos de idade (2.595 casos) e pardos (8.225 casos).
Discussões: Nos resultados encontrados podemos observar uma maior predominância de casos
confirmados em homens, principalmente pelo vírus B, se cronificando para D e vírus C nas regiões
Norte e Nordeste, destacando a falta de conhecimento sobre tratamento e prevenção e falta de
saneamento básico, e a região Sudeste, caracterizada pelas grandes cidades, maiores índices de
usuários de drogas injetáveis e números de parceiros sexuais por pessoa. Conclusão: De acordo com
os dados analisados, o número de casos de hepatites vem crescendo consideravelmente nos últimos

anos, atingindo principalmente adultos jovens. Deve-se ressaltar a importância dos cuidados e
vacinação, a fim de tentar reduzir o número de casos e alertar a população sobre os devidos
cuidados.
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Resumo

A aids possui caráter pandêmico e de distribuição desigual, mediante variáveis socioeconômicas das
regiões. Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) podem facilitar a compreensão da dinâmica
da doença de uma determinada região. Objetivou-se realizar a distribuição espacial e temporal da aids
de Fortaleza, Ceará. Trata-se de estudo descritivo, com enfoque ecológico, que utilizou recursos de
análise espacial. O local do estudo foi Fortaleza, Ceará, tendo o bairro como unidade de análise. Os
dados foram obtidos através das fichas de notificação das pessoas residentes no município,
notificadas com aids no período de 2002 a 2013. Utilizaram-se dados populacionais do Instituto
Brasileiro Geografia e Estatística. Foi calculada a incidência a cada quatro anos (três períodos) pelo
método bayesiano local. A presença de aglomerados foi avaliada pelo Índice de Moran Local (Local
Indicators of Spatial Association – Lisa), com apresentação gráfica no LisaMap; o primeiro identifica a
dependência espacial e quantifica o grau de associação espacial em cada localidade, enquanto o
último permite visualizar clusters espaciais significantes. Os valores de significância foram divididos
em quatro grupos (não significantes, de 95%, de 99% e 99,9%). Foi aprovado por um comitê de ética,
com protocolo CAAE 17987213.3.0000.5054. A região do litoral norte possui bairros com clusters
sempre com nível de significância presente nos três períodos, dentre eles. Praia de Iracema, apesar
de possuir as mais altas taxas de incidências, no terceiro período não apresentou significância
estatística para correlação espacial local. Apesar das incidências de aids dos bairros do lado oeste
apresentarem taxas mais altas ao longo do período, há pouca extensão territorial com autocorrelação
significante. O lado leste da cidade possui grande variação de bairros com nível de significância maior
ou igual que 95% ao longo do período. A maior extensão territorial de significância estatística no lado
leste do município encontra-se no período de 2010 a 2013. A porção litoral norte possui significância
estatística relevante para clusters de aids, em todos os períodos. Estas localidades são de grande
fluxo turístico, necessitando de ações imediatas de prevenção de HIV/aids. O método Bayesiano,
aliado ao recurso do Lisamap, permitiu identificar aglomerados da doença, ampliando o conhecimento
da dinâmica da aids no município.
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Resumo
Introdução: A diversidade genética do HIV-1, na região Nordeste do Brasil, é representada principalmente pelos subtipos B, C, F1 e
recombinantes BF. Alguns recombinantes foram identificados e caracterizados na região, como as CRFs 70, 71_BF e BC, em
Pernambuco e Bahia. Entretanto, outros estados precisam expandir o monitoramento da epidemiologia molecular do HIV-1 visando
melhorar o conhecimento da epidemia. Objetivo: O estudo visa identificar os subtipos do HIV-1 circulantes no estado do Maranhão
(Brasil) nos anos de 2016 e 2017. Desenho do Estudo: Estudo transversal, descritivo. Métodos: Foram obtidas 279 sequências,
correspondentes à região da protease e parte da transcriptase reversa do HIV-1 (posições 2262 – 3290 relativas à cepa de referência
HXB2), do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Maranhão (LACEN-MA). As sequências estavam armazenadas no banco
de dados do laboratório e foram sequenciadas através da metodologia TRUGENE HIV-1 Genotyping Assay (Siemens Diagnostics). A
subtipagem viral foi realizada pelo REGA HIV-1 & 2 Automated Subtyping Tool (version 2.0). Resultados: Através da análise das 279
sequências, observou-se as seguintes frequências dos subtipos e recombinantes do HIV-1: B (n=214, 76.7%), F1 (n=18, 6.5%), C (n=03,
1.1%), BF (n=25, 9.0%) e BC (n=01, 0.36%). No ano de 2016, foi encontrada uma maior frequência de cepas F1, C e BF, além da única
recombinante BC identificada, entretanto sem demonstrar diferença estatística em relação ao ano de 2017. Discussão: O estudo
demonstrou resultados semelhantes a outros estados da região Nordeste, onde prevalecem o subtipo B, F1 e os recombinantes BF,
além da baixa frequência do subtipo C, cuja maior circulação ocorre na Região Sul. É de grande importância o estudo da epidemiologia
molecular do HIV-1, a fim de proporcionar melhores estratégias de prevenção, identificação das cepas de maior disseminação e
avaliação da transmissão viral, além de estimular o desenvolvimento de outros estudos envolvendo a resposta ao tratamento e
construção de vacinas. Conclusão: Portanto, há uma grande diversidade viral do HIV-1 no estado do Maranhão, inclusive com uma alta
circulação de recombinantes BF.
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Resumo
Introdução: A HIV/Aids continua sendo uma pandemia mundial, a qual deixa seus portadores extremamente vulneráveis a
outras doenças. Mesmo após o uso da terapia antirretroviral o número de óbitos por doenças oportunistas continua
crescendo. Dentre as infecções oportunistas se destacam a pneumocistose e tuberculose pulmonar atípica ou disseminada e
nas neoplásicas, o sarcoma de Kaposi e linfoma não Hodgking. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos por
doenças oportunistas de pacientes com HIV/Aids, no estado da Bahia, no período de 2007 a 2016. Metodologia: Trata-se de
um estudo descritivo, observacional, com dados agregados e secundários. Foram utilizados dados de óbitos por HIV/Aids no
estado da Bahia, obtidos no banco de dados do SIM no período de 2007 a 2016. Resultados: Foram notificados 5.339 óbitos
por doenças oportunistas, com 53,8% dos casos concentrados na macrorregião Leste. As notificações foram mais frequentes
no sexo masculino variando de 64,8% na “linha d” a 66% na “linha c”, quando comparado ao sexo feminino que variou de
33,6% na “linha c” a 35,2 na “linha d”. A faixa etária mais acometida foi a de adultos de 35 a 49 anos, variando de 46,7% na
“linha a” a 48,2% na “linha b”. Quanto as linhas da declaração de óbito, a causa final de morte mais frequente foi a sepse,
correspondendo à 56,8% do total presente na “linha a” deste documento. Discussão: As infecções oportunistas continuam
sendo um problema grave no estado da Bahia. A macrorregião Leste detém o maior número de mortes pois compreende
Salvador. Os homens procuram menos os serviços de saúde do que as mulheres, corroborando para o fato de o sexo
masculino apresentar o maior número de óbitos. A faixa etária de 35 a 49 anos foi a mais acometida, provavelmente por
causa do tempo de latência do vírus, uma vez que essas pessoas devem o ter adquirido quando eram mais jovens. Ao fazer
análise da “linha a”, a sepse foi a mais frequente, o que pode ser explicado pelo princípio de que apesar dos programas de
prevenção presentes no país, os diagnósticos de pacientes com HIV/Aids continuam sendo tardios, quando apresentam
alguma infecção oportunista, necessitando de internamento. Conclusão: Houve um aumento no número de óbitos por
doenças oportunistas na Bahia no período de 2007 a 2016 o que aponta para a necessidade de maior atenção e investimento
em métodos de diagnóstico e adesão de tratamento da HIV/Aids com o intuito de minimizar esse quadro.
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Resumo
As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) têm sido um fenômeno global, apresentando-se na atualidade como um dos mais
importantes problemas de saúde pública. Na adolescência, a não adesão às medidas de prevenção para IST, associada ao início
precoce da vida sexual, tornam esta população mais suscetível a estas infecções (COSTA et al, 2013). Assim, as ações educativas
podem cumprir um papel importante nesta fase, uma vez que trazem informações e trocas de experiências acerca da atividade sexual
segura (GENZ et al, 2017). Este trabalho tem como objeitvo relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem durante uma ação de
prevenção à saúde em uma escola da cidade de Maceió-AL. Trata-se de um relato de experiência realizado por discentes do 6° período
de Enfermagem durante uma ação de educação em saúde da disciplina Práticas Integrativas em Saúde III. Incialmente, foi realizada
uma roda de conversa sobre sinais e sintomas das infecções, demonstrando como se prevenir através da utilização das camisinhas
masculina e feminina em próteses peniana e pélvica. Também foi utilizada uma dinâmica intitulada como “fala sério ou com certeza” para
interação dos grupos e um álbum seriado. Foram abordados as ISTs como: gonorreia, tricomoníase, hepatite B, HPV, HIV/AIDS e sífilis,
com foco nos sinais e sintomas. Para elaborar essa ação, as discentes pesquisaram sobre quais as ISTs mais comuns na adolescência,
uma vez que essa fase é caracterizada por dúvidas e sentimentos conflituosos em relação a vivência da sexualidade tendo como
consequências comportamentos de riscos à saúde. Houve uma interação positiva acerca da temática, os adolescentes demonstraram o
uso dos preservativos nas próteses, esclarecer dúvidas e foram informados sobre os testes rápidos para detecção das ISTs: HIV, sífilis e
hepatites B e C, disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde de forma gratuita. Desta forma, o profissional enfermeiro é de suma
importância nessas ações de prevenção e redução dos números de casos, contribuindo para a educação em saúde através da
construção e multiplicação do conhecimento e concomitantemente a autonomia do indivíduo na realização do autocuidado.
Adolescente, Infecções sexualmente transmissíveis, Promoção da Saúde.
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Resumo

A juventude e a adolescência são momentos de descobertas e vulnerabilidade, e segundo o Ministério
da saúde o jovem e o adolescente estão entre os grupos mais vulneráveis a adquirir Infecções
Sexualmente Transmissíveis (IST’s), destacando entre elas o vírus da Imunodeficiência Adquirida
(HIV). Diante disto, objetivou-se identificar os aspectos das práticas de Educação em Saúde voltadas
para jovens e adolescentes sobre o HIV/Aids na Escola. Trata-se de uma revisão integrativa da
literatura, cuja questão norteadora proposta refere-se à quais são as principais características da
produção cientifica relacionada as Educação em Saúde para jovens e adolescentes sobre a
prevenção do HIV/Aids, no período compreendido entre 2006 e 2013? Capturou-se os dados através
da plataforma BVS a partir dos seguintes descritores em ciências da saúde e respectivos
cruzamentos: Educação em Saúde (AND) Jovens (OR) Adolescentes (AND) Escolar (AND) HIV (OR)
Aids. Os critérios de inclusão estabelecidos foram tratar-se de artigos disponíveis em português,
inglês ou espanhol que se enquadrassem no período de 2006-2013. Obteve-se uma amostra de 10
artigos, estando 2 destes repetidos. Assim, restaram 8 artigos, dos quais apenas 6 atenderam aos
critérios de inclusão, dos quais 1 foi encontrado somente na base de dados LILACS, 4 na SCIELO e 1
na BIREME. Os estudos incluídos neste trabalho evidenciaram que entre os locais de realização da
pesquisa o Brasil foi o cenário predominante, com representação também em nível mundial,
evidenciando o fato de que a Educação em Saúde voltada para esse grupo etário sobre HIV/Aids e
demais IST’s na escola são uma prerrogativa mundial na perspectiva da epidemia global da Aids.
Elenca-se nos estudos diversos instrumentos de Educação em Saúde voltados para essa população
em ambiente escolar, entre eles o uso de rodas de conversa, círculos de cultura, reuniões de grupos
focais e palestras interativas. Destaca-se também o uso de recursos da internet como espaço de
discussão. Este estudo demonstrou que existem no decorrer do desenvolvimento do conceito teórico

da Educação em Saúde uma perspectiva fundamentada na capacidade reflexiva na tomada de
decisão e outra na mudança de atitude em detrimento da agregação de conhecimento e informação
como intervenção unilateral. Considera-se que mesmo os estudos incluídos nesta pesquisa
referenciam em algum momento apenas a dimensão teórica de ações, não propondo a construção
mutua do processo de ensino-aprendizagem.
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Resumo

Introdução: As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos, com
tropismo primário pelo tecido hepático, apresentando características epidemiológicas, clínicas e
laboratoriais semelhantes, porém com importantes particularidades. Objetivo: relatar a experiência
dos docentes e discentes do curso de graduação em Enfermagem da Faculdade de Tecnologia e
Ciências de Feira de Santana (FTC/FSA), Núcleo Regional de Saúde Centro Leste e profissionais do
Programa Municipal de Hepatites Virais, no desenvolvimento de uma ação educativa sobre hepatites
virais com o grupo populacional composto por Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e
Transgêneros (LGBTQ+). Método: trata-se de um relato de experiência, para descrever uma ação
educativa sobre hepatites virais, com a população LGBTQ+ de Feira de Santana-BA. Resultados:
observou-se que a população LGBTQ+ tinha pouco conhecimento sobre as hepatites virais, então a
atividade contribuiu para o esclarecimento das dúvidas e para a propagação de informações acerca
da importância da prevenção e diagnóstico precoce das hepatites virais. Após a realização desta
ação, aumentou a demanda para a realização do teste rápido para hepatites (B e C) e vacinação
contra Hepatite B no Programa. Foram realizados 73 testes rápidos para hepatites (B e C) e
vacinadas 20 pessoas. Também foram distribuídos materiais educativos e preservativos. Discussões:
ressalta-se que, atualmente, a população apresenta pouca informação sobre estas doenças,
sobretudo, a Hepatite C. Tal fato, demonstra a relevância das ações educativas para sensibilização da
população sobre os modos de transmissão, o que possibilitará às pessoas a percepção de sua
exposição ao risco de infecção e das diversas maneiras de aquisição dos vírus, contribuindo para
redução da disseminação das hepatite virais, bem como para adoção de medidas de prevenção e
diagnóstico precoce. Conclusões: acredita-se que a ação educativa foi relevante, uma vez que
possibilitou o esclarecimento de dúvidas da população e disseminação de informações acerca das
hepatites virais; aumentou a demanda para a realização do teste rápido para Hepatites (B e C) e para
vacinação contra Hepatite B no Programa. Assim, ações educativas devem ser realizadas de forma
contínua e periódica, não apenas em campanhas e ações de mobilização.
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Introdução: A educação em saúde é um instrumento importante para a disseminação de conhecimentos para a promoção da
saúde e prevenção de agravos relacionados ao HIV/AIDS. Ações educativas, sobre HIV/AIDS podem orientar e capacitar a
população sobre as causas da infecção e de que forma podem promover o autocuidado. Objetivo: Relatar a experiência de

acadêmicos de enfermagem nas ações de educação em saúde realizada nas salas de espera de uma unidade de saúde em
Maceió-AL. Métodos: Trata-se de um trabalho descritivo, do tipo relato de experiência, que aconteceu em uma unidade de
saúde de Maceió-AL, durante as atividades de uma disciplina sobre a atenção primária à saúde ofertada para os estudantes
do terceiro ano do curso de enfermagem de uma Instituição de Ensino superior de Alagoas. A atividade foi realizada no dia 19
de abril de 2017. Participaram da ação cinco acadêmicos de enfermagem, sobre a orientação de um professor. A ação durou
cerca de 40 minutos e aconteceu no período da tarde. A finalidade da ação foi apresentar aos usuários da unidade
conhecimentos básicos sobre os cuidados a saúde e prevenção da HIV/AIDS. Durante o período foram realizadas orientações
sobre: uso de preservativo, testes rápidos de HIV/AIDS, sífilis e hepatite B e C, importância da citologia para prevenção de
câncer de colo de útero. Resultados: Participaram das atividades usuárias e acompanhantes que estavam presentes na sala
de espera da unidade de saúde. Os usuários participaram de forma ativa com questionamentos e sanando dúvida. Os
acadêmicos puderam perceber que durante a realização da atividade criou-se um vínculo entre usuário e estudante deixandoo confiante em colocar suas experiências sobre o cuidado em saúde o que permitiu que durante a troca de conhecimento o
usuário se torna conhecedor sobre a temática. Discussão: Embora os esforços dos acadêmicos em trazer conteúdos
atualizados sobre forma de infecção pelo vírus, sobre a doença, como promover o autocuidado, estratégias de prevenção,
entre outros, o cuidado em saúde, no que diz respeito à prevenção de agravos e promoção da saúde, também depende do
usuário. Conclusão: A educação em saúde pode proporcionar aos acadêmicos a experiência de atuar como facilitadores de
informações importantes sobre saúde e, também, experimentar a troca de conhecimentos coma população.
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Resumo

Introdução: A terapia antirretroviral (TARV) promoveu reduções drásticas na morbidade e mortalidade
de pessoas vivendo com HIV (PVH). A utilização adequada da TARV requer monitoramento contínuo
do paciente para avaliar a resposta terapêutica e identificar eventos adversos relacionados à
administração a longo prazo. Objetivo: Descrever a resposta imunológica e virológica ao tratamento
em 12 e 60 meses do início da TARV. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo de coorte
longitudinal, realizado em um serviço de referência em doenças infecciosas, Belo Horizonte, Minas
Gerais, entre 2012 e 2017. Métodos: A população do estudo foi composta por 84 PVH, maiores de 18
anos, de ambos os sexos e que tiveram indicação para início da TARV entre janeiro e dezembro de
2012. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG e todos os participantes
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A coleta de dados se deu por meio da
análise de prontuários e entrevista com os participantes. Resultados: Dos 84 pacientes analisados,
75% eram homens. A média (DP) de idade no início do estudo foi de 36,57 (9,38) anos. O nível de
escolaridade mais frequente foi o ensino superior (49,4%). O primeiro esquema terapêutico mais
utilizado foi AZT/3TC/EFZ (81%). Os esquemas contendo IP representaram apenas 10,7%. Vinte e
nove por cento dos participantes, iniciaram a TARV com LTCD4+ < 200 cels/mL e 16,7%
apresentaram carga viral (CV) basal > 10000 cópias/mL. A mediana de LTCD4+ antes do início da
TARV e após 12 meses foi de 283,5 cels/mL (3-674) e 435,5 cels/mL (10-1048), respectivamente,
havendo diferenças estatísticas entre os dois tempos (p<0,01). Na análise de 12 meses após início da
TARV, 72% dos participantes atingiram supressão viral (CV<50 cópias/mL). Na análise de 60 meses,
62,7% apresentaram LTCD4+ > 500 cels/mL e 76,6% atingiram supressão viral. Discussão: A
efetividade da TARV no estudo foi semelhante a encontrada em outros estudos de eficácia. Apesar do
início tardio da TARV, notou-se aumento significativo de LTCD4+ e supressão viral nos primeiros 12
meses na maior parte dos indivíduos, seguido de estabilidade nos próximos anos. Conclusão: Apesar
da introdução tardia da TARV, a resposta terapêutica foi semelhante às estimadas, demonstrando sua
efetividade nos períodos analisados. Estes dados ratificam que a política brasileira de enfrentamento
da epidemia de HIV/Aids, de distribuição universal pelo SUS, é exitosa e deve ser mantida e
aprimorada.
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Resumo
Dezembro Vermelho é uma Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST),
instituída pela lei federal nº 13.504. No município de Itapipoca, a realização de Testes Rápidos (TR) para HIV, sífilis e hepatites B e C era
centralizado num Centro de Testagem municipal, diminuindo a acessibilidade da população e contribuindo para a baixa detecção de
casos novos dessas IST. Diante do exposto, a Campanha Dezembro Vermelho em Itapipoca teve como foco a promoção da saúde,
através de ações educativas de prevenção das IST, bem como o rastreamento de casos novos, através da testagem rápida em todas as
Unidades Básicas de Saúde (UBS). Objetivou-se analisar a eficácia de uma campanha de rastreamento de HIV, sífilis e hepatites virais
em Itapipoca, Ceará. A campanha aconteceu durante o mês de dezembro de 2018, em 40 UBS do município de Itapipoca, conforme
cronograma e divulgação prévios. Para realização da campanha foram treinados 38 enfermeiros da Estratégia Saúde da Família em TR
para HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Ao todo, foram realizados 927 TR para HIV, sendo 09 reagentes; 906 TR para sífilis, sendo 37
reagentes; 906 TR para hepatite B, sendo 01 reagente e 907 TR para hepatite C, nenhum reagente. À partir dessa campanha, observouse um número crescente de casos de HIV/Aids no município, muito provavelmente pela maior oferta de testes, já que a maioria das UBS
estão realizando-os como rotina. Com isso, o município precisa estruturar-se para condução dos casos novos, pois o mesmo não dispõe
de um Serviço de Atendimento Especializado em HIV/Aids, sendo os casos confirmados encaminhados para um hospital de referência
na capital do Estado.
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Resumo
O Vírus da imunodeficiência humana (HIV) pertence à família Retroviridae sendo o responsável pela Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS), que é o estado clínico mais avançado causado pelo vírus, sendo transmitido pelas vias sexual, parenteral ou vertical.
O HIV diferencia-se no tipo 1 e 2, porém HIV-1 é o mais patogênico e endêmico no mundo, o HIV-2 apresenta maior incidência na África
Ocidental e Ásia. A AIDS é um problema de saúde pública em todo o mundo, devido a sua distribuição endêmica e a alta gravidade da
doença, que leva a imunossupressão profunda do paciente. O trabalho visa relatar a utilização e o mecanismo de ação da terapia gênica
em pacientes portadores do HIV-1. Foi realizada uma revisão de literatura narrativa. Utilizou-se das bases de dados Science Direct,
Scielo e PubMed, artigos entre os anos 2008 a 2018, por meio dos seguintes descritores: Human Immunodeficiency Virus, Gene
Therapy e HIV Infection. Foram elegidos artigos em português e inglês de revisão e experimentais que apresentaram título e resumo de
acordo com o tema, totalizando 25 artigos utilizados. A terapia gênica baseia-se na utilização de células progenitoras hematopoiética,
que são editadas por lentivírus que introduzem ZincFingerNuclease (ZFN), a fim de quebrar a cadeia de genes responsável pela
codificação do CDR5 culminando na deleção dos 32 nucleotídeos responsáveis pelos genes. Portanto, sem a presença do co-receptor, o
linfócito T CD4+ não se infecta e assim não há aumento da carga viral. Atualmente a forma de tratamento para pacientes HIV positivo é
por meio da associação de antirretrovirais, que traz muitos efeitos adversos dificultando a adaptação e a utilização adequada dos
medicamentos, aumentando assim a carga viral do paciente. Essa terapia tem o objetivo de atuar nas fases da replicação do vírus, por
mecanismos de ação diferentes, a fim de impedir a multiplicação viral. Dessa forma, estudos vêm mostrando como forma alternativa de
tratamento da infecção por HIV-1, a utilização da terapia gênica, com objetivo de eliminar expressão do co-receptor CDR5 que é
necessário para a entrada do vírus no linfócito T CD4+. A terapia gênica, apesar de ainda não eliminar completamente a carga viral do
paciente é um caminho que pode levar a cura dos portadores do HIV. Além disso, traz grandes vantagens, pois apresenta menos
toxicidade que o tratamento convencional e conseqüentemente diminuindo os efeitos colaterais.
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Resumo

Introdução: Escassas são as informações fornecidas sobre o número de pessoas abordadas pelos
estudos de coorte na fase de inclusão bem como estimativas de indivíduos que aceitam ou não a
participar da pesquisa científica e os consequentes motivos para a tomada de decisão por parte dos
voluntários. Objetivo: descrever, por meio de elementos, os motivos relatados pelos voluntários em
aceitar participar de uma coorte avaliadora da morbi-mortalidade de pessoas vivendo com HIV
(PVHIV). a partir de estudo transversal realizado no Centro de Treinamento e Referência em Doenças
Infecciosas e Parasitárias. Método: Por meio de amostragem aleatória simples, foram obtidas as
informações sobre a origem do serviço assistencial do paciente (Sistema Único de Saúde ou Saúde
complementar), idade, sexo, escolaridade e motivo do consentimento em 29 pacientes participantes
do estudo de coorte QUARUP. Os motivos do consentimento foram expressos por meio das três
perguntas: “Por quê você decidiu participar da pesquisa?”; “Alguém te apoiou nesta decisão?” e “Ao
se deparar com o termo de consentimento livre e esclarecido, o que você esperava desta pesquisa?”.
Resultados: Dos 29 pacientes recrutados para a entrevista, contribuir com a ciência foi a resposta
ofertada para a decisão do aceite ao voluntariado por 59% dos entrevistados, seguido do maior
suporte clínico que a pesquisa poderia oferecer (n=10). A ausência de apoio para a tomada de
decisão foi respondida por metade dos entrevistados (n=15) e metade dos indivíduos optaram por não
responder ao questionamento. A melhoria da qualidade de vida em junção ao acompanhamento
adequado foi a opção unanime escolhida. Não houve diferença estatística entre sexo, idade ou
escolaridade para qualquer uma das perguntas realizadas (p>0.05). Conclusão: Este estudo
possibilitou detectar que PVHIV prezam pelo sigilo clínico e crença de avanço científico nas pesquisas
envolvendo a Aids. Sugerimos que, os estudos enfatizem, na fase de inclusão, a importância da
participação dos voluntários em pesquisas clínicas, tendo como princípio ético a autonomia do
participante. Reforçamos ainda a importância de seguir as recomendações éticas em pesquisa
científica, emanadas do Conselho Nacional de Saúde/Conep, considerando o destacado papel do
Brasil como importante ator na luta contra a flexibilização destas regras.
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INTRODUÇÃO: As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) estão entre os problemas de saúde
mais prevalentes do mundo, levando, muitas vezes, a infertilidade, a transmissão vertical
determinando perdas gestacionais ou doenças congênitas, e aumento do risco de infecção pelo HIV.
OBJETIVO: Analisar os instrumentos e métodos utilizados na educação e profilaxia das DST’s mais
prevalentes. DESENHO DE ESTUDO: Estudo descritivo do tipo Relato de Experiência. MÉTODOS:
Trata-se de um relato de experiência acerca do ensino sobre DST’s. No local estavam presentes 40
pais de alunos do ensino fundamental da Escola Municipal Luís Augusto Crispim na cidade de João
Pessoa - Paraíba. Houve exibição de slides para explicar particularidades de doenças como sífilis,
herpes, cancro mole, HIV, entre outras. A explanação do assunto foi realizada utilizando linguagem
coloquial e recursos audiovisuais, tornando a apresentação mais dinâmica. Além disso, houve
distribuição de preservativos, lubrificantes e panfletos educativos. Foi realizado um questionário antes
e depois da palestra a fim de avaliar o quanto a aula contribuiu para o crescimento intelectual dos
ouvintes, possibilitando a propagação da informação aos familiares e contribuindo para prevenção de
doenças sexualmente transmissíveis. RESULTADOS: Após a palestra, os presentes conseguiram

responder todas as perguntas do questionário de forma correta, mostrando que a explanação do
grupo palestrante foi eficaz, pois o mesmo questionário foi distribuído antes da palestra em que houve
bastante erro nas respostas. DISCUSSÃO: Os resultados apresentados mostram que o método e os
instrumentos utilizados foram importantes no processo de ensino-aprendizagem do público alvo, visto
que os pais de alunos interagiram durante todo o período de ensino. CONCLUSÃO: Observou-se que
é importante os pais terem conhecimento sobre as DST’s a fim de orientar seus filhos sobre o perigo
do sexo desprotegido, que pode desencadear muitos problemas na vida do adolescente. As
informações passadas aos ouvintes sobre o contágio, características das lesões, sintomatologia e
prevenção contribuíram para promoção da saúde, fazendo com que haja diminuição dos riscos de
contágio e evolução das doenças.
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Resumo
Introdução: A qualidade da assistência á gestantes durante a gravidez e o parto é um importante determinante da redução de
transmissão vertical da sífilis, segundo a organização mundial da saúde (OMS), a sífilis congênita é um dos mais graves desfechos
adversos preveníveis na gestação, sendo que em 40% das gestações quando não tratada, há perdas fetais e perinatais. Objetivos:
identificar a epidemiologia da sífilis congênita no Estado de Alagoas de 2000 a 2012. Desenho do Estudo: foi elaborado um estudo com
dados do boletim epidemiológico AIDS/IST de Alagoas, foi feito um levantamento dos casos de sífilis congênita de todo o estado de
Alagoas, esperamos um resultado satisfatório com os dados obtidos. Métodos: Estudo descritivo, a partir de dados obtidos do boletim
epidemiológico AIDS/IST e hepatites virais do estado de Alagoas de 2000 a 2012. Resultados: A taxa de detecção no estado
apresentou crescimento de 2000 a 2012, possivelmente influenciada pela ampliação da atenção básica e melhoria da vigilância
epidemiológica, a maior taxa do estado com 6,9% casos em menores de 1 ano por 1.000 N.V. foi observado em 2012, desde 2003,
Alagoas vem apresentando taxas de detecção acima da meta de eliminação pactuada até 2016. Em 12 dos 40 municípios com
população acima de 20.000 habitantes a taxa de detecção foi acima da do estado (6,9% por 1.000NV) no ano de 2012, entre Pilar, que
apresentou a maior taxa de detecção (16,0% por 1.000 NV), seguido por Atalaia (15,8% por 1.000 NV). Ano base de 2000 0,2%, 2001
0,3%, 2002 0,4%, 2003 0,9%, 2004 1,9%, 2005 3,4%, 2010 3,9%, 2011 5,9%, 2012 6,9% dos casos registrados. Discursões: No
período de 2000 a 2012, as maiores proporções de sífilis congênita em menores de 1 ano ocorreram em crianças cujas mães tinham
entre 20 a 29 anos (média de 54,9%). Em relação á escolaridade, constatou-se que, em média, 72,3% das mães tinham menos de 8
anos de estudo, sendo que 25,7% das notificações não apresentaram informação sobre essa variável, em relação ao pré – natal, as
características das mães de recém-nascidos com sífilis congênita foram, média de 61,1% de acesso ao pré-natal, da qual 60% não
tiveram seus parceiros tratados, o que reforça possíveis falhas na assistência pré-natal no estado. Concluiu-se: A positividade para
sífilis em gestante é ainda um desafio para o Brasil. Em conclusão, os presentes resultados deste estudo revelam falhas relacionadas às
ações de prevenção e controle da sífilis em Alagoas.
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Resumo

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) que, quando não tratada adequadamente
durante a gestação, é um fator determinante na elevação dos indicadores de morbimortalidade
materna e perinatal e no risco de ocorrência de sífilis congênita (SC). No Brasil, nos anos de 2005 a
2014, foram notificados 100.790 casos de Sífilis Gestacional (SG), havendo, nos últimos anos,
aumento na taxa de incidência dessa infecção, sendo essa taxa, no ano de 2013, de 4,7 casos por mil
nascidos vivos. O objetivo deste estudo foi descrever os aspectos epidemiológicos da sífilis em
gestantes residentes no Piauí no período de 2007 a 2016. Trata-se de um estudo transversal,

descritivo e retrospectivo, realizado com dados secundários sobre SG, entre residentes no estado do
Piauí, disponibilizados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – versão Net (SINAN
NET) no sítio eletrônico do DATASUS. Foram analisadas as seguintes variáveis: faixa etária, idade
gestacional no diagnóstico, raça/cor, escolaridade, classificação clínica, esquema de tratamento e taxa
de detecção. Calculou-se a taxa de detecção dividindo o número de casos de SG detectados em
gestantes residentes no Piauí no ano de 2007 e 2016 pelo número de nascidos vivos no mesmo ano e
local. Durante o período em estudo, foram notificados 1.653 casos de SG, sendo a maioria na faixa
etária de 20 a 39 anos (28,4%) e diagnosticados no 2º semestre de gestação (39,8%). Predominaram
os casos notificados na raça parda (69,8%) e que tinham escolaridade de 5ª a 8ª série do ensino
fundamental (28,4%). Com relação à classificação clínica, predominou a sífilis primária (31,5%),
seguida da sífilis latente (25,2%). A Penicilina Benzatina foi a droga mais prescrita para o tratamento
(91,2%). A taxa de detecção variou de 2,5/1.000 nascidos vivos (nv) em 2007 a 6,4/1.000 nv em 2016.
Conclui-se que houve aumento na incidência de casos SG no período, podendo-se considerar um
desafio para a saúde pública no Piauí. O diagnóstico tardio dos casos (2º semestre de gestação)
favorece a transmissão vertical e, consequentemente, o surgimento da sífilis congênita. Julga-se
necessário o fortalecimento da atenção básica com ações de educação em saúde na população,
melhora da qualidade do pré-natal, bem como a oferta de testes treponêmicos e não treponêmicos
para o diagnóstico e seguimentos dos casos, a otimização do tratamento, evitando as reinfecções,
sífilis congênita e outras formas graves da doença.
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Resumo

Introdução: A Sífilis na gestação constitui um problema de saúde pública. O município de Junqueiro,
localizado na 5ª microrregião de saúde de Alagoas, vem apresentando significativa prevalência de
sífilis gestacional, tendo sido identificados 8 casos de sífilis gestacional no ano de 2015. Contudo,
destacando a possibilidade de transmissão vertical, a captação precoce dos parceiros de gestantes
acometidas com sífilis configura-se como uma emergente necessidade de remodelação dos serviços
assistenciais em saúde pública. Objetivo: Descrever características relacionadas ao diagnóstico,
tratamento e monitoramento dos parceiros de mulheres portadoras de sífilis gestacional, no município
de Junqueiro-AL. Metodos: Estudo descritivo, exploratório, retrospectivo, de natureza quantitativa.
Foram analisadas todas as Fichas de Notificação e Investigação, bem como impressos de
monitoramento dos parceiros de oito gestantes com resultados reagentes para o T. pallidum no
município de Junqueiro/AL, no período de janeiro e dezembro de 2015. A análise foi realizada por
meio da estatística descritiva de frequências absoluta e relativa. Os aspectos éticos foram de acordo
com a resolução 466/2012. Resultados/Discussão: Constatou-se que a concentração dos casos de
sífilis em gestantes da zona rural, com 87,5% dos casos. Os parceiros estavam na seguinte
delimitação por faixa etária: 1 caso abaixo de 20 anos, 4 entre 20 e 30 anos e 3 com idades acima de
40 anos. Verificou-se que 5 gestantes (62.5%) foram diagnosticadas a partir de resultados reagentes
de teste-rápido no 1º trimestre e 3 dentre as que foram triadas no 2º trimestre. Entretanto, apenas
25% dos parceiros foram diagnosticados com sífilis. Com relação ao esquema de tratamento prescrito,
em 100% das gestantes foi utilizada a penicilina benzatina, e quanto à classificação clínica, os casos
notificados foram classificados como “primária” e sem registro (50%). Entretanto, não há nenhum
registro de tratamento dos parceiros. Conclusão: A vigilância em saúde dos parceiros de gestantes
que apresentam testes reagentes para sífilis é um importante fator para prevenção de sífilis congênita.
Contudo, notou-se que houve falhas no processo de captação, diagnóstico e o tratamento precoces
dos parceiros. O coimbate dessa infecção no município de Junqueiro requer efetivo monitoramento
pelas equipes de saúde da atenção básica, sobretudo no período pré-natal, pois sua falha pode
resultar em problemas de saúde para a mãe e o feto.
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Resumo

No Brasil, os agravos a saúde que mais acometem a população jovem estão relacionados ao
exercício da sexualidade, ao consumo de drogas e às causas externas. Dentre as Infecções
transmitidas através do ato sexual, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), doença
causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), é uma das que apresenta elevada incidência.
A disseminação de informações como medidas preventivas, é fundamental para a diminuição do
surgimento de novos casos da doença. Este projeto teve o objetivo de minimizar os riscos de
infecções por HIV. Neste estudo foi realizada uma pesquisa em uma escola pública estadual do
município de Castanhal, localizado na região nordeste do estado do Pará. 24 alunos estudantes do
ensino médio aceitaram participar da pesquisa respondendo a um questionário, sendo 16 do sexo
feminino e oito do sexo masculino, com faixa etária entre 15 e 19 anos. Após aplicação do
questionário foram realizadas palestras com informações sobre a doença, com ênfase nas formas de
transmissão e prevenção. Ao final os alunos receberam impressos informativos. A partir da análise
realizada nos dados obtidos dos questionários, foi possível observar que, nesta escola, os alunos
estão bem informados acerca da AIDS. 100% conheciam as formas de contágio, 99% informaram
corretamente o significado da sigla AIDS, 70% conheciam sobre o vírus HIV, 84% afirmaram que
teriam respeito e apoiariam um amigo,caso o mesmo viesse a ser infectado e 60% informaram ter
recebido as informações na sala de aula, em estudos da disciplina biologia. Vale ressaltar a
importância da disseminação de informações como medida profilática, enfatizando que trabalhos
desta natureza são fundamentais no processo de prevenção de enfermidades.
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Resumo
Introdução: As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST´s) representam um sério problema de saúde pública, sobretudo devido a sua
alta prevalência em população vulnerável. Enquadram-se como população vunerável para IST’s a população rural. Esta população
destaca-se principalmente por estar diante dos possiveis fatores e comportamentos de risco: sociodemograficos, alta migração do
campo para a cidade, bem como a baixa escolaridade. Objetivo: Caracterizar estudos que abordem estratégias de prevenção para IST’s
em trabalhadores da zona rural nas literaturas nacionais e internacionais. Desenho do estudo: Revisão integrativa, onde se buscou
responder a questão norteadora: Quais as evidências científicas sobre as estratégias de prevenção na população rural? Seguiram-se as
etapas: busca nas bases de dados, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, interpretação e síntese dos resultados.
Método: A busca foi feita nas bases de dados: Bvs, Scielo, Lilacs, Medline e Ebsco; os descritores em ciências da saúde (DeCS)
identificados para a seleção dos artigos foram: população vulnerável, HIV, fatores de risco e prevalência. Enquanto estratégia de busca
utilizou-se truncamento, operadores de proximidade e operadores boleanos. Resultados: Após a leitura minuciosa dos manuscritos,
nove artigos estavam de acordo com a temática proposta. Identificou-se a categoria temática: Estratégias de prevenção para as IST´s na
população rural. Dentre as estratégias destacam-se: melhorias para acesso aos serviços de saúde; implementação de políticas de
prevenção e tratamento as IST’s; programas educacionais de prevenção do HIV, direcionados para trabalhadores migrantes do sexo

masculino; melhoria das instalações para diagnostico da sífilis na saúde rural. Contudo, observa-se fragilidade na concretização dessas
medidas. Discussão: A carência de recursos humanos em saúde rural no Brasil e no mundo confere um aspecto preocupante,
considerando também fatores geográficos e organizacionais, na perspectiva do cuidado em saúde. As fragilidades na implementação da
politica e práticas de educação acarretam baixa qualidade de atenção e controle das IST’s nesse contexto. Conclusão: Portanto, o
desafio é consolidar as intenções, convergindo forças para oferta de promoção, atenção e cuidado em saúde, priorizando a diminuição
de desigualdades de acesso às ações e aos serviços do SUS, visando o controle e efetiva atenção as IST’s na população rural.
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Resumo
As Hepatites Virais (HV) são doenças infecciosas sistêmicas que, apesar da variação viral, a susceptibilidade é universal e tem em
comum o surgimento de hepatotropismo. São doenças de notificação compulsória com elevada prevalência no Brasil. O presente estudo
visa determinar a incidência de hepatites virais no Nordeste brasileiro. Trata-se de um estudo retrospectivo e quantitativo, realizado no
período de março a abril de 2018. Para composição da amostra foram utilizados dados notificados no Sistema de Informação de Agravo
e Notificação (SINAN) referente ao período de 2010 a 2017. No referente período foram notificados 3.402 casos de hepatites virais,
sendo o ano de 2017 com o maior índice destas viroses em todos os Estados da região Nordeste, com 2415 (71%) casos, com destaque
para o Estado da Bahia, que notificou a maior incidência, com 940 (28%) casos, seguido pelo Estado do Pernambuco, com 398 (12%)
casos. As hepatites virais constituem um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo, que mesmo com o advento de
vacinas a morbimortalidade ainda persistem. O Ministério da Saúde estima que 15% da população já teve contato com o vírus da
Hepatite B (VHB) e cerca de 60% dos indivíduos apresentam anticorpo anti-VHA. Estudos mostram que há maior prevalência de
infecção por hepatite B a partir dos 15 anos de idade, com aumento na 2ª e 3ª décadas de vida. Provavelmente, a maior incidência de
casos está associada ao estilo de vida e a comportamentos que oferecem maior risco, como o uso de drogas injetáveis e relações
sexuais sem uso de preservativos. Com esse estudo, conclui-se que os casos de hepatites virais aumentaram significativamente no
período analisado, sendo o ano de 2017 de maior incidência e o Estado da Bahia com o maior número de casos confirmados, fazendose necessária melhoria nas políticas de saúde pública em relação à imunização e profilaxias para o controle e erradicação das hepatites.
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Resumo
A sífilis é uma doença que apresenta como agente etiológico a bactéria Treponema pallidum, cuja transmissão pode ocorrer através da
via sexual e vertical - da mãe para o feto. Caracteriza-se como caso de sífilis gestacional aquele em que a gestante apresenta evidência
clínica de sífilis e/ou com a presença de sorologia não treponêmica reagente. No Brasil, a inclusão das notificações dos casos de sífilis
na gestação deu-se em decorrência das altas taxas de incidência e prevalência, observadas nas últimas décadas. Esse estudo
apresenta como objetivo elaborar um estudo epidemiológico dos casos confirmados de sífilis gestacional do Brasil nas últimas décadas,
notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter
descritivo retrospectivo, cujas informações foram coletadas de acordo com o período de 1980 a 2017, considerando todo o território
nacional. Os dados foram obtidos por meio eletrônico através do tabulador de dados do DATASUS, designado TABNET,
e posteriormente foram tabulados na ferramenta de suporte Microsoft Office Excel. Considerando o quantitativo total de casos
confirmados no Brasil, foram notificados 43584 casos, dos quais: 18201 correspondem a Região Sudeste, 8828 a Região Nordeste,
7718 a Região Sul, 5001 a Região Norte e 3836 a Região Centro-oeste. Ressalta-se que, apenas no ano de 2017 foram notificados
40311 casos, em que 16458 acometeram a Região Sudeste e 8409 a Região Nordeste, sendo as regiões com os mais elevados
números de casos. De acordo com as informações obtidas, analisa-se que a Região Sudeste apresenta o maior quantitativo de casos e
a Região Centro-oeste o menor quantitativo. Pode-se inferir que os elevados números de casos de sífilis em gestante no Sudeste estão
relacionados com a maior quantidade de notificações pelos profissionais de saúde desta região. Em relação as demais regiões, observase que quantidade de casos confirmados notificados são menores, principalmente em comparação com a Região
Sudeste. Logo, analisa-se que há casos subnotificados, não sendo possível inferir em valores absolutos quantas notificações não são

inseridas no SINAN. Ressalta-se que, a sífilis gestacional representa uma doença relevante no cenário nacional, visto que, os seus
números de casos são expressivos nas últimas décadas, sendo necessárias ações de vigilância assíduas, promoção da saúde e
prevenção da enfermidade, principalmente através de consultas de pré-natal eficazes.
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Resumo

Segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro, desde 2011 foi observado um aumento progressivo
de casos de Sífilis em adultos, caracterizando uma epidemia. Em 2015 foram notificados mais de 65
mil casos em adultos. A Sífilis é uma doença sexualmente transmissível com capacidade de causar
doença congênita, inclusive, levando ao abortamento e natimortos. O objetivo deste trabalho foi
avaliar os dados referentes as notificações de sífilis congênita nos últimos 10 anos (2007-2017), no
estado da Bahia. Os dados coletados foram provenientes do DATASUS, tendo como base o Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) referente à Sífilis Congênita. Através de um estudo
ecológico, avaliou-se: o período do diagnóstico, o número de casos, a realização ou não de pré-natal
e a letalidade da doença. Observou-se um aumento significante do número de casos de Sífilis
congênita, com clímax nos anos de 2015 e 2016, em acordo com a epidemia vigente no Brasil.
Verifica-se também um esforço para diagnosticar, mostrado pelo aumento do acompanhamento prénatal, chegando a 79,7% em 2017 contra 64,6% em 2007. Isto também é visto pela queda progressiva
do número de gestantes que não realizaram pré-natal, sendo 23% em 2007 e 11% em 2017. Uma
porcentagem média de 30% de Sífilis congênita só foi diagnosticada durante o parto e/ou curetagem.
Apesar do aumento do número de casos de Sífilis congênita, a letalidade caiu drasticamente a partir
de 2009, mantendo-se sempre abaixo de 3%. Isto ocorre, provavelmente, pela terapia eficaz com
Penicilina e sua instituição mais precoce. No entanto, mais estudos serão necessários para comprovar
essa relação.
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Resumo
Sífilis é uma doença sistêmica, com grandes repercussões materno-fetais, que demanda notificação compulsória. Neste
trabalho, apresentamos a prevalência dela em gestantes nos últimos dez anos, no estado da Bahia e sua associação com
outras variáveis. O estudo avaliou a prevalência decenal de Sífilis na Bahia, descreveu a gravidez na adolescência e o índice
de parceiros em tratamento ou já tratados. Tratou-se de um estudo ecológico de série temporal, referente ao período de 2007
a 2017. Os dados coletados foram provenientes do DATASUS, tendo como base o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). As variáveis utilizadas foram raça, faixa etária, escolaridade e tratamento dos parceiros. Foram
notificados 14.286 casos, com maior prevalência na raça parda 8.498 (59,5), e na faixa etária de 20-34 anos 9.209 gestantes.
Na avaliação de escolaridade feita com 14.242 gestantes, a maioria 4.796 (33,7) encontrava-se no ensino fundamental. Foi
perguntado se 14.171 parceiros realizaram tratamento, e houve 5.314 (37,4) respostas negativas. As porcentagens de
gestações nas adolescentes entre 10-19 anos variaram (9,0). O número de parceiros tratados variou (28,0), enquanto o de
não tratados variou (42,7) - A maioria de forma crescente. Notou-se um aumento de prevalência, que em 2015 foi de 2 casos,
163 casos em 2016 e 2.583 casos em 2017. Houve maior prevalência em mulheres pardas, de menor escolaridade, sem

aumento significativo no número de adolescentes grávidas. Outro aspecto é o elevado número de parceiros não tratados, que
aumenta progressivamente, constituindo um entrave no controle da doença. Houve acréscimo importante da prevalência,
notadamente no período de 2015 a 2017, revelando-se a necessidade de melhoria na implementação de políticas públicas de
controle, com foco na prevenção, aliada à educação para a saúde, a fim de evitar a permanência dessa ascensão do número
de casos.
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Introdução: A sífilis congênita é uma doença transmitida ao feto pela mãe infectada não tratada ou
inadequadamente tratada, por meio da circulação transplacentária. É uma doença evitável e de fácil
diagnóstico, considerada um importante problema de saúde pública devido à alta transmissibilidade e
a frequentes complicações. Objetivos: Calcular a incidência e avaliar a evolução temporal da sífilis
congênita entre 2007 e 2015. Desenho do Estudo: ecológico e de série temporal. Métodos: O
estudo foi desenvolvido com a utilização do banco de dados secundários do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação, fornecidos pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais,
referentes aos casos de sífilis congênita notificados no estado entre 2007 e 2015. Para análise dos
dados, utilizou-se estatística descritiva, cálculo de incidência de sífilis congênita e modelo de
regressão polinomial para análise de tendência temporal. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa sob o parecer nº 1.777.164. Resultados: Em Minas Gerais entre 2007 e 2015,
houve 4.381 casos notificados de sífilis congênita. A tendência da doença foi ascendente,
apresentando taxa de incidência de 0,61 a 5,08 por 1.000 nascidos vivos (NV) no período. A série
temporal entre 2007 e 2015 apresentou tendência crescente (p<0,05) de 0,98 casos ao ano de
incidência de sífilis congênita. A taxa média de incidência foi de 1,17 casos/1.000 NV, tendência
crescente de 0,49 casos/1.000 NV ao ano e aceleração positiva de 0,10 casos/1.000 NV ao ano.
Discussão: A taxa média de incidência de SC no período analisado foi superior à preconizada pelo
MS, que determina a redução para menos de 0,5 casos por 1.000 NV. Houve um incremento da
incidência considerável no período, infere-se que este aumento notório possa relacionar-se ao declínio
de subnotificações e ou à melhora da assistência prestada após implantação de políticas públicas
especificas. Conclusão: O número de casos notificados para sífilis congênita ainda é crescente e
tende a aumentar, sugerindo que há necessidade de otimização na assistência à gestante e de
medidas de prevenção sexual, assim como a ampliação do acesso à consulta pré-natal de qualidade e
a busca ativa dos parceiros para tratamento conjunto, para que se possa alcançar a meta de
erradicação da sífilis congênita no estado.
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Resumo

Introdução: A hepatite B é uma doença infecciosa viral caracterizada por lesões hepáticas dos tipos
inflamatória e/ou fibrótica, podendo ser ou não assintomática. A transmissão do vírus pode ocorrer por
via parenteral, vertical ou sexual e, assim como as demais Infecções Sexualmente Transmissíveis

(IST’s), corresponde a um importante problema de saúde pública. Objetivo: Avaliar a exposição
cumulativa aos fatores de risco para hepatite B e outras IST’s entre adolescentes de 15 a 19 anos.
Desenho do estudo: Estudo transversal e quantitativo, com abordagem descritiva, realizado entre
setembro/2014 e agosto/2015 com 1.061 adolescentes de 15 a 19 anos dos municípios de Lagarto e
Tobias Barreto, Sergipe, Brasil. Métodos: A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de
questionário sobre características sociodemográficas e exposição aos oito fatores de risco para
hepatite B e outras IST’s (tatuagem, piercing, transfusão/transplante, manicure e/ou pedicure sem
material próprio, compartilhamento de escova dental, relação sexual sem preservativo, uso de drogas
injetáveis e contato direto com sangue de outra pessoa). Para análise estatística foram utilizadas as
técnicas univariada e bivariada para obtenção da distribuição dos valores das frequências absoluta e
relativa no SPSS 20.0. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade
Federal de Sergipe com o seguinte CAAE: 35147814.8.0000.5546. Resultados: Somente 31,6% (n=
335) dos adolescentes não apresentaram exposição a nenhum dos oito fatores de risco avaliados. Em
relação à análise cumulativa, observou-se que 48,3% (n= 350) foram expostos a um fator de risco,
32,4% (n= 235) a dois, 13,2% (n= 96) a três, 4,8% (n= 35) a quatro, 1% (n= 7) a cinco, 0,1% (n= 1) a
seis, 0,1% (n= 1) a sete e 0,1% (n= 1) a oito fatores de risco para hepatite B e outras IST’s.
Discussão: Os resultados mostraram elevada exposição dos adolescentes aos fatores de risco
investigados – fato também encontrado em outros estudos nacionais que os têm classificado como
grupo populacional de alto risco para hepatite B e outras IST’s. Conclusão: Os adolescentes de 15 a
19 anos dos municípios avaliados configuram-se como grupo vulnerável à hepatite B e a outras IST’s.
Palavras-chaves: Adolescente, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Fatores de Risco

EXPOSIÇÃO RACIAL AO HIV/AIDS: UM ESTUDO RETROSPECTIVO NA PARAÍBA

Autores

Édija Anália Rodrigues de Lima 1, Ivoneide Lucena Pereira 1, Renata Olívia Gadelha
Romero 1, Leidyanny Barbosa de Medeiros 1, Sandra Aparecida de Almeida 1, Jordana de
Almeida Nogueira 1

Instituição 1 ufpb - Universidade Federal da Paraíba (Joao pessoa castelo branco)
Resumo
Na contemporaneidade brasileira, seja de forma velada ou explícita, a concepção da supremacia racial branca tem forjado cenários de
desigualdade no acesso à informação, a bens materiais e também na construção de uma identidade vinculada do papel social herdado
do Darwinismo Social. Do mito da supremacia racial surgiram diversificadas formas de exploração do homem negro e da mulher negra,
que passaram a ser utilizados como meio de capitalização econômica e também de satisfação sexual, colocando-os em situação de
vulnerabilidade social. Tal realidade é proeminente na busca de compreender como se dão as práticas sexuais desprovidas de
mecanismos de segurança contra a infecção pelo vírus HIV neste grupo. Este estudo objetiva conhecer a proporção de casos de
HIV/Aids segundo a categoria raça na Paraíba. Trata-se de um estudo retrospectivo, transversal, descritivo e com abordagem
quantitativa, baseado nas informações dos registros de casos de infecção pelo HIV/Aids do SINAN/PB de 2007 a 2017. Observa-se que
nos últimos onze anos a epidemia do HIV/Aids propagou-se na população negra, composta por pardos e pretos, devido a negação da
cor preta por parte dos primeiros, no momento da coleta de dados. O banco de dados apresentou 6.134 casos notificados de HIV/Aids
no Estado da Paraíba. Destes, 75,3% eram da cor negra, 20,8% branca, 0,2% amarela e 0,3% indígena. Nesse sentido, observou-se
que o critério racial se torna um recorte populacional significativo para transmissão do HIV/Aids. E, ainda se constituiu como um marco
importante da epidemia, com expressão relevante em todas as regiões do Estado, fortalecendo a tese sob o pressuposto da raça, da
seleção e da proteção do segmento branco em comparação aos demais segmentos da população, a partir da existência de
desigualdades ligadas ao modo de operação de mecanismos sociais tais como a educação formal e informal, e suas práticas
pedagógicas, a seletividade do mercado de trabalho, a pobreza e a organização familiar. Os resultados do estudo constituem sinal de
alerta à população negra, já que os números apontam aumento da prevalência do HIV/Aids entre eles, havendo ainda o estigma de
considerá-los como grupos de risco, acrescendo-lhes responsabilidade pela propagação da doença. Logo, os resultados nos convidam a
propor estratégias que despertem a consciência da população negra para práticas cotidianas de prevenção do HIV/Aids.
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Resumo
O miR122 está entre as moléculas descobertas recentemente que medeiam a designação do quadro clínico dos diversos
pacientes acometidos pelo vírus da Hepatite C (HCV). Este RNA não codificante é estudado em processos carcinogênicos e
fibrogênicos, visto que o mesmo tende a facilitar a replicação viral do HCV de acordo com a literatura, sendo um possível
ponto chave para o entendimento do carcinoma hepatocelular (HCC). Objetiva-se quantificar a expressão do miR122 nos
diferentes graus de fibrose e HCC, em amostras de tecido e soro, além da caracterização da população acometida pelo HCV
no estado de Pernambuco, tratando-se de um estudo transversal com comparação de grupos. A população constitui-se de
pacientes acima de 18 anos, de ambos os sexos sem coinfecção viral, divididos nos grupos: I- Fibrose F0-F1-F2, II- Fibrose
F3-F4 e III- HCC. Foram obtidas 45 amostras de soro e 12 de tecido hepático (6 tumorais e 6 adjacentes ao tumor), das quais
foram realizadas as extrações do RNA total por método de Trizol, com a consecutiva obtenção do cDNA do miR122, seguida
do cálculo de expressão relativa ΔΔCt. Testaram-se os resultados por Mann-Whitney e Wilcoxon Test Unpaired. Foi observada
redução progressiva na expressão do miR122 quando comparado o grupo de Fibrose F0-F1-F2 em relação ao grupo HCC
(p=0,027) nas amostras de soro. No cenário das amostras teciduais, foi observada uma tendência a estabilidade dessa
expressão (p=0,62) nos tipos normal e tumoral. Nossos resultados, colaboram com a literatura, apresentando o miR122 como
fator protetivo, além de sugerir que não há um foco de expressão do mesmo: preliminarmente, o miRNA encontra-se expresso
igualmente tanto nas regiões tumorais como nas livre de tumores, precisando de um n amostral maior para confirmar tal
hipótese. Tratando-se de resultados iniciais, podemos concluir que o miR122 pode estar atuando como fator protetor na
progressão de fibrose hepática na população pernambucana, bem como sua expressão pode não estar concentrada no tecido
tumoral em casos de HCC.
Fomento pela FACEPE por Bolsa do PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC).
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Resumo

A pessoa que vive com HIV/AIDS encontra-se cercada pelas barreiras impostas pelo preconceito,
sendo a principal delas a falta de informação. Nesse sentido o acadêmico que possui contato com a
extensão tem a oportunidade de sair dos limites da universidade e trabalhar com a população temas
estigmatizados, levando informação de qualidade, de forma clara e objetiva. Esse trabalho tem por
propósito relatar a vivência de acadêmicas durante as ações de um projeto de extensão universitária
que trabalha a visibilidade e empoderamento de pessoas que vivem com HIV/AIDS. Estudo realizado
por acadêmicas de enfermagem, Extensionistas do projeto REVIVAIDS (Reconstruindo a Visão Sobre
Pessoas que Vivem com HIV/AIDS), sendo de caráter qualitativo, realizado no período de Maio a
Dezembro de 2017, totalizando 10 ações, destas 8 foram mensais e 2 quinzenais. Tendo como local
de estudo uma casa de apoio a mulheres que vivem com HIV/AIDS, localizada bairro de Dois Unidos
em Recife-PE. A amostra consistiu nas residentes no local, atingindo-se aproximadamente 7 mulheres
por visita, o número é estimado pois o recinto possui alta rotatividade, logo o contingente atingido foi
bem variado. As ações ocorreram no formato de rodas de conversa, com o intuito de por os presentes
em posição de igualdade favorecendo a troca de saberes. Em cada encontro foram trabalhados temas
diferentes, trazendo a discussão sempre assuntos relevantes, como: a reafirmação do vínculo entre as
residentes na casa; construção da identidade pessoal com foco na autoestima e aceitação, adesão à
terapia antirretroviral e cuidados relativos à higiene íntima por meio da prática do autocuidado. Nesse
contexto, o grupo valeu-se de mecanismos lúdicos para trabalhar os assuntos de forma mais didática.
Por meio deste estudo, foi percebido o quão a extensão universitária é relevante, visto que
proporcionou tanto para as acadêmicas quanto para as mulheres momentos de discussão,
oportunizado pelo diálogo aberto, sem censuras e preconceitos, com informação de qualidade.
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Resumo
A sífilis é uma doença infectocontagiosa sexualmente transmissível, considerada um problema de saúde pública no Brasil.
Nesse contexto, o diagnóstico adequado e precoce da doença surge como fator importante no combate à sífilis. Atualmente
seu diagnóstico se dá predominantemente por técnicas sorológicas. No entanto, estudos apontam que essas técnicas
apresentam muitas limitações, a depender do estágio da doença, além de elevadas taxas de falsos-positivos. O diagnóstico
molecular tem sido apontado como uma alternativa a esses métodos. Diante disso, este trabalho tem como objetivo avaliar
protocolos de extração de DNA do Treponema pallidum em amostras de sangue total de pacientes com sífilis. Para isso, foi
realizado estudo comparativo descritivo entre quatro métodos de extração de DNA em amostras de sangue total (n=20) com
diagnóstico sorológico positivo para síflis: Fenol-clorofórmio (FC); Acetato de potássio-clorofórmio (AC); InstageneTM Matrix BioRad® (IM); e ReliaPrepTM Blood gDNA Miniprep System - Promega® (RP). Cada método foi avaliado a partir dos
parâmetros de concentração e pureza do DNA extraído, por meio de espectrofotometria. Avaliou-se também a praticidade
considerando a média de tempo despendido em cinco extrações e os equipamentos necessários para a execução de cada
técnica. A maior concentração de DNA obtida foi com FC (128,53ng/µl), no entanto a relação de pureza 260/280, foi melhor
em AC (1,91). Nenhuma das técnicas apresentou relação de pureza 260/230 entre o intervalo ideal. Variações nessas
relações indicam presença de contaminantes que podem influenciar nas técnicas moleculares. RP foi o método mais prático,
por demandar menos tempo (42,8min) e necessitar de menos equipamentos para sua execução. Com isso, como conclusão
preliminar, temos que os kits comerciais avaliados não correspondem a métodos eficientes, apesar da praticidade. Enquanto
que os métodos in house avaliados mostraram-se, tanto qualitativa quanto quantitativamente, mais eficientes para o
diagnóstico molecular da sífilis.
Diagnóstico; Doenças transmissíveis; Sífilis.
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Resumo
A sífilis é uma doença infecto-contagiosa sistêmica, de evolução lenta e crônica. A sífilis congênita é a infecção do feto pelo Treponema
pallidum, agente etiológico causador da sífilis, é transmitida de forma vertical mãe-bebê, em qualquer período da gestação ou estágio
clínico da doença em gestante não tratada ou inadequadamente tratada. Das diversas doenças que podem ser transmitidas durante a
gravidez e puerpério, a sífilis é a que possui maior a taxa de transmissão vertical, variando de 70% a 100% durante a fase primária e
secundária da doença, e diminuindo nas fases latente tardia ou terciáriaAnalisar as evidências científicas publicadas nos últimos cinco
anos que abordam a ocorrência da sífilis congênita no Brasil e seus fatores associados. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura
que reúne e sintetiza resultados obtidos a partir de outras pesquisas sobre o mesmo tema do estudo. De acordo com os resultados
encontrados nos artigos selecionados, a maioria das mulheres são da faixa etária adulto-jovem, da raça parda, estudaram até o nível
fundamental, fizeram o pré-natal, mas não realizaram o tratamento adequado para sífilis. Com relação aos recém-nascidos notificados
com sífilis congênita, não houve diferença entre os sexos, o peso dos bebês estava adequado para a idade gestacional, e
assintomáticos. Existe a carência no Brasil sobre o tema do estudo e por isso, os fatores associados à sífilis congênita não são
conhecidos por parte da gestão do sistema de saúde e resultam em políticas públicas inadequadas.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Os vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV) são responsáveis pela maioria das hepatites virais mundialmente,
tendo maior probabilidade de evolução para cronicidade em portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Há certa
variação geográfica na prevalência de ambas coinfecções. OBJETIVOS: Este estudo teve como objetivo determinar a
frequência das coinfecções HIV/HBV e HIV/HCV entre os pacientes atendidos no Serviço de Atendimento Especializado em
HIV/AIDS do Hospital Giselda Trigueiro em Natal/RN. METODOLOGIA: Realizou-se um estudo transversal com revisão de
prontuários de pacientes HIV positivos em tratamento no Hospital Giselda Trigueiro para determinar a frequência das
coinfecções, além de coletar dados sociodemográficos dessa população. RESULTADOS: Foram analisados prontuários de
1515 pacientes. Destes, 7 (0,5%) apresentaram coinfecção com HBV (HbsAg positivo) e 10 (0,7%), com HCV (anti-HCV
positivo). A população com coinfecção apresentou média de idade de 49 anos, sendo 76,5% homens e média de 5,5 anos de
estudo. 70,6% tiveram diagnóstico de HIV após 2001, com média de CD4 no diagnóstico de 211,5 cél/mm³. A carga viral do
HBV no momento do diagnóstico da hepatite teve média de 66253,67 UI/mL e do HCV com média de 2044222 UI/mL.
DISCUSSÃO: O estudo revelou uma frequência de coinfecção HIV/HBV e HIV/HCV abaixo da média relatada para a região
nordeste em estudos prévios, que seria de 4,3% para HBV/HIV e de 3,8% para HCV/HIV. Muitos prontuários não
apresentavam registro de resultado de sorologias para HBV e HCV. CONCLUSÃO: A frequência das coinfecções HIV/HBV e
HIV/HCV em Natal foram baixas, porém muitos prontuários não apresentavam registro de sorologias para HCV e HBV.
Palavras-chaves: HIV, Hepatite Viral, Natal, Frequência

FREQUÊNCIA DE Chlamydia trachomatis EM MULHERES PRIVADAS DE LIBERDADE NO
EXTREMO SUL DO BRASIL

Autores

Laura Carneiro da Rosa Aranalde 1, Júlia Silveira Vianna 1, Daniela Peres Martinez 1,
Fabiane Gatti 1, Carla Vitola Gonçalves 1, Ivy Bastos Ramis 1, Carlos Castilhos de Barros
2, Vanusa Pousada da Hora 1

Instituição 1 FURG - Universidade Federal de Rio Grande (General Osório, s/n, Rio Grande, RS), 2
UFPEL - Universidade Federal de Pelotas (Gomes Carneiro, n 1, Pelotas, RS)
Resumo
Introdução: A infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria Chlamydia trachomatis pode apresentar-se
assintomática e facilitar a transmissão dos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e papilomavírus humano (HPV). Dentre
populações vulneráveis a esta IST, estão às mulheres privadas de liberdade (MPL) que apresentam comportamentos de risco.
Objetivos: Identificar a frequência de C. trachomatis em MPL. Desenho do estudo: Realizou-se um estudo transversal
incluindo MPL de seis unidades prisionais da 5ª Delegacia Penitenciária Regional do Rio Grande do Sul. O estudo foi
realizado no período de maio/2017 a janeiro/2018, com coleta de dados relacionados à saúde e ao encarceramento das MPL.
Métodos: Foi realizada auto coleta de amostras cérvico-vaginais em 59 MPL que aceitaram participar do estudo. Nestas
amostras foi realizada reação em cadeia da polimerase para identificação molecular da C. trachomatis. Além disso, foi
aplicado questionário com questões sobre comportamento sexual e conhecimento sobre IST a todas as participantes.
Resultados: C. trachomatis foi identificada em 13,5% das MPL (8/59). Em relação às variáveis de comportamento sexual
dessas mulheres infectadas, 50% relataram usar preservativos às vezes e, 62,5% não usou preservativo na última relação
sexual. Além disso, 50% não lembravam o número de parceiros sexuais durante a vida. Ao avaliar o conhecimento sobre IST,
no total das 59 MPL, 59,3% desconheciam o aumento do risco de infecção por HIV em pessoas com alguma IST, assim como
57,7%, sobre o tratamento e a cura da Clamídia. Discussão: A infecção por C. trachomatis pode ser silenciosa, porém, é
capaz de desencadear problemas graves, como doença inflamatória pélvica e infertilidade. Neste estudo, a técnica de auto
coleta mostrou-se uma boa ferramenta para o diagnóstico de IST nesta população, que é de difícil acesso. Além disso, manter
relações sexuais desprotegidas é o principal fator de risco para infecção por Clamídia, o que é uma prática comum em
unidades prisionais, principalmente pelas condições emocionais e de confinamento que as MPL estão expostas. Por fim,
alerta-se o desconhecimento por parte desta população sobre os riscos causados por IST e as medidas de prevenção e cura.
Conclusão: Nesta perspectiva, a ligação entre os serviços de saúde e o sistema carcerário torna-se fundamental, na
promoção de programas de prevenção, diagnóstico e controle de saúde, bem como na educação dessas MPL com alta
vulnerabilidade social.
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Resumo
A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) atinge cerca de 170 milhões de pessoas no mundo, sendo um grave problema de
saúde pública. A principal forma de transmissão do vírus é pela exposição a sangue através de objetos contaminados e
produtos sanguíneos, sendo necessário seu monitoramento no ato da coleta sanguínea (pré-triagem) em serviços de
hemoterapia evitando o desperdício com bolsas de sangue, ou no diagnóstico em doadores de órgãos. O diagnóstico do HCV
é realizado através de imunoensaios, que se confirmados positivamente, necessitam de testes complementares como a PCR
para elucidar na identificação do genótipo viral, bem como a escolha do melhor tratamento. Diante disto, os biossensores vêm
se destacando como uma importante ferramenta para o diagnóstico, pois se constituem como dispositivos rápidos, práticos e
de baixo custo. Nancompósitos obtidos por meio da união de nanomateriais de carbono e polímeros são considerados uma
excelente estratégia no preparo de superfícies sensoras devido às suas atrativas propriedades físicas e químicas, as quais
podem proporciona uma maior sensibilidade analítica aos biossensores. Nessa tese duas propostas de biossensores para a
detecção do HCV foram desenvolvidas. Este trabalho descreve um genossensor baseado em Poli-L-lisina (PLL) e Nanotubo
de Carbono (NTC) para detectar o RNA viral do HCV. Os nanofilmes automontados pela técnica de camada-por-camada
apresentaram uma boa estabilidade, exibindo um coeficiente de variação (CV) de 3 e 4% para os picos catódico e anódico,
respectivamente. A resposta analítica do sensor, foi obtida por voltametria de onda quadrada, sendo obtidos resultados
satisfatórios, onde ouve um decréscimo de aproximadamente 30 µA no pico de corrente após a hibridização da fita
complementar. Como conclusão, ambas as plataformas sensoras mostram potencial para detecção do HCV em níveis de
importância clínica, sugerindo a possibilidade para desenvolvimento futuro de teste de pronto-atendimento, os quais poderão
auxiliar na triagem de hemocentros e diagnóstico da hepatite C.
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Resumo

O câncer do colo uterino é a maior causa de mortes por câncer entre mulheres e o segundo mais comum no mundo desse grupo. A
fragilidade da percepção de mulheres sobre a doença, aliada ao medo do diagnóstico e do exame preventivo são barreiras que
influenciam negativamente o processo de diagnóstico e tratamento. O fito deste relato é tratar da importância de grupos de educação em
saúde da mulher com foco em Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e câncer do colo uterino. Trata-se de um relato de
experiência de abordagem qualitativa. O trabalho, iniciado em 2014, é realizado semestralmente com um grupo de 50 mulheres do
programa de educação jovens e adultos em escola municipal de Alagoas, acompanhados por 10 voluntários (estudantes de medicina,
enfermagem, serviço social e professores). Inicialmente, há uma divisão em salas com oficinas de saúde de diferentes abordagens,
chamada de “Circuito Feminino”. As oficinas abordam temas como direitos da mulher, planejamento familiar, papel da mulher na
família e comunidade, violência contra mulher, histórias de grandes mulheres do Brasil e do Mundo, independência e saúde sexual da
mulher com foco na prevenção de ISTs e esclarecimentos relacionados ao câncer de colo do útero. Os debates sobre HPV, HIV, câncer
de mama e de colo do útero são acompanhados de vídeos e teatro do oprimido, cujos temas e simulações contam com a participação das
mulheres da comunidade. São realizados debates informativos por acadêmicos e profissionais de saúde, abrindo espaço para
depoimentos e dúvidas. As mulheres confeccionam cartazes sobre saúde da mulher e prevenção de ISTs que ficarão expostos na escola.
É realizado um desfile nessa oficina sobre a mulher como personagem ativo da manutenção da saúde física e mental de seu grupo, onde
as mulheres são coroadas e recebem faixas e flores na passarela. São distribuídas cartilhas ilustrativas sobre fatores de proteção e risco
de ISTs, métodos contraceptivos e câncer de mama e de colo do útero. A percepção e o conhecimento sobre essas doenças ainda estão
contaminados por mitos e ideias imprecisas quanto a prevenção e diagnóstico. O enfrentamento de medos do diagnóstico e da situação
de vulnerabilidade que envolve a mulher é essencial como frente de luta contra o câncer de colo do útero. Tal trabalho deve ser realizado
em parceria multidisciplinar que acompanha as mulheres da comunidade em seu ambiente escolar, familiar e de saúde, atuando de forma
clara e dinâmica na população-alvo.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A Hepatite A é uma doença contagiosa, geralmente assintomática e autolimitada,
causada pelo vírus HAV, um patógeno de transmissão fecal-oral. Historicamente relacionada à
precariedade de saneamento, sua transmissão clássica através de água e alimentos contaminados.
No município de Porto Alegre o coeficiente de incidência tendia à queda a partir de 2013 e a
população mais acometida era de crianças e adolescentes. Atualmente verifica-se um novo
cenário,representado pelo aumento expressivo do número de casos entre homens jovens e adultos.
Este perfil epidemiológico sugere transmissão pessoa-pessoa com componente comportamental.
OBJETIVOS: Estudar os casos de Hepatite A notificados no município de Porto Alegre,
estabelecendo um paralelo com situações semelhantes onde observa-se mudanças no perfil
epidemiológico da população afetada. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo dos casos
de Hepatite A detectados em Porto Alegre, sendo avaliado faixa etária, gênero e distrito por
residência. Para tanto, serão analisadas as notificações de 2017 e 2018. RESULTADOS: Houve
aumento no número de casos (13 casos em 2017 contra 34 casos no primeiro quadrimestre de 2018),
predominantemente entre homens (78%), na faixa-etária dos 20 aos 39 anos de idade (68%). Um dos
casos resultou em óbito. Estes dados são compatíveis com surtos observados em outros países e no
sudeste brasileiro em relação ao sexo e faixa etária. CONCLUSÕES: O perfil epidemiológico da
população afetada modificou e se apartou do previsto para uma doença cuja causa é fecal-oral,
aumentando a importância do resgate de mecanismo de transmissão e apontando para a necessidade
de análise da distribuição dos casos. Os dados obtidos em Porto Alegre contribuem de forma parcial
para a elucidação dos mecanismos envolvidos no aumento do número de casos de Hepatite A no
município. Estudos mais aprofundados, com informações sobre o processo saúde-doença, que vão
além das obtidas através da ficha do SINAN podem auxiliar a elucidar o cenário atual da Hepatite A.
Faz-se necessária, também, a revisão, por parte do Ministério da Saúde, das políticas públicas de
enfrentamento da doença, por exemplo, o público alvo da vacinação para Hepatite A. Aos serviços de
saúde e vigilância municipal cabe estabelecer estratégias para a mitigação desse agravo, como
vacinação e ações em saúde voltadas à informação e identificação precoce de casos para evitar o
surgimento de surtos.
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Resumo
Introdução: As hepatites são doenças do fígado, distribuídas mundialmente. Podendo curar espontaneamente ou progredir
para a fibrose, cirrose ou câncer do fígado. Cerca de 400 milhões de pessoas no mundo vivem atualmente com hepatite vital
e segundo estimativas, 1,5 milhões morrem cada ano, sendo assim, uma das principais causadoras de morte no mundo.
Objetivo: Descrever características dos casos notificados de vírus da hepatite B em mulheres no Brasil. Desenho do estudo:
Trata-se de um estudo com delineamento quantitativo, descritivo, retrospectivo. Métodos: O estudo foi composto por 44.983
casos notificados/suspeitos de mulheres com idade mínima de 10 anos, portadoras ou suspeitas de infecção pelo VHB. Os
dados foram coletados do dados do Ministério da Saúde, o SINAN, foram coletados e analisados entre os meses de julho e
dezembro de 2016. Foi feito a exportação de registros do SINAN pelo software Tabwin. Resultados: Os casos confirmados
tiveram variação entre 14,49 %, em 2010 e 17,95% em 2011. Os resultados mostraram que mulheres brancas, com faixa
etária de 25-30 anos e ensino médio completo são as que apresentaram maior número de casos. Em relação as possíveis
fonte de infecção, os dados revelaram que houve 23.458 notificações de relação sexual como possivel meio de transmissão,
representando mais de 50% dos casos, seguido de “outros,” com 8.383 notificações, representando 20% dos casos, que
engloba procedimentos cirúrgicos ou dentários e em terceiro lugar o meio domiciliar com 3.654, ou 10% das notificações. O
estudo identificou 10.302 gestantes, sendo as regiões Nordeste e Sudeste apresentaram taxas inferiores as médias nacionais,

não houve variação significantes entre os anos. Discussão: Em relação à idade, as maiores taxas são observadas em
mulheres em idade fértil, aumentando assim a preocupação com este público. Conclusão: Conclui-se que é necessária
implementação nas ações dos serviços de saúde, particularmente da Atenção Básica, no sentido de melhorar a prevenção
das ISTs, como a hepatite B e no pré-natal, para a detecção precoce das gestantes infectadas, visando um cuidado imediato e
eficiente do recém-nascido.
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Resumo

A hepatite B é uma infecção viral e constitui um grave problema de saúde pública. Pode ser
transmitida através de contato sexual e de secreções humanas, como transfusão de sangue infectado,
contato sexual, transplante de órgãos, hemodiálise, seringas ou agulhas mal esterilizadas,
transmissão vertical e manipulações dentárias, médicas ou tatuagens com material infectado. O
quadro clínico é variável: a infecção persistente resulta em cronicidade, podendo evoluir para cirrose,
insuficiência hepática fulminante e carcinoma hepatocelular. Em 90% a 95% dos casos, a infecção
evolui para a cura. Objetivou-se descrever as internações hospitalares por hepatite B no Estado da
Bahia, através da lista de morbidade do CID-10 (B18), no período de 2010 a 2017, quanto aos custos
de hospitalização, características sociodemográficas e mortalidade. Trata-se de um estudo
epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de
Morbidade Hospitalar (SIH-SUS) do Ministério da Saúde, tabulados em gráficos e tabelas no
programa Microsoft Excel 2016. Foram registradas 633 internações por hepatite B no estado da Bahia,
com redução de 90,94% de 2010 para 2017. O valor médio de internamento foi de R$ 1.199,98, com o
valor total de R$ 759 mil. O tempo médio de permanência hospitalar foi de 20,6 dias, 96,20% tiveram
caráter de urgência e a taxa de mortalidade foi de 20,06 óbitos/100 internações. O sexo masculino
correspondeu a 72,82% dos casos e 41,86% dos registros foram ignorados quanto à raça/cor. A faixa
etária predominante foi 40-49 anos (23,53%), seguida de 50-59 anos (22,43%) e 60-69 anos
(20,69%). O perfil epidemiológico dos pacientes infectados pelo vírus da hepatite B corrobora com os
dados encontrados na literatura, sendo predominante no sexo masculino provavelmente devido a
fatores comportamentais e na faixa etária acima de 40 anos possivelmente devido ao maior tempo de
exposição. Ressalta-se a importância da vigilância epidemiológica dessa doença na Bahia, garantindo
o estabelecimento de propostas adequadas de prevenção e rastreamento, como vacinação e
aconselhamento pré-natal e nos grupos de risco.
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Resumo

Introdução: As hepatites virais são infecções sistêmicas ocasionadas por vírus, cuja fisiopatologia
baseia-se na resposta inflamatória hepática ao vírus. Os tipos de hepatites virais mais prevalentes são
o tipo A, B, C, Delta e E. Tais vírus correspondem a cerca de 90% dos casos de hepatites. Objetivo:
Revisar a Bibliografia acerca da temática proposta. Desenho do estudo: Revisão Bibliográfica.
Métodos: Trata-se de um estudo de revisão integratuva da literatura realizado no período de 2014 a
2017, utilizando-se o banco de dados Medline e Lilacs. Nas buscas, foram utilizados os descritores:
Foram incluídos 5 artigos na revisão após os seguintes critérios: possuir menos de 10 anos de
publicação e que estivessem disponíveis. Discussão: As manifestações clínicas da hepatite são
variadas, sendo desde uma infecção assintomática até uma doença potencialmente grave.
Evidenciou-se a partir do advento da vacinação contra hepatite A e B, somado à redução dos
comportamentos de risco, uma queda na incidência anual da hepatite desde 1990. Deve-se atentar
para o início e o padrão de progressão dos sintomas, os quais podem fornecer indícios de outras
doenças, tais como colelitíase. No caso de incerteza diagnóstica, exames laboratoriais bioquímicos,
como dosagem dos níveis séricos de bilirrubina, alanina e aspartato-aminotransferase, fosfatase
alcalina, lactato- desidrogenase, albumina, hemograma completo e tempo de pró-trombina são
fundamentais na definição do quadro clínico da hepatite aguda. Conclusão: As hepatites virais
constituem um sério problema de saúde pública, que tem sofrido decréscimo no que diz respeito aos
casos de hepatites A e B, em virtude da vacinação. Estudos relacionados à terapêutica das hepatites
B e C tem sido elaborados e executados, no intuito de tornar possível a cura, com diminuição das
complicações, que cronicamente podem evoluir para cirrose ou para neoplasia.
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Resumo
As hepatites virais são importante problema de saúde pública na Bahia. Seus agentes etiológicos têm tropismo primário pelo
tecido hepático. O quadro clínico varia de forma assintomática ou ictérica, até insuficiência hepática grave. A forma de
transmissão depende do tipo do vírus, podendo ser via fecal-oral, sexual ou parenteral. Objetivou-se descrever as internações

hospitalares por hepatites virais no Estado da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10 (B19), no período de 2010 a
2017, quanto aos custos de hospitalização, características sociodemográficas e mortalidade. Trata-se de um estudo
epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de Morbidade Hospitalar
(SIH-SUS) do Ministério da Saúde, tabulados em gráficos e tabelas no programa Microsoft Excel 2016. Foram registradas
3.558 internações por hepatites virais no estado da Bahia, com distribuição decrescente de casos a cada ano, com redução
de 81,08% de 2010 para 2017. O valor médio de internamento foi de R$ 283,39, com o valor total de R$ 1.008 mil. O tempo
médio de permanência hospitalar foi de 4,4 dias e a taxa de mortalidade foi de 4,05 óbitos/100 internações. O sexo masculino
correspondeu a 55,93% dos casos, a faixa etária predominante foi de 50-59 anos (18,43%) e 57,61% dos registros foram
ignorados quanto à raça/cor. O perfil epidemiológico das internações por hepatites virais corrobora com os dados encontrados
na literatura, sendo predominante no sexo masculino por maior exposição a fatores de risco, como etilismo e tabagismo,
múltiplos parceiros sexuais, não uso de preservativos e uso de drogas injetáveis. A faixa etária acima de 50 anos foi exposta a
hemotransfusões sem triagem para hepatites virais e possuem maior tempo de exposição. Mesmo com diminuição do número
de internações a cada ano, ressalta-se a importância de reforçar as atividades de prevenção e rastreamento, como vacinação,
educação em saúde quanto ao uso e função de preservativos, além de aconselhamento pré-natal e nos grupos de risco.
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Resumo

As hepatites virais são doenças causadas por diferentes agentes etiológicos, de distribuição universal,
que têm em comum o hepatotropismo. Possuem semelhanças do ponto de vista clínico-laboratorial,
mas apresentam importantes diferenças epidemiológicas e quanto à sua evolução. Enfrentar o
importante problema de saúde pública que constituem, no Brasil, as doenças transmissíveis
endêmico-epidêmicas, continua sendo um grande desafio. Entre essas doenças salientam-se as
Hepatites Virais, cujo comportamento epidemiológico, no nosso país e no mundo, tem sofrido grandes
mudanças nos últimos anos. O objetivo do estudo foi traçar um perfil epidemiológico dos casos de
hepatites virais notificados no município de Serra Talhada, entre os anos de 2007 a 2017. Foi
realizado um estudo de série histórica observacional do tipo transversal, no intervalo de tempo de
2007 a 2017. Os dados foram tabulados em um banco de dados com auxílio do recurso Tabelas e
Gráficos do Excel 2010. Os cálculos foram realizados através dos programas Tabnet e Tabwin do
Ministério da Saúde. A análise descritiva dos dados envolveu as variáveis sociodemográficas: número
de casos, sexo, raça. No período investigado o número de casos de hepatites virais foram 4.143

casos, o maior percentual foi para o sexo feminino (70%) todavia, a predominância no sexo feminino
está relacionada a maior exposição de risco a doença, enquanto a raça, o maior percentual foi da cor
parda (61%) o aparecimento da doença na raça parda está relacionado ao Brasil ter forte
miscigenação. Torna-se necessário, ações especificas da vigilância epidemiológica em conjunto com
atenção básica focadas na educação em saúde, para controle e prevenção da doença na região do
sertão pernambucano. Para que se possa desenvolver normas adequadas de vigilância sanitária e
viabilizar a diminuição da incidência, ou mesmo a erradicação das infecções, devem ser considerados
os aspectos epidemiológicos e de prevenção, específicos para cada tipo de hepatite viral.
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Resumo

O Herpes vírus humano 2 (HHV-2) é o principal causador do herpes genital, que é a causa de uma
das mais prevalentes infecções sexualmente transmissíveis no mundo (ISTs). Em populações
carcerárias as ISTs são problema, pois esta população está diretamente exposta a riscos de infecção
e transmissão de diversas infecções devido aos comportamentos que facilitam a exposição a diversos
patógenos. O presente estudo visou estimar a prevalência e os fatores de risco associados do HHV2
em uma população carcerária privada de liberdade (PPL) do estado do Mato Grosso do Sul. A coleta
das amostras foi realizada de janeiro à março de 2013 e coleta a partir de fontes primárias
(questionário), estruturado com dados sócio, demográficos e comportamentais. No total, 872 amostras
de soro sendo 732 do sexo masculino e 140 do sexo feminino, foram testadas para a detecção de
anticorpos IgG. Entre as amostras testadas, 43,1% (375/872) apresentaram anti-HHV2 IgG,
demonstrando uma alta prevalência quando comparado com os dados na população em geral e a
outros estudos em PPL pelo mundo. Através da análise estatística foram avaliados os
comportamentos de risco associados ao aumento da prevalência do HHV-2. A análise dos resultados
demonstrou que a prevalência do HHV-2 foi maior em mulheres (68%) do que em homens (37%) e a
chance das mulheres serem soroprevalentes foi 4 vezes maior do que os homens (IC 2.53-7.16). O
aumento da faixa etária foi associado ao aumento da soroprevalência, já que quanto maior a idade
mais tempo de exposição. Foi realizada analises multivariadas separadas por sexo, o aumento da
faixa etária, e já possuir alguma IST foi associada ao aumento da prevalência do HHV-2 no sexo
feminino, no qual existe a preocupação com a transmissão congênita do HHV-2, em mulheres em
idade fértil, enquanto que o aumento da faixa etária, menor escolaridade, o uso ocasionalmente de
preservativo (camisinha) e já ter tido HIV, Sífilis ou Hepatites foram associados ao sexo masculino.
Este estudo foi importante para levantar dados sobre a soroprevalência de HHV-2 na PPL, e investigar
os comportamentos de risco que mais estão associados ao HHV-2 e contribuir com dados relevantes
para implementação de prevenção, educação em saúde e controle das ISTs em PPL. Esses
resultados mostram a importância da vigilância epidemiológica e necessidade de políticas públicas
voltadas para populações com comportamentos de risco para aquisições do HHV-2 e de outras
infecções.
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Resumo
A síndrome inflamatória de reconstituição imune (SIRI) é caracterizada pela piora paradoxal do quadro clínico de pessoa
vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (PVHIV) após início da terapia antirretroviral (TARV). Dentre os fatores de
riscos relacionados, podemos citar o uso de inibidor de protease com ritonavir, nadir de CD4 de 100 cel/mm³ e queda rápida e
significativa de carga viral. Relatamos um caso de uma PVHIV que evoluiu com SIRI após cinco dias do início de TARV.
Paciente do sexo feminino, 39 anos, diagnosticada em 2008 como PVHIV que ainda se mantinha virgem de tratamento. Em
abril de 2018, evoluiu com síndrome piramidal e crise convulsiva, sendo internada na Fundação de Medicina Tropical Heitor
Vieira Dourado. Foi iniciado tratamento para neurotoxoplasmose baseado na análise tomográfica e do líquido
cefalorraquidiano, evoluindo com melhora do quadro. No décimo quinto dia de internação foi iniciada a TARV com o esquema
inicial padrão (TDF+3TC+DTG). Após cinco dias da introdução da TARV, a paciente iniciou quadro de febre com três picos
diários aferidos entre 38,5ºC e 40ºC, sem outros comemorativos clínicos e laboratorial apresentando apenas anemia com
hemoglobina média de 7g/dl. Ampliou-se a propedêutica em busca do foco com resultados normais em hemoculturas para
aeróbios, fungos e micobactérias, assim como, análise liquórica, radiográfica e tomográfica de tórax todas sem alterações. Foi
realizado mielograma, o qual evidenciou crescimento de fungo leveduriforme, não identificado inicialmente, todavia
confirmado, adiante, para Histoplasma capsulatum. Aventou-se a hipótese de SIRI de início precoce devido redução
significativa da carga viral de 108.739 cópias (em 12/04/2018) para 97 cópias (em 11/05/2018) após 19 dias de TARV. Iniciouse tratamento para fungemia com Anfotericina B convencional por 14 dias, cessando a febre e evoluindo com elevação
gradual da hemoglobina. Após 57 dias de internação, a paciente recebeu alta hospitalar com o tratamento de manutenção
com Itraconazol e encaminhamento ambulatorial ao serviço de neurologia e infectologia. A SIRI apesar de ser um fenômeno
bem documentado, vem se apresentando de maneira cada vez mais precoce com a introdução do dolutegravir como
medicamento de primeira linha, ainda carecendo de maior produção bibliográfica, devendo ser suspeitada em todo PVHIV
com febre sem foco aparente após o início da TARV.
Palavras-chaves: Infecção por Histoplasma capsulatum, Infecções Oportunistas Relacionadas com , Síndrome inflamatória
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Resumo

A Toxoplasmose apresenta-se como uma das mais importantes infeções oportunistas que acometem
os indivíduos imunocomprometidos, sendo uma doença agressiva e frequentemente grave em
pacientes HIV positivo. A infeção pelo Toxoplasma gondii geralmente é assintomática em pessoas
imunocompetentes, caraterizada pela presença de cistos teciduais que permanecem inativos. Todavia,
em indivíduos imunodeprimidos o Toxoplasma gondii pode ocasionar patogenias severas ou até
mesmo à morte, através de uma reativação da infeção pela rutura dos cistos do agente infeccioso. O
trabalho de pesquisa teve como objetivo apresentar as principais consequências da Toxoplasmose em
pessoas com HIV. Realizou-se uma revisão de literatura na base de dados Biblioteca Virtual da Saúde
– BVS, utilizando os descritores “HIV” e “Toxoplasmose”. Foram incluídos artigos completos, no idioma
português e inglês, publicados no período de 2010 a 2017. Foram selecionados 8 artigos, dos quais 5
atenderam aos critérios de inclusão. Os estudos demonstraram que a soro prevalência para
Toxoplasma gondii é cerca de 80% em pacientes HIV positivos em comparação aos pacientes HIV
negativos. Foi evidenciado que a neurotoxoplasmose é a principal causa de lesão do Sistema Nervoso
Central em pacientes com HIV, apresentando lesões de massa cerebral, dor de cabeça, confusão
mental, febre, letargia, convulsões, paralisia de nervos cranianos, alterações psicomotoras, hemiparesia e ataxia. Todavia, a frequência da neurotoxoplasmose tem diminuído em virtude da terapia
anti-retroviral potente (HAART), que proporciona uma melhora significativa na qualidade de vida dos
soropositivos. A HAART previne o enfraquecimento do sistema imunológico e reduz o aparecimento
de infeções oportunistas. Estudos enfatizaram que o baixo nível educacional, manipulação direta do
solo, hábitos alimentares, contato com animais portadores do protozoário e condições climáticas são
os que mais se associam com a infeção. Considerando os dados de soroprevalência da
Toxoplasmose encontrados nos protocolos investigados e a dimensão das consequências da
reativação desta infeção, é nítida a importância de um maior acompanhamento, bem como a
necessidade de informar à população sobre as formas de transmissão e os programas de prevenção
contra a infeção por Toxoplasma gondii.
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Resumo

Introdução: O vírus linfotrópico de células T humanas (HTLV) foi o primeiro retrovírus oncogênico
identificado no mundo. Apesar das diferenças socioeconômicas e culturais, sua prevalência aumenta
gradualmente com a idade, especialmente entre as mulheres e nas áreas altamente endêmicas como,
por exemplo, América do Sul e Caribe1. Objetivo: Avaliar a humanização da assistência de
enfermagem à uma gestante diagnosticada com HTLV numa maternidade pública do Recife. Desenho
de estudo: Descritivo do tipo relato de experiência. Métodos: A paciente estudada foi selecionada na
triagem obstétrica, do Hospital da Mulher, durante trabalho de parto e teve dois encontros, após o
parto, com as enfermeiras condutoras do estudo realizado em março de 2018. Ambas consultas de
enfermagem foram feitas na maternidade e pautadas nos princípios da Teoria Humanística de
Paterson e Zderad2. Foi explicado à paciente os propósitos da pesquisa e a mesma assinou o termo
de consentimento livre esclarecido. As normas da resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde3 foram respeitadas. Resultados: J.A., 25 anos, encontrava-se na sua 2º gestação, comparece
a maternidade em trabalho de parto ativo. Descobriu ser portadora do HTLV durante uma das
consultas do pré-natal. Relatou que sentiu muito medo do diagnóstico e tinha muitas dúvidas que não
foram esclarecidas no serviço onde fez o pré-natal. A equipe de saúde foi reforçada sobre as
precauções na hora do parto e no pós-parto. Após a primeira consulta de enfermagem (pós-parto), a
paciente foi encaminhada para acompanhamento com infectologista em serviço de média
complexidade e com equipe de estratégia saúde da família. Discussão: A amamentação é o meio
mais frequente de transmissão vertical do HTLV, portanto a principal forma de prevenção de
transmissão vertical é a interrupção do aleitamento4. Os receios advindos com o diagnóstico junto a
concepção essencialista que a amamentação tem para maternidade, contribuíram para um prejuízo
psicológico na saúde de J.A., sendo o enfermeiro um dos principais atores nesse processo de
elucidação, foi possível perceber que uma assistência humanizada fez diferença para um cuidado
integral5. Conclusões: Cabe considerar que a experiência de uma gestação nesse contexto é uma
vivência emocional complexa repleta de sentimentos ambivalentes. Assim, a assistência em saúde
precisa ser fundamentada na perspectiva da humanização e não apenas como uma prática profilática.
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Resumo

Estima-se que dos 240 milhões de portadores crônicos de infecção pelo HBV, 15 milhões estão
também infectados pelo HDV no mundo. No Brasil, na região norte o estado do Amazonas é

considerado área endêmica de infeccão por esses vírus. O HBV está classificado em dez genótipos
(A-J) e o HDV em oito genótipos (1-8). Sendo assim, nosso objetivo foi: Caracterizar os genótipos do
vírus da hepatite B e D no plasma e tecido hepático e investigar associação entre genótipos e
evolução da doença. Foram analisadas amostras de plasma e de tecido hepático de pacientes
coinfectados HBsAg e anti-HDV total reagentes. Foi realizada a quantificação da carga viral do HDV
no plasma por qRT-PCR, amplificação do RNA-HDV e DNA-HBV por PCR e sequenciamento direto de
ambos os vírus. A Edição das sequências, análise filogenética e pesquisa de mutações de resistência
na rt do HBV foi realizada usando os softwares BioEdit, Mega 7 e Genafor. Como resultados, foi
incluído um total de 30 pacientes, a maioria do sexo masculino. A idade variou 18 a 56 anos; todos
procedentes do Estado do Amazonas. 9 amostras tinham simultaneamente amostras de plasma e
tecido hepático. O RNA-HDV foi detectado em 13/30 (46,67%) e o DNA-HBV em 11/30 (36,67%). Das
09 amostras de plasma e tecido hepático o RNA-HDV foi detectado em 02/9 (22,27%) e o DNA-HBV
em 08/9 (88,89%). Nas amostras de plasma obteve-se carga viral do HDV em 13/30 (46,67%) e 2/9
(22,27%) nas de tecido hepático. Todas as sequencias de HDV foram HDV-3, as do HBV, foram
identificados os genótipos A 15/19 (78%), D 2/19 (11%) e F 2/19 (11%). A pesquisa de mutações de
resistência nas amostras na rt-HBV de plasma identificou 8/11 (73%) como tipo selvagem e 3/11 (27%)
como mutantes associadas à resistência aos antivirais Lamivudina, Telbivune, Adefovir e Entecavir.
Nas sequências isoladas de tecido hepático, 03/08 (38%) foram tipo selvagem e 05/08 (62%)
mutantes. Conclusão: para o HBV obteve-se três genótipos A, D e F, independente do material de
origem e 100% VHD-3; à carga viral do HDV, foi maior no tecido hepático; foi detectado um percentual
elevado de mutações na rt do HBV. O perfil dos genotípicos do HBV e HDV refletiu o mesmo padrão
encontrado na região por outros autores.
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Resumo
A infecção pelo HIV é uma doença crônica, sem cura, causada pelo vírus da imunodeficiência humana. Nos últimos anos tem ocorrido
uma importante mudança no perfil dos pacientes acometidos pela síndrome da imunodeficiência humana (AIDS), com aumento
progressivo no número de casos em pacientes idosos. Isso se deve à ampliação da expectativa de vida em portadores da doença com o
surgimento da terapia antirretroviral e também ao frequente engajamento desse grupo social em situações de risco. Dessa forma,
objetivou-se evidenciar o conhecimento desse grupo social acerca da enfermidade e das suas vulnerabilidades específicas. Foi
realizada uma revisão de literatura na base de dados do SciELO utilizando os descritores “HIV” e “Idosos” nos últimos 10 anos. Dos 65
artigos encontrados, 10 artigos atenderam aos critérios de inclusão. Analisou-se o perfil dos 794 idosos entrevistados, sendo a maioria
do sexo feminino, solteiros ou viúvos, com idade entre 60 e 75 anos. Foi observado que a maioria dos entrevistados tinham bons
conhecimentos sobre os métodos de transmissão do HIV, mas não sabiam ou não utilizavam de forma regular o preservativo. Além
disso, uma parcela considerável dos entrevistados nunca tinha feito uso do Condom. Nota-se, assim, a grande vulnerabilidade desse
grupo social para o HIV, que, mesmo instruídos sobre meios de aquisição da doença, não utilizam proteção contra ela. Com o advento e
a disponibilidade do Sindenafil, a vida sexual do idoso obteve melhoras significativas, no entanto não acompanhadas da devida proteção
contra doenças sexualmente transmissíveis, entre elas o HIV. Logo, a importante desmistificação dos hábitos de vida e sexualidade do
idoso são pontos essenciais para a criação de políticas de saúde pública como forma de prevenir o atual aumento de casos de HIV.
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Resumo

A sífilis é doença infectocontagiosa, transmitida pela via sexual, sanguínea e verticalmente durante a
gestação. O Mistério da Saúde registrou em 2016, 87.593 casos de sífilis adquirida e 20.474 de sífilis
congênita. Porém a sífilis ainda é subnotificada, demonstrando fragilidade na qualidade das
informações, dificultando a análise da dimensão do problema. Vale ressaltar que a sífilis congênita,
persistente de forma mundial na saúde pública, torna-se essencial indicador para avaliar a qualidade
nas consultas de pré-natal, revelando deficiências técnicas e estruturais. Nesse contexto, é
fundamental a realização de capacitações para os profissionais da atenção básica, para o diagnóstico
oportuno, tratamento e acompanhamento dos pacientes com sífilis na rede de saúde. Este estudo
objetivou analisar o impacto da capacitação de profissionais da Estratégia Saúde da Família acerca do
diagnóstico, notificação e tratamento da sífilis no município de Jaboatão dos Guararapes (PE). As
capacitações sobre aconselhamento e teste rápido foram oferecidas para todas as 102 ESF do
município entre setembro/2017 a fevereiro/2018, onde participaram enfermeiros (84%), médicos
(68%), dentistas (83%) e técnicos de enfermagem (87%). Desde então todas as unidades ofertam o
teste rápido. A descentralização é acompanhada pela equipe do Centro de Testagem e
Aconselhamento e coordenação das IST’s através do monitoramento semanal dos dados. Até 2017, o
município apresentava o número de casos de sífilis congênita (176) superior ao de sífilis em gestante
(147). Em 2018, após a capacitação dos profissionais, houve inversão desses dados (108 notificações
de sífilis congênita e 149 de sífilis em gestante), e as notificações de sífilis adquirida neste mesmo
período foram superiores (222) ao somatório dos anos de 2009 a 2014 (220). Estes dados
demonstram uma melhora no diagnóstico precoce da sífilis e revelam que a intervenção educacional
vem contribuindo para a redução da transmissão vertical da sífilis e aponta um direcionamento no
controle da epidemia. O profissional de saúde tem papel fundamental na melhoria do desempenho e
da atenção oferecida pelos serviços de saúde, através da qual se espera melhorar indicadores de
sífilis adquirida e reduzir a morbimortalidade materna e perinatal. Novas capacitações estão previstas
para auxiliar o enfrentamento do problema no tocante o tratamento que ainda configura-se como um
desafio na atenção básica.
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Resumo
Introdução: A histoplasmose é uma micose sistêmica ocasionada pelo fungo ascomiceto Histoplasma capsulatum. Suas
repercussões orgânicas são estritamente relacionadas com o grau de acometimento imunológico do hospedeiro e, nesse
contexto, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é o principal fator de risco para a instalação sintomática, condição
a qual varia bastante de acordo com a quantidade de células CD4+. Objetivo: Comparar as características clínicoepidemiológicas de pacientes coinfectados com histoplasmose e HIV descritos na literatura, dando ênfase no nível de células
CD4+. Métodos: Realizou-se uma busca sistemática na base de dados PubMed/MEDLINE, utilizando a seguinte combinação
de descritores: histoplasmosis AND (AIDS OR HIV). Foram considerados artigos elegíveis aqueles que atenderam os critérios
de inclusão: (1) estar escrito em inglês ou português; (2) ser relato de caso publicado entre 2017 a 2003; (3) ter descrito
pacientes com histoplasmose coinfectados pelo HIV; (4) ter exposto a contagem de células-CD4+/mm3 no momento da
admissão; e (5) ter feito confirmação diagnóstica (ex., biópsia, cultura). A normalidade dos resultados numéricos foi
identificada pelo teste de D’Agostino, sendo os dados não-normais comparados em seguida por meio da aplicação do teste de
Mann-Whitney (valor de α = 0.05). Resultados: A partir da busca inicial, foram identificados 553 artigos. Destes, apenas 68
(12.2%) atenderam aos critérios de inclusão. A média geral do nível de células CD4+/mm3 foi de 48.5 ± 61.5, não havendo
diferença estatística entre os sexos (p = 0.21), bem como entre os indivíduos que apresentaram outra coinfecção além da
histoplasmose e os coinfectados apenas com HIV e H. capsulatum (p = 0.74). O óbito foi um desfecho comum em 14.7% dos
casos, estando associado com menor quantidade de células CD4+ em relação aos pacientes que apresentaram remissão do
quadro (p = 0.03). Discussão: Os níveis de células CD4+ influenciam a forma clínica da histoplasmose e sua mortalidade, em
virtude das consequências da imunossupressão. No entanto, o surgimento de outras coinfecções pode estar mais associado
com características genéticas e imunológicas de cada hospedeiro. Conclusão: Conclui-se que, na vigência da coinfecção
histoplasmose-HIV, o nível de células CD4+ seja fator determinante para o desfecho clínico. No entanto, não fornece subsídio
importante para a ocorrência de outros processos infecciosos de forma concomitante.
Palavras-chaves: Contagem de Linfócito CD4, Histoplasmose, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
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IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DISPENSADORA DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS VIVENDO
COM HIV NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA
Autores Rommel Cesar Tinô de Carvalho 1
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Resumo

O serviço de dispensação de medicamentos Antirretrovirais (ARV’S) estava prejudicado pela
impossibilidade dos pacientes vivendo com HIV (PVHIV) terem acesso ao tratamento em sua cidade
de residência. Devido à ausência de uma Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM), os
pacientes precisavam deixar suas respectivas receitas no serviço e aguardar para poderem retirar na
semana seguinte, visto que todas essas dispensações eram realizadas pelas UDM’S de Maceió. Com
o objetivo de garantir e melhorar a adesão do PVHIV, foi possível a implantação da UDM Arapiraca,
evitando que o paciente tivesse que aguardar uma semana ou ter que se deslocar para a capital
Alagoana. Através do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM), é possível ter
acesso a qualquer informação referente ao tratamento do PVHIV, em qualquer local de domicilio no
país. Essa ferramenta visa assegurar a garantia de uma boa adesão e acesso a informações
importantes sobre o tratamento com ARV. Após a análise epidemiológica local onde constatou-se,
através do Centro de Testagem e Aconselhamento de Arapiraca (CTA) a existência de 230 casos de
PVHIV entre os anos de 2014 e 2017, foi necessário a implantação do SAE (Serviço de Assistência
Especializada) e UDM, visto que contamos hoje com cerca de 210 PVHIV em acompanhamento e 8
crianças expostas ao HIV. Iniciamos nossas atividades dia 01 de junho de 2018, atendendo todos os
pacientes residentes em Arapiraca, independente de serem ou não acompanhados pelo SAE. Através
de uma avaliação de prontuários dos PVHIV do SAE Arapiraca, foi possível traçar um perfil
terapêutico por esquema de ARV. Cerca de 74 pacientes fazem uso do principal esquema ARV da
atualidade, (Dolutegravir + Fumarato de Tenofovir Desoproxila/Fumarato de Lamivudina). Esse estudo
serviu para melhor planejamento para gestão da assistência farmacêutica voltada para melhoria da
adesão ao tratamento e garantia do abastecimento da UDM. O reflexo da implantação do serviço já
pode ser observado em pouco menos de um mês, com a melhoria da acessibilidade ao ARV, bem
como garantia de uma melhor adesão ao tratamento, além de que será possível, através das
consultas farmacêuticas e protocolos clínicos implantados, avaliar o tratamento e a qualidade de vida
desses pacientes. UDM, Adesão, PVHIV.
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Resumo
O Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) de Arapiraca vem prestando assistência as pessoas vivendo com HIV
(PVHIV) há alguns anos, porém de forma incompleta. O serviço não dispunha de uma equipe multiprofissional para atender a
essa população. Sendo assim o usuário necessitava se deslocar para Serviços de Assistência Especializada (SAE) da capital
do estado para ser atendido pelo médico infectologista. Isso dificulta a adesão ao tratamento e também gera ônus,
necessitando do seu deslocamento contínuo custeado pelo município. O SAE é uma unidade assistencial ambulatorial que
propicia o vínculo da PVHIV com uma equipe multiprofissional. O objetivo é discutir o processo de implantação do SAE
Arapiraca. A análise epidemiológica local foi e continua sendo um instrumento útil que justifica a necessidade da existência
desse serviço no município. Entre os anos de 2014 a 2017 foram diagnosticados no CTA de Arapiraca 230 pessoas com HIV.
O SAE Arapiraca iniciou suas atividades em 10 de janeiro de 2017 após treinamento de uma médica clínica geral para
atender as PVHIV assintomáticas e sem comorbidade. Usuários recém diagnosticados com HIV em 2017 e sem
comorbidades puderam iniciar tratamento no município de residência e aqueles atendidos nos SAEs de Maceió puderam ser
transferidos para poder darem continuidade ao tratamento em seu município de residência. Isso facilita o acesso do usuário a
um serviço de referência no município em que reside, além disso possibilita racionalizar custos, melhorando a adesão ao
tratamento por promover uma assistência mais humanizada. Em 1 ano e 6 meses de atividades o SAE desenvolveu ações
essenciais para o acolhimento das PVHIV no âmbito do município. Atualmente o SAE Arapiraca tem sob sua responsabilidade
210 PVHIV em acompanhamento e 8 crianças expostas ao HIV. O serviço tem alcançado seu objetivo maior, que em tão curto
espaço de tempo vem conseguindo proporcionar aos pacientes que são assistidos uma melhoria na qualidade de vida,

evitando principalmente seu deslocamento para tratamento em outro município. Iniciou-se também o grupo terapêutico para
as PVHIV, aumentando assim o vínculo do usuário ao serviço onde faz acompanhamento. Mesmo diante dos êxitos
alcançados, o serviço público é um campo de difícil trabalho, na medida em que os entraves políticos, econômicos e
estruturais são concretos. São necessárias disposição e perseverança para o enfrentamento diário. Adesão. PVHIV. SAE.
Multiprofissional. Epidemiologia.
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Resumo
As Infecções Sexualmente Transmissíveis são agravos que representam um significativo desafio para a saúde pública considerando seu
grande potencial de disseminação, sendo causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos com transmissão relacionado,
principalmente, ao contato sexual ( oral, vaginal, anal ) sem o uso do preservativo masculino ou feminino com uma pessoa infectada.
Neste estudo a intenção foi relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem em uma ação de educação em saúde sobre as IST’s
promovido pela extensão com portadores de HIV/Aids em um hospital universitário do recife. Estudo descritivo, tipo relato de experiência
elaborado com o propósito de orientar e estimular quanto à implementação do método de barreira, sendo estimulada a escuta ativa,
diálogo e reflexão sobre os benefícios do uso dos preservativos e a proteção que favorece para IST’s. No primeiro momento, foi
discutido sobre o que são IST’s, forma de contágio, sinais e sintomas, diagnósticos e tratamento. Em seguida, de uma forma dinâmica e
interativa foi incentivado o uso do preservativo feminino e/ou masculino nas relações sexuais para prevenção, sendo feita a simulação
com um protótipo dos órgãos genitais demonstrando o passo a passo na utilização. Questões como a importância dos lubrificantes,
multiplicidade dos parceiros e o que observar na camisinha antes de utiliza-la foram discutidos. Os pacientes presentes participaram da
ação, falando sobre dúvidas e curiosidades referentes ao tema, muitos desconheciam a camisinha feminina e sua maneira de uso,
sendo possível notar pelo entusiasmo e relatos obtidos que os pacientes e acompanhantes compreenderam a importância das
informações e de fato o desejo de executa-las na prática. Conclui-se que a intervenção de educação em saúde foi efetiva e relevante
para a compreensão dos portadores de HIV/Aids sobre a importância da utilização dos preservativos femininos e/ou masculinos no
contato sexual como forma de prevenção das IST’s.
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Resumo

A terceira idade é constituída por indivíduos a partir dos 60 anos de idade em países em
desenvolvimento, enquanto nos países desenvolvidos a partir dos 65 anos. Os avanços científicos e
tecnológicos propiciam o prolongamento da vida sexual ativa, favorecendo a vulnerabilidade dos
idosos a Infecções Sexualmente transmissíveis (IST´s) e AIDS. Segundo o Ministério da Saúde, houve
um aumento de 103% de portadores do vírus HIV na população acima de 65 anos. Esta revisão
buscou conhecer a importância da assistência de enfermagem na prevenção de IST´s em idosos.
Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados Medical Literature
Analysis and Retrieval Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na Literatura Latino-Americana e do
Caribe (LILACS) e na Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), utilizando os descritores do DeCS:
Educação em saúde, Idosos, Sexualidade, com uso do operador Booleano AND. A seleção respeitou
os critérios de inclusão onde foram incluídos artigos disponíveis de forma completa e gratuita nos
idiomas português, inglês e espanhol e publicados entre os anos de 2012 e 2017. Foram excluídos
estudos que se mostravam inconclusos e/ou repetitivos. Foram encontrados 100 artigos, dos quais 15

cumpriram os critérios previamente estabelecidos e foram incluídos na revisão. O prolongamento da
vida sexual, somado a práticas inseguras, tem refletido na possibilidade de ocorrência de IST´s em
idosos. Devido à estigmatização da terceira idade, a falta de interesse da população e profissionais de
saúde relacionadas à sexualidade no envelhecimento, conduzem a dificuldades na abordagem e
orientação ao idoso, bem como ao estabelecimento de políticas públicas preventivas. Para tanto, o
conhecimento científico, estratégias assistenciais que tornem possível medidas preventivas e melhoria
da qualidade de vida na terceira idade fazem parte da assistência do profissional enfermeiro. Portanto,
ocorre a necessidade de conscientização acerca das mudanças de comportamento e perfil
epidemiológico nessa população. É indispensável a atuação da equipe multiprofissional, assim como
da enfermagem, com a implementação de políticas públicas, bem como educação em saúde, para
que assim se permita uma melhor diretriz preventiva e cuidado em saúde do idoso.
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Resumo

Introdução:O Vírus Herpes Simples tipo 2 (HSV-2) pode está presente no canal de parto em mulheres infectadas e
no momento do parto normal, o vírus ser transmitido ao recém-nascido e causar o herpes neonatal. Dessa forma, a
gestante deve ser avaliada no pré-natal, assim como na hora do parto, para que sejam evidenciadas as vesículas.
Essas vesículas podem aparecer após a primoinfecção ou mesmo devido à reativação do vírus.Objetivos:Relatar
aspectos clínicos e laboratoriais em relação ao diagnóstico para o HSV-2 na gestação.Materiais e Métodos:Foi
realizada uma Revisão literária nas bases de dados Scielo e Ebsco, nos idiomas português, inglês e espanhol.
Foram utilizados trabalhos científicos publicados no período de 2010 a 2015, utilizando os seguintes descritores:
Gravidez, Herpesvírus Humano 2 e saúde da mulher. Foram excluídos todos os artigos que não possuíam relevância
temática, sendo assim selecionados 3 artigos para realização desse trabalho.Resultados:O Herpes Simples 2
pertence a família Herpesviridae e tem tropismo pelas células da região genital de um indivíduo. A transmissão
normalmente é pelo ato sexual e ocasiona formação de vesículas eritematosas, ulceração e reepitelização na porta
de entrada. Durante a gravidez, a grande preocupação acerca da infecção pelo HSV refere-se à morbidade e
mortalidade associadas à infecção neonatal. A aquisição de herpes genital durante a gravidez está associada a
aborto espontâneo, prematuridade, herpes congênito e neonatal. O diagnóstico é feito pelas características clínicas
associadas às confirmações laboratoriais da infecção. Na gestante, o diagnóstico laboratorial para o HSV tem
aplicação complementar para as manifestações comuns causadas pelo vírus. Em torno de 75 a 80% dos neonatos
adquirem a infecção pelo HSV-2, devido ao contato do feto com secreções genitais maternas contaminadas durante
o parto. Os recém-nascidos apresentam infecção do sistema nervoso central (SNC) e visceral. O herpes neonatal
disseminado é responsável por altas taxas de morbidade e mortalidade devido ao acometimento do
SNC.Conclusão:O diagnóstico para o HSV-2 deveria ser menos negligenciado em gestantes, pois como existe
maior probabilidade do vírus ser transmitido ao feto na hora do parto, exames citológicos poderiam ser agregados ao
pré-natal, diminuindo os índices de infecção, assim como a educação para o uso de preservativos; realização do
parto cesariano; uso de antiviral para não reativar as vesículas no momento do nascimento.
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Resumo

No Brasil a taxa de mortalidade encontrada entre pacientes com Infecção da Corrente Sanguínea (ICS) é de
aproximadamente 40%. Os principais microorganismos relacionados a essa infecção são Staphylococcus aureus (14.0%),
Staphylococcus coagulase-negative (SCoN) (12.6%), Klebsiella spp. (12.0%) e Acinetobacter spp. (11.4%). Apesar do maior
número de infecções está relacionado a cateteres venosos centrais, cateteres periféricos representam a via de escolha para
terapias endovenosas, principalmente, por diminuir o risco de infecções. Porém o número de punções é elevado e isso
aumenta o índice de infecção. Analisar a incidência de flebites relacionadas a Cateteres Venosos Periféricos (CVP) em
pacientes adultos vivendo com HIV de um Hospital Universitário de Pernambuco. Foi realizado um estudo observacional e de
corte transversal, no período de julho de 2016 a maio de 2018, em pacientes portadores do vírus HIV internados em uma
enfermaria de infectologia. Foram implantados dois formulários para dimensionar a incidência de flebites: o primeiro de
registro de punções periféricas, preenchido por técnicos e auxiliares de enfermagem, e o segundo formulário de registro de
flebites, preenchido, após avalição clínica, por enfermeiros (as). No período foram realizadas 1426 punções venosas e
observou-se que houve, apesar de variações, tendência de queda da incidência de flebites. Em julho de 2016 a taxa foi de
13,6%, enquanto que em maio de 2018 não houve notificação de caso. Também se observou relação entre o aumento da taxa
e o uso de antibioticoterapia irritante. A implantação do indicador, assim como a aplicação de intervenções multidisciplinares
voltadas para prevenção de ICS, contribuíram para diminuição da incidência de flebites durante o período estudado. A
pesquisa também aprofunda a necessidade de estudos voltados para investigações analíticas dos fatores relacionados à
incidência de flebites.
Palavras-chaves: Assistência Hospitalar, Flebite, HIV, Infecção Hospitalar
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Resumo
Dentre os vários ganhos conquistados pela população idosa nas últimas décadas, o prolongamento da vida sexual devido a fármacos e
a outros artifícios desenvolvidos pelas indústrias é um ponto de destaque. Logo, a maior abertura para a atividade sexual tem
aumentado a vulnerabilidade dos idosos às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), em especial ao HIV e às Hepatites,
contribuindo para maior incidência desses agravos nesse grupo. O estudo teve como objetivo analisar a incidência de HIV e Hepatites A
e B em idosos no Brasil no período de 2007 a 2016. A pesquisa teve um caráter quantitativo, observacional, descritivo, retrospectivo e
documental, cujos dados foram obtidos por meio do Sistema de Informação de Agravos e Notificações (SINAN), do Sistema Informação
sobre Mortalidade (SIM) e de dados disponibilizados pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Quanto ao HIV/AIDS, totalizaram
18.362 casos, sendo que a maioria dos idosos era do sexo masculino, 11.105; com ensino fundamental incompleto, 4.843; a região
Sudeste destacou-se com 5.203; a via sexual foi o principal meio de transmissão, com 8.378, cujo número de óbitos foi expressivo entre
os homens, 5.632. Acerca das Hepatites A e B, para ambas, houve prevalência do sexo masculino, com 757 e 8.886, respectivamente, e
com número de óbitos igual a 141 e 985, respectivamente. Sobre a Hepatite A, foi encontrado majoritariamente a forma clínica aguda,
com 878 casos, e como maior meio de exposição alimentos e água contaminados, com 436; enquanto a hepatite B teve a forma crônica
com maior número de casos, com 13.266, e a via sexual como principal meio de transmissão, 1.845. Os resultados apresentados
evidenciam que os idosos constituem um grupo de risco atualmente, no qual a incidência de casos de HIV/AIDS e Hepatite B vem se
elevando nos últimos dez anos e tende a continuar aumentando caso as políticas públicas de prevenção a esses agravos continuarem
excluindo esse público. Espera-se, portanto, que esses dados possam subsidiar o desenvolvimento de programas que tenham como
objetivo reduzir a vulnerabilidade dos idosos diante não apenas desses agravos, mas também das demais IST e, assim, melhorar a
qualidade de vida desse público.
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Resumo

O HIV - Human Immunodeficiency Virus ou vírus da imunodeficiência adquirida – é um retrovírus da subfamília dos Lentiviridae.
Causador da AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é responsável por atacar o sistema imunológico, levando a depleção das
células T CD4+. Desde a sua descoberta, há 35 anos, a maioria dos casos se expressa na população jovem/adulta, no entanto a
incidência do vírus em pessoas da terceira idade, por via sexual, tem assumido níveis alarmantes nos últimos anos. Assim, o intuito
desse estudo descritivo é constatar epidemiologicamente as infecções por HIV em idosos. Esse esteado em informações obtidas através
do SINAN (Sistema de Informações de Agravos de Notificação) e do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do
HIV/AIDS e das Hepatites Virais do Ministério da Saúde, além de dados da OMS (Organização Mundial da Saúde). O número de casos
de idosos soropositivos no Brasil cresceu consideravelmente nos últimos anos. No período de 1980 a 2001 o número de pessoas com
mais de 60 anos com diagnóstico de AIDS foi de 5.410 (média de 257,61 casos/ano) e de 2002 a 2014 foi de 17.861 (média de 1.488,41
casos/ano). Isso corresponde a uma variação de 577,77%, explicitando um grave aumento em um curto período de tempo. De acordo
com o Ministério da Saúde, o índice de pessoas com mais de 65 anos infectadas com HIV aumentou 103% nos últimos 10 anos (20072017). Dados da OMS apontam que se esse ritmo se mantiver, em 2030, 70% da população acima dos 60 anos terá o vírus. A partir dos
dados obtidos, é notório o aumento da incidência de infecções por HIV em idosos. Isso se deve à falta de informações e de hábitos
quanto ao uso de preservativos na terceira idade, tendo em vista a não-existência desses no início das atividades sexuais dessas
pessoas. Pesquisas ainda relatam o pensamento errôneo quanto à infecção: muitos acreditam que devido à idade avançada estão
imunes às IST. Além disso, associado ao aumento da expectativa de vida, o uso de estimulantes têm prorrogado a atividade sexual de
muitos idosos. Somado a esses aspectos, a banalização do prazer corporal na terceira idade tem corroborado para a escassez de
informações, contribuindo para uma maior incidência de soropositivos nessa faixa etária. Assim, vê-se a necessidade de uma
intervenção eficaz nesse revés. Para isso é preciso encarar o sexo na terceira idade como algo natural e, a partir disso disseminar
conhecimentos e métodos preventivos para essa população.
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Resumo
O câncer do colo do útero é a terceira neoplasia mais frequente em mulheres, configurando-se como a quarta causa de morte por
câncer no Brasil. Esta neoplasia afeta, principalmente, os grupos mais vulneráveis, como mulheres com soropositividade para o HIV.
Além disso, mulheres imunossuprimidas apresentam evolução mais rápida das lesões para o câncer do colo uterino. Diante desse
contexto, o objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sistemática da literatura a respeito da incidência de lesões precursoras do
câncer de colo uterino em pacientes HIV-soropositivas.Trata-se de uma revisão sistemática, realizada com base na recomendação
PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), a partir das seguintes bases de dados: PubMed,
SciELO e Science Direct. Os descritores utilizados foram: HIV, lesões e colo do útero, associados ao operador booleano AND. Não
houve restrição em relação ao ano de publicação. Foram encontrados 16 artigos, dos quais, 04 foram selecionados para fazer parte
deste estudo, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Ao analisar os resultados foi possível observar que, das 1.377
mulheres avaliadas, 35,2% (n=486) apresentavam soropositividade para o HIV, com idades variando entre 19 a 56 anos. Em relação as
lesões, as pacientes HIV-positivas receberam diagnósticos de lesão intra-epitelial escamosa de baixo grau (LSIL) e lesão intra-epitelial
escamosa de alto grau (HSIL) em maior frequência quando comparadas às mulheres HIV-negativas. Os casos de maior gravidade
também foram associados as pacientes com infecção por HIV, apesar de não terem sido registrados casos de câncer do colo uterino.
Alguns estudos avaliaram ainda a recidiva das lesões, observando que a ocorrência da recidiva foi maior nas mulheres com
soropositivade para HIV. Logo, pode-se concluir que existe uma maior frequência de lesões precursoras do câncer de colo uterino em
mulheres HIV-positivas. Ressaltando-se ainda, a necessidade de intervenções com foco na prevenção do câncer do colo uterino nesse
público-alvo, a fim de aumentar a qualidade de vida dessas mulheres e diminuir a incidência dessas lesões.
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Resumo

A incidência de sífilis congênita tem aumentado no Brasil, sendo considerada um problema de saúde
pública, que se relaciona a questões de ordem econômica, social e sanitária. O objetivo do estudo foi
descrever a incidência de sífilis congênita em Salvador e as características dos casos notificados, de
2007 a 2017. Trata-se de um estudo ecológico, descritivo, de série temporal, analisando a incidência
da sífilis congênita no município de Salvador - BA, de 2007 a 2017. As fontes de informações
utilizadas foram o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). A coleta de dados foi realizada no Tabnet Salvador,
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde. As notificações foram coletadas segundo Distritos
Sanitários de Salvador, sendo calculadas as taxa de incidência de sífilis congênita e descritas as
características desses casos notificados. De 2007 a 2017, a taxa de incidência de sífilis congênita
aumentou de 2,1 para 20,0 casos/1.000 nascidos vivos. Apesar desse aumento ter ocorrido em todos
os Distritos Sanitários, foi possível observar grandes diferenças na incidência de sífilis congênita no
território, sendo que, no ano 2017, a incidência foi de 48,8 casos/1.000 nascidos vivos no Centro
Histórico, enquanto em Itapuã esse indicador foi de 12,8 casos/1.000 nascidos vivos. Cinco
maternidades foram responsáveis pela notificação de 81,5% dos casos. Destaca-se ainda aumento na
proporção de casos notificados em mães que fizeram pré-natal e que receberam o diagnóstico de
sífilis materna durante o pré-natal. Em 2017, 79,0% dos casos notificados foram de recém-nascidos
cujas mães realizaram pré-natal e 63,0% dessas mães receberam o diagnóstico da sífilis materna
durante o pré-natal. Os resultados desse estudo indicam o aumento da incidência de sífilis congênita
no município de Salvador e apontam a existência de grandes diferenças intra-urbanas nos riscos
dessa doença, o que pode estar relacionado à heterogeneidade nos aspectos socioeconômicos dos
Distritos Sanitários. Além disso, ressalta-se que o aumento da cobertura de atenção pré-natal e do
diagnóstico da sífilis materna durante a gestação não foram suficientes para reduzir a incidência de
sífilis congênita. Nesse sentido, os serviços de atenção primária precisam refletir sobre a qualidade da
atenção pré-natal, que extrapola a simples realização de consultas.
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Resumo

A depressão (Transtorno Depressivo Maior) é uma síndrome que afeta principalmente a área
afetiva/emocional de uma pessoa. Inclui não apenas alterações do humor (tristeza, irritabilidade, falta
da capacidade de sentir prazer, apatia), mas também uma gama de outros aspectos, como alterações
cognitivas, psicomotoras e vegetativas que causam diminuição no rendimento profissional ou uma
limitação da qualidade de vida. Observa-se que os transtornos psiquiátricos são comuns nos
portadores do HIV e não necessariamente por condições preexistentes. Dentre esses transtornos, a
depressão é um dos mais presentes sendo pouco diagnosticada e pouco tratada, ou tratada
inadequadamente em pacientes portadores de HIV, tendo significativos efeitos deletérios como maior
risco de abandono do tratamento do HIV, abuso de substâncias, adoção de comportamentos
autodestrutivos como práticas sexuais de risco e maior risco de suicídio. Conhecer a vulnerabilidade
do paciente soropositivo para HIV ao sofrimento psíquico ou aos transtornos mentais é fundamental
para abordá-lo adequadamente, visto que, tais situações influenciam diretamente todos os aspectos
que o integram. Este estudo visa investigar a relação existente entre o conhecimento da infecção pelo
vírus HIV e a saúde mental dos pacientes tratados em regime ambulatorial em duas instituições da
cidade de São Luís - MA, a partir da análise da prevalência de sinais e sintomas indicativos de
depressão determinados pelo instrumento que seria a HADS, quando comparado aos demais usuários
dos mesmos serviços de saúde. Foram entrevistados 80 pacientes, metade dos quais HIV+. O
diagnóstico de depressão maior em pacientes HIV+ foi provável ou possível em 47,5%, em
comparação aos HIV- com 30% de diagnósticos prováveis ou possíveis. O sexo masculino tem scores
médios de depressão menores que o feminino, tanto nos pacientes HIV+ como nos HIV- e também

quando avaliado todos os pacientes que integram a amostra de estudo. Faz-se necessária a
realização de novas pesquisas sobre o tema, expandindo a amostra avaliada e investigando
concomitantemente a qualidade da rede de apoio psicológico oferecida pelas instituições de saúde
aos portadores da infecção pelo HIV, a fim de estimar o impacto dessa assistência na melhoria na
qualidade de vida dos usuários de tais serviços.
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Resumo
Ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de
antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho e passa a ser reconhecidos como patológicos quando são
exagerados, desproporcionais em relação ao estímulo, ou qualitativamente diversos do que se observa como norma naquela
faixa etária e interferem com a qualidade de vida, o conforto emocional ou o desempenho diário do indivíduo. A prevalência
dos transtornos psíquicos, em especial a ansiedade, em pacientes HIV+ é sabidamente maior do que na população em geral,
as circunstâncias que vêm com o diagnóstico, como a rejeição social, a perda de emprego, o preconceito, o afastamento dos
amigos e a própria reação ao diagnóstico, como o medo de morrer, podem fazer com que a pessoa desenvolva um quadro de
ansiedade. Alguns estudos sugerem uma possível relação entre a existência de transtornos de ansiedade e o nível de adesão
dos indivíduos à TARV. Desse modo, a triagem de todos os pacientes HIV+ seria uma medida válida para a detecção precoce
de possíveis transtornos mentais, oferecendo, assim, melhor qualidade de vida a esses indivíduos tanto no âmbito de saúde
mental como, por consequência, pelos benefícios adquiridos através de uma adesão eficaz. Este estudo visa investigar a
relação existente entre o conhecimento da infecção pelo vírus HIV e a saúde mental dos pacientes tratados em regime
ambulatorial em duas instituições da cidade de São Luís-MA, a partir da análise da prevalência de sinais e sintomas
indicativos de ansiedade determinados pelo instrumento HADS (Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão), quando
comparado aos demais usuários dos mesmos serviços de saúde. Ao todo, foram entrevistados 80 pacientes, metade dos
quais HIV+. O diagnóstico tido como provável ou possível pela HADS, em paciente HIV+ é, respectivamente, 20% e 30% para
quadro de transtorno de ansiedade. Em paciente HIV-, os números são de 35% e 17,5% respectivamente para diagnósticos
prováveis ou possíveis. O sexo masculino tem scores médios de ansiedade menores que o feminino tanto nos pacientes HIV+
como nos HIV- e também quando avaliado todos os pacientes que comporam a amostra de estudo. Há, portanto, a
necessidade de suscitar a reflexão dos gestores de saúde sobre o assunto, a fim de melhorar a adesão ao tratamento, a
sobrevida de tal população, e diminuir o risco da transmissibilidade do HIV, validando essa discussão e beneficiando a
sociedade como um todo.
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Resumo
A sífilis é uma doença infectocontagiosa, que tem como agente etiológico o Treponema pallidum, é transmitida por via sexual e
verticalmente durante a gestação e mesmo sendo tratada desde 1973, de forma eficaz e a baixo custo, consolida-se como um problema

de saúde pública no país, sendo alarmante em Serra Talhada, cidade do interior de Pernambuco. Dentro desse contexto, no presente
estudo objetivou-se a soroprevalência da sífilis no município pernambucano. Esse artigo trata-se de um estudo descritivo, com dados
obtidos através do SINAM (Sistema de Informações de Agravo de Notificação) e do Centro de Testagem e Aconselhamento – Serviço de
Assistência Especializada (CTA/SAE), vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, disponíveis no Departamento de Informação e
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). De acordo com os dados mais recentes, no período de janeiro a dezembro de 2016
foram notificados, na cidade de Serra Talhada, 44 casos de sífilis. Por outro lado, em 2017, no período de janeiro a agosto, os registros
atingiram a marca de 107 casos. Dessa forma, é possível afirmar que, em geral, a incidência da sífilis tem aumentado na população
serra talhadense ao decorrer dos anos, assim como em diversas regiões do país. Os dados revelam um aumento significativo de 144%
apenas no período de 2016 a 2017. Dessa forma, pode-se inferir que diversos fatores contribuem para essa realidade, como a facilidade
em aderir ao tratamento e ao baixo custo desse. Associado a isso, grande parte da população tem um entendimento distorcido da
invulnerabilidade da sífilis, levando uma vida sexual de forma irresponsável, a qual inclui o não uso do preservativo e a vulgarização do
sexo. Com isso, é notória a negligência quanto às complicações da doença, à banalização nas escolas e na mídia, associada à falta de
informações acerca das manifestações da sífilis, da prevenção e da gravidade desta. Diante desses fatos, a prevenção continua sendo a
melhor alternativa para mudar essa situação. Assim, é imprescindível chamar a atenção dos órgãos públicos para essa problemática. Os
testes preventivos e o tratamento já são disponibilizados gratuitamente, mas precisam ser devidamente divulgados. Além disso, o
processo educação-saúde precisa ser implementado satisfatoriamente no município, de forma a impactar a população, priorizando as
formas de prevenção e as complicações da doença.
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Resumo

A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) é um importante problema de saúde pública. Sua
transmissão se faz principalmente pela via sexual e parenteral. Estima-se que aproximadamente 350
milhões de pessoas no mundo são portadoras crônicas desse vírus e estão distribuídas em várias
regiões. No Brasil, embora tenhamos tratamento e imunização efetiva, existem ainda áreas de
elevada endemicidade pelo vírus. Diante disso, e com a finalidade de contribuir para as políticas
regionais de controle do VHB, foi realizado um estudo descritivo do tipo retrospectivo para avaliar os
indicadores de incidência e mortalidade por hepatite B no Brasil, em Pernambuco e Recife, entre os
anos de 2011 e 2017, utilizando os Sistemas de Informações em Saúde (Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, Sistema de Informação sobre Mortalidade) e Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística. Entre essas regiões, a incidência de hepatite B no Brasil variou de 4,62 a 8,24 por
100.000 habitantes; em Pernambuco e Recife, a maior incidência foi entre 20 e 39 anos, e a maior
proporção de óbitos ocorreu na faixa etária acima dos 60 anos. Considerando que as infecções
sintomáticas são insuficientemente notificadas e que muitos indivíduos infectados são assintomáticos,
a frequência da hepatite B é, certamente, ainda subestimada. O Ministério da Saúde estima que, no
Brasil, 1% da população apresenta doença crônica relacionada a esse vírus e pelo menos 15% da
população já esteve em contato com o vírus da hepatite B. Este trabalho permitiu comparações
nacionais e regionais, assim como possibilitou a avaliação e planejamento de ações no controle deste
agravo.
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Resumo

Índice de produtos de acumulação lipídica em pacientes infectados pelo HIV: um marcador de risco cardiovascular
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RESUMO
O índice de produto de acumulação lipídica (LAP) é um marcador de risco cardiovascular emergente. Nosso objetivo foi
avaliar a precisão deste índice como um marcador de risco cardiovascular em pacientes infectados pelo HIV. Um estudo
transversal de 133 pacientes infectados pelo HIV em uso de anti-retrovirais e 20 controles não infectados foi realizado no
ambulatório de um centro de referência de doenças infecciosas e parasitárias. As avaliações incluíram o índice LAP, o índice
de avaliação da homeostase (HOMA), as medidas antropométricas, a pressão arterial, o teste de tolerância à glicose e os
níveis de colesterol e triglicérides. O índice de massa corporal (IMC) foi semelhante nos dois grupos; no entanto, a
circunferência da cintura foi maior nos pacientes infectados pelo HIV. Os níveis de triglicérides foram significativamente
maiores (p <0,001) e os níveis de colesterol HDL foram menores nos pacientes infectados pelo HIV (p <0,001). Níveis de
glicose plasmática (p = 0,01) e insulina (p = 0,005) duas horas após a carga de glicose, índice HOMA-IR (p <0,001) e índice
LAP (p <0,001) foram maiores nos pacientes infectados pelo HIV. Uma correlação positiva e significativa foi encontrada entre
o índice HOMA-IR e LAP (r = 0,615; p <0,01), IMC (r = 0,334; p <0,01) e circunferência da cintura (r = 0,452; p <0,01) no
grupo pacientes infectados. Em pacientes masculinos infectados pelo HIV e controles, a análise da curva ROC revelou que o
melhor valor de corte da PLA para definir a presença de resistência à insulina foi 64,8 (sensibilidade 86%, especificidade 77%
e área sob a curva 0,824). Esses resultados confirmam que a resistência à insulina é mais comum em pacientes com HIV em
uso de drogas anti-retrovirais do que em controles HIV-negativos. Uma correlação positiva e significativa foi encontrada entre
o índice LAP e o índice HOMA, com LAP ≥ 64,8 constituindo um fator de risco adicional para doença cardiovascular em
pacientes HIV masculinos.
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Resumo
Introdução: O Herpes simples de inoculação resulta da introdução direta do vírus Herpes Simples (HSV) em sítios previamente
traumáticos acometendo sobretudo em massagistas desportistas e profissionais de saúde. O HSV tipo 2 é apontado como o principal
agente causal de úlceras genitais crônicas em pessoa vivendo com HIV/AIDS. Pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida e
contagem de linfócitos T-CD4+ < 100 células/mm3 podem apresentar lesões com características diversas daquelas encontradas em
imunocompetentes. Objetivo: Relatar caso de panarício herpético extenso em paciente portador do HIV com contagem de CD4 de 14
células/mm³. Relato do caso: E.P.S., 33 anos, procedente de Ji-Paraná, Rondônia, com diagnóstico de retrovirose desde 2012,
internada no Centro de Medicina Tropical de Rondônia por alteração do nível de consciência e episódios de convulsões, apresentando
em exame de imagem àreas de encefalomalácia e exame liquor normal. Antecedente de duas internações anteriores por
neurotoxoplasmose. Simultaneamente apresenta há 30 dias úlceras rasas de fundo limpo, algumas com vesículas, em região de
grandes lábios e períneo. Após trauma puntiforme em segundo quirodáctilo direito, instalou-se ulceração de crescimento progressivo.
Realizou-se pesquisa de Tzank positivo para células gigantes multinucleadas confirmando diagnóstico de herpes. Bacterioscopia por
gram e pesquisa de fungos em amostra do raspado sem identificação microbiológica. Teste rápido treponêmico e VDRL negativos.
Sorologias para hepatite B e C negativas. Iniciado tratamento com aciclovir endovenoso 12.5 mg/kg a cada 8 horas, obtendo excelente
resultado clínico. Na oportunidade, administrado imunoglobulina anti-tetânica. Discussão: O defeito na imunidade mediada por células
leva ao declínio da resposta imunológica ao HSV, podendo acarretar uma apresentação clínica atípica dessa condição cutânea comum.
Conclusão: A doença de inoculação devido ao HSV deve ser suspeitada em pessoas vivendo com HIV/AIDS que apresentam lesões
cutâneas incomuns, particularmente se lesões orais ou genitais presentes.
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Resumo

Apesar da terapia antirretroviral ter proporcionado aumento na sobrevida às pessoas vivendo com
HIV/AIDS, ainda é grande a necessidade de internação, sendo que a fragilidade do sistema
imunológico desses pacientes expostos à virulência desta microbiota, representa um risco constante
de infecção. Objetivou-se caracterizar a população soropositiva para HIV exposta a infecção
relacionada a assistência a saúde (IRAS), bem como identificar os principais patógenos e os sítios de
infecção. É um estudo descritivo, prospectivo realizado em um hospital estadual especializado para o
atendimento de paciente com HIV/AIDS. A amostra foi constituída por pacientes internados com
diagnostico HIV/AIDS que tiveram evidência de IRAS. Diagnostico realizado por hemocultura,
urocultura, cultura de tecido, líquido pleural ou secreção traqueal. Em 2017, foram internados 178
pacientes HIV positivos sendo 68% do sexo masculino e idade média de 36,9 anos (+10,7). Quanto a
sua origem, 20,78% foram oriundos de São Luis-MA, tendo lavrador (15,64%) como profissão
predominante. A principal causa de internação foi infecção por Leishmaniose Visceral (12,35%)
seguida de Tuberculose (6,17%) e Toxoplasmose (5,61%). No total foram 24 pacientes com 39
episódios de infecção, tendo como principais agente infecciosos as bactéria Gram-negativas (54,3%)
sendo K.pneumoniae e A.baumanii os agentes mais prevalentes e dentre as Gram-positivas SCN
foram os mais isolados, os agentes fungicos isolados em 21,7% apresentaram C.albicans, C.tropicalis,
C.parapsilosis, C.neoformans e C.krusei como principais agentes. Infecções bacterianas e fúngicas
são problemas crescentes, aumentando o risco principalmente em paciente HIV positivos sendo
necessário conhecer o perfil de sensibilidade e resistência destes micro-organismos em infecções
nesta população.
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Resumo

O abuso de crack tem sido evidenciado como um grave problema de saúde pública em todo o mundo.
No Brasil, seu uso tem se expandido, trazendo impactos diretos na saúde dos usuários, como o
aumento da exposição as infecções sexualmente transmissíveis. Objetivo: Realizar uma revisão
sistemática sobre as publicações brasileiras que abordam infecções sexualmente transmissíveis em
usuários de crack. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática, realizada nas seguintes bases
de dados: PubMed/Medline, SciELO e Scopus. A estratégia de busca foi realizada através dos
seguintes descritores: Infecções sexualmente transmissíveis, doenças sexualmente transmissíveis,
crack, usuários de crack e uso de crack, em associação com o operador booleano AND. Após
criteriosa seleção, os artigos foram incorporados ao estudo, sem restrição em relação ao recorte
temporal. Foram excluídos artigos que não estavam de acordo com os critérios de inclusão ou em
duplicata. Resultados: Foram encontrados 09 artigos publicados, destes, 03 estavam de acordo com
os critérios de inclusão e foram selecionados para fazer parte deste estudo. O total de sujeitos
analisados foram 669, com idades entre 18 a 40 anos. O sexo masculino foi predominante (74,14%).
Considerando-se ainda que, este número poderia ser maior, pois dos três estudos inclusos, dois
tinham como sujeitos, exclusivamente, usuários de crack do sexo feminino, sendo um estudo com

gestantes e outro com profissionais do sexo. Tratando-se das infecções sexualmente transmissíveis,
os indivíduos relataram comportamentos de risco, tais como sexo desprotegido e múltiplos parceiros.
Além disso, esse grupo encontra-se ainda mais vulnerável, por serem vítimas de violência física e
sexual, principalmente, quando estão em situação de rua. Foram identificados prevalência de
indivíduos com soropositividade para HIV, sífilis, vírus da Hepatite B e C), gonorreia e antecedentes de
outras infecções sexualmente transmissíveis. O uso de crack estava em maioria associado ao uso de
outras drogas, elevando ainda mais o risco. Conclusão: Foi identificado
elevado risco e
vulnerabilidade dos usuários de crack para infecções sexualmente transmissíveis. Observa-se ainda,
uma lacuna na literatura científica brasileira a respeita da temática, alertando-se para a necessidade
de novos estudos com tal enfoque. Estudos como este são de grande relevância, pois contribuem
significativamente para traçar ações de prevenção, diagnóstico e tratamento dos casos de IST.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A histoplasmose disseminada é uma doença granulomatosa sistêmica, causada pelo Histoplasma
capsulatum. Acomete, principalmente, pacientes com imunodepressão severa, sendo suas complicações pouco relatadas.
OBJETIVO: Descrever um caso de coinfecção HIV-Histoplamose com evolução para Insuficiência Renal Aguda e sepse grave
como manifestações secundárias. MÉTODO: Relato de caso clínico tratado em instituição de referência em Infectologia no
estado de Alagoas. RESULTADOS: Paciente, sexo masculino, 29 anos, natural de Ibateguara-AL. Há 1 ano foi diagnosticado
com HIV, quando iniciou terapia antiretroviral com lamivudina, tenofovir e efavirenz. Deu entrada 4 vezes em Hospital Geral e
foi encaminhado à Unidade de Referência com quadro de cefaléia holocraniana associada a episódios de náuseas, febre alta,
vômitos e urina escura há aproximadamente 7 dias. No 2º dia de internação evoluiu com rebaixamento do nível de
consciência e dispneia progressiva. Foi transferido para tratamento em terapia intensiva apresentando-se com estado geral
comprometido, hipocorado, taquipnéico e taquicardico. Exame físico com linfoadenopatia cervical e inguinal, icterícia 4+/4 e
hepatoesplenomegalia importante. Exames laboratoriais revelaram pancitopenia, elevação acentuada de bilirrubinas,
creatinina, ureia e transaminases, alteração no coagulograma, hipoalbuminemia e LDH. Durante a investigação as culturas
(sangue e urina), a pesquisa de BAAR no escarro, bem como as sorologias para toxoplasmose, hepatites virais e
citomegalovírus foram negativas. No 22º dia de internação o exame parasitológico direto do sangue periférico observou a
presença de leucócitos parasitados por elementos arredondados. Posteriormente, o exame sorológico revelou positividade
para anticorpos anti H. capsulatum. Durante os 31 dias de internação foram utilizados clindamicina, ceftriaxona,
tuberculostáticos (esquema RIPE), sulfametoxazol-trimetoprim, prednisona, pirimetamina e fluconazol. Foi iniciado
anfotericina B, porém o paciente evoluiu com piora clínica e óbito após 2 dias de início do novo tratamento. CONCLUSÃO: A
maioria dos casos de infecção disseminada por H. capsulatum encontra-se associada ao HIV. Na presente situação, a
histoplasmose surgiu como uma das primeiras manifestações da SIDA. Devido à septicemia pelo micro-organismo, verificouse a ocorrência de sepse grave, seguida de falência renal aguda, esta última evidenciada pela evolução com aumento
importante das escórias nitrogenadas.
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Resumo

Estudos apontam que 1 a 2% dos infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV)
apresentam disfunção clínica e 35% alterações subclínicas da tireoide. Sua fisiopatologia ainda não é
clara, mas destaca-se a investigação da elevação da Interleucina 6 (IL-6) – citocina pró-inflamatória na
patogênese do HIV – que favorece o aparecimento dos casos. Além disso, são reportados
diagnósticos de Tireoidites Autoimunes (TA) em pacientes após uso de Terapia Antirretroviral (TARV),
em face da redução da carga viral e aumento dos linfócitos T CD4, fator predisponente das respostas
imunes disseminadas. Objetivou-se relacionar a IL-6 e o uso da TARV na ocorrência de TA em
pacientes portadores do vírus HIV. Trata-se de um estudo quantitativo secundário descritivo do tipo
revisão de literatura integrativa, realizado em buscas nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo.
Em virtude disso, utilizou-se as palavras-chave “interleucinas”, “tireoidite” e “HIV” nas bases descritas.
Filtrou-se os artigos encontrados de acordo com o ano de sua publicação (últimos 10 anos), e o
conteúdo de seu resumo, sendo utilizados 6 artigos, buscou-se o comparativo que define a ligação
entre o HIV e as TA. Dessa forma, notou-se elevado nível plasmático de IL-6 nos pacientes HIV+, e se
associados ao uso da TARV, há o aumento em 50% comparado à população em geral. Sua expressão
em tecidos tireoidianos consta na literatura, em casos de Tireoidite de Hashimoto, como sinalizador de
progressão da doença. O hipotireoidismo subclínico é o mais freqüente, com níveis de 12,2% após
uso de TARV, e cerca de 2 a 5% evolui para o tipo clínico. Ademais, a TARV favorece a
hipercolesterolemia, outro preditor de tireoidites. O hipertireoidismo incide em menos de 2% no HIV+,
principalmente na Doença de Graves – possível manifestação tardia da Síndrome Inflamatória de
Reconstituição Autoimune (SIRI). Entende-se que o aumento súbito das células CD4+ em função da
TARV, induz o aumento dos anticorpos antitireoperoxidase e anti-receptores de TSH. Por fim,
confirma-se a relação positiva entre a TARV, a elevação de níveis séricos de IL-6 e a TA. Assim, a
dosagem de IL-6 livre pode ser um bom preditor destas condições durante o tratamento antirretroviral.
Ademais, visto que a TA pode manifestar-se como uma complicação da restauração imune no TARV,
os profissionais médicos devem estar atentos a essa associação e considerar o diagnóstico de
tireoidite em pacientes com clínica sugestiva.
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Resumo
Estudos apontam que 1 a 2% dos infectados pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) apresentam disfunção clínica e 35%
alterações subclínicas da tireoide. Sua fisiopatologia ainda não é clara, mas destaca-se a investigação da elevação da Interleucina 6 (IL6) – citocina pró-inflamatória na patogênese do HIV – que favorece o aparecimento dos casos. Além disso, são reportados diagnósticos
de Tireoidites Autoimunes (TA) em pacientes após uso de Terapia Antirretroviral (TARV), em face da redução da carga viral e aumento
dos linfócitos T CD4, fator predisponente das respostas imunes disseminadas. Objetivou-se relacionar a IL-6 e o uso da TARV na
ocorrência de TA em pacientes portadores do vírus HIV. Trata-se de um estudo quantitativo secundário descritivo do tipo revisão de
literatura integrativa, realizado em buscas nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo. Em virtude disso, utilizou-se as palavras-chave
“interleucinas”, “tireoidite” e “HIV” nas bases descritas. Filtrou-se os artigos encontrados de acordo com o ano de sua publicação (últimos
10 anos), e o conteúdo de seu resumo, sendo utilizados 6 artigos, buscou-se o comparativo que define a ligação entre o HIV e as TA.

Dessa forma, notou-se elevado nível plasmático de IL-6 nos pacientes HIV+, e se associados ao uso da TARV, há o aumento em 50%
comparado à população em geral. Sua expressão em tecidos tireoidianos consta na literatura, em casos de Tireoidite de Hashimoto,
como sinalizador de progressão da doença. O hipotireoidismo subclínico é o mais freqüente, com níveis de 12,2% após uso de TARV, e
cerca de 2 a 5% evolui para o tipo clínico. Ademais, a TARV favorece a hipercolesterolemia, outro preditor de tireoidites. O
hipertireoidismo incide em menos de 2% no HIV+, principalmente na Doença de Graves – possível manifestação tardia da Síndrome
Inflamatória de Reconstituição Autoimune (SIRI). Entende-se que o aumento súbito das células CD4+ em função da TARV, induz o
aumento dos anticorpos antitireoperoxidase e anti-receptores de TSH. Por fim, confirma-se a relação positiva entre a TARV, a elevação
de níveis séricos de IL-6 e a TA. Assim, a dosagem de IL-6 livre pode ser um bom preditor destas condições durante o tratamento
antirretroviral. Ademais, visto que a TA pode manifestar-se como uma complicação da restauração imune no TARV, os profissionais
médicos devem estar atentos a essa associação e considerar o diagnóstico de tireoidite em pacientes com clínica sugestiva.
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Resumo

O HIV é o retrovírus causador da AIDS, uma doença que ataca os linfócitos T CD4+, alterando o DNA
da célula afim de se multiplicar. Os sintomas iniciais se assemelham aos da gripe e o período
assintomático da doença pode durar de meses a anos de modo que muitos casos passam
despercebidos. Por conta do estigma criado durante a década de 80, muitas pessoas evitam falar
sobre a doença, principalmente idosos, o que culmina em uma falta de informação sobre a mesma.
Somam a esse fato, o aumento da população a partir de 60 anos e da sua vida sexual ativa, bem
como um crescimento de 207% de idosos diagnosticados HIV+ no Maranhão entre os anos de 2007 e
2017 conforme os dados do Boletim Epidemiológico de 2018. Buscando atuar nesse cenário, foi
realizada uma intervenção socioeducacional pelos acadêmicos de Medicina da Universidade Federal
do Maranhão (UFMA), sendo a ação promovida no Centro de Atenção Integral Ao Idoso (CAISI) em
São Luís - MA. Consistiu inicialmente em uma dinâmica com alongamento para proporcionar o
acolhimento dos idosos. Foi aplicado um questionário antes da ação educativa para avaliar o
conhecimento prévio sobre o HIV, focando nos temas que seriam abordados posteriormente, e que foi
usando no desenvolvimento de outro trabalho. Em seguida, os alunos fizeram uma breve palestra,
abordando o que é o HIV e a AIDS, as formas de transmissão do vírus, a importância do diagnóstico
precoce e sua maior acessibilidade através dos testes rápidos e a existência do tratamento, mas não
de cura, enfatizando ainda a importância do uso do preservativo. Após a conclusão da aula, o grupo
de estudantes fez um jogo de “verdadeiro ou falso” com algumas afirmações relacionadas aos temas
da palestra a fim de promover aos idosos uma reflexão sobre seus hábitos de vida, sobretudo sexuais,
e uma revisão com base nas informações difundidas durante a aula. Em seguida, foi então aberto um
momento para perguntas a fim de sanar as dúvidas restantes e feita a distribuição de preservativos
masculinos e femininos disponíveis no centro de saúde. Atividades como essa são de vital
importância, uma vez que possibilitam disseminação de conhecimento de modo acessível e prático
para os idosos, sobretudo os que se colocam em situação de risco sexual; além de ampliar o
conhecimento dos alunos envolvidos além da teoria através de vivências na comunidade.
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Resumo

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) ainda representa grave problema de Saúde
Pública. No Brasil, a partir de 2015, a terapia antirretroviral (TARV) é recomendada para todos os
portadores de HIV, independentemente de sua situação imunológica, visando reduzir a
transmissibilidade do vírus e promover reconstituição imune precoce com consequente redução da
morbimortalidade por AIDS. Contudo, para que os benefícios da TARV sejam observados, e se evite o
desenvolvimento de cepas virais resistentes, uma boa adesão à TARV é fundamental. Este estudo
objetivou determinar a taxa de não adesão à TARV em adultos de um Serviço de Assistência
Especializada (SAE) em Recife-Pernambuco, e identificar fatores contribuintes para a má-adesão
(comportamentais, clínicos, imunológicos e virológicos), comparando portadores que iniciaram a TARV
antes e depois de 2015. Realizou-se um estudo exploratório, transversal, utilizando dados de
prontuários médicos, do Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) e do Sistema de
Informação sobre Mortalidade, precedido de uma etapa de observação de campo para descrever a
estrutura e organização do SAE. De 1.994 pacientes cadastrados no SAE e em uso de TARV,
segundo o SICLOM, 1.248 iniciaram TARV até 2015 e 753 após esse ano. Desses, 427 estavam em
atraso para retirada da TARV, e devido as exclusões (óbitos, transferidos, sem registro no SAE,
prontuário não localizado) permaneceram para análise 275 pacientes. A taxa de má-adesão nos que
iniciaram a TARV antes de 2015 foi 14,18% e para os que iniciaram após 2015 foi 13,14%. Os fatores
associados à má-adesão, com significância estatística na análise bivariada foram: idade menor que 30
anos (p=0.0000); uso de drogas ilícitas (p=0.0036), tempo de diagnóstico ≤ 5 anos (p=0.0000); uso de
outros medicamentos (p=0.0269), ter feito mais de um esquema de TARV (p=0.0000); e possuir níveis
de linfócitos T CD4+ ≥ 500 células/mm³ (p=0.0000). Na análise multivariada permaneceram com
significância estatística: tempo de diagnóstico ≤ 5 anos (p=0.0000); níveis de linfócitos T CD4+ ≥ 500
células/mm³ (p=0.0104) e uso de mais de um esquema de TARV (p=0.0164). Maior entendimento dos
fatores envolvidos na má-adesão à TARV possibilita reflexões para ações concretas, estrategicamente
direcionadas, principalmente aos usuários com maior vulnerabilidade para esse evento, a fim de
reduzir morbimortalidade por Aids e a emergência de cepas virais resistentes.
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Resumo

O pais tem registrado, anualmente, uma média de 40mil novos casos de aids nos últimos cinco anos e
como forma de controlar essa epidemia o país assumiu, em 2014, o cumprimento da meta 90 90 90
que visa o diagnóstico de 90% dos portadores do HIV, o tratamento com a Terapia Antirretroviral
(TARV) em 90% dos pacientes diagnosticados e a supressão viral em 90% dos pacientes que utilizam
a TARV. Modelos matemáticos sugerem que o alcance dessas metas até 2020 permitirá que o mundo
ponha fim à epidemia de AIDS até 2030. O objetivo do estudo é analisar a evolução do Brasil em
relação ao alcance da meta 90 90 90. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e retrospectivo,
sendo utilizados dados secundários obtidos pelos relatórios do Programa Conjunto das Nações
Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) no período entre 2012 a 2017 e do relatório do Ministério da Saúde
do ano 2017. Segundo UNAIDS, na América Latina 81% das pessoas infectadas pelo o HIV, sabem
que estão infectadas. No Brasil, em 2013, pelo menos 80% dos indivíduos contaminados pelo vírus
sabiam do seu estado. Em relação às demais metas, na América Latina 72% recebem tratamento
retroviral e 79% estão com a carga viral suprimida. No Brasil, 60% dos diagnosticados, recebem
tratamento e cerca de 89% dos tratados alcançaram a supressão viral, evidenciando a viabilidade da
última meta. Ao término de 2016, cerca de 830mil pessoas viviam com HIV no país, dessas, 84%

tinham diagnóstico; 79% encontravam-se associada a um serviço de saúde; Em relação ao sexo 80%
dos diagnósticos eram do sexo masculino e 89% do sexo feminino. No entanto observa-se uma
percentagem maior de homens em TARV 73% contra 70% nas mulheres. Em referência à supressão
viral, no final de 2016, 92% dos homens possuíam carga viral suprimida e 90% das mulheres. Por fim,
O Brasil encontra-se perto de atingir a meta 90 90 90, porém parcialmente. Com o avanço de
aproximadamente 3% ao ano de pessoas diagnosticadas com o vírus, projeta-se que em 2019 o país
cumpra essa parte da meta, o alvo em que mais de 90% dos pacientes em tratamento devem estar
com a carga indetectável, já é uma realidade. O entrave ocorre na aderência dos pacientes no uso da
TARV que atualmente está em 72% e se eleva a apenas 2% ao ano. Desse modo, o governo deve
focar no incentivo da aderência ao tratamento e resgatar os pacientes diagnosticados que não tem
interesse ou receio em iniciar, para enfim acabar com a epidemia até 2030.
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Resumo
As infecções sexualmente transmissíveis - IST ainda constituem um dos problemas de saúde pública mais comum em todo o
mundo e no Brasil. A educação continuada de profissionais de saúde torna-se essencial no controle e prevenção dessas
infecções. O presente trabalho teve por objetivo relatar a experiência de três integrantes do Projeto Saúde e Prevenção nas
Escolas (SPE) na realização de um quiz sobre as IST com acadêmicos de graduação em Enfermagem e avaliar o
conhecimento desses sobre o assunto. A ação foi realizada no mês de maio de 2017 em uma universidade privada de Campo
Grande MS durante o período noturno. Participaram 32 discentes, com idade variando entre 18 e 34 anos, divididos em três
grupos. Após a divisão dos grupos os acadêmicos responsáveis realizaram um jogo de perguntas e respostas abordando as
manifestações clínicas, transmissão, evolução, tratamento e prevenção das seguintes IST: Gonorreia, hepatite B, HIV/AIDS e
sífilis, onde os participantes deveriam afirmar “concordo” ou “discordo” de acordo com situação apresentada. Observou-se
que os estudantes demonstraram um conhecimento bastante superficial acerca do tema, visto que surgiram muitas dúvidas
em relação a termos como janela imunológica e prevenção combinada, sobre os estágios clínicos dessas infecções,
principalmente da sífilis e HIV/AIDS e os modos de transmissão das hepatites virais. A utilização de estratégias diferenciadas
como o SPE na abordagem desse assunto, muitas vezes tratado de forma simplificada na graduação, são um excelente meio
na formação complementar de enfermeiros, pois esses atuam diretamente na prevenção e recuperação desses agravos.
Tornando-os capazes de desenvolver um raciocínio crítico e reflexivo nas diversas situações, e de obter um olhar holístico
sobre o cliente, contribuindo para a formação de profissionais humanizados e comprometidos com a qualidade no
atendimento.
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Resumo

A terapia antirretroviral (TARV) modificou o desfecho clínico dos pacientes com infecção pelo HIV,
propiciando controle virológico e redução de mortalidade. No entanto, a ocorrência dos eventos
adversos é um dos principais motivos relacionados à interrupção da TARV. O objetivo deste estudo foi
descrever a frequência da modificação da TARV inicial por eventos adversos ao longo do primeiro ano
de tratamento, assim como a ocorrência e os tipos de eventos adversos e identificar os fatores

associados à modificação da TARV por eventos adversos. Trata-se de um caso-controle, realizado em
dois hospitais de referência de Recife-PE, com portadores de HIV/AIDS maiores de 18 anos de idade,
no primeiro ano de TARV entre 2011 e 2014, e que iniciaram um dos esquemas recomendados pelo
Ministério da Saúde. Identificamos que 25,7% das modificações da TARV ocorridas no período foram
devido aos eventos adversos. O tempo mediano entre o início da TARV e a primeira modificação por
evento adverso foi 70,5 dias (IC 95%: 26-161 dias). Os principais eventos adversos foram
dermatológicos, neuropsiquiátricos e gastrointestinais. Os eventos dermatológicos foram os mais
precoces. O Efavirenz foi a droga mais prescrita e a mais modificada no período de estudo. Na análise
multivariada, encontramos associação entre o uso do esquema antirretroviral com a Zidovudina (OR:
2,16 IC 95%: 1,28-3,65) e a modificação da TARV por eventos adversos. Apesar da inclusão de novos
antirretrovirais no tratamento inicial dos pacientes com HIV/AIDS, como o Dolutegravir, o Efavirenz
continua sendo uma opção terapêutica para os pacientes com contraindicação ao uso do Dolutegravir,
assim como a Zidovudina é uma opção para os pacientes que não podem fazer uso do Tenofovir ou
Abacavir. Concluímos que a TARV inicial deve ser escolhida considerando as características
individuais para minimizar a ocorrência de eventos adversos, favorecendo a adesão terapêutica e
reduzindo a modificação dos esquemas terapêuticos.
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Resumo

Após 37 anos de epidemia, a AIDS ainda continua sendo um sério problema de saúde pública em
todo o mundo. De acordo com o último Boletim Epidemiológico (ano base de 2017) do Ministério da
Saúde, foram notificados 882.810 casos de AIDS no Brasil, acumulados de 1980 a junho de 2017,
sendo que a região Norte corresponde a 6,1 % do total de casos. Segundo o mesmo Boletim a taxa de
mortalidade por AIDS está em declínio na maior parte das regiões do país. É digno de nota que na
região norte a tendência da mortalidade é inversa, tendo aumentado ao longo da década entre 2007 e
2016. Este estudo estimou as taxas de mortalidade por HIV/AIDS entre as diferentes regiões de saúde
do estado do Pará. Foi calculado ainda o indicador Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) nas
diversas regiões de saúde do estado. O estado do Pará apresenta 13 regiões de saúde: 1) Araguaia;
2) Baixo Amazonas; 3) Carajás; 4) Lago de Tucurí; 5) Metropolitana I; 6) Metropolitana II; 7)
Metropolitana III; 8) Rio Caetés; 9) Tapajós; 10) Tocantins; 11) Xingu; 12) Marajó I; e 13) Marajó II. Na
série histórica entre 2007 e 2016 as taxas de mortalidade por HIV/AIDS aumentaram em todas elas. A
maior taxa de mortalidade foi observada na Metropolitana I, com uma taxa de mortalidade por
HIV/AIDS de 14,29 por 100.000 habitantes. Nessa mesma região, no ano de 2015, o total de APVP foi
de 8843,5 anos, e a razão entre o indicador APVP e o número de óbitos foi de 28,80. Assim, a idade
média do óbito foi 41,19 anos. Conclui-se que a AIDS constitui-se em uma causa expressiva de
mortalidade precoce no estado do Pará.
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Resumo

A mortalidade por aids no Brasil é um relevante problema de saúde pública que atinge diferentes segmentos da sociedade. Desde o
surgimento da doença são evidentes os esforços para o enfrentamento da epidemia, cuja participação é crescente entre as principais
causas de morte. O objetivo deste estudo é comparar a mortalidade por aids entre os anos de 2000 e 2015 no Brasil, Nordeste e
Paraíba. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo com abordagem quantitativa. Os dados foram coletados correspondendo a
taxa de mortalidade por aids no Brasil, da região Nordeste e na Paraíba nos anos de 2000 e 2015, a partir dos dados disponíveis no
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. O indicador de mortalidade foi calculado considerando os óbitos por aids
dividido pelo número de habitantes no período, considerando como base populacional 100 mil habitantes. Em 2015, no Brasil, a taxa de
mortalidade por aids foi maior na Região Sul, 8,69 óbitos/100 mil hab., seguidos da região Norte (6,72), Sudeste (6,34), Centro-Oeste e
Nordeste (5,38 e 4,74 respectivamente). Na região Nordeste, a mortalidade aumentou de 2,45 para 4,74 óbitos/100 mil hab. Em 2000, a
taxa de mortalidade do estado do Maranhão era de 1,68 óbitos/100 mil hab., a Paraíba apresentava taxa de 1,47 e o Pernambuco com o
maior coeficiente de 4,44. No ano de 2015 essas taxas apontaram um aumento considerável no número de óbitos relacionados ao
HIV/Aids, o Maranhão, Paraíba e Pernambuco apresentaram 6,42, 4,05 e 6,67, respectivamente. Quanto ao estado da Paraíba das 16
CIR (Comissões Intergestores Regionais), observou-se que em 2015 o maior índice se apresentou na 1ª CIR, seguida da 16ª, enquanto
que no mesmo período apenas a 7ª CIR não apresentou óbito relacionado a aids. Observa-se que o aumento da taxa de mortalidade foi
expressivo nos últimos 15 anos, com maiores taxas na 1ª e 16ª regiões de saúde, que contemplam a capital João Pessoa e Campina
Grande. Observou-se que apesar dos avanços no diagnóstico e na terapia direcionados ao HIV/Aids é necessário o acompanhamento
da taxa de mortalidade relacionada a esse agravo para avaliar a eficácia das políticas públicas de saúde em resposta a essa epidemia,
visto que as metas globais objetivam o seu fim até o ano de 2030. Sugere-se ampliar as políticas públicas e campanhas de promoção e
prevenção para HIV/Aids, garantindo um processo de cuidado de qualidade, com acesso aos serviços e tratamentos.
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Resumo

Após pouco mais de duas décadas de seu surgimento, a epidemia da infecção pelo HIV/AIDS
permanece um dos maiores problemas de saúde pública do mundo, estando fora de controle da
maioria dos países e representando a quarta causa de morte no planeta. O Brasil possui 46% de
todas as pessoas vivendo com HIV na América Latina, com tendência à estabilização da epidemia nas
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e crescimento nas regiões Norte e Nordeste (UNAIDS, 2017). No
país, a taxa de detecção de AIDS vem caindo gradativamente, no entanto, na contramão da redução
nacional, a região Nordeste apresentou tendência de crescimento nos últimos dez anos; quadro
preocupante, indicando coeficientes de mortalidade heterogêneos, em que os maiores aumentos
relativos estão em estados das regiões Norte e Nordeste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). Investigar
óbitos no Hospital de Referência do estado do Maranhão. A amostra incluiu 44 prontuários de
pacientes com HIV/AIDS, maiores de 21 anos, que foram a óbito em São Luís – MA em 2017. Foram
encontradas e analisadas as seguintes variáveis: idade, sexo, CD4, CD4/CD8, carga viral (CV), TARV
e causas de óbito. Para análise estatística, utilizou-se o software Microsoft Excel 2016. Os resultados
analisados apresentaram as seguintes características: 70,5% homens; A faixa etária mais acometida
foi de 30 a 49 anos, com 70,45% dos casos, As principais causas de óbito foram: pneumocistose (16);
toxoplasmose (9); leishmaniose visceral (8); pneumonia (6); criptococose (5); histoplasmose (4);
tuberculose (3), a maioria dos pacientes, teve diagnóstico no momento da doença oportunista.
Acompanhando dados do Boletim Epidemiológico HIV/AIDS de 2017, a resultante dos gêneros
encontrada na pesquisa manteve-se semelhante à do Ministério da Saúde, em que 70,5% dos óbitos
foram masculinos. Ainda mais preocupante, a notável fração de causas de óbito por infecções
oportunistas que poderiam ter sido evitadas ou melhor manejadas caso os pacientes fossem
diagnosticados com HIV mais precocemente e conduzidos com a utilização da terapia antirretroviral
e/ou terapias profiláticas. Desse modo, a importância de caracterizar o perfil da mortalidade por AIDS
no Maranhão se dá pelo interesse de planejar e executar estratégias que mudem o curso atual da
doença para parcela significativa dos pacientes, com táticas eficazes e direcionadas a populações
específicas como as destacadas nos resultados.
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Resumo
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é um problema de Saúde Pública que atinge, de forma irregular, diferentes segmentos
da população. Desde o surgimento da doença na década de 1980, são evidentes os esforços para o enfrentamento da epidemia, cuja
participação é crescente entre as principais causas de morte, particularmente de adultos jovens e pessoas em situação de pobreza. Em
Pernambuco, entre 2009 e 2013, foram notificados, em média, 539 óbitos por Aids ao ano, com taxa de mortalidade geral de
6,1/100.000 habitantes para o mesmo período. Essa taxa tem apresentado uma tendência de aumento ainda que discreto, apesar do
tratamento antirretroviral está disponível no País desde o ano de 1996.Dentre os principais aspectos epidemiológicos apresentados pela
Aids, a precocidade dos óbitos a caracteriza como uma das enfermidades que mais correspondem por APVP, acometendo
principalmente, adultos jovens no mundo todo. Esta pesquisa teve por objetivo analisar a tendência temporal da mortalidade e os anos
potenciais de vida perdidos (APVP) por Aids em residentes de Pernambuco, no período entre 1999 e 2013. Foi desenvolvida uma
pesquisa quantitativa, analítica do tipo estudo ecológico. Para isso, foi utilizado o conjunto de óbitos por Aids de residentes no estado de
Pernambuco. Corrigiu-se a subnotificação de casos no SINAN validando os óbitos existentes no SIM, realizou-se procedimentos de
relacionamento das bases de dados entre os sistemas de informação SINAN, SISCEL, SICLOM e SIM. Após o relacionamento realizouse a tendência temporal utilizando apenas os óbitos verdadeiros (casos de óbitos registrados no SIM e validados no SINAN). Em
síntese, em Pernambuco, a tendência temporal de todos os coeficientes de mortalidade por Aids foi de aumento, com exceção no sexo
masculino. Por outro lado, a evolução temporal do coeficiente de anos potenciais de vida perdidos apresentou tendência de ascensão
para ambos os sexos. O uso das tendências e do indicador APVP, revelou a amplitude do impacto das mortes prematuras sobre grupos
populacionais, uma vez que, apesar do aumento observado na sobrevida das pessoas que vivem com Aids, essa doença como causa
específica, ainda é responsável por milhares de APVP em Pernambuco.
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Resumo
O diagnóstico positivo para o HIV em mulheres é um assunto de suma importância a ser abordado, pois elas já sofrem preconceito
prévio devido ao estigma do próprio gênero e diante da revelação do soropositividade ficam ainda mais fragilizadas, havendo assim,
uma mudança brusca em todo seu cotidiano, inclusive no que diz respeito à abstinência sexual durante esse período. Este estudo teve
como objetivo geral: Analisar a vivencia das mulheres após o diagnóstico do HIV e como objetivos específicos: Averiguar os aspectos
socioeconômicos das participantes do estudo; avaliar o impacto do diagnostico na vida das mulheres infectadas pelo vírus HIV e
investigar o acordo sexual com o (a) companheiro (a). Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória com abordagem qualitativa,
realizada no Complexo Hospitalar de Doenças Infectocontagiosas Clementino Fraga (CHCF), com 18 mulheres, sendo a coleta de
dados realizada através de um formulário, estruturado com questões referentes aos objetivos propostos, após aprovação do CEP como
preconiza a Resolução 466/12. Os resultados apontam que a maioria das mulheres entrevistadas está em uma faixa etária acima de 30
anos; possuem escolaridade baixa; a maioria são adeptas ao catolicismo e são solteiras, perdendo seus companheiros assim que é
revelado seu diagnóstico. Quanto aos impactos do diagnóstico da soropositividade, os discursos revelaram dois eixos temáticos: 1- O
impacto do diagnóstico na vida das mulheres infectadas e 2- O acordo sexual com o companheiro. No eixo temático 1 surgiram três
categorias temáticas: O mundo desmoronando; A descoberta da traição e O medo do preconceito. No eixo temático 2, surgiram duas
categorias temáticas: A difícil negociação com o uso do preservativo e Escondendo o diagnóstico. Conclui-se que o diagnóstico de HIV
causa transtornos psíquicos e morais na vida das mulheres, impossibilitando-as de opinar em qualquer situação, entre elas, em acordos
sexuais com o seu parceiro. Isso se deve na maioria na das vezes a pauperização, onde a baixa escolaridade reflete na dificuldade de
possuírem destaque profissional, ou seja, a maiorias das mulheres vivem em situação de dependência financeira, assim como, de
acordo com os discursos verbalizados, observa-se o quanto ainda é difícil à aceitação da opinião feminina diante das relações sexuais.
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Resumo
Causada pela bactéria espiroqueta treponema pallidum, a neurossífilis (NS) se caracteriza pelo acometimento do Sistema
Nervoso Central (SNC). Essa forma de infecção sifilítica compreende a forma precoce, que afeta, principalmente, meninges,
líquido cefalorraquidiano (LCR) e a vascularização do SNC e outra tardia, mais grave, que afeta, preferencialmente, o
parênquima do SNC. Atualmente, formas oligossintomáticas ou atípicas da NS têm sido descritas em contraste com as
manifestações clássicas da doença. O objetivo é relatar um caso de NS atípico, caracterizado por neurite óptica em paciente
previamente imunocompetente. F.A.S., feminino, 53 anos, referiu baixa de acuidade visual bilateral de forma aguda associada
a escotomas centrais, sem cefaleia na evolução do quadro. À admissão hospitalar, a acuidade visual era de 20/80 no olho
direito e visão, a 30 centímetros, pior que 20/400 no olho esquerdo; não se observou alterações dos reflexos pupilares. O
exame de Fundoscopia evidenciou importante edema de papila bilateral. Demais pares cranianos e longas vias não
mostravam alterações. Iniciada investigação, a ressonância magnética de encéfalo com contraste foi normal, o estudo de
líquido cefalorraquidiano mostrou pleocitose com predomínio de linfócitos e monócitos, hiperproteinorraquia, VDRL >1/128 e
sorologia para HIV foi negativa. Realizadas VDRL e sorologias séricas para sífilis, ambas positivas. Diante do diagnóstico de
NS, foi indicado tratamento com penicilina cristalina intra-hospitalar por 14 dias. Paciente evolui com melhora de acuidade
visual - correção para longe de 20/80 para olho direito e 20/150 para olho esquerdo. Além disso, observa-se em ambos os
olhos, nervo óptico corado, edema de papila em regressão quase total, atrofia peripapilar mais intensa em olho esquerdo e
mácula sem alterações. Neurite óptica deve ser investigada em pacientes que se apresentem com baixa de acuidade visual
aguda. Embora pouco comum, a infecção por sífilis deve ser lembrada como uma das possíveis etiologias, dada a diversidade
de manifestações clínicas, fazendo por merecer, há séculos, a designação de grande dissimuladora, assemelhando-se a
entidades patológicas diversas, desde congênitas, infecciosas, autoimunes, degenerativas, inflamatórias e neoplásicas.
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Resumo
Introdução: Neurocriptococose é uma importante micose oportunista em pacientes com HIV/AIDS. Porém, pouco se sabe sobre esta
doença na população não-HIV. Objetivo: Descrever as características de pacientes com diagnóstico de neurocriptococose hospitalizados
entre 2009 a 2017 na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), unidade de referência em doenças
infecciosas na Amazônia brasileira. Métodos: Os dados foram coletados de prontuários de pacientes internados na FMT-HVD com
neurocriptococose, com e sem HIV. Resultados: Um total de 167 pacientes foram diagnosticados com neurocriptococose, sendo 133
(79.6%) HIV-positivos e 34 (20,3%) HIV-negativos. O sexo masculino foi predominante entre os infectados por HIV (p=0.003). A média
de idade foi inferior neste grupo (p=0.019). A presença de sinais e sintomas prévios foi semelhante entre os grupos, diferindo apenas
para rigidez nucal e alterações de visão, estes mais prevalentes em pacientes não-HIV (p=0.027 e p=0.005, respectivamente). Fraqueza
muscular generalizada foi mais prevalente em pacientes com HIV/AIDS (p=0.035). O tempo de hospitalização não diferiu
significativamente entre os grupos. No entanto, o número de pacientes não-HIV que foram para UTI foi superior (p=0.002). Um total de
10 (29.4%) e 35 (26.3%) pacientes faleceram nos grupos não-HIV e HIV-positivo, respectivamente (p=0.717). Análise do líquido
cefalorraquidiano resultou em diferença significativa com redução de leucócitos no grupo HIV/AIDS em relação ao HIV-negativo
(p<0.001). C. neoformans foi identificada predominantemente na população HIV/AIDS enquanto casos de C. gattii foram predominantes
em população não-HIV (p<0.001). Discussão: A criptococose é uma das mais letais infecções sistêmicas por fungo em população
HIV/AIDS. Neste estudo preliminar, mostrou-se também alta letalidade em população não-HIV. A letalidade semelhante para ambos os
grupos difere de outros estudos prévios que mostram mortalidade superior em pacientes com HIV/AIDS. A diferença encontrada para a
frequência mais elevada de internação em UTI para o grupo não-HIV é possivelmente explicada pela severidade com que os pacientes
com HIV/AIDS se apresentam ao hospital e velocidade com que evoluem à óbito. Conclusão: A infecção por Criptococcus sp. no SNC é
uma importante causa de morbidade e mortalidade em pacientes com HIV/AIDS no Amazonas. No entanto, pacientes não-HIV podem
evoluir de forma semelhante em relação à gravidade e letalidade.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum.
Transmitida pelo contato, em relações sexuais, de abrasões mucocutâneas com fluidos corporais
contaminados, e a disseminação em direção ao sistema nervoso pode ocorrer em qualquer estágio.
OBJETIVO: Relatar um caso de neurossífilis, evidenciando complicações. DESENHO DE ESTUDO:
Paciente masculino, 28 anos, é admitido na UPA-SUL/Porto Velho-RO queixando-se de exantema
maculopapular em tronco e face há 1 mês, com evolução para pústulas e crostas difusas, além
palpitações e dispneia há 2 dias. Exames laboratoriais apontaram anti-HIV e sífilis reagente.
Encaminhado ao Hospital CEMETRON, com rebaixamento do nível de consciência, acamado, em
regular estado geral, não responsivo, com hiperemia e petéquias difusas. Escala de Glasgow 10/15,
com padrão letárgico, levemente sedado. Foi diagnosticado com neurossífilis, através de análise do
líquor. Então, realizou-se intermação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), intubação orotraqueal –
devido à reação anafilática com edema de glote, depois substituída por traqueostomia.
Simultaneamente, iniciou-se terapêutica medicamentosa com uso de antibióticos – para neurossífilis e
pneumonia por broncoaspiração. O eletrocardiograma revelou onda Q patológica e ecocardiografia
revelou prolapso de valva mitral, além do aumento de enzimas cardíacas – tratado com medicação
anticoagulante. Houve encaminhamento ao psiquiatra, devido à probabilidade de distúrbios psíquicos
e à hipótese diagnóstica de esquizofrenia. Com bom prognóstico, recebeu alta deambulando.
MÉTODOS: Acesso ao prontuário clínico e dados laboratoriais referentes ao caso, associado à
pesquisa literária a respeito do quadro do paciente. RESULTADO: Diagnóstico de neurossífilis com
evolução e prognóstico positivos. DISCUSSÃO: Na sífilis, a manifestação compreende sinais
dermatológicos em todas as fases ou permanece assintomático por longo período. O paciente
apresentou compatibilidade com o quadro clínico característico de neurossífilis que, após confirmação
diagnóstica, passou a apresentar rebaixamento de consciência com padrão letárgico e confusão
mental, objetivando a pesquisa licórica. CONCLUSÃO: A neurossífilis é uma rara de manifestação da
doença, o diagnóstico pode ser difícil, contudo deve ser obtido com rapidez e precisão, pois determina
o curso terapêutico, possíveis complicações e a recuperação desses pacientes.
Palavras-chaves: Neurossífilis, SIDA, Sífilis, Treponema pallidum

NEUROTOXOPLASMOSE COMO MANIFESTAÇÃO DE SÍNDROME DA RECONSTITUIÇÃO IMUNE
(SRI) EM PACIENTE COINFECTADO HIV - TB.
Autores

Caroline Nascimento Maia 1, Mariana Ayres Henrique Bragança 1, Maiara Cristina Ferreira
Soares 1, Walleska Karla de Aguiar Lemes E Faria 1

Instituição 1 CEMETRON - Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Avenida Guaporé,415, Bairro
Lagoa, 78918-791, Porto Velho, Rondônia, Brasil.)
Resumo
O advento da TARV altamente eficaz contribuiu para o aumento da expectativa de vida aos portadores do vírus HIV. A TARV reduz a
carga viral aumentando a contagem de linfócitos TCD4 e diminuindo a incidência de infecções oportunistas, porém em 10 a 25% dos
casos acontece uma piora clínica em vigência da recuperação da imunidade, secundária a infecções subjacentes ou aparecimento de
patologias anteriormente desconhecidas. Apesar de alta soroprevalencia a infecção por toxoplasma não ganha evidência no contexto de
reconstituição imune, poucos casos de neurotoxoplamose (NTX) são descritos como manifestação da síndrome. O objetivo é relatar
evento de SRI com NTX em paciente co-infectada com HIV-TB, foram utilizados dados da anamnese e do exame físico, além dos
exames complementares de imagem. I.S.M, 47 anos, hospitalizada no Centro de Medicina Tropical de Rondônia, CEMETRON, em
fevereiro de 2018, com quadro de hemiparesia à direita com piora progressiva. Em uso de TARV associado a drogas antituberculose há

60 dias. Relata aderência às profilaxias, nadir de CD4 < 100 cel/mm³. Com histórico de internação no mês anterior devido à vertigem,
ocasião que realizou RNM sem alterações sugestivas de NTX. Diante do déficit motor, iniciada terapêutica para NTX com Sulfadiazina,
Pirimetamina e ácido folínico associado a corticoide, hipótese diagnóstica de SRI com NTX confirmada por exame de imagem e
documentação da recuperação imunológica. Apesar de evolução lenta e sequelas significativas, apresenta melhora clínica e radiológica
após o tratamento. O diagnóstico de SRI envolvendo o SNC é desafiador devido caráter heterogêneo e risco de sequelas. Detecção
precoce e terapia adequada são cruciais para o desfecho favorável, porém o diagnóstico do agente oportunista pode ser desafiador. A
introdução precoce de agentes antivirais com alta potência pode abrir a “caixa de pandora” e a SRI é uma preocupação. Esses eventos
são de alta relevância devido a sua morbidade e sua prevalência provavelmente subestimada. Apesar da incidência significativa de
toxoplasmose cerebral, são descritos poucos casos de manifestação de SRI e são necessários mais estudos para melhor compreensão
da imunopatogenia neste contexto, uma vez que se conhece o caráter de reativação da doença frente a resposta imune mediada por
células T severamente deprimida e pouco se sabe sobre a doença frente a imunidade em recuperação o que dificulta a sistematização
da assistencia e melhor abordagem terapêutica.
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Resumo

A AIDS é caracterizada por depressão do sistema imune que propicia o desenvolvimento de infecções
oportunistas, devido à vulnerabilidade dos sistemas orgânicos. O sistema nervoso é um dos principais
sítios de desenvolvimento de infecções oportunistas, devido à pobre penetração das drogas
antirretrovirais na barreira hematoencefálica. A neurotoxoplasmose é a principal destas infecções,
sendo caracterizada por abscessos cerebrais contendo Toxoplasma gondii. Na avaliação dos
pacientes HIV Positivos suspeitos de neurotoxoplasmose é realizado: tomografia computadorizada
com contraste, ressonância magnética e análise do líquido cefalorraquidiano pela punção lombar. O
presente estudo tem por objetivo elencar os principais diagnósticos de enfermagem ao paciente
acometido por HIV e neurotoxoplasmose. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, do tipo
relato de experiência, vivenciado no primeiro semestre de 2017 durante estágio curricular obrigatório,
realizado no Hospital das Clínicas do Recife – PE. Os dados foram coletados através de anamese,
exames físico, achados laboratoriais e clínicos consultados no prontuário, identificando-se o estado de
saúde do paciente. Foi realizada a Sistematização de Enfermagem e elencado os principais
diagnósticos de enfermagem de acordo com a NANDA - (North American Nursing Diagnosis
Association). Durante o internamento foram levantados os seguintes diagnósticos de enfermagem
seguindo a taxonomia II da NANDA: conforto prejudicado, disposição para autocontrole da saúde
melhorado, enfrentamento familiar comprometido, hipertermia, intolerância a atividade, medo,
proteção ineficaz, risco de confusão aguda e risco de infecção. A sistematização de assistência de
enfermagem individualizada e baseada nas reais necessidades do paciente contribuiu para sua
melhoria, visto que os diagnósticos de enfermagem auxiliam na tomada de decisões por do cuidado
baseado em evidências científicas. Conclui-se que o estudo visa contribuir sobre a importância do
diagnóstico de enfermagem e sua contribuição positiva para o tratamento, desenvolvimento do quadro
clínico e assistência de qualidade.
Palavras-chaves: Cuidados de Enfermagem, Estágio clínico, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida , Toxoplasmose
Cerebral

NÍVEIS DE CITOCINAS PLASMÁTICAS EM INDIVÍDUOS COM HEPATITE B AGUDA E CRÔNICA

Autores

Camilla Rodrigues de Almeida Ribeiro 1, Vinícius da Motta de Mello 3, Bruna da Silva
Baptista 3, Natália Spitz Toledo Dias 1, Luzia Maria de Oliveira Pinto 2, Iury Amancio Paiva
2, Lia Laura Lewis Ximenez 3, Vanessa Salete de Paula 1

Instituição 1 Fiocruz - Laboratório de Virologia Molecular, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo
Cruz (Av. Brasil 4365 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ ), 2 Fiocruz - Laboratório de
Imunologia Viral, Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz (Av. Brasil 4365 Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ ), 3 Fiocruz - Ambulatório de Hepatites Virais, Instituto
Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz (Av. Brasil 4365 - Manguinhos - Rio de Janeiro RJ )
Resumo

O vírus da hepatite B (HBV) é uma das principais causas de hepatite aguda e crônica representando
uma séria ameaça à saúde pública. As respostas imunes desempenham um papel importante na
eliminação viral e patogênese da doença, sabe-se que as citocinas são importantes mediadores
químicos que regulam a diferenciação e proliferação de células imunitárias, coordenando, assim, as
respostas e a progressão das doenças inflamatórias. O objetivo deste estudo foi investigar a presença
de citocinas pró e anti-inflamatórias (IL-35, IL-6, IL-17A, IFN-ᵞ) no plasma dos pacientes com hepatite
B aguda e crônica e verificar se existe associação entre a produção dessas citocinas no plasma com a
carga viral e os diferentes genótipos do vírus. Foram avaliadas 57 amostras de pacientes, 23 com
infecção aguda e 34 com infecção crônica, confirmados através de testes sorológicos, função hepática
(ALT e AST) e carga viral por PCR em tempo real. Todas as amostras incluídas no estudo foram
testadas para a presença do DNA do HBV por nested-PCR, as amostras positivas foram purificadas,
sequenciadas e genotipadas para construção da árvore filogenética. Foi realizada a detecção das
citocinas IL-35, IL-6, IL-17A, IFN-ᵞ por ELISA. O DNA do HBV foi detectado por PCR em tempo real
em 93% (53/57) das amostras, a média do Log quantitativo da carga viral para os pacientes agudos foi
de 4,48 e para os pacientes crônicos foi de 2,81. Em relação a distribuição dos génotipos, 82% dos
indivíduos com infecção aguda para o HBV pertencia ao genótipo A e 18% ao genótipo F. O perfil
crônico foi o que apresentou maior diversidade de genótipos, sendo 80% das amostras do genótipo A,
7% do genótipo D, 7% do genótipo E e 6% do genótipo F. Na avaliação das citocinas não foi
encontrada correlação entre os genótipos e a produção das mesmas. Foi observado que os níveis
plasmáticos de IFN-ᵞ e IL-17A foram maiores nos pacientes crônicos comparado aos agudos, e
através do coeficiente de Pearson foi observada correlação positiva entre os valores da carga viral e
as taxas de IL-17A (p=0.045) e de IFN-ᵞ (p=0.023) em ambos os grupos. Essas citocinas poderiam
estar modulando efetores pró-inflamatórios e induzindo dano hepatocelular. Os níveis de IL-6
(p=0.052) foi maior nos agudos comparado aos crônicos, essa citocina esteria envolvida na eliminação
viral e na proteção contra a cronicidade. Em contraste com a literatura para o HBV, os níveis de IL-35
foram maiores nos pacientes agudos em relação aos crônicos.
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Resumo

Introdução: A coinfecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV) com o vírus herpes humano 8 (HHV-8) pode levar ao aumento dos
níveis de citocinas pro-inflamatórias que contribuem para a replicação viral do HIV e podem influenciar no desenvolvimento de doenças
associadas ao HHV-8, como o sarcoma de Kaposi (SK), doença de Castleman multicêntrica (MCD) e linfoma de efusão primária
(PEL).Objetivo: Comparar os níveis séricos das citocinas IL-10 e TNF- α em coinfectados HIV/HHV-8 e monoinfectados com HIV.
Desenho do Estudo: Foi realizado um estudo analítico do tipo caso-controle, sendo considerados casos os pacientes coinfectados
HIV/HHV-8 e controle os pacientes monoinfectados pelo HIV. Métodos: Foi realizada a quantificação sérica da IL-10 e TNF-α pela
técnica de citometria de fluxo por CBA (Cytometric Bead Array). A análise estatística foi realizada no Graph Prism, utilizando o teste de
Mann-Whitney. Resultados: Nos coinfectados (n= 56) as medianas da IL-10 e TNF-α foram de 7,17 (6,44 - 42,62) e 5,49 (4,71 - 68,51)
pg/mL respectivamente, enquanto que nos monoinfectados (n=95) a mediana da IL-10 foi de 6,99 (6,22 - 16,15) pg/mL e do TNF-α 5,42
(3,68-6,83) pg/mL. Foi encontrado um aumento dos níveis séricos da IL-10 no grupo de coinfectados comparando com o grupo controle
de monoinfectados (p=0,0042), enquanto que não foi observada diferença dos níveis séricos do TNF-α nos dois grupos
(p=0,2785).Discussão: o aumento dos níveis séricos da IL-10 em pacientes coinfectados sugere que esses pacientes podem
apresentar um pior prognóstico, uma vez que o aumento desta citocina está associado ao SK. Apesar de estudos relatarem o aumento
dos níveis de TNF-α em coinfectados, em nossa pesquisa esse aumento não foi observado podendo estar relacionado ao efeito inibitório
causado pelos elevados níveis séricos da IL-10. Conclusão: Os pacientes com elevados níveis séricos da IL-10 têm um risco maior de
desenvolver doenças relacionadas ao HHV-8. Além disso, a dosagem de citocinas poderia constituir marcadores preditivos ao
desenvolvimento de doenças associadas à coinfecção.
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Resumo
De acordo com o último Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde desde 1980, quando foi diagnosticado o primeiro caso no país,
até junho de 2015, foram registrados 798.366 casos de AIDS (condição em que a doença já se manifestou). Pode-se dizer que o Boletim
do Ministério da Saúde foi atualizado com novos registros para alertar os responsáveis sobre o controle dos casos de subnotificação
encontrados no sistema Sinan . Para este novo contexto , no ano de 2017 o boletim HIV/AIDS registrou entre 1980 a junho de 2017 um
total de 882.810 mil casos de aids no Brasil, onde apenas 478.940 fizeram parte da lista do Sistema de Notificação de Agravos - Sinan.
Visto que no Estado do Rio de Janeiro foi observado 119.369 casos de AIDS entre o ano de 1980 e 2017 (Boletim Epidemiológico Aids e
IST 2017). O Objetivo do trabalho é Analisar o processo de notificação no período pré e pós-intervenção, avaliando os dados
epidemiológicos de HIV/AIDS dos usuários em tratamento no HGNI, a fim de verificar se os usuários portadores de HIV/AIDS, em
atendimento, foram também cadastrados no SINAN, no período de Janeiro de 2001 até Dezembro de 2017. Com isso o o método
proposto nesta pesquisa é o de intervenção comunitária. Após visita ao Hospital Geral de Nova Iguaçu identificamos um número
elevado de pacientes sem notificação no SICLOM que fazem uso da terapia TARV – terapia antirretroviral, totalizando um número
expressivo de 1739 pessoas em situação irregular que fazem uso dos medicamentos . Com a analise dos dados, percebemos a
importância de se criar uma nova metodologia de captação dos dados, a fim de minimizar as perdas.A coleta dessas informações foi
realizada através do banco de informação do SINAN e confrontada com o sistema de controle logístico de medicamentos – SICLOM que
permitiu correlacionar as informações entre os principais sistemas de notificação de agravos SINAN e SICLOM e possibilitou a
identificação de 80,65% de pacientes subnotificados que não se encontravam no SICLOM. Portanto, foi a partir desse cenário que a
equipe envolvida nesse projeto propôs uma reunião para enfatizar a necessidade da criação de um fluxo que melhore o gerenciamento
das informações coletadas, reduzindo o número de pacientes sem notificação que fazem uso de medicamentos pelo SICLOM.

Palavras-chaves: Hiv, Aids, Epidemiologia , Notificação Compulsória

NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE HEPATITE EM PACIENTES HOSPITALIZADOS
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Resumo

A hepatite é uma inflamação do fígado que pode ser causada por diversos fatores, como por exemplo,
medicações, álcool, drogas, doenças autoimunes, vírus, entre outros. Sua evolução pode ser
assintomática, ou pode ocorrer: icterícia, tontura, hipertermia, náusea e vômito. No Brasil, as hepatites
virais são as mais comuns, provocadas principalmente pelos vírus A, B e C. As hepatites virais são
doenças de notificação compulsória semanal, e a análise e a apresentação dos dados colhidos
através, são muito importantes para traçar o perfil epidemiológico da doença. Assim, objetivou-se

nesse estudo apresentar os dados relacionados às notificações de hepatites virais do ano de 2017 em
pacientes hospitalizados. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, com dados obtidos por
meio de consulta ao relatório técnico das atividades realizadas pela equipe do Núcleo Hospitalar de
Vigilância Epidemiológica (NHVE) para notificação ao Sistema de Informações de Agravos de
Notificação (SINAN). Os dados dos casos notificados em 2017 foram coletados em maio de 2018, em
um hospital de ensino do Nordeste do Brasil. Foram registradas 886 doenças e agravos no ano 2017.
Desses 886 registros, 91 foram relacionados às hepatites virais. Após a investigação, 22 casos foram
confirmados, 26 continuaram sendo investigados, 29 foram descartados e 14 casos ficaram como
inconclusivos. Os dados obtidos revelam que a determinação do diagnóstico das hepatitesé complexo
e requer um tempo maior investigação e de recursos financeiros. Essas dificuldades para o
diagnóstico podem influenciar significativamente a notificação e trazer prejuízo para a saúde pública.
Analisar os dados das doenças de notificação compulsória é de extrema importância para a saúde
pública, pois é a partir delas que as ações de rastreamento e prevenção são direcionadas, visando
melhorar a saúde e a qualidade de vida da população.
Palavras-chaves: hepatite, notificação de doenças, epidemiologia

O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO VOLANTE (CTAV) DE SANTOS NOS JOGOS
UNIVERSITÁRIOS DA UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA: SAÚDE & EDUCAÇÃO – UMA
INTERFACE NECESSÁRIA
Autores Francisco Valdez de Freitas 1
Instituição 1 CTAV Santos - Centro de Testagem e Aconselhamento Volante de Santos (Rua Silva
Jardim, 94)
Resumo

No limiar da segunda década do século XXI, a epidemia de HIV/AIDS ainda permanece como um
desafio para a saúde pública global, apesar dos imensos esforços realizados para seu controle. Dados
recentes da literatura científica e do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde (2016) mostram
que nos últimos anos a epidemia de HIV/AIDS voltou a apresentar números alarmantes no Brasil, em
especial em adultos jovens e entre gays jovens e homens que fazem sexo com homens. Relato de
experiência do CTAV nos jogos universitários da Universidade Santa Cecília, no mês de maio de 2017.
Foram realizadas sete intervenções preventivas no ginásio com maior capacidade de público. Os dias
02, 05, 12, 17, 18 e 19 de maio de 2017 foram escolhidos em função das modalidades de jogos a
serem disputados, em especial os de maior audiência, como natação e basquete. Cada intervenção
durou quatro horas e foi realizada por um técnico (a) do CTAV, que sempre esteve acompanhado de
dois ou mais Agentes de Prevenção Voluntários (APV). A intervenção consistiu na abordagem dos
universitários, face a face, para oferecer insumos de prevenção (preservativos masculinos de 52 mm e
de 49 mm, preservativos femininos e gel lubrificante em sachê) e material informativo sobre prevenção
ao HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), além de abrir espaço para diálogos
sobre gênero, sexualidades, novas estratégias de prevenção biomédicas (profilaxia pré e pósexposição sexual, teste rápido), reforçar o uso de preservativos e a testagem sanguínea. Foram
distribuídos 16.848 unidades de preservativos masculinos de 52 mm e 1.700 unidades de gel em
sachê e 5 gramas para cerca de 2.500 universitários das mais variadas áreas. Uma das maiores
dificuldades encontradas foi a aceitação dos insumos de prevenção, em especial o preservativo
masculino. Nas falas dos jovens universitários, “o preservativo corta o barato”, “não dá tesão”,
enquanto na fala das universitárias o discurso era diferente, “a gente tem que se cuidar”, “homem não
dá prá confiar”, “homem é tudo safado”, e outras falas análogas. Percebeu-se muitas falas
estereotipadas, desprovidas de conteúdo científico com algum sentido. Faz-se necessário estabelecer
vínculos com esse importante seguimento populacional para a retomada de práticas preventivas ao
HIV/AIDS e outras IST, para construir em conjunto com os universitários, uma agenda sobre saúde
sexual e reprodutiva, numa perspectiva baseada na prevenção combinada e nos direitos humanos.
Palavras-chaves: HIV , AIDS, CTAV, Universitários, Vulnerabilidades

O HIV/AIDS NO BRASIL: UMA EPIDEMIA DAS VULNERABILIDADES SOCIAIS
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Resumo

Introdução: Estudos sobre comportamento sexual e vulnerabilidades ao HIV/aids têm evidenciado o
processo de disseminação da epidemia e como os seus impactos são expressos de maneira diferente
entre as populações, o que identifica a necessidade de reconhecer tais especificidades que compõem
esse processo tanto no planejamento, quanto na implementação de políticas e programas voltados
para o atendimento dos grupos mais vulneráveis à exposição ao HIV. Objetivo: descrever as
vulnerabilidades socias do cenário epidemiológico do HIV/AIDS no Brasil. Desenho do estudo e
método: Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo, que utilizou dados secundários provenientes
da base de dados SINAN. As variáveis do estudo foram todas do tipo social (sexo, raça etnia,
escolaridade). Selecionou-se o período de 2007 a 2016. Os dados foram analisados utilizando-se da
estatística descritiva. Resultados: no que se refere às faixas etárias, observou-se que a maioria dos
casos de infecção pelo HIV encontra-se nas faixas de 20 a 34 anos, com percentual de 52,3% dos
casos. Com relação à escolaridade, no mesmo período, observou-se um elevado percentual de casos
ignorados (25,0%), o que dificulta uma melhor avaliação dos casos de infecção pelo HIV relativos a
esse item. Com relação à raça/cor da pele autodeclarada, observa-se que, entre os casos registrados
no SINAN no período de 2007 a 2015, 44,0% são brancos e 55,3% pretos e pardos. No sexo
masculino, 46,1% são brancos e 52,8% pretos e pardos; entre as mulheres, 39,2% dos casos são
brancas e 59,6% pretas e pardas. Discussão: Diante dos dados expostos, nota-se a importância de
tal descrição para o desenvolvimento de ações de educação em saúde com base nas demandas
epidemiológicas do país, enfatizando a vulnerabilidade social das classes expostas acima.
Conclusão: considera-se a partir dos dados a grande incidência do HIV em jovens, negros e pardos
alertando-nos quanto à necessidade de ações e fortalecimento de políticas voltadas as
vulnerabilidades sociais.
Palavras-chaves: HIV , Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, Vulnerabilidade Social

O IMPACTO DA ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM A RESPOSTA IMUNE PELA DIMINUIÇÃO DO
LINFÓCITO TCD4 AO PORTADOR DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV).
Autores JAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA 1
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Resumo
Introdução: A linfocitopenia idiopática CD4 é caracterizada por uma contagem de linfócitos T CD4+ inferior a 300/mm3 ou 20% da contagem total de
linfócitos T, na ausência de causa identificada, incluindo infecções por vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou vírus linfocitotrópico humano
(HTLV), e na ausência de fármaco causador. Objetivo: Conhecer o impacto da atuação da enfermagem a resposta imune pela diminuição do linfócito
TCD4 ao portador do vírus da imunodeficiência humana HIV. Material e métodos: Revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados
Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Foram incluídos 11 artigos, estudos
referentes à atuação da enfermagem na resposta imune ao portador de HIV, publicados em periódicos nacionais, nos anos de 2011 a 2017. Utilizaram-se
os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Enfermagem; Imunidade; Imunodeficiência; Resposta Celular; Infecção Sexualmente Transmissíveis.
Resultados: Foram encontrados 99 artigos, sendo incluídos no estudo apenas 10 artigos, sendo 2 no LILACS e 3 no SCIELO. Diante disso, observou a
importância de um modelo de assistência que valorize os sentimentos expressos por estes portadores que se encontram nessa situação. Pois, como
mostrado no estudo, muitas vezes o cuidado de enfermagem esperado não é aquele que se apresenta, começando pela forma de abordagem no
atendimento, que resulta em um aumento de ansiedade, além da forma mecanicista que geralmente é exercida, levando a indecisões em relação ao
tratamento para a concepção, além da falta de atenção ou até mesmo descaso em relação aos sentimentos, aflições, dores e medos. Conclusão: o
cuidado de enfermagem especializado e contínuo, inserido, torna-se imprescindível para o fortalecimento de mecanismos a resposta imune e ao
enfrentamento entre as pessoas que vivem com o HIV.
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O PAPEL DO ENFERMEIRO NA TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE IST’S NA ATENÇÃO
BÁSICA
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Resumo
A testagem rápida é um método de diagnóstico desenvolvido para detecção de IST’s. Devido a seu baixo custo e fácil
aplicabilidade e sensibilidade, ele é bastante utilizado atualmente. Normalmente, esse tipo de serviço é ofertado pelo Centro
de Testagem e Aconselhamento, porém, com o objetivo de ampliar o acesso da população, os testes rápidos e o
aconselhamento passaram por um processo de descentralização e começaram a integrar os serviços oferecidos na UBS.
Desta forma, o objetivo desse trabalho é analisar na literatura a importância do enfermeiro na testagem e aconselhamento de
IST’s na Atenção Básica. Trata-se de uma revisão integrativa, na qual através da busca em bancos de dados Scielo, PubMed
e LILACS foram selecionados artigos com base nos seguintes critérios de inclusão: artigos publicados entre 2013 e 2018, em
português e que tivessem como tema principal a enfermagem, a atenção básica, aconselhamento e testagem de IST. Neste
estudo foram usados os descritores “Enfermagem e Aconselhamento” e “Enfermagem e Atenção Básica” e “Enfermagem e
Teste Rápido”. A partir dos critérios acima descritos foram selecionados 20 artigos. O serviço de testagem e aconselhamento
são fundamentais para um rápido diagnóstico, e a presença de um enfermeiro capacitado de forma a dar o suporte e as
informações necessárias, além de intervir com medidas educativas, tirar dúvidas e receios que o paciente possa ter antes e
após a testagem e o diagnóstico é de suma importância. Porém, é válido ressaltar que o aconselhamento não deve se deter
às demandas que venham a surgir na UBS, ele deve ser praticado durante outros procedimentos de rotina, durante o
planejamento familiar e nas escolas. Foi possível concluir que o enfermeiro possui um importante papel na Atenção Básica, e
a descentralização de serviços como o de testagem e aconselhamento podem ser bastante eficazes, contudo ainda existem
muitas barreiras a serem superadas como a vergonha de procurar um serviço de saúde devido a uma IST, de ser reconhecido
durante o processo, de contar a seus parceiros sexuais e para isso é essencial que o enfermeiro assuma seu papel como
educador em saúde na UBS e trabalhe para acabar com o preconceito e estigma que envolvem o diagnóstico e o tratamento
das IST’s.
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O PERFIL DE VULNERABILIDADE ENTRE IDOSOS SEXUALMENTE ATIVOS PERANTE AS
INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS.
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Resumo
Desde a epidemia de AIDS na década de 80, o Brasil desenvolve estratégias de prevenção de IST, porém poucas dessas estratégias
possuem como foco os indivíduos maiores de 60 anos. Ademais, muitas IST não possuem notificação compulsória, gerando, assim,
escassez de campanhas de educação sexual e de estudos epidemiológicos voltados a esse grupo, deixando essa população menos
informada acerca das inúmeras doenças que podem ser adquiridas a partir de um comportamento sexual de risco, deixando-a mais
vulnerável e suscetível a participar dessa elevada estatística que vem crescendo entre aqueles de idade mais avançada. Nesse contexto
de escassez de investigações que abordem essa problemática no âmbito nacional, este trabalho objetiva investigar e analisar o aumento
de incidência das IST nos idosos, para que se amplie esse debate, de maneira a fornecer dados para uma maior discussão e criação de
politicas de promoção à saúde sexual dos idosos. O presente trabalho consiste em uma revisão sistemática, tendo como tema a análise
do comportamento sexual dos idosos e a sua relação com IST nesse grupo. Dessa forma, buscas foram feitas nas bases de dado
SciELO, BVS e PubMed com os descritores: "idosos" e "doenças sexualmente transmissíveis". Foram selecionados 16 trabalhos
publicados entre 2006 e 2018 que abordaram a temática da ocorrência de IST em idosos e os fatores de risco associados. A análise dos
trabalhos selecionados revelou que, em relação à prática sexual, a maior parte apresentava parceria fixa, sem relação nos últimos seis
meses e não fazia uso regular de preservativos, mas a maior parte fez uso na última relação sexual e não realizou teste para HIV. Já em
relação aos conhecimentos acerca das IST, sabem que a prevenção é feita com o uso do preservativo. Curiosamente, os entrevistados
majoritariamente acreditam que qualquer pessoa pode contrair uma IST, entretanto apenas a metade acha possível que ela própria
contraia alguma. Diante disso, os idosos são vulneráveis às diversas IST, e esse perfil se relaciona com a invisibilidade do sexo na
velhice, ao uso de medicamentos para distúrbios eréteis, a pequena adesão ao uso de preservativos e a falta de políticas de prevenção
e diagnóstico voltados para esse grupo. Conclui-se que essa faixa etária permanece fora do contexto das politicas públicas de
prevenção, necessitando a adoção de uma nova postura no seu comportamento sexual, para que se diminua sua vulnerabilidade frente
às infecções sexualmente transmissíveis.
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O PRÉ-NATAL COMO FERRAMENTA NA PREVENÇÃO DA SÍFILIS CONGÊNITA: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA DA LITERATURA

Autores

Lorena Sophia Cadete de Almeida Lemos Vilela 1, Nathalia Lima da Silva 1, Gisélia Santos
de Souza 1, Larissa Suzana de Medeiros Silva 1, Luana Carla Gonçalves Brandão Santos
1, Bárbara Melo Vasconcelos 1, Karol Bianca Alves Nunes Ferreira 1, Thycia Maria Gama
Cerqueira 1, Alessandra Nascimento Pontes 1, Luciana da Silva Viana 1, Hulda Alves de
Araújo Tenório 1, Raíssa Fernanda Evangelista Pires dos Santos 1

Instituição 1 CESMAC - Centro Universitário Cesmac (Rua Cônego Machado, 918, Farol CEP: 57051160, Maceió, Alagoas)
Resumo
A sífilis é uma infecção de caráter sistêmico, causada pelo Treponema pallidum, exclusiva do ser humano, e que, quando não
tratada precocemente, pode evoluir para uma enfermidade crônica com sequelas irreversíveis em longo prazo (BRASIL,
2015). O impacto maior é a sífilis congênita que responde por, aproximadamente, 50% de recém-nascidos com sequelas
físicas, sensoriais ou de desenvolvimento, quando não resulta em perda fetal e perinatal (BECK; SOUZA, 2018). Segundo a
Organização Mundial da Saúde (2008), a sífilis congênita é uma das mais graves doenças evitáveis da gestação, se realizado
um pré-natal eficiente e tratamento qualificado. Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre a
prevenção da sífilis congênita durante o pré-natal. Trata-se de um estudo descritivo, com adoção do método de revisão
integrativa de literatura. Foram coletados artigos descritos na literatura científica brasileira, indexadas na Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS): LILACS e BDENF – Enfermagem. Sendo utilizados os descritores: Sífilis Congênita, Transmissão Vertical e
Gestante, aplicando o operador booleano “AND”. Foram incluídos artigos publicados entre 2013 a 2018, no idioma português
e disponíveis na íntegra. Desta forma, a amostra final foi composta por 16 artigos. Segunda as publicações avaliadas
constatou-se que as gestantes, as quais seus filhos apresentaram sífilis congênita, possuíam baixos índices de escolaridade,
de condição socioeconômica, dificuldade de acesso aos serviços de saúde, início tardio do pré-natal, além de falta de
orientações sobre a doença e sobre uso de preservativos. Além desses, também foi observado o tratamento inadequado das
gestantes e dos parceiros, com alta índice de abandono, considerados fatores primordiais para elevar os índices da sífilis
congênita. Considera-se, a partir das análises, que a ocorrência de sífilis congênita está associada ao manejo inadequado dos
casos, com perda de oportunidade tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, assim como à ausência de
aconselhamento, à falta tratamento do parceiro e ao tratamento incorreto dos casos diagnosticados. Tornando-se necessário
a adoção de medidas mais efetivas de prevenção e controle nos serviços de atenção básica através de ações desenvolvidas
durante todo o pré-natal.
Gestante, Sífilis Congênita, Transmissão Vertical.
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O USO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO (SI) NO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO
(CTA): TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PARA RETRATAR A CLIENTELA DO CTA SANTOS,
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Resumo
Este trabalho destaca o uso do Sistema de Informação do CTA (SICTA), enquanto tecnologia da informação, como importante
ferramenta estratégica no campo da prevenção ao HIV/AIDS. Nesse sentido, ele é utilizado no Brasil desde 2002 para
atendimento, planejamento e gestão da rede nacional de CTA. Trata-se de um estudo descritivo com análise quantitativa do
SICTA, no período entre 2002 a 2017, para caracterizar a clientela do CTA Santos. A etnia branca predomina (37%), seguida
de pardos (23%) e negros (7%); a maioria é composta por pessoas solteiras, um terço de casados e 10% de separados; cerca
de metade das pessoas têm ensino médio e 25% ensino superior; quanto à origem, os amigos/usuários do serviço
correspondem a 40% da demanda, os serviços/profissionais de saúde em segundo lugar e as campanhas no terceiro lugar;
exposição à situação de risco, conhecimento de status sorológico e prevenção são os principais motivos de procura. Com
relação às parcerias fixas a maior parte não usa preservativos por motivo de confiança, não gostar e devido parceiro não
aceitar e os principais riscos associados são positividade para HIV, uso de drogas e ter IST; quanto às parcerias eventuais,
apenas 20% usam preservativos em todas as relações e quase o mesmo percentual para algum tipo de uso consistente de
preservativos; os principais motivos de não usar preservativos com parcerias eventuais são a confiança, não deu
tempo/tesão, não gostar e estar sob efeito de álcool/drogas. A grande maioria da clientela pertence à população geral (87%),
seguidos de homens que fazem sexo com homens (5%), usuários de drogas (2,6%) e profissionais do sexo (2%). Os dados
mostram uma clientela heterogênea em sua etnia, com maioria de solteiros e elevado grau de instrução, serem os
amigos/usuários do CTA as pessoas que mais indicam o serviço para testagem/aconselhamento e as campanhas a terceira
fonte de origem da demanda. A baixa utilização do preservativo nas relações fixas se deve, em geral, à confiança no outro e

parceiro não aceitar, apesar de associarem riscos ao HIV e IST. A confiança é o principal motivo para não se usar
preservativos nas relações eventuais e álcool e drogas dificultam o uso do preservativo. Permanecem como tarefas
emergentes: realizar campanhas de forma sistemática, adequar os discursos para cada faixa etária/grupo populacional e suas
múltiplas vulnerabilidades, além de aumentar o acesso às ações e serviços de prevenção ao HIV/AIDS aos grupos prioritários.
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O USO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO PARA CARACTERIZAR AS AÇÕES
PROGRAMÁTICAS DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO DE
SANTOS (CTA), ENTRE OS ANOS 2002 A 2017
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Resumo

O Sistema de Informação do CTA (SICTA) é utilizado no Brasil desde 2002 para gestão da rede
nacional de CTA. Este trabalho destaca o uso desta tecnologia de informação como importante
ferramenta estratégica no campo da prevenção ao HIV/AIDS. Estudo descritivo com análise
quantitativa de dados do SICTA para caracterizar as ações do CTA Santos. A base de análise foram
36.719 (n=100) fichas de atendimento do SICTA plenamente preenchidas, de um total de 39.356
Aconselhamentos, no período de 01/07/2002 a 31/12/2017. Foram realizados 15.920
Aconselhamentos Coletivos (43,35%) com coleta, 32.785 Aconselhamentos Individuais (89,28%) com
coleta, 18 Aconselhamentos Coletivos e Individuais com coleta, 528 Coletas sem Aconselhamentos
(1,44%) e 2.020 Aconselhamentos sem coleta (5,5%), totalizando 51.271 Aconselhamentos (pessoas
atendidas). Desse total, 43.107 pessoas (84%) utilizaram o CTA pela primeira vez na vida, foram
entregues 36.661 resultados (71,5%) e 298 requisições foram canceladas (0,6%). Do total de testes
realizados, 884 resultados foram positivos para HIV, com prevalência de 2,41%, sendo 679 homens
(1,85%) e 205 mulheres (0,56%), 2163 (5,89%) para sífilis, com 1643 homens (4,47%) e 520 mulheres
(1,42%), 536 (1,46%) para hepatite B, com 409 homens (1,11%) e 127 mulheres (0,34%) e 729
(1,98%) para hepatite C, 548 (1,49%) homens e 181 mulheres (0,49%). Os dados mostram uma
predominância de Aconselhamentos Coletivos até o ano de 2006, quando para atender a demanda
institucional que se modificou no tempo, o CTA passou a realizar Aconselhamentos Individuais, sendo
esse o padrão dominante hoje. Os testes para HIV realizados no CTA até 2007 eram laboratoriais, de
lá ao presente momento, os Testes Rápidos (TR) foram incorporados à rotina e hoje são utilizados de
forma prioritária. Os resultados apontam uma prevalência geral para o HIV maior do que a média
nacional, mas esses dados são condizentes com os achados descritos numa pesquisa sobre os CTA
no Brasil. Outra coisa importante é o fato da pessoa poder escolher a modalidade de atenção que
deseja receber: Aconselhamento, Coleta, disponibilização de insumos, estratégias bimédicas de
prevenção. Assim, o CTA mudou sua forma de atenção (dias/horários fixos, insumos limitados) ao
longo do tempo e atualmente oferece uma cesta básica de serviços (porta aberta, novas tecnologias)
e insumos que permite as pessoas combinarem suas estratégias de prevenção de forma a diminuir
suas vulnerabilidades à infecção do HIV.
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Resumo

Introdução: A doença HIV/aids é um problema de saúde pública no Brasil, caracterizada pela sua
cronicidade com complicações devido a deficiência da imunidade predispondo a infecções
oportunistas, associação com outras comorbidades e efeitos do tratamento antirretroviral (ARV).
Essas ocasiões podem ocasionar o óbito desses pacientes. Em Pernambuco (PE), a taxa de óbitos
em portadores HIV/aids é maior que a média nacional, principalmente na população jovem. Objetivo:
Comparar mortalidade por HIV/aids de uma Policlínica em PE e dados do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Desenho do estudo: O estudo é comparativo,
baseado em análise de prontuários de portadores HIV/aids na Policlínica Lessa de Andrade e dados
de óbitos do Estado de Pernambuco disponíveis no DATASUS. A amostragem envolve pacientes HIV
positivos na faixa etária de 18-80 anos, de ambos os sexos no período de 2015-2016, em Recife-PE.
Métodos: Foi realizada a coleta de dados na Policlínica sobre óbitos por HIV/aids das faixas etárias
18-39, 40-59 e 60-80 anos, de ambos os sexos e, posteriormente, comparados com informações
obtidas do DATASUS para os mesmos critérios. Resultados: Dos 314 prontuários analisados da
Policlínica, obteve-se 42 óbitos (13%), sendo 33 (78%) homens e 9 (22%) mulheres. De acordo com
as faixas etárias 18-39, 40-59 e 60-80 anos, tiveram 28 (67%), 13 (31%) e 1 (2%) mortes,
respectivamente. Dessa taxa de óbitos, apenas 14 especificaram o CID, correspondente a doenças
infecciosas e parasitárias. Os dados do DATASUS resultaram em 1829 óbitos, sendo 1539 por doença
infecciosa e parasitárias. Sobre o sexo, tiveram 1216 (66%) homens e 613 (34%) mulheres. Em
relação a faixa etária, houve 868 (47%) mortes para 18-39 anos, 836 (46%) para 40-59 anos e 125
(7%) para 60-80 anos. Discussão: Os dados obtidos de mortalidade tanto na Policlínica quanto no
DATASUS coincidem em relação a predominância em homens e a faixa etária de 18-39 anos,
corroborando com a literatura. Os pacientes HIV/aids por serem portadores de uma doença crônica
imunossupressora, estão predispostos a infecções oportunistas que podem levar ao óbito, sendo
constatada como um dos fatores preponderantes de mortalidade nessa população, mesmo com
avanços no diagnóstico precoce e tratamento adequado do HIV/aids. Conclusão: É importante visar o
manejo apropriado dos pacientes HIV/aids para que tenham diagnóstico precoce, acompanhamento
adequado e controle das complicações, evitando a mortalidade.
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Resumo

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível de caráter sistêmico e curável. Quando acomete a
gestante, e essa não é tratada corretamente, pode ser transmitida verticalmente para a criança, em
qualquer fase da gestação. Expondo o concepto a sérios riscos, como aborto, natimortalidade, óbito, e
sequelas. No Brasil, nos últimos cinco anos, foi observado um aumento constante no número de
casos de Sífilis Congênita (SC).O Ministério da Saúde, prioriza a prevenção da ocorrência da SC, e
através do Sistema Único de Saúde, oferece diagnóstico e tratamento gratuitos para a população. No
entanto, estudos nacionais apontam falhas na assistência pré-natal.Diante do exposto, este estudo se
propôs analisar, quais são os principais obstáculos enfrentados pela equipe de saúde da Atenção
Básica na prevenção da Sífilis Congênita.Trata- se de revisão integrativa da literatura. A busca
bibliográfica foi realizada no períodode fevereiro a Março de 2018 na base de dados Scientifc
Electronic Library Online (SciELO) utilizando os descritores: "Pré-Natal", "Gravidez", "Sífilis". Foram
considerados os seguintes critérios de inclusão: adequação ao tema; artigos originais e completos
publicados entre os anos de 2013 a 2018, disponíveis gratuitamente na íntegra e no idioma
português.Totalizaram-se 09 estudos analisados. Os principais resultados encontrados forama falta de
conhecimento por parte das gestantes dos riscos da Sífilis Congênita, início tardio do pré natal,
solicitação e realização dos exames no período inadequado, manejo clínico incorreto, resistência dos
profissionais em administrar a penicilina na unidade de saúde, falta de investigação enão tratamento
dos parceiros, equipes incompletase despreparadas. Conclui-se a necessidade da equipe conhecer
seu território epopulação; captar precocemente as gestantes; realizar triagem sorológica no período
adequado; iniciar tratamento imediato quando diagnosticada, com classificação clínica e posologia
correta; garantir a aplicação da penicilina na unidade de referência da gestante; realizar rastreamento
e tratamento de parceiros;ações educativas para equipe e população auxiliando a prevenção da sífilis
congênita.
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Resumo
A taxa de detecção do vírus da imunodeficiência humana (HIV) em gestantes apresentou aumento expressivo nos últimos dez anos,
aumentando o risco de transmissão vertical. Essa é a principal via de infecção pelo HIV em crianças e ocorre por meio da passagem do
vírus da mãe para o bebê durante a gestação, o trabalho de parto, o parto propriamente dito ou pela amamentação.O estudo tem como
objetivo relatar acerca das orientações de Enfermagem realizadas em uma parturiente acometida por HIV. Trata-se de um estudo
descritivo, do tipo relato de experiência, com uma gestante HIV positivo confirmada por meio do teste rápido realizado na admissão da
sala de parto.O estudo foi desenvolvido por acadêmicos de Enfermagem no mês de abril de 2017 em um hospital secundário da rede
pública do município de Fortaleza-Ceará. Inicialmente, identificaram-se as condições físicas e emocionais da parturiente para, a partir
dessas informações, realizar as orientações necessárias. Primeiramente, realizou-se apoio emocional e verificação de sinais vitais e
exame físico obstétrico devido idade gestacional de 40 semanas, queixas de dor em baixo ventre, perda de líquido amniótico e tampão
mucoso. Posteriormente, orientou-se sobre o vírus HIV, formas de transmissão, tratamento e a importância de acompanhamento em
serviço especializado. Após o parto, orientou-se quanto a não amamentar o bebê, evitando a transmissão vertical pelo leite materno. Foi
orientada também sobre o esquema medicamentoso prescrito, reforçando a importância da adesão ao tratamento. Orientou-se ainda
sobre as mudanças gerais necessárias em seu comportamento para evitar a disseminação do vírus HIV. As orientações de Enfermagem
são elementos de cuidado fundamentais para promover saúde, beneficiando pacientes por ser algo individualizado. Assim, o enfermeiro
deve estar preparado para prestar orientações e cuidados às gestantes desde o pré-natal até o puerpério a fim de promover uma
assistência de Enfermagem contínua e de qualidade, visando à saúde do binômio mãe-filho. Destarte, percebeu-se que foi
proporcionada à parturiente e ao seu bebê uma assistência direcionada e adequada as suas necessidades atuais.
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OS CONTEXTOS REGIONAIS DO HIV NA GESTAÇÃO NO BRASIL
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Resumo
Introdução: A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é uma infecção causada pelo HIV. Uma das importantes vias de
transmissão é a vertical, da mãe para o concepto durante a gestação (por via transplacentária), trabalho de parto e no parto
pelo contato com o sangue ou pelo leite materno. Objetivo: descrever diferenças regionais no cenário epidemiológico do
HIV/AIDS na gestação. Desenho do estudo e método: Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo. As variáveis
selecionadas foram região do país, faixa etária, raça/cor da pele e escolaridade, e ano da notificação. Para tal análise utilizouse dados estáticos correspondentes aos anos de 2000 a 2016, obtidos através do boletim epidemiológico da secretaria de
vigilância em saúde, disponíveis após serem notificados no SINAN. Resultados: No Brasil, no período de 2000 até junho de
2016, foram notificadas 99.804 gestantes infectadas pelo HIV. Verificou-se que 39,8% das gestantes residiam na região
Sudeste, seguida pelas regiões Sul (30,8%), Nordeste (16,2%), Norte (7,4%) e Centro-Oeste (5,7%). Apenas em 2015, foram
identificadas 7.901 gestantes no Brasil, sendo 31,9% na região Sudeste, 29,6% no Sul, 20,9% no Nordeste, 11,8% no Norte e
5,8% no Centro-Oeste. Desde 2000, a faixa etária de 20 a 24 anos é a que apresenta o maior número de casos de gestantes
infectadas com HIV (28,6%). Segundo a escolaridade, observa-se que a maioria das gestantes infectadas com HIV possui da

5ª à 8ª série incompleta, representando 30,1% dos casos notificados em 2015. Quanto à raça/cor da pele autodeclarada, há
um predomínio da cor parda, seguida da branca; em 2015, estas representaram 45,9% e 38,1% dos casos, respectivamente.
As gestantes pretas correspondem a 15,0% nesse mesmo ano. Discussão: Os dados analisados demonstram uma maior
incidência na região sudeste, trazendo à tona o questionamento sobre uma possível falha nas notificações dos casos pelos
sistemas nacionais, gerando uma subnotificação nas regiões norte e nordeste. A baixa escolaridade e idade das mães
também despontaram nos achados do estudo. Conclusão: Diante de todos os dados expostos acima, vê-se a necessidade
do desenvolvimento de ações de educação em saúde, bem como de incentivo a notificação para que a realidade de todas as
regiões do país possa ser conhecida.
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Resumo
A profilaxia pré-exposição ao HIV (PrEP) está se tornando uma estratégia crucial para a prevenção do vírus. Através do uso
oral do esquema antirretroviral composto por emtricitabina e tenofovir, em homens que fazem sexo com homens, mulheres
transexuais HIV-negativos e cassais sorodiscordantes propensos a serem infectados pelo HIV através de contatos sexuais
com seus parceiros soropositivos. A PrEP já disponível nos Estados Unidos, está sendo implandada no Brasil. Porém, ainda
existe uma necessidade de avaliação e compreenção sobre os possíveis fatores de risco dessa nova estrátegia.Objetivou-se
analisar as evidências ciêntificas da PrEP na literatura cientifíca, avaliando fatores de risco da sua implantação no Brasil.
Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, constituida por 12 artigos, em pesquisa realizada nas plataformas MedLine,
PubMed, LILACS e Scielo. Inicialmente, resultando em 32 artigos encontrados, através dos descritores Hiv AND Profilaxia
Pré-exposição acessível no DECS. Sendo selecionados 12 artigos, destes 10 estudos na MEDLINE em inglês e 2 na PubMed
em português. Não foi encontrado nenhum estudo LILACS e Scielo. Tais estudos são disponibilizados na íntegra e publicados
no período de 2017 a 2018. Pode-se observar que todos os artigos incluídos no estudo relatavam a eficácia da PrEP.
Contudo, é evidenciado que a principal preocupação dos profissionais de saúde está relacionada a contaminação por outras
Infecções Sexualmente Transmissíveis, visto que com o uso da PrEP poderá haver a diminuição substancial do uso do
preservativo nas relações sexuais. A baixa escolaridade e o conhecimento deficiente acerca da terapia, são mensurados
como fatores de risco em 43% dos artigos. Além disso, há os efeitos colaterais relacionados ao uso do ARV e uso de drogas
que podem influenciar negativamente na adesão a PrEP, fator determinante para a eficácia da terapia. O estigma social, as
barreiras pessoais e estruturais, associadas à um sistema público de saúde, trouxe preocupação em 35% dos estudos. Logo,
medidas interventivas que abordem a conscientização da PrEP e a percepção de risco do HIV entre os pacientes elegiveis a
terapia, são necessárias para maximizar o impacto dessa estratégia de prevenção na redução da infecção por HIV no Brasil.
Além disso, torna-se evidente a necessidade de novos estudos nacionais que se aprofudem na análise desta temática.
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Resumo
Em 2010 foi preconizado o uso de medicamentos antirretrovirais como mais uma forma de prevenção contra o HIV. A
Profilaxia pós-exposição (PEP) se insere no âmbito da prevenção combinada e consiste na prescrição desses medicamentos
em até 72 horas da exposição no intuito de garantir a prevenção da infecção pelo HIV. O Núcleo Hospitalar de Vigilância
Epidemiológica do Complexo Hospitalar Clementino Fraga (CHCF) passou a notificar os casos de exposição sexual atendidos
pelo pronto atendimento desde agosto de 2015, quando identificou um aumento na demanda de atendimento do serviço para
estes casos. Neste ínterim, o objetivo deste trabalho foi traçar o perfil da população exposta ao HIV de agosto de 2015 a

dezembro de 2017 atendimentos no CHCF, portanto, trata-se de um estudo descritivo exploratório. O caminho metodológico
traçado foi norteado inicialmente pelo Sistema de Controle Logístico de Medicamentos (SICLOM) da farmácia ambulatorial,
seguido por busca passiva de registro institucional para levantamento dos dados sociais, fatores de exposição, entre outros.
Para facilitar a organização das informações coletadas foi criado um formulário e consolidado em excel 2013 para tabulação e
análise. Durante o período em estudo foram atendidos 1.124 pacientes, sendo que 888 (79,0%) do sexo masculino, e 236
(21%) do sexo feminino. A faixa etária predominante foi entre 20 a 30 anos com 606 casos e um percentual de 53,9%. O
recorte populacional deste grupo teve 795 (70,7%) como denominado população em geral, 180 (16,0%) profissional do sexo,
102 (9,1%) caminhoneiro, 46 (4,1 %) homens que fazem sexo com homens e 1(0,1%) usuário de droga injetável. A PEP foi
ofertada para 986 (87,7%) dos casos, sendo que 138 (12,3%) não tiveram indicação ao tratamento. O estudo revelou a
importância da atuação da vigilância epidemiológica no acompanhamento dos casos de exposição ao HIV e outras IST para o
fortalecimento das ações de prevenção capazes de incentivar o uso do preservativo e outros mecanismos de barreira para
redução do risco a infecção nas práticas sexuais inseguras além de mostrar-se uma ferramenta para tomada de decisão da
política de DST/AIDS no estado da Paraíba. Alcançar a população vulnerável para a oferta de teste rápido constitui uma
prioridade na garantia do diagnóstico precoce e oferta do tratamento em momento oportuno utilizando o protocolo da PEP
como coadjuvante na redução do risco a infecção pelo HIV.
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Resumo

A sífilis congênita é um agravo 100% evitável, representa um grave problema de saúde pública e sua
ocorrência evidencia falhas dos serviços de saúde, particularmente da atenção ao pré-natal, pois o
diagnóstico precoce e o tratamento da sífilis em gestante são medidas simples e efetivas na sua
prevenção. O objetivo desse trabalho é descrever o cenário da Sífilis Congênita em Juazeiro do Norte
de 2013 a 2017. Trata-se de um estudo descritivo, temporal, com abordagem quantitativa, com dados
secundários do Sistema Nacional de Agravos – SINAN e para análise utilizadas medidas de
frequência e medidas de tendência central. Em Juazeiro do Norte-CE, de 2013 a 2017 tivemos 108
casos confirmados de Sífilis Congênita, representando uma taxa de incidência por 1000 nascidos
vivos de 1,93 no primeiro ano a 6,55/1000nv em 2017, acima do preconizado pela OMS de 0,5 casos
por 1000 nascidos vivos, uma realidade comum a vários municípios brasileiros, necessitando de
medidas de controle eficazes para a redução da transmissão vertical da sífilis. Ao compararmos o
quantitativo de casos de sífilis em gestante com sífilis congênita, observamos que apenas 48% dos
casos de gestante não tem o desfecho de sífilis congênita. A grande parte das mães das crianças com
sífilis congênita tem idade adulta, média de 30 a 39 anos, 65%, realizaram pré-natal, possuem baixa
escolaridade, 45% concluíram o ensino fundamental incompleto e quanto ao local de residência, estão
em maior frequência nos bairros Aeroporto, Frei Damião, Pio XII, João Cabral, Triângulo, 100%
desses bairros localizados na zona urbana do município, sugestivo de ser melhor o acesso na área
urbana do município. Recomenda-se a gestão municipal e aos profissionais de saúde intensificar as
ações de promoção e prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) principalmente nas
mulheres em idade fértil, a melhoria da cobertura do Pré-Natal, com garantia da testagem de Sífilis em
todas as gestantes, no pré-natal (1º e 3º trimestres) e no parto, captar precocemente a gestante para
o início do pré-natal, oferta de tratamento às todas as gestantes diagnosticadas com sífilis materna e o
parceiro e educação sexual visando o sexo protegido desde a adolescência até a vida adulta para
homens e mulheres e disseminação de informações sobre as ISTs, com ênfase na Sífilis Congênita.
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Resumo

A Sífilis Congênita é uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum, de caráter grave e de
notificação compulsória no Brasil. Se caracteriza clinicamente, nas suas formas graves, por quadros
de Pneumonia, problemas ósseos, deficiência mental e cegueira, afetando de forma decisiva a vida do
neonato. Tendo em vista tais aspectos, é importante discorrer sobre o cenário dessa doença no
estado de Pernambuco. Essa revisão foi realizada no primeiro semestre de 2018 e utilizou como
fontes de informação a plataforma DATASUS, artigos da plataforma Scielo e fontes oficiais do governo
de Pernambuco, além de artigos sobre a Sífilis Congênita. Tais fontes continham informações
epidemiológicas e fisiopatológicas sobre tal agravo. Não foram feitas restrições em relação à língua,
ano de publicação ou formato de publicação dos artigos. Em relação à epidemiologia da doença no
Brasil, notou-se que as mães de bebês com o agravo são em sua maioria jovens entre 20 e 29 anos,
sem ensino superior e pardas. Em Pernambuco, o aumento da incidência de casos deste agravo nos
últimos anos se tornou um problema chave a ser solucionado pelo Programa Estadual de IST’s. Foi
observado que no ano de 2017, o estado apresentou notificação de 1.982 novos casos da doença,
sendo o líder dessa forma da Sífilis na região Nordeste. Tal número representou um aumento de 17%
na incidência desta doença, contrariando a tendência regional de aumento de 6,5%, o que pode ser
explicado pelo relativo descuido da população sexualmente ativa em relação ao uso de preservativos,
justamente por não ter vivido as epidemias de Sífilis ocorridas em décadas passadas. Em relação à
mortalidade causada pela doença, foi observado que o panorama é igualmente grave, sendo o estado
de Pernambuco o quarto no ranking da taxa de mortalidade entre os estados brasileiros, porém ainda
ocorrem muitas subnotificações, prova disso é a taxa de detecção do estado, que é a 4ª pior de todo o
país. A proporção de grávidas não tratadas ainda está longe do ideal, sendo que 5,1% das mães
diagnosticadas ainda não são tratadas, número acima da média nacional. Tendo em vista tais
variáveis e características do estado, nota-se a importância desse aumento - relativo e absoluto ocorrido na última década, fazendo com que Pernambuco alcançasse essa marca negativa perante ao
cenário nacional e precisasse de uma atenção específica contra tal doença.
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Resumo

A sífilis na gestante é um agravo de notificação compulsória para fins de vigilância epidemiológica
desde 2005, porém estima-se que apenas 32% dos casos são notificados, refletindo uma importante
deficiência na qualidade dos serviços de assistência ao pré-natal e ao parto. Quando adquirida
durante a gestação, a sífilis pode levar ao abortamento espontâneo, morte fetal ou neonatal,
prematuridade e graves danos à saúde do concepto, como o comprometimento oftalmológico, auditivo
e neurológico. A maioria das mulheres infectadas é identificada durante a gestação ou no momento do
parto. As atuais recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento da sífilis durante o prénatal devem ser realizadas na primeira consulta, ainda no primeiro trimestre, e no terceiro trimestre da
gestação. O tratamento instituído ainda na gestação tem o intuito de prevenir a transmissão vertical,
evitando abortos, natimortos e ainda a sífilis congênita. O parceiro precisa ser tratado
concomitantemente a gestante para que o tratamento seja considerado correto. O objetivo desse
trabalho é demonstrar o perfil dessas mulheres e os entraves para que o tratamento seja corretamente
instituído. Para isso fizemos um estudo descritivo utilizando dados das notificações de sífilis em
gestante do município de João Pessoa no ano de 2017. No ano de 2017 foram notificados 97 casos
de sífilis em gestantes. Em relação a raça/cor dessas mulheres 66% se autodeclararam pardas. Em
relação a escolaridade 21% das mulheres diagnosticadas apresentam Ensino Fundamental II
Incompleto. Em relação ao tratamento dos parceiros 45% não foram tratados. Entre os motivos para o
não-tratamento 14% preencheram o campo Outros Motivos e apenas 1 recusou tratamento oferecido.
Verifica-se desse modo a necessidade de melhoria das políticas públicas para eliminar a transmissão
vertical da sífilis. Os dados expostos corroboram a importância de conscientizar os homens sobre a
importância do Pré Natal do Parceiro e do envolvimento participativo deste em toda a gestação. O

campo escolaridade na ficha de notificação compulsória ainda apresenta falhas de preenchimento
tendo 25% de escolaridade ignorada. Bem como os motivos para o não tratamento do parceiro que
ainda é um campo bastante ignorado. Dessa forma percebemos a necessidade também de qualificar
o preenchimento dessas notificações.
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Resumo
Gestantes portadoras do vírus HIV devem ser acompanhadas durante todo o pré-natal, pelo enfermeiro, médico obstetra e infectologista,
com função de um acompanhamento humanizado. Este estudo tem como objetivo descrever a percepção dos enfermeiros que atuam na
atenção básica diante do atendimento a uma gestante soropositivo. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, documental,
transversal, com abordagem qualitativa e pesquisa de campo realizado com 14 enfermeiros da rede municipal de saúde e relatórios das
notificações do setor de vigilância epidemiológica de Cacoal. Atuam no município enfermeiros de ambos os sexos, a média de idades foi
31 anos (DP± 5,19), referente ao tempo de profissão, a média foi de 5 anos (DP± 2,64). Quanto ao atendimento a gestante soropositiva
8 (57,14%) nunca atenderam, ainda assim 12 (85,71%) se auto avaliaram capazes de realizar tal atendimento. Quanto ao sentimento
mais percebido pelos enfermeiros diante da notícia da soropositividade, 5 (35,72%) não responderam, 3 (21,43%) referiram nunca ter
atendido e 3 (21,43%) relataram nervosismo seguido de choro. Afirmaram que o seguimento da gestante soropositiva deve ocorrer
concomitantemente a atenção básica e o serviço especializado (SAE) 12 (100%) dos enfermeiros. Classificaram-se como capazes de
orientar quanto aos riscos e prevenção da Transmissão vertical (85,71%) dos profissionais. A incidência de gestantes soropositivas em
Cacoal no período de 2013 a 2017, foi de 10 casos registrado. Inferiu-se que os enfermeiros, seguindo os preceitos, éticos e científicos
classificam-se capazes de realizar o atendimento a gestantes soropositivas de maneira humanizada, bem como realizar orientações
quanto aos riscos de transmissão vertical e acerca da terapêutica recomendada, porém devido ao pouco contato com esta clientela os
mesmos percebem-se deficientes de capacitações que visem à melhoria da assistência prestada por não se tratar de rotina de trabalho.
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Resumo
Segundo dados do Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, no Brasil, existem cerca
de 630 mil pessoas portadora do HIV, desses 255 mil nunca teriam feito um teste para diagnóstico e para conhecer a
sorologia. Para garantir diagnóstico e cuidados preventivos doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa dispõe do Centro de Triagem e Aconselhamento (CTA). Nosso objetivo é relatar a
vivência de residentes em Saúde da Família e Comunidade em período de estágio no CTA, esclarecendo o serviço à
população. O público alvo são usuários e profissionais de saúde. Trata-se do registro de diário de campo, descritivo,
observacional com análise qualitativa. Observamos o fluxo de atendimento do aconselhamento ao usuário, realização de teste
rápido e funcionamento da farmácia. No aconselhamento, a conduta é sigilosa, com realização de teste rápido e orientação
sobre o resultado do exame, em caso de resultado positivo o CTA dará inicio ao acompanhamento com equipe
multiprofissional e aquisição da medicação para o usuário. Os testes disponibilizados para HIV, sífilis e hepatites B e C, são
gratuitos e por demanda espontânea. No ambiente da farmácia são disponibilizados fármacos para usuários do serviço, esses

monitorados pela farmacêutica e assistente social em prontuário exclusivo da farmácia, para que na falta ou presença do
medicamento, os pacientes possam ser informados. Constatamos que o serviço oferece um suporte de qualidade, através de
uma ausculta qualifica, atendimento humanizado e promoção de um cuidado integral, garantindo que o paciente seja acolhido
e obtenha todo suporte de saúde em um mesmo local. Sinalizando a importância do olhar humanizado, garantindo conforto,
segurança, dignidade, humanidade e empatia ao usuário. Essa conexão criada pelo atendimento e tratamento humanizados é
importante para se criar confiança na relação com o paciente e para aquisição de retorno positivo do público e contribuição
para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Portanto é de extrema importância um olhar humanizado no serviço
para uma maior resolutividade, desta forma observou-se que o CTA oferece esse atendimento de forma eficaz e, por
conseguinte garante ao usuário uma qualidade do serviço público e uma melhor qualidade de vida. Essa perspectiva permite
aos residentes enriquecimentos em nosso saber técnico-cientifico no aspecto biopsicossocial
Palavras-chaves: Atenção Básica, Promoção da Saúde, Humanização

PERCEPÇÃO DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E
COMUNIDADE SOBRE O CENTRO DE TRIAGEM E ACONSELHAMENTO DO MUNICÍPIO DE
JOÃO PESSOA
Autores Brisa Ricardo Xavier da Silva 1, Maria Luiza de França Morais 1
Instituição 1 RMSF - Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade (Av. Júlia
Freire S/N, bairro da Torre, João Pessoa/PB)
Resumo
Segundo dados do Departamento Nacional de DST/Aids e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, no Brasil, existem cerca
de 630 mil pessoas portadora do HIV, desses 255 mil nunca teriam feito um teste para diagnóstico e para conhecer a
sorologia. Para garantir diagnóstico e cuidados preventivos doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), a Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) de João Pessoa dispõe do Centro de Triagem e Aconselhamento (CTA). Nosso objetivo é relatar a
vivência de residentes em Saúde da Família e Comunidade em período de estágio no CTA, esclarecendo o serviço à
população. O público alvo são usuários e profissionais de saúde. Trata-se do registro de diário de campo, descritivo,
observacional com análise qualitativa. Observamos o fluxo de atendimento do aconselhamento ao usuário, realização de teste
rápido e funcionamento da farmácia. No aconselhamento, a conduta é sigilosa, com realização de teste rápido e orientação
sobre o resultado do exame, em caso de resultado positivo o CTA dará inicio ao acompanhamento com equipe
multiprofissional e aquisição da medicação para o usuário. Os testes disponibilizados para HIV, sífilis e hepatites B e C, são
gratuitos e por demanda espontânea. No ambiente da farmácia são disponibilizados fármacos para usuários do serviço, esses
monitorados pela farmacêutica e assistente social em prontuário exclusivo da farmácia, para que na falta ou presença do
medicamento, os pacientes possam ser informados. Constatamos que o serviço oferece um suporte de qualidade, através de
uma ausculta qualifica, atendimento humanizado e promoção de um cuidado integral, garantindo que o paciente seja acolhido
e obtenha todo suporte de saúde em um mesmo local. Sinalizando a importância do olhar humanizado, garantindo conforto,
segurança, dignidade, humanidade e empatia ao usuário. Essa conexão criada pelo atendimento e tratamento humanizados é
importante para se criar confiança na relação com o paciente e para aquisição de retorno positivo do público e contribuição
para um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Portanto é de extrema importância um olhar humanizado no serviço
para uma maior resolutividade, desta forma observou-se que o CTA oferece esse atendimento de forma eficaz e, por
conseguinte garante ao usuário uma qualidade do serviço público e uma melhor qualidade de vida. Essa perspectiva permite
aos residentes enriquecimentos em nosso saber técnico-cientifico no aspecto biopsicossocial.
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Resumo
As práticas de promoção à saúde no ambiente carcerário brasileiro ainda vivem um cenário de escassez, pois, esse público,
na maioria das vezes, é visto com preconceito pela sociedade. Nesse contexto, observando-se que o conceito de saúde
transforma e amplia a visão integral e multidisciplinar do ser humano, o ambiente penitenciário torna-se um espaço com alto
potencial para a promoção da saúde. Assim, uma maneira eficaz de envolver o detento é através das atividades lúdicas e
educativas, que contribuem para a formação de um estilo de vida saudável e a ressocialização. O presente estudo tem como
objetivo relatar a experiência de discentes na promoção de saúde às detentas e capacitação destas no autocuidado. O estudo

é descritivo do tipo relato de experiência. O projeto foi realizado por alunos da liga de medicina da família e comunidadeLIMFAC, em uma Penitenciária da cidade de Parnaíba-PI, e foi dividido em duas etapas: 1) Ações educativas em roda de
conversa- abordando temas sobre higiene pessoal, câncer de mama e Infecções Sexualmente Transmissíveis- IST’s; 2)
Atividades práticas - através da exposição de peças anatômicas para a realização do autoexame das mamas, e
demonstração do uso correto do preservativo feminino, assim como a aferição de pressão arterial. A partir da experiência
vivenciada pelos acadêmicos durante as atividades desenvolvidas na penitenciária, foi notória a participação e interação das
detentas durante todo o evento, que se mostraram curiosas, questionando quanto aos tipos de IST’s, os riscos e as maneiras
de se prevenirem. Além disso, com as atividade lúdicas, através das peças anatômicas e simulação do uso do preservativo
feminino, as participantes puderam visualizar e palpar a região das mamas, aprendendo a maneira correta de realizar o
autoexame, e observaram o uso adequado do preservativo, conhecendo sua importância e esclarecendo tabus referentes a
este tema. Portanto, tal experiência contribuiu para que os alunos compreendessem, ainda mais, a importância da educação
em saúde na prevenção de agravos, além de propiciar e enriquecer a vivência com diversos grupos sociais. Desse modo, a
experiência mostrou-se efetiva, pois visualizou-se a relevância da inclusão dos graduandos em atividades pluridisciplinares,
auxiliando, assim, no processo de ensino-aprendizagem e estimulando o contato prévio com a comunidade.
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Resumo
As práticas de promoção à saúde no ambiente carcerário brasileiro ainda vivem um cenário de escassez, pois, esse público,
na maioria das vezes, é visto com preconceito pela sociedade. Nesse contexto, observando-se que o conceito de saúde
transforma e amplia a visão integral e multidisciplinar do ser humano, o ambiente penitenciário torna-se um espaço com alto
potencial para a promoção da saúde. Assim, uma maneira eficaz de envolver o detento é através das atividades lúdicas e
educativas, que contribuem para a formação de um estilo de vida saudável e a ressocialização. O presente estudo tem como
objetivo relatar a experiência de discentes na promoção de saúde às detentas e capacitação destas no autocuidado. O estudo
é descritivo do tipo relato de experiência. O projeto foi realizado por alunos da liga de medicina da família e comunidadeLIMFAC, em uma Penitenciária da cidade de Parnaíba-PI, e foi dividido em duas etapas: 1) Ações educativas em roda de
conversa- abordando temas sobre higiene pessoal, câncer de mama e Infecções Sexualmente Transmissíveis- IST’s; 2)
Atividades práticas - através da exposição de peças anatômicas para a realização do autoexame das mamas, e
demonstração do uso correto do preservativo feminino, assim como a aferição de pressão arterial. A partir da experiência
vivenciada pelos acadêmicos durante as atividades desenvolvidas na penitenciária, foi notória a participação e interação das
detentas durante todo o evento, que se mostraram curiosas, questionando quanto aos tipos de IST’s, os riscos e as maneiras
de se prevenirem. Além disso, com as atividade lúdicas, através das peças anatômicas e simulação do uso do preservativo
feminino, as participantes puderam visualizar e palpar a região das mamas, aprendendo a maneira correta de realizar o
autoexame, e observaram o uso adequado do preservativo, conhecendo sua importância e esclarecendo tabus referentes a
este tema. Portanto, tal experiência contribuiu para que os alunos compreendessem, ainda mais, a importância da educação
em saúde na prevenção de agravos, além de propiciar e enriquecer a vivência com diversos grupos sociais. Desse modo, a
experiência mostrou-se efetiva, pois visualizou-se a relevância da inclusão dos graduandos em atividades pluridisciplinares,
auxiliando, assim, no processo de ensino-aprendizagem e estimulando o contato prévio com a comunidade.
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Resumo
O HIV/aids é um desafio de saúde pública, e em mulheres o quadro é ainda mais complexo em decorrência das
desigualdades de gênero e violações de direitos. Objetivou-se conhecer o perfil clínico de mulheres em terapia antirretroviral

acompanhadas em um ambulatório especializado de referência em Fortaleza, Ceará. Trata-se de pesquisa exploratória e
descritiva, recorte do projeto de pesquisa “Representações sociais da terapia antirretroviral e suas repercussões na adesão
terapêutica de pessoas que vivem com HIV/aids”, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Estadual do
Ceará de parecer nº 630.908. A amostra foi constituída por 100 mulheres que vivem com HIV/aids, em terapia antirretroviral,
acompanhadas no referido serviço. A coleta de dados aconteceu entre julho e setembro de 2014, mediante aplicação de
formulário para obtenção dos dados. A análise foi feita mediante estatística descritiva simples, com auxílio do software
Statistical Package for Social Sciences. A fonte de transmissão que prevaleceu foi a via sexual (81%), grande parte estava em
uso de esquemas de medicação de 2ª linha de tratamento (48%), com tomada diária de 4 comprimidos (31%), já realizou
mudanças no esquema (59%) e possuía CD4+ acima de 500 células/mm3 (74%). A maioria foram classificadas como não
aderentes à terapia antirretroviral, com carga viral indetectável (<50 cópias/ml) maior entre as aderentes (88,9%). A maior
parte não faz uso de bebida alcóolica, não fuma (84%), nunca fez uso de drogas ilícitas (91%), afirmou ter tido apenas um
parceiro no último mês anterior à entrevista (52%) e ter usado preservativo em todas as relações (34%). Os esquemas
terapêuticos complicados interferem na adesão à terapia antirretroviral, pois exigem adaptações na rotina diária, na
alimentação e nos horários. O diagnóstico interfere no comportamento sexual por falta de informação, de confiança nas
medidas de proteção, isolamento social ou por medo de serem estigmatizadas. Conclui-se que há necessidade de
intervenções que auxiliem a vivência com o HIV/aids, devendo ser implementadas pelos três participantes envolvidos neste
processo: usuária, profissional e serviço de saúde, a fim de prosseguir com um cuidado integral à mulher com HIV/aids.
Ressalta-se a importância de se desenvolver mais estudos sobre a infecção pelo HIV em mulheres, a fim de contribuir para
mudanças efetivas na qualidade de vida e adesão à TARV nessa população.
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Resumo
O vírus da Hepatite C (HCV) é responsável pela infecção de 3% da população mundial, dos quais 182.389 (1,9%) estão no
Brasil. Em 2017, as maiores taxas de detecção foram observadas na faixa etária de 60 anos em ambos os sexos. De 1999 a
2016, 58,5% dos infectados no Brasil foram homens. Em 2017, foi constatado que a principal fonte de contaminação foi
através do uso de drogas (29,2%). O HCV é dividido em 7 genótipos, onde o mais comum é o genótipo 1, representando
46,2% dos casos de HCV. Comumente, pacientes infectados com HCV evoluem para um quadro de fibrose hepática, cirrose
e/ou carcinoma hepatocelular (CHC). A infecção pelo HCV representa a segunda maior causa de CHC, correspondendo 36%
dos casos do câncer. O presente estudo busca investigar o perfil clínico dos pacientes infectados pelo HCV acompanhados
em ambulatório. Neste estudo analítico transversal, analisou-se 1.013 pacientes, onde 826 atendiam aos critérios de inclusão:
acima de 18 anos e sem co-infecção. Os dados obtidos são de fonte documental através dos prontuários. Porcentagens,
médias e desvio padrão foram calculados. Dos 826 pacientes, 449 (54,4%) são mulheres; 50 (6,0%) desenvolveram CHC,
onde 49 (5,9%) foram diagnosticados por ressonância magnética e 7 (0,8%) por ultrassonografia. Quanto a fibrose, 688
(83,3%) apresentaram F0-F3 e 88 (10,7%) são cirróticos. Quanto ao tratamento, 98 (11,9%) estão em tratamento, 228
(27,6%) já o realizaram e 500 (60,5%) não chegaram a realizá-lo. Em relação ao genótipo, 553 (67,0%) detêm o tipo 1, 24
(2,9%) tipo 2 e 249 (30,1%) o tipo 3. Quanto à idade, 82 (9,9%) pacientes têm de 18 a 40 anos, 414 (50,2%) de 41 a 59 anos
e 330 (39,9%) acima de 60 anos. Sobre as formas de contaminação prováveis, 441 (53,4%) realizaram cirurgia, 405 (49,0%)
fizeram uso de medicação injetável, 308 (37,3%) hemotransfusão e 26 (3,1%) uso de drogas. Do total, 645 (78,1%) indivíduos
estão na RMR e 162 (19,6%) no interior do estado, onde a complicação hepática mais comum é a fibrose. Fibrose, genótipos
e localidade demonstram porcentagens compatíveis à literatura. Entretanto, o número de mulheres infectadas prevalece.
Cirurgia seguida por medicações injetáveis são as fontes de risco de contaminação mais comuns, em contraste com a
literatura. Indivíduos de 40 a 59 anos e fibrose são maioria, o que pode ser devido ao diagnóstico tardio causado pela
assintomatologia da doença.
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Resumo

Por ocasião do diagnóstico da infecção pelo HIV, outras infecções sexualmente transmissíveis podem
ser detectadas, assim como infecções oportunistas, quando há comprometimento da imunidade. Esse
estudo objetivou descrever o perfil clínico e imunológico dos portadores de HIV/Aids diagnosticados
nos anos de 2015 e 2016 e acompanhados em um hospital de referência de João Pessoa-PB. O
estudo foi transversal, retrospectivo e descritivo, com coleta de informações de prontuários. A
população do estudo foi constituída por portadores de HIV/Aids, maiores de 18 anos, com diagnóstico
nos anos de 2015 e 2016. Foram excluídos do estudo gestantes, pacientes que tiveram apenas uma
consulta médica ambulatorial no primeiro ano de diagnóstico, transferências e óbitos. Segundo a
vigilância epidemiológica do hospital de referência, foram notificados 443 e 445 casos de HIV/Aids nos
anos de 2015 e 2016, respectivamente. Para um estudo com nível de confiança de 95% e erro
amostral de 5%, foi calculada uma amostra de 206 pacientes para o ano de 2015 e 210 para 2016. A
amostra foi selecionada por meio de sorteio. Os dados obtidos foram digitados no EXCEL 2016. A
análise estatística foi realizada por meio do STATA 12.0. Identificamos que a sífilis foi a coinfecção
mais frequente em ambos os anos de estudo, acometendo 17,48% (36) e 27,62% (58) dos pacientes
em 2015 e 2016. A tuberculose foi a segunda coinfecção mais comum. A sífilis acometeu
principalmente os pacientes do sexo masculino e as faixas etárias de 25 a 29 anos e 30 a 34 anos de
idade, em ambos os anos do estudo. Houve maior detecção de sífilis entre os pacientes com Aids em
2015, 61,76% (21) dos pacientes; enquanto em 2016 essa coinfecção acometeu mais pacientes com
HIV, 57,14% (32). Apenas um caso de neurossífilis foi diagnosticado no período do estudo. Sobre o
perfil imunológico, 64,29% (117) dos pacientes tiveram o diagnóstico na fase de Aids no ano de 2015.
Em 2016, houve uma redução do número de diagnósticos de Aids, com 44,22% (88) pacientes
diagnosticados nessa fase clínica. Em ambos os anos do estudo, o diagnóstico da Aids ocorreu
predominantemente entre os pacientes do sexo masculino. Concluímos que houve aumento dos
casos de sífilis entre os anos de 2015 e 2016 e redução do número de casos de Aids. São
necessárias mais ações de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, principalmente para
os pacientes jovens do sexo masculino mais acometidos por sífilis e Aids nesse estudo.
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Resumo
Desde as primeiras notificações de casos da infecção por HIV/Aids no Brasil, na década de 80, essa infecção vem
aumentando consideravelmente, constituindo-se como um grave problema de saúde pública mundial. Dados atuais, estimam
que aproximadamente 35 milhões de pessoas vivem com a infecção pelo HIV no mundo. Embora exista um número maior de
casos notificados no sexo masculino, a velocidade de crescimento entre as mulheres vem aumentando consideravelmente,
modificando a realidade dessa pandemia. Dados do Nordeste apontam que, até outubro de 2013 foram registrados 78 óbitos
de pessoas do sexo masculino e 32 do sexo feminino. Diante disso, este trabalho tem por objetivo, descrever o perfil clínico e
sóciodemográfico das mulheres que vivem com HIV/Aids na Paraíba, para isso, as informações foram obtidas a partir da
aplicação de um questionário elaborado para 33 mulheres maiores de 18 anos acompanhadas pelo serviço de referência do
Estado, escolhidas aleatoriamente, no período de julho e agosto de 2014, tendo obedecido os critérios éticos. Contatando-se

que a idade média das participante foi de 39 anos. A maioria, 69,8% possui menos de 9 anos de estudo. No que se refere a
cor autodeclarada, 72,7% definiu-se parda. Quanto ao número de filhos, observou-se que 87,9% têm filhos e a maioria tem
até dois filhos, 55,2%. 87,8% das mulheres entrevistadas assumiram exposição sexual à infecção. Quanto ao estado civil e
opção sexual, 45,5% estão solteiras e 78,8 % são heterossexuais. Grande parte da amostra apresentou contagem de células
TCD4+ em níveis superiores a 350 cél/mm³ e carga viral indetectável. Apesar da existência de poucas informações acerca
dessa infecção em mulheres, o diagnóstico e tratamento ocorrem em estágios mais avançados quando comparada à
população masculina. É possível que esse fator esteja relacionado ao papel de “cuidadoras” que as mulheres desempenham
na sociedade, fazendo com que a maioria delas priorizem a saúde das crianças e familiares, e, por manterem relacionamento
fixo com parceiro único não se percebem sob risco. Há, também, uma ampla discussão acerca das questões de gênero sobre
o uso ou não de preservativo, onde muitas mulheres sentem-se receosas ao solicitar o uso desse método, por medo de
perder o companheiro, ou mesmo, o suporte financeiro. Assim, é necessário que o atendimento das mulheres seja realizado
por equipes interdisciplinares que promovam cuidado integral, contemplando, inclusive a detecção precoce do HIV e demais
IST’s.
Palavras-chaves: Infecção por HIV/Aids, Mulheres, Perfil Sócio demográfico
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Resumo
As hepatites virais A, B, C, D e E – viroses com tropismo primário pelo tecido hepático – possuem amplo espectro clínico: desde formas
assintomáticas (anictéricas) e ictéricas típicas, até insuficiência hepática grave. A forma de transmissão depende do tipo do vírus, mas
ocorre principalmente por via fecal-oral, sexual ou parenteral. A distribuição dos tipos virais, no Brasil, varia de acordo com a região.
Objetivou-se descrever o perfil clínico epidemiológico dos casos confirmados de hepatites virais no município de Feira de Santana,
Bahia, no período de 2007 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte
de dados foi o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e
tabelas através do Microsoft Excel 2010. Foram notificados 765 casos. Detectou-se aumento de 168,75% de 2007 até 2016, em que
houve um pico de notificação (17,7%), seguido de redução dos casos em 2017. Feira de Santana é o 2º município da Bahia com maior
número de casos de hepatites virais, atrás da capital Salvador. Do total de casos, 55,2% ocorreram no sexo masculino, 52% na raça/cor
parda, 45,75% na faixa etária de 40-59 anos, 19,1% com ensino médio completo e 86,6% em zona de residência urbana. O vírus C
correspondeu por 50% dos casos, seguido pelo vírus B com 44%. A hepatite em gestantes correspondeu por 9,8% dos casos,
principalmente no 3º trimestre (54,6%) e predomínio do vírus B (83,2%). O mecanismo de infecção foi ignorado em 75,3% dos casos,
sexual 5,4%, transfusional 3,7% e uso de drogas injetáveis 3%. Quanto à forma clínica, 89,7% se apresentavam em estágio crônico e
9,15% em estágio agudo. A maior exposição a fatores de risco, como múltiplos parceiros sexuais, não uso de preservativo e uso de
drogas injetáveis pode explicar o maior acometimento pelo sexo masculino. A faixa etária de 40-59 anos foi exposta à hemotransfusões
sem triagem para hepatites virais (anterior a 1993). A ocorrência de hepatite B em gestantes denota o não uso de preservativo, apesar
de sua proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Apesar da redução do número de casos no último ano, ainda é
necessário reforçar atividades de prevenção, como a educação em saúde quanto ao uso e funções do preservativo, reforçar a vacinação
contra hepatite B, e ações de vigilância em saúde, estimulando os profissionais de saúde a preencher de forma completa as
notificações.
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Resumo

Introdução: Com o aumento da expectativa de vida da população mundial a probabilidade de complicações relacionadas a
doenças hepáticas é maior em pessoas idosas, devido a mudanças naturais do envelhecimento e a exposição por vírus
hepatótropicos e hepatoxinas ambientais que contribuem com os agravos nessa população. Objetivo: Caracterizar os idosos
portadores de hepatite quanto ao perfil socioeconômico e epidemiológico no estado do Maranhão. Desenho do estudo:
Estudo epidemiológico, descritivo e quantitativo. Método: Utilizou-se dados referentes ao estado do Maranhão no período de
2007 a 2017 obtidos a partir da base de dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) através do DATASUS
via aplicativo TABNET. As variáveis foram selecionadas a partir das caixas de opções (linha, coluna e conteúdo). Resultados:
No período analisado foram notificados 709 casos de hepatite em idosos. O ano que ocorreu a maior notificação de casos foi
2009 com 76 casos notificados. Observou-se maior frequência na faixa etária de 60-64 anos (38,6%), sexo masculino (57,7%)
e de raça/cor parda (51,5%). Em relação aos aspectos clínicos, quanto a classificação etiológica da doença (56,8%) dos
idosos eram portadores do vírus tipo C e (30,6%) vírus tipo B. Dentre os fatores de exposição estão: sexual (10,0%),
tratamento cirúrgico (8,8%), transfusional (8,5%), tratamento dentário (4,6%), outros (7,9%) e ignorado (47,1%). Discussão: A
maioria dos idosos no período investigado era do sexo masculino, de raça/cor parda, com idade entre 60 a 64 anos,
portadores de hepatite C e B. Quanto aos fatores de exposição, o contato sexual e tratamento cirúrgico se mostraram mais
predominantes, embora a maioria tenha sido identificada como ignorado/branco. Conclusão: Tais dados reforçam a
necessidade completude das informações do SINAN para real avaliação da condição de saúde da população idosa portadora
de hepatite no Maranhão.
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Resumo
O tratamento antirretroviral aumentou a expectativa de vida das pessoas vivendo com HIV (PVHIV) devido à redução da mortalidade por
infecções oportunistas e outras doenças relacionadas à Aids, convertendo-a em uma doença crônica com bom prognóstico quando o
tratamento é iniciado precocemente e de forma contínua. No entanto, indivíduos com imunossupressão avançada (contagem de
linfócitos T CD4+ abaixo de 200 células/mm3) podem apresentar condições que requeiram cuidados intensivos. O objetivo deste estudo
é descrever o perfil clínico-epidemiológico de adultos internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de referência em HIV/Aids
do Estado de Pernambuco. Foi conduzido um estudo observacional, retrospectivo, a partir dos registros de todos os adultos portadores
de HIV internados na UTI do Hospital Correia Picanço de julho de 2016 a maio de 2018. Consideramos os indivíduos com mais de 24
horas de estadia na UTI e apenas o primeiro internamento daqueles com mais de uma admissão. No período de observação, 210 PVHIV
foram internadas na unidade, sendo 76% do sexo masculino. A mediana de idade foi de 39 anos. Apenas 31,9% faziam uso de
antirretrovirais na admissão. A maioria dos pacientes (57%) tiveram o diagnóstico de infecção pelo HIV há 1 ano ou menos. A principal
causa de internamento foi insuficiência respiratória, responsável por 50% das admissões. Um em cada cinco pacientes foi admitido
diretamente na UTI ao chegar no hospital. A média do APACHE II foi de 22,4 pontos (40% de mortalidade esperada). A maioria dos
pacientes necessitaram de droga vasoativa (68%) e ventilação mecânica invasiva (90%). Infecções oportunistas foram tratadas em 92%.
A mortalidade foi de 58%. A ocorrência de infecções oportunistas, que podem levar à insuficiência respiratória e renal, envolvimento
neurológico e sepse, em mais de 90% dos pacientes, pode justificar a elevada taxa de mortalidade observada. Por outro lado, é possível
que o APACHE II subestime a mortalidade nessa população por não considerar a infecção pelo HIV como um fator de risco. Adultos
jovens com diagnóstico de infecção pelo HIV há menos de um ano, que se apresentaram com doença avançada e insuficiência
respiratória foram responsáveis pela maioria dos casos que necessitaram de UTI. A maioria não fazia uso de antirretrovirais na
admissão e foram tratados para infecção oportunista.
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Resumo

A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em fase
avançada, ou síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), ainda representam um problema de
saúde pública de grande relevância na atualidade, em função do seu caráter pandêmico e de sua
transcendência.Os indivíduos infectados pelo HIV, sem tratamento, evoluem para uma grave
disfunção do sistema imunológico. A história natural dessa infecção vem sendo alterada, pela terapia
antirretroviral (TARV), iniciada no Brasil em 1996, aumentando a sobrevida dos pacientes, mediante
reconstituição das funções do sistema imunológico e redução de doenças secundárias. No Brasil,
segundo o Ministério da Saúde, de 2007 a junho de 2016, foram notificados no Sistema Nacional de
Agravos-SINAN 136.945 casos de infecção pelo HIV e no Ceará de 2007 a 2017, até a Semana
Epidemiológica (SE) 46 foram notificados 6.460 casos. No país, desde o início da epidemia de AIDS
(1980) até dezembro de 2015, foram identificados 303.353 óbitos cuja causa básica foi a AIDS
(CID10: B20 a B24). No Ceará, o coeficiente de mortalidade nos últimos anos manteve-se abaixo da
média nacional, apresentando apenas uma elevação no ano de 2015 com 4,5 por 100 mil habitantes.
O objetivo desse estudo é descrever a mortalidade por AIDS em Juazeiro do Norte-CE de 2010 a
2017. É um estudo retrospectivo, de natureza quantitativa, com dados secundários do Sistema de
Informação de Mortalidade – SIM. A análise foi realizada com medidas de freqüência e medidas de
tendência central. Em Juazeiro do Norte de 2010 a 2017, ocorreram 74 óbitos por AIDS, sendo 74%
do sexo masculino, a média da idade foi de 39 anos, e a moda foi 47 anos, num intervalo de 5 a 72
anos de idade. Quanto a raça/cor, 59% se apresentaram como pardos, 38% concluíram o ensino
fundamental, 54% eram solteiros e 97% residiam na zona urbana. Conclui-se que a média de óbitos
em Juazeiro do Norte no período estudado foi de 9 óbitos/ano e que os óbitos estão acometendo as
pessoas na idade adulta, abaixo de 50 anos. Diante do exposto, é relevante buscar estratégias para
aumentar a expectativa de vida do paciente de AIDS, garantir o acesso e adesão do paciente
diagnosticado HIV ao tratamento e de forma precoce, fortalecer as políticas públicas para prevenção e
atenção ao HIV.
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Resumo

No início da década de 80, a epidemia de HIV/AIDS manteve-se basicamente restrita às regiões
metropolitanas do Sudeste e Sul do Brasil, tendo três principais formas de transmissão: sexual;
sanguínea, por meio de transfusão ou compartilhamento de agulhas e seringas e; perinatal ou vertical,
que é da mãe para o filho durante a gestação, parto ou amamentação. Ao longo dos anos,
predominou a transmissão sexual, visto que foram adotadas medidas de biossegurança das
transfusões de sangue e hemoderivados e as medidas profiláticas junto às gestantes com HIV,
reduzindo a transmissão sanguínea e vertical. Atualmente, o Ministério da Saúde estima que cerca de
640 mil pessoas vivam com HIV/AIDS no Brasil. Este estudo tem por objetivo descrever o perfil
epidemiológico da população infectada pelo vírus HIV no Brasil, no período de 2011 a 2016. Trata-se
de um estudo descritivo e exploratório e análise quantitativa, cujos dados foram colhidos no Boletim
Epidemiológico volume 48, nº 1 de 2017. No período de 2007 até junho de 2016, foram notificados no
Sinan 136.945 casos de infecção por HIV no Brasil, sendo 71.396 no Sudeste (52,1%), 28.879 no Sul
(21,1%), 18.840 no Nordeste (13,8%), 9.152 no Centro-Oeste (6,7%) e 6.868 na Região Norte (6,3%).
A maior concentração dos casos de aids no Brasil está nos indivíduos com idade entre 25 e 39 anos
para ambos os sexos; entre os homens, essa faixa etária corresponde a 53,0% e, entre as mulheres,
a 49,4% do total de casos registrados de 1980 a junho de 2016. Em Alagoas no ano de 2016 foram
notificados 219 casos de infecção por HIV. No período de 2007 a 2016 foram notificados ao todo
136.945 casos em todo o país, destes, 92.142 eram do sexo masculino e 44.766 em indivíduos do
sexo feminino. A faixa etária com maior percentual de infecção pelo vírus foi de 15 a 29 anos, em todo
o eríodo estudado. Em relação a raça ou cor, cerca de 49% dos indivíduos infectados eram da cor
branca, em sua maioria homens, e 38% de cor preta. Um fator interessante é que uma grande parcela
da população portadora do vírus teve relações homo afetivas. Foi possível observar que os números
ao longo do período estudado sofreram muitas alterações, mas em média as taxas de infecção vêm
diminuindo, o que significa que as práticas de educação em saúde tem surtido efeito sobre a
população, bem como o acesso a informação sobre as ISTs.
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Resumo
Introdução: Segundo o ministério da saúde a epidemia de AIDS tornou-se uma realidade para mulheres brasileiras desde 1980 quando
ocorreram as primeiras notificações, em Alagoas, o início da epidemia era marcada pelo maior numero de casos notificados em homens.
Ao longo dos anos, a AIDS passou a atingir as mulheres. Objetivo: desse trabalho é o Perfil das Gestantes Infectadas pelo HIV do
Estado de Alagoas de 2000 a 2012. Métodos: foram feitos estudo através do boletim epidemiológico AIDS/IST e Hepatites Virais do
estado de Alagoas, ano III – n° 01. Desenho do Estudo: levantamento de dados das gestantes infectadas pelo HIV em Alagoas, ter um
amplo conhecimento de dados relacionados ao vírus HIV, esperamos ter um resultados bem esclarecido sobre o vírus no estado de
Alagoas. Métodos: Estudo descritivo de corte transversal, a partir de dados obtidos do boletim epidemiológico AIDS/IST e hepatites
virais do estado de Alagoas. Resultados: A rede Cegonha, lançada pelo governo federal no dia 28 de março de 2011, surge como nova
estratégia para o alcance das metas de redução da transmissão vertical. Para isso, é necessário o acesso ao diagnostico do HIV e da
sífilis da gestante e que o tratamento seja realizado em tempo oportuno na atenção básica. Utilizando a estimativa do estudo sentinela
parturiente, o qual estimou a prevalência de 0,22% de parturientes infectadas HIV para a região. Alagoas registrou um incremento no
registro de gestantes infectadas de 2007 para 2011. De 2011 a 2012, houve uma redução de 67,5% para 63,5% na redução dessas
gestantes. A taxa de detecção apresentou um crescimento até 2011. A redução verificada em 2012 deixou o Estado com taxa inferior a
do Nordeste. A análise de casos por faixa etária demostra uma maior proporção na detecção de casos na faixa etária de 20 a 29 anos,
seguida da faixa de 30 a 39 anos, com exceção dos anos de 2008 a 2012, quando a faixa etária de 10 a 19 anos ocupou a seguida
posição. Discursões: Proporcionalmente essas gestantes possuem baixa escolaridade e são de raça/cor parda, foi descoberto que a
proporção de gestantes HIV infectadas que não realizaram o pré-natal aumentou a parte de 2010, porém se manteve estável nos dois
últimos anos. Concluiu-se que as gestantes possuem déficit de conhecimento no que diz respeito à transmissão vertical do HIV,
ressaltando a importância da educação contínua no pré-natal, orquestrada ao nível de compreensão das mulheres.
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PERFIL DAS PESSOAS PORTADORAS DE HIV/AIDS NO ESTADO DE ALAGOAS NO PERÍODO
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Resumo
O vírus da imunodeficiência humana(HIV) é um retrovírus que infecta os linfócitos T CD4+ através da sua interação com as
glicoproteínas presentes na membrana. O vírus leva uma disfunção no sistema imunológico levando a uma diminuição dos
linfócitos T e deixando o portador suscetível a diversas infecções de microrganismos oportunistas, causando assim a
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA). Segundo dados do Ministério da Saúde em 2014 o país registrou 26.277
novos casos de HIV, número este que continua crescente em todo país e vem sendo apresentado anualmente por meio de
boletins epidemiológicos com base nos dados colhidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação –
SINAN. Descrever a prevalência do HIV/AIDS no Estado de Alagoas no período de 2007 a 2016. Trata-se de um estudo
descritivo, epidemiológico, de abordagem quantitativa. As informações foram acessadas por meio do site da Secretaria de
Saúde do Estado de Alagoas – SESAU, os dados foram coletados por meio do Boletim GEDT-Gerência de Vigilância e
Controle de Doenças Transmissíveis, da Superintendência de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de
Alagoas –SUVISA no período de junho de 2017. As informações disponibilizadas tiveram como fonte de dados o SINAN e
correspondem ao período de 2007 a 2016. Foram notificados em Alagoas nos últimos dez anos 5.013 casos de HIV/AIDS,
quantitativo este subestimado, pois apenas a partir do ano de 2014 passou a ser compulsória a notificação dos casos. Do
quantitativo acima citado prevalecem pessoas do sexo masculino com faixa etária entre 20 e 39 anos de idade; em relação à
distribuição de casos por munícipios alagoanos entre 2014 e 2016 os casos notificados são residentes de 90 municípios do
Estado, tendo uma maior proporção de pessoas vivendo com AIDS os residentes em Maceió com 55,3% dos casos, seguido
de Arapiraca e União dos Palmares. As pessoas com idade acima de 60 anos representam maior proporção de indivíduos
com diagnóstico tardio, já a faixa etária de 20 a 59 anos tem apresentado redução no atraso da detecção.Conclui-se então
que necessita-se do fortalecimento das campanhas, de prevenção e promoção , estas, mais direcionadas e efetivas
especialmente para o público jovem do sexo masculino, grupo que lidera os índices de notificação e é indispensável à

participação do Centro de Testagem e Aconselhamento nas ações nos serviços de saúde, para diagnosticar precocemente os
casos de HIV/AIDS e capacitação dos profissionais da saúde.
Palavras-chaves: EPIDEMIOLOGIA, NOTIFICAÇÃO , HIV/AIDS
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Resumo
Introdução: Ao longo dos anos, a infecção pelo HIV tem apresentado diversas transformações, tanto no que se refere à
evolução clínica quanto ao perfil epidemiológico das pessoas infectadas. ele ataca o sistema imunológico, responsável por
defender o organismo das doenças. Objetivo: Esta pesquisa objetiva compreender os resultados do perfil de pessoas que
vivem com HIV e identificar o perfil socioeconômico de pessoas que convivem com o HIV no estado do Ceará no período de
2007 a 2018. Método: Estudo realizado através da pesquisa quantitativa, dos casos HIV do estado do Ceará, os dados
coletados foram retirados a partir do banco do Sistema de Informação de Agravos de notificação (SINAN) da Secretária do
Estado do Ceará. Resultados e discussão: Ao final da pesquisa foram analisadas a serie histórica de 2007 a 2018 dos perfis
sociodemográfico das pessoas que vivem com HIV no Estado Ceará. De posse dos dados coletados foi possível verificar que
há uma predominância de casos nos perfis de pessoas de cor parda, sendo o ato sexual o principal meio de transmissão,
vivendo a maioria na zona urbana. Conclusão: Concluímos então que as características predominantes do perfil encontrado
é de pessoas do sexo masculino com faixa etária entre 25 a 34 anos, da raça parda, com ensino fundamental
completo/incompleto e residentes da zona urbana, sendo o ato sexual seu principal meio transmissor. A grande maioria dos
infectados pelo vírus é heterossexuais, porém têm-se notado um grande aumento nos casos de homossexuais nos últimos
anos.
Palavras-chaves: Epidemiológia, HIV, Doenças transmissíveis

PERFIL DAS PESSOAS QUE VIVEM COM HIV/AIDS ATENDIDAS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO
ESPECIALIZADA (SAE) DO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA (AL)
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Resumo
O SAE do município de Arapiraca (AL) é recente, foi implantado em janeiro de 2017 para atender os pacientes de HIV/AIDS
residentes no município, iniciando pela adesão daqueles que faziam tratamento no SAE da capital do Estado, Maceió. Desta forma,
havia necessidade de identificar o perfil epidemiológico e socioeconômico dos pacientes de uma condição crônica de ampla
disseminação e rápido avanço para programar ações futuras.Caracterizar o perfil epidemiológico e socioeconômico das pessoas
vivendo com HIV/AIDS atendidas no SAE do município de Arapiraca /AL. Trata-se de um estudo descritivo de fonte secundária,
através da análise de 65 prontuários do período de janeiro (implantação do SAE) a junho de 2017. As variáveis investigadas e seus
respectivos resultados foram: a) ano do diagnóstico: período de 2010 a 2017 (74,6%); b) faixa etária, dos 18 a 39anos (71,4%); c)
Gênero, predomínio do sexo masculino 71,4%; d) estado civil, solteiro (42,8%); e) ocupação, 41% dos prontuários "sem informação"
e 24.3% apontava a categoria de desempregados; f) renda, 92% dos prontuários, “sem informação”; g) beneficio previdenciário,
96,8% “sem informação”; h) município de residência, município de atendimento/Arapiraca, (94%). Percebe-se a necessidade da
equipe discutir a importância de preencher os dados requisitados nos prontuários, com acompanhamento e monitoramento de
informações que possam subsidiar melhor as informações sobre o perfil epidemiológico e socioeconômico dos pacientes atendidos
no SAE. Observa-se que do total de pacientes atendidos no SAE do município de Arapiraca, há predomínio do sexo masculino, na
faixa etária de 18 a 39 anos e estado civil solteiro. Conclui-se que conhecer o perfil dos pacientes de HIV/AIDS possibilita mais
conhecimento da realidade local para determinar medidas preventivas e de melhoria na qualidade da atenção a saúde desses
pacientes.
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PERFIL DAS VÍTIMAS FATAIS PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA (HIV) NO ESTADO
DE ALAGOAS NO ANO DE 1996 A 2015.
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Resumo
A síndrome da imunodeficiência adquirida é causada pelo vírus do HIV, que ataca o sistema imunológico do corpo e torna o
indivíduo vulnerável a infecções. Mesmo com as terapias antirretrovirais, que tiveram grande impacto na contenção da
progressão acelerada da doença, esse agravo tem causado impactos pelo comprometimento da saúde dos indivíduos
decorrente da imunossupressão, podendo levar ao óbito. Dessa forma, esse estudo teve por finalidade verificar a mortalidade
pelo vírus do HIV no Estado de Alagoas no ano de 1996 a 2015. No cômputo geral, foram notificados 1266 casos de mortes
por HIV/AIDS no Estado de Alagoas no período descrito. Houve uma maior mortalidade no público adulto com idade
compreendida entre 20 e 59 anos (93,05%), especialmente entre 30 a 39 anos (36.65%), do sexo masculino (71,27%) e cor
parda (70,69%). No ano de 1999, observou-se uma queda na taxa de mortalidade pela AIDS em decorrência das medicações
antirretrovirais e campanhas, equivalendo a apenas 17 mortes. Porém, a partir do ano de 2010, foi evidenciado um aumento
progressivo nas taxas de mortalidade pela AIDS, equivalendo a 6,23% das mortes no presente ano, tendo seu ápice em 2014,
com 114 óbitos. Tal fato pode ser atribuído a fatores como a prática de relações sexuais sem preservativos, e a falsa
sensação de segurança devido às medicações que controlam a doença. Os resultados demonstram a importância de
trabalhos voltados à prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da doença afim de aumentar a sobrevida e qualidade de
vida dos indivíduos infectados pelo HIV, tornando-se necessário o monitoramento a partir dos sistemas de informação em
saúde que servem como base para o planejamento de políticas públicas.
Palavras-chaves: HIV, Mortalidade, Sistema de Informação
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Resumo
Introdução: A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) é um importante problema de saúde pública. No Brasil, há cerca de 1-2
milhões de pessoas infectadas pelo HCV. Apesar do número expressivo, poucos pacientes foram tratados e nem sequer
diagnosticados, dada a característica assintomática da infecção crônica. Objetivos: Descrever o cenário epidemiológico dos
pacientes com hepatite crônica C em centros de referência no Brasil, a fonte de encaminhamento e o tempo gasto até o
acesso aos serviços especializados de saúde, com o objetivo de capturar novos pacientes portadores da infecção.
Metodologia: Estudo multicêntrico observacional do tipo transversal realizado em 15 centros das cinco regiões do Brasil. As
informações foram colhidas por meio de entrevistas com questionários padronizados e levantamento de dados de prontuários
de pacientes com diagnóstico confirmado de Hepatite C (anti-HCV e HCV-RNA positivos). Resultados: No período de estudo

foram incluídos 2.000 pacientes, 52% da região Sudeste, a maioria (55,1%) do gênero masculino, com média de idade de 58
anos. Apenas 14,9% tinham ensino superior completo e 84,2% recebiam até cinco salários mínimos por mês. O tempo
decorrido entre o diagnóstico e o início do acompanhamento em serviço especializado foi de 22,9 meses; por região, o Sul do
país apresentou maior tempo (36,6 meses), e o nordeste/centro-oeste, o menor (15,2 meses). A motivação mais comum para
o teste foi o check-up (33,2%). A especialidade mais comumente envolvida no diagnóstico foi a de clínico geral (30,1%). O
genótipo 1b foi o mais prevalente (32,8%). A determinação do grau de fibrose foi feita na maioria pela biópsia (61,5%) e
31,3% eram cirróticos. Conclusões: O estudo demonstra que o tempo médio até o acompanhamento dos portadores de
hepatite C em um serviço especializado é de quase dois anos. Esse tempo pode ser a diferença entre uma doença de boa
evolução e o surgimento de cirrose e suas complicações. A saúde primária ganha destaque importante, pois tais médicos
foram os que, na grande maioria, elucidaram o diagnóstico. Campanhas de cunho populacional e médico devem ser
incentivadas para que o rastreamento de indivíduos assintomáticos seja intensificado, haja vista a eficiência dos exames tipo
check-up no diagnóstico de novos pacientes.
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Resumo
Introdução: A elastografia hepática transitória (EHT) tem a finalidade de avaliar a elasticidade tissular em indivíduos com
doenças hepáticas crônicas e estimar o grau de fibrose, sendo o Fibroscan® (FSC) o primeiro dispositivo desenvolvido para
medir esta elasticidade. Objetivo: Analisar o perfil dos pacientes com hepatite viral C (HCV) que realizaram o FSC em um
Hospital Dia de Mato Grosso do Sul. Desenho do estudo: Estudo prospectivo de natureza quantitativa. Métodos: Foram
analisados dados sociodemográficos e clínico em 2017. Resultados: Foram realizados e avaliados no período 90 pacientes.
Destes 51,1% eram do sexo feminino e 48,9% masculino. A média de idade foi de 51,6 anos com mínima de 16 anos e
máxima de 85 anos. A maioria 52,2% eram da capital e 47,8% do interior do estado. Da situação conjugal, 52,2% eram
casados, 34,4% solteiros, 8,9% divorciados e 4,4% viúvos. Com relação a escolaridade, 33,5% tinham fundamental
incompleto, 25,6% médio completo, 12% com fundamental completo, 12% superior completo, 5,6% analfabetos, 3,5% médio
incompleto, 3,5% superior incompleto, 3,5% pós-graduação, 1% está na APAE. Dos pacientes 28,9% eram aposentados,
15,6% do lar e 55,5% encontravam-se ativos no mercado de trabalho. Dos resultados do FSC, baseando-se na escala de
METAVIR 35,6% apresentaram F1; 1,1% F1/F2; 7,8% F2; 31,1% F2/F3; 10% F3; 2,2% F3/F4; e 12,2% F4. Discussão: A
EHT realizada pela FSC tem excelente correlação com o estádio de fibrose e neste contexto da HCV a determinação do
estadiamento é de extrema importância para o tratamento e acompanhamento. Além disso, a avaliação do perfil é
imprescindível para conhecer a população acometida com o vírus. Conclusão: A avaliação da EHT com o uso do Fibroscan®
é importante, pois juntamente com parâmetros clínicos e laboratoriais, fornece dados relevantes sobre a gravidade e o
prognóstico da doença hepática, principalmente, permite o acompanhamento não invasivo e indolor da evolução da fibrose
hepática antes e após a terapia antiviral. E conhecer o perfil desta população acometida pelo HCV, torna-se relevante para
medidas de controle na adesão ao tratamento e combate à infecção.
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A imunossupressão dada pelo vírus HIV contribui para vulnerabilidade em adquirir outras infecções,
sobretudo as sexualmente transmissíveis como a Sífilis. Essa coinfecção pode ter uma evolução
grave da Sífilis, como a Neurosífilis, com danos para reabilitação do paciente podendo evoluir a óbito.
Com o objetivo de realizar um estudo descritivo dos casos com coinfecção de HIV e Sífilis atendidos
no HUMAP no período de 2015 a 2017 foi feita a análise das fichas de notificação arquivadas no
Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HUMAP – NHE/HUMAP e dos registros no Aplicativo de
Gestão para Hospitais Universitários – AGHU. Casos de Sífilis Adquirida foram em 2015 (39), 2016
(100) e 2017 (205), total de 344 sendo 52% (179) de coinfecção HIV/Sífilis, destes 67,5% (120) tinham
diagnóstico de SIDA, 49% (88) homens homossexuais, 10% (18) evoluíram para óbito, 10% (18)
neurossífilis, destes 44% (8) eram reinfecção de sífilis. Como fatores de risco para reinfecção
identificados 7% (13) eram usuários de drogas e 6% (11) declararam sexo desprotegido. A média de
idade foi de 36 anos, sendo 40% com escolaridade acima do 2º grau. O perfil obtido mostra que a
maioria dos indivíduos são do sexo masculino, declarados como homossexuais e com escolaridade
acima do 2º grau. Mesmo com uma boa média de escolaridade, o que influenciaria no nível de
informação, um dos fatores de risco observados foi o sexo desprotegido, bem como a reinfecção
presente principalmente nas formas de neurossífilis, fato que demonstra que o paciente reinfectado
pela Sífilis já é ciente quanto ao seus status sorológico sobre o HIV, porém este persiste com condutas
de exposição que prejudicam sua saúde e resultam nas elevadas taxas de sífilis bem como dos casos
de neurossífilis e óbitos nos grupos soropositivos.
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Resumo
Identificar, em tempo hábil, a positividade para a sorologia do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) proporciona o início do
tratamento precoce, com consequente redução da evolução para a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), aumento
da expectativa de vida e diminuição da transmissão do vírus. Nesse contexto, os testes rápidos para investigação de doenças
infectocontagiosas surgem como uma ferramenta de imensa utilidade para a detecção eficaz do HIV, tanto pela rápida
execução e resultado quanto pela facilidade de realização. A análise teve como objetivo avaliar a configuração do desfecho
em testes rápidos para o HIV em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na capital alagoana. Dessa forma, foi feita
uma pesquisa documental na unidade de saúde analisada, em que foram coletados dados da quantidade total de testes
rápidos feitos entre janeiro de 2016 e maio de 2018 disponibilizados pela Coordenação Geral de Epidemiologia do Programa
Municipal de Prevenção e Controle de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). Nesse período, foram realizados 2.343
testes para HIV, sendo 23 reagentes no primeiro teste e 17, no confirmatório. Um importante adendo é que nos primeiros 5
meses de 2018 já foram confirmados 7 casos positivos com o teste confirmatório, enquanto que em todo o ano de 2016 e
2017 foram constatados 5 casos em cada, somente. Tal fato reflete um aumento da incidência de casos nessa UBS, seguindo
um padrão que é visto em âmbito nacional: no período entre 2007 e junho de 2017 foram notificados 194.217 casos de
infecção pelo HIV no Brasil, atingindo principalmente a faixa etária entre 20 e 34 anos (responsável por 52,5% do total de
casos). Esse aumento pode ser reflexo do aumento da promiscuidade entre os jovens e da falta de uso de preservativo nas
relações sexuais, tendo em vista que a existência de tratamento, queda da mortalidade e menor divulgação na mídia da AIDS
(quando comparada a década de 1980-90) reduziu a preocupação entre este grupo quanto à infecção pelo HIV. Assim,
políticas de prevenção e exposição de esclarecimentos acerca da gravidade da infecção pelo HIV e do desenvolvimento da
AIDS precisam ser atualizadas e postas em prática com mais vigor, particularmente com foco na população jovem.
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Resumo
Estudos demonstram que a prevalência de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) em usuários de drogas
ilícitas é elevada. O abuso de drogas contribui para um relaxamento de medidas de proteção, em especial o uso do
preservativo. Assim, o objetivo deste estudo é descrever o perfil de usuários de drogas quanto aos aspectos que
envolvem as infecções sexualmente transmissíveis. Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa
realizado em comunidades acolhedoras do agreste Alagoano. Foram incluídos no estudo indivíduos com idade igual
ou superior a 18 anos e que consumiram crack e excluídos os que não concordaram em participar da entrevista.
Todos indivíduos foram convidados a participar do estudo e orientados sobre a respectiva pesquisa. Caso
concordassem em participar, assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e em seguida, eram
entrevistados em local privado. As entrevistas foram realizadas utilizando um instrumento construído a partir da
revisão de literatura contendo enunciados sobre características sociodemográficas, padrão de consumo de drogas
lícitas e ilícitas e peculiaridades quanto a presença de ISTs. Os dados foram analisados no software estatístico SPSS,
versão 22. O estudo obteve foi provado para realização das atividades de campo pelo comitê de ética e pesquisa da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) sob parecer número 2.408.885. Do total de 66 acolhidos, dos quais 86,67%
(n=13) eram usuários de crack e 22,7% (n=15) relataram ter alguma IST. Quanto à zona de residência 80% urbana
(n=12) e 20% rural (n=3). O sexo masculino foi o mais prevalente com 80% (n=12). A etnia parda 53,33% (n=8) foi a
mais frequente. A maioria dos indivíduos 80% (n=12) eram solteiros. Destes que referiram apresentar alguma IST,
33,3% foram diagnosticados com sífilis (n=5), 20% era gonorreia (n=3), 20% com HIV (n=3), 6,67% era cândida (n=1) e
20% não lembravam (n=3). Quanto ao uso de preservativos 73,33% referiram que costumavam fazer uso (n=11).
Dispareunia não foi identificado em 66,67% (n=10) e 13,33% disseram que sentiam (n=2), sangramento na relação
66,67% disseram que não tinham (n=10) e 20% disseram que tinham (n=3). Os resultados encontrados mostram que
os usuários com IST, possuem em sua maioria a sífilis, a maioria é do gênero masculino, de etnia parda e solteiro.
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Resumo
Introdução: A infecção pelo vírus HIV é considerada um grande desafio à saúde pública. No Brasil, devido à ampla extensão territorial e
também à grande diversidade econômica entre as regiões do país, a epidemia se comporta de forma dinâmica. A transmissão ocorre
principalmente através da via sexual, com alta incidência em ambos os sexos. Este trabalho tem como objetivo a análise do perfil
epidemiológico da HIV, no estado do Acre, no período de 2008 a 2016. Material e métodos: Trata-se de um levantamento
epidemiológico, descritivo, com coleta retrospectiva de dados no SINAN, baseado em uma série temporal de casos de HIV no estado do
Acre (2008 a 2016), com cálculo de frequência das variáveis incluídas na ficha de notificação do HIV. Resultados: Foram notificados e
confirmados 394 casos de HIV. As maiores frequências foram evidenciadas na faixa etária entre vinte e trinta e quatro anos (57,1%),
sexo masculino (64,4%), ensino médio completo (21,5%), procedência de Rio Branco (63,9%). Das fichas com informação sobre a
possível categoria de exposição ao vírus, a heterossexual contribuiu com 63,9%, seguida da homossexual com 21,1%. Em relação à
mortalidade, foram confirmados no período 39 óbitos por HIV. Discussão: A maior incidência de infecção pelo HIV na categoria de
exposição heterossexual, no sexo masculino e na faixa etária entre 20 a 34 anos reflete o mesmo panorama encontrado atualmente nos
estudos que analisam perfis epidemiológicos de outras regiões do país. No sexo feminino, corroborando com a revisão literária, foram
registrados altos índices de infecção pelo HIV, e de forma quase exclusiva na categoria heterossexual. Também concorda com outros
estudos o baixo índice de casos por transmissão vertical e por via parenteral através do uso de drogas injetáveis. Como esperado, o
maior número de casos foi registrado em Rio Branco, capital e município mais populoso do estado. Conclusão: Este estudo evidenciou
altas taxas de infecção entre a população adulta jovem, entre 20 e 34 anos, e com boa escolaridade, ensino médio completo. Estes
encontros reforçam a necessidade de medidas preventivas, com foco na Atenção Primária à Saúde, desde faixas etárias mais novas,
independente do nível de escolaridade, sexo e categoria sexual incluída.
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Resumo
A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pelo Treponema pallidium, pode apresentar várias
manifestações clínicas que dependerão do estágio a e evolução da doença. Trata-se de um agravo curável que pode ser
transmitido por relações sexuais desprotegidas, e durante a gravidez ou parto. Esta infecção vem tomando espaço nas
discussões nacionais e internacionais por ser um sinalizador do desuso dos preservativos, sugerindo a possibilidade de
contaminação por outras ISTs. Desta forma, objetivou-se conhecer o perfil epidemiológico da pessoa que desenvolve sífilis
adquirida e quais as características comportamentais do agravo no município de Ipojuca no ano de 2017. Foi realizado um
estudo retrospectivo, buscando descrever o perfil epidemiológico da sífilis adquirida para o ano de 2017. O estudo tratou de
uma análise de dados secundária de informação retiradas do SINAN, tabuladas no Tabwin e analisadas e esquematizadas no
Microsoft Excel 2016, sendo trabalhadas as variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade, raça/cor, forma clínica, modo de
entrada e tipo de saída. Com base nos resultados obtidos. Foi possível observar que das 110 notificações, 56,3% das
ocorrências corresponderam à pacientes do sexo feminino, com uma concentração de 21,0% das notificações no mês de
julho. Quanto à faixa etária foi possível observar uma concentração de 33,6% de casos em pessoas que tinham entre 15 a 24
anos, e no que trata da raça/cor foi verificado um acúmulo de 45,4% entre pretos e pardos. No que tange ao comportamento
clínico do agravo, observou-se que 83,6% dos pacientes apresentaram como forma clínica sífilis primária, com esquema de
tratamento de que variou entre o tipo 1 e 2 em 86,3% das ocorrências (46,3 % e 40% respectivamente), apresentando uma
evolução de cura em 100% dos casos.Considerando os resultados obtidos, é possível concluir que são necessários maiores
esforços na detecção, monitoramento, acompanhamento, tratamento e cura do agravo em questão. Sugerindo maior
empenho da ESF no tratamento de pacientes em área de cobertura, e aumento da sensibilidade dos demais serviços na
identificação e tratamento dos casos já existentes.
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Resumo
A sífilis é uma doença infectocontagiosa, causada pelo Treponema pallidum, sendo a via sexual a forma predominante de
infecção. O uso de preservativo, a detecção precoce e o tratamento adequado dos infectados e de seus parceiros sexuais,
são ações de controle de baixo custo e de grande efetividade, disponíveis à população por meio do serviço público de
saúde. Devido a sua magnitude e transcendência, esse estudo teve o objetivo de descrever o perfil da sífilis no município de
Timbaúba, localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Para isto, foi realizado um estudo descritivo, utilizando como
fonte de dados as notificações contidas no SINAN no ano de 2017. Os dados foram tabulados no software TabWin, versão
3.1. As análises foram realizadas no programa Microsoft Office Excel, obtendo cálculos de frequência e proporções simples
da distribuição dos casos por idade, sexo e raça/cor. Foram identificados 75 casos de sífilis adquirida no ano avaliado. A
proporção da infecção no sexo masculino foi de 54,7%. A faixa etária de maior incidência foi entre 40 a 49 anos, com 28% dos
casos. Se destaca a infecção na população adolescente, com 12% dos casos, e na população idosa, com 14,6% das
notificações. Quando avaliamos a variável raça/cor, se observa que a ampla maioria das notificações foi entre a população
parda, com 73,3%, seguida das populações negras e brancas com 12% dos casos notificados. A principal unidade
notificadora foi o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) municipal, com 90% dos casos. De acordo com a distribuição,

a sífilis ainda se encontra mais prevalente entre os homens, porém existe uma tendência crescente entre as mulheres. Chama
a atenção a distribuição etária, com um elevada incidência entre adolescentes e idosos, possivelmente atribuída a
precocidade da prática sexual entre os adolescentes e a mudança dos hábitos sexuais entre os idosos, principalmente
favorecida pela redução no uso de preservativo sexual. Em relação a raça, observou-se uma predominância da distribuição da
doença entre os que se consideram pardos. Diante deste cenário, conclui-se que é necessário investir na disseminação das
formas de prevenção e tratamento adequado desta doença, inclusive envolvendo estratégias como o programa de saúde do
escolar, na busca dos adolescentes e envolver os grupos de idosos, visando esclarecer a população de risco sobre as formas
mais efetivas de prevenção da sífilis, além de investir na melhoria do diagnóstico precoce na rede de saúde.
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Resumo

A Sífilis Congênita (SC) é uma doença infectocontagiosa decorrente da disseminação hematogênica
do Treponema pallidum da gestante não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto,
por via transplacentária. É responsável por desfechos desfavoráveis como óbito fetal ou perinatal,
prematuridade, baixo peso ao nascer, lesões neurológicas e outras sequelas. A transmissão vertical
da sífilis pode ocorrer em qualquer período gestacional ou durante o parto, e pode ser evitada através
do tratamento da gestante e do parceiro com penicilina benzatina, preferencialmente. A SC é dividida
em: precoce (até o segundo ano de vida) e tardia (surge após segundo ano de vida). O tratamento
para sífilis congênita é realizado com penicilina. Este trabalho tem como objetivo conhecer a situação
epidemiológica da Sífilis Congênita em Alagoas no ano de 2017. A metodologia utilizada baseou-se
na análise de dados fornecidos pelo Departamento de informática do SUS (DATASUS), e utilizaram-se
as variáveis: classificação, evolução, diagnóstico gestacional, realização de pré-natal e tratamento do
parceiro. Foram identificados 375 casos confirmados de SC no período analisado. Destes 299 são
classificados como SC precoce, 2 natimortos/aborto por sífilis, 13 foram descartados e 61 a foi
classificação ignorada. Com relação à evolução 8 evoluíram á óbito devido ao agravo e 2 óbitos
devido a outra causa. O diagnóstico gestacional destes casos, 158 foi durante o pré-natal, 132 no
momento do parto e 54 pós-parto. 291 gestantes realizaram o pré-natal, enquanto 47 não fizeram. O
tratamento do parceiro foi realizado em apenas 92 casos, enquanto que 196 não o fizeram e 87 casos
teve a informação ignorada. Os dados refletem a precariedade da saúde primária no país, na qual a
SC pode ser evitada, através da realização correta do pré-natal, não podendo ser feita no interparto
ou pós-natal, fato que ressalta a relação direta entre a frequência da enfermidade e a qualidade dos
serviços de atenção básica e saúde da mulher. Além do tratamento da gestante é imprescindível a
realização do tratamento do parceiro, na qual os dados confirmam um número reduzido. Portanto, é
necessário que haja uma vigilância epidemiológica da sífilis gestacional para evitar a transmissão
vertical, implementação do tratamento adequando como também avaliação destas medidas, visto que
as consequências deste agravo podem comprometer a vida ou deixar sequelas graves.
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Resumo
A sífilis é uma infecção sistêmica, transmitida pelo Treponema pallidum podendo acometer o feto durante a gestação, caracterizando
assim, um quadro de sífilis congênita (SC), a qual vem aumentando no Brasil, destacando a Bahia por ocupar o 12º lugar em

mortalidade. O estudo objetivou-se analisar o perfil epidemiológico da SC em 18 municípios no interior do Estado da Bahia, no recorte
temporal de 2007 a 2017. Tratou-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo dos casos confirmados de SC na microrregião de
Guanambi-Ba, registrados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação. A tabulação e análise ocorreram no programa Bioestat
5.3, cuja análise estatística foi o teste do Qui-quadrado de Pearson ao nível de significância de 5% (p<0,05). No período em estudo
foram confirmados 39 casos, sendo observado que 30,8% das mães possuem entre 20 a 24 anos, 59% são pardas, 46,2% com ensino
fundamental incompleto, 33,3% donas de casa, 74,4% residentes na zona urbana, 94,9% realizou o pré-natal, 53,8% foram
diagnosticadas no momento do parto/curetagem, 41% receberam tratamento inadequado e 38,5% dos parceiros dessas, não foram
tratados. Com relação aos recém-nascidos, 69,2% foram diagnosticados com 0 dia de vida, 74,4% classificados como SC recente e
46,2% assintomáticos. Observa-se um aumento nos casos de SC a partir de 2014 e uma analogia sociodemográfica com o cenário
nacional das doenças infecciosas. Entre os resultados, observa-se um sério problema relacionado às características assistenciais
maternas, onde, mesmo realizando o pré-natal, o diagnóstico da sífilis foi tardio, bem como o tratamento foi inadequado, o que
favoreceu o desenvolvimento dos casos de SC. Além disso, a continuidade no processo infeccioso é confirmada quando se observa que
a maioria dos parceiros não foram tratados, dificultando assim, o controle e tratamento da doença. Tais resultados apontam uma grande
falha no diagnóstico e manejo da SC, haja vista que o Ministério da Saúde preconiza medidas que garantem o diagnóstico precoce da
sífilis durante o pré-natal, assim como um esquema terapêutico eficaz no controle da doença, sendo os casos de SC a comprovação de
possíveis falhas nesse processo. Contudo, a falha na assistência às mães e o grande número de casos ignorados chamam a atenção no
presente estudo, apontando um sério problema de saúde, destacando assim, a necessidade de capacitação dos profissionais
envolvidos.
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Resumo

A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica do Treponema palidum, da gestante
infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via transplacentária. A
transmissão pode ocorrer em qualquer fase da gestação, ou mesmo no parto, caso haja lesões
vaginais materna. Na maioria dos casos as crianças infectadas não apresentam sintomas ao
nascimento, estes surgem, em geral, no terceiro mês de vida. Pode ser classificada como
precoce/recente, se diagnosticada até 2 anos, ou tardia, se após esse período. O objetivo desse
trabalho foi analisar o perfil clínico da sífilis congênita em Pernambuco. Trata-se de um estudo
epidemiológico descritivo, do tipo levantamento retrospectivo realizado na base de dados do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS. No ano de 2017 foram
notificados 1.894 casos confirmados de sífilis congênita no estado, destes, 40,02% das mães foram
diagnosticadas com sífilis no momento do parto/curetagem, 74,49% realizaram pré-natal, 38,30% não
tiveram o parceiro tratado, 59,32% realizaram tratamento no ano de 2017, 45,61% não concluíram o
Ensino Fundamental, 83,21% residiam na zona urbana. Com relação às crianças, 79,18% foram
classificadas como sífilis congênita recente, 3,43% foram abortados ou nasceram mortos. Dos 1625
nascidos vivos, 2,90% evoluíram para óbito, tendo como causa base a sífilis. É possível observar no
estudo que, embora um quantitativo significativo de mulheres tenha realizado pré-natal e o tratamento
quando necessário, em muitos casos a doença foi já havia sido transmitida para o concepto e os
parceiros não fizeram o tratamento. Nos anos de 2016 e 2017, o Ministério da Saúde enfrentou
dificuldades na aquisição de medicamentos utilizados no tratamento da doença, devido à falta de
matéria prima no mercado global, tendo sido utilizado um esquema de tratamento. O aumento do
número de casos notificados de sífilis congênita no estado, que passou de 61 casos no ano de 2016,
para 1894 em 2017, demonstra a necessidade de desenvolvimento de ações efetivas voltadas a seu
controle, assim como de educação em saúde para a população, visto tratar-se de uma doença
totalmente evitável, desde que seja feito o diagnóstico precoce e estabelecido tratamento adequado
para a gestante infectada e seu(s) parceiro(s).
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Resumo

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada pela espiroqueta Treponema pallidum. Na
gestante cursa com o risco adicional de transmissão para o feto, com altos índices de morte fetal.
Ainda que existam recursos disponíveis e de baixo custo para prevenção e tratamento, é uma doença
de difícil controle devido a diversos fatores, como situação socioeconômica e comportamentos de
risco, a qual a assistência à saúde tem um fator de proteção quando esta é adequada. A pesquisa
objetiva analisar o perfil epidemiológico da Sífilis Congênita no Estado de Sergipe no período de 2010
a 2017. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, com abordagem quantitativa dos casos de
Sífilis Congênita registrados em Sergipe de 2010 a 2017. Os dados foram retirados da plataforma
digital do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Em Sergipe, foram registrados 2713
casos de Sífilis Congênita entre 2010 e 2017, correspondendo a 6,41% em relação a região Nordeste.
A prevalência de Sífilis Congênita em Sergipe no ano de 2016 foi de 11,24 casos para 1000 nascidos
vivos (Considerando nascidos vivos de Sergipe 32.218 para 362 casos de Sífilis Congênita). Na região
Nordeste a prevalência em 2016 foi de 8,8 casos para 1000 nascidos vivos. Em relação a sífilis
materna, 74,23% realizaram o pré-natal e apenas 46,81% foram diagnosticadas nesse período. As
gestantes em 58,8% tinham o ensino fundamental incompleto (predominando da 5ª à 8ª série
incompleta com 36,78% em relação ao total de casos) e apenas 0,06% ensino superior completo. A
grande maioria dos parceiros (74,53%) não realizaram o tratamento. Das crianças infectadas, 79,72%
eram da raça parda e houve predominância do sexo feminino de 49,76% (em 0,07% essa variável foi
ignorada no Datasus). Conclui-se que a sífilis congênita constitui um problema de saúde pública no
Estado de Sergipe, superando em prevalência a região Nordeste no ano de 2016. A alta porcentagem
do número de casos, predomínio da realização do pré-natal, do diagnóstico durante esse período e da
não realização do tratamento pela maioria dos parceiros, estimula a discussão da qualidade da
assistência prestada durante o pré-natal como também em relação à prevenção da sífilis adquirida.
Perante o exposto, é interessante que medidas mais eficazes sejam tomadas para um melhor controle
dessa doença.
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Resumo
A Sífilis é uma infecção sexualmente transmissível causada por uma bactéria, o treponema pallidum. Quando não tratada,
pode evoluir a estágios que atingem a pele e diversos órgãos internos. A sífilis congênita ocorre devido a contaminação
hematogênica por via transplacentária em qualquer período da gestação ou por contato direto durante o parto, com taxas de
transmissão entre 30 a 100%. Este estudo teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico dos casos notificados de sífilis
em gestante e congênita no período de 2008 a 2017 em Pernambuco. Para construção deste perfil foi realizado um estudo
descritivo, transversal e retrospectivo com base em dados secundários coletados através do Sistema Nacional de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN). Foram notificados no período analisado 7.181 casos de sífilis na gestação e 10.485 casos
de sífilis congênita, com taxa de incidência variando entre 4.26 a 6.12/1.000 nascidos vivos (NV) com o aumento de 43,6% e
3.83 a 10.41 por 1.000 NV com o aumento de 171,6%, respectivamente. Foi expressiva a diferença entre as incidências de
sífilis na gestação e congênita sugerindo falhas no processo de diagnóstico durante a gestação, mesmo com a melhora
substancial do indicador de testes realizados por gestante no durante o pré-natal entre 1.26 e 1 em 2015 e 2016.
Predominaram gestantes pardas (60,5%), com escolaridade até o ensino fundamental incompleto (21,6%), faixa etária entre
20-39 anos (71,1%) e com a classificação clínica primária (40%). Dentre os casos notificados de sífilis congênita 75,6%
haviam realizado o pré-natal. Os indicadores demonstraram uma tendência de crescimento da sífilis em Pernambuco, assim
como a fragilidade do processo de vigilância epidemiológica da transmissão vertical, sugerindo a necessidade de avaliação
das medidas de prevenção, tratamento e controle aplicadas atualmente.
Palavras-chaves: Infecção sexualmente transmissíve, Sífilis congênita, Sífilis em gestante

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA DE 2012 A 2017
NA CIDADE DE CASTANHAL – PA
Autores

Bruna Manuela Silva Cavalcante 1, João Victor Silva Coutinho 1, Felipe Arian de Andrade
Araújo 3,2, José Jeferson Oliveira Coutinho 1

Instituição 1 Estácio-FCAT - Estácio Castanhal (Rodovia Br 316, s/n - Apeú, Castanhal - PA), 2 UFPA
- Universidade Federal do Pará (Rua Augusto Corrêa, 1 - Guamá, Belém - PA, 66075-110),
3 Museu Emílio Goeldi - Museu Paraense Emílio Goeldi (Av. Perimetral, 1901 - Terra
Firme, Belém - PA, 66077-830)
Resumo
Desde os primeiros casos de contaminações pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), os métodos de diagnóstico e tratamento tem
evoluído ao longo do tempo. Entretanto, em alguns locais a doença ainda possui altos índices de contaminação entre variados grupos.
O objetivo deste trabalho é avaliar o perfil epidemiológico da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) em um município do
Nordeste Paraense. Utilizamos o método de estudo descritivo-retrospectivo através de uma abordagem quantitativa para obtenção dos
dados. Recolhemos informações nos arquivos da Secretaria de Saúde de Castanhal registrados ao longo de 6 anos (2012-2017).
Verificamos o número de casos, sexo, idade, escolaridade e evolução dos diagnosticados. Mortalidade por outras causas não foram
consideradas. Ao total, ocorreram 366 casos, sendo 226 homens e 139 mulheres, representando 0.1% em uma população de 195.253
habitantes. Além disso, houve um crescimento de 172,7% no número de casos ao longo do período investigado. A faixa etária dos
pacientes abrangeu entre 14 à 78 anos, sendo o grupo com idades entre 20 à 29 anos (130 casos) compreendeu 35,5% dos casos; e
indivíduos entre 30 a 39 anos (112 casos) compuseram 30.6%; as demais idades (124 casos) comportaram 33,9% do total. A maior
incidência da doença ocorreu em pacientes com escolaridade básica incompleta (44%), enquanto 5,7% possuíam ensino fundamental
completo. Padrão inverso foi observado em pacientes que possuíam ensino médio (22,6%) e superior completo (7,1%). Enquanto 11,2%
não possuíam ensino médio completo e 4,1% não tinham nível superior, 4% dos pacientes não informaram escolaridade. A evolução dos
pacientes foi bastante significativa em resposta ao tratamento disponível, uma vez que 99,5% (364 pacientes) estão vivos, no período
foram registrados apenas 2 óbitos (0,5%). Desta forma, podemos destacar que que portadores de AIDS na cidade possuem uma taxa
satisfatória de sobrevivência. Entretanto, destaca-se que os jovens e adultos são os grupos que possuem maior incidência da doença,
similar a tendência atual de contaminação. Assim, é necessário investigar as causas da evolução de portadores de HIV para este
quadro clinico, se há acompanhamento médico adequado e fornecimento continuo de medicamentos retrovirais pelos órgãos púbicos.
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Resumo
As hepatites virais são doenças de notificação compulsória, causadas por agentes hepatotróficos, tratando-se de um tema relevante na
saúde pública do Brasil, originadas por vírus A, B, C, D e E. São doenças silenciosas, porém com risco de evolução a quadros de
cirrose, insuficiência e carcinoma hepáticos. Nesse contexto, pode-se traçar melhores alternativas de rastreio, visando impedir a
instalação de um prognóstico letal. Este estudo visa descrever o perfil epidemiológico dos casos confirmados de hepatites virais no
Brasil, notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação, no período de 2017, e comparar à média dos anos de 2012 a
2016. Os dados foram coletados a partir da aba de hepatites, selecionando a área geográfica nacional. Trata-se, portanto, de um estudo
ecológico, retrospectivo, analítico, descritivo do tipo quantitativo. Foram pesquisadas as variáveis de região de notificação e classificação
etiológica. Nesse contexto, foram notificados 33832 casos em 2017, os quais foram comparados às médias dos 5 anos anteriores. A
maior parte foi na região Sudeste (40,5%) cuja média anual foi de 38,4%, seguida das regiões Sul (31,8%), média de 29,9%; Nordeste
(10,5%), média de 11,5%; Norte (10,4%), média de 13,9% e Centro-Oeste (6,6%), média de 6,5%. Em relação à classificação etiológica,
destacam-se os vírus A (4,6%) ao lado de 10,4% da média anual, B (37,5%), média de 36,5%; C (50,2%), média de 46,9%; além de
associações destes e outros vírus (1,63%), média de 2,1%. A partir desses dados, observamos que a maioria das regiões manteve o
percentual, enquanto no Norte teve redução dos casos notificados. Ademais, é importante analisar a divergência entre as porcentagens
das regiões Sudeste e Sul das demais, pois essas concentram a maioria dos casos. Quanto ao tipo de vírus, houve uma significativa
redução em relação aos do tipo A, sendo essa de 55,77%. Entretanto, os vírus B e C mantiveram as porcentagens dos anos anteriores.
Conclui-se que se deve intensificar as formas de prevenção, especialmente quanto às sexualmente transmissíveis (B e C), por
manterem-se presentes de forma contínua ao longo dos anos, sem uma diminuição significativa. Além disso, é essencial aumentar as
estratégias de tratamento nas regiões Sul e Sudeste, além de melhorar a forma de diagnóstico e notificação nas demais regiões, pois a
discrepância delas para as regiões sul e sudeste pode ser um mascaramento da realidade.
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Resumo

Introdução: A sífilis congênita é uma doença de fácil prevenção, mediante o acesso precoce à
testagem durante o pré-natal e o tratamento adequado das gestantes positivas. A eliminação da sífilis
congênita no nosso país ainda representa um grande desafio aos gestores e aos profissionais de
saúde. Apesar da maioria das gestantes terem acesso ao pré-natal, e do aumento da detecção do HIV
e sífilis em gestantes, são observadas elevadas taxas de incidência de casos de sífilis congênita o que
aponta falhas no cuidado pré-natal relacionadas a diagnostico, tratamento, seguimento e registro da
condução dos casos. Esse estudo tem como objetivo conhecer o perfil epidemiológico das mães que
realizaram pré-natais e seus filhos apresentaram sífilis congênita no município de Fortaleza nos anos
de 2007 a 2017. Métodos:Trata-se de um estudo descritivo, com corte transversal, onde foram
estudados os casos confirmados de sífilis congênita dos quais as mães realizaram pré-natal,
residentes no município de Fortaleza, entre 2007 e 2017. Os dados foram obtidos através do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), posteriormente analisados através da estatística
descritiva padrão através do software SPSS 16.0. Resultados e Discussão: Foram confirmados 6718
casos de sífilis congênita de 2007 a 2017, sendo que 72% destes as mães realizaram pré-natal. Das
mulheres que fez pré-natal 67% estavam na faixa etária de 20 a 34 anos, enquanto que 1% na faixa
etária de 10 a 15 anos com o menor percentual observado. De 5 a 8 anos de estudos das mães foi de
36% seguida de 9 a 12 anos de estudos com 13%, 47% foram diagnosticadas durante o pré-natal,
72% das mulheres apresentaram os parceiros não tratados e a maioria dos casos residia na regional
VI (26%). Conclusões: O elevado percentual de neonatos infectados, apesar de suas mães terem
relatado acompanhamento pré-natal, reflete a qualidade da assistência do pré-natal ofertado,
possivelmente por falta de condução e registro adequado da gestante, atualização ou até mesmo
dificuldade no cumprimento do protocolo pelos profissionais de saúde no manejo das Infecções
sexualmente Transmissíveis( IST). A busca para diagnostico e tratamento dos parceiros também é
algo que atrapalha na cura da gestante e no impedimento da transmissão vertical da doença.
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Resumo

As meningites de origem infecciosa são as mais importantes do ponto de vista da saúde pública, pela
magnitude de sua ocorrência e potencial de produzir surtos e por sua letalidade. Segundo dados da
Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que ocorram 1,2 milhões de casos e 135 mil mortes
por meningite a cada ano no mundo. No Brasil, é considerada uma doença endêmica, com a
ocorrência de surtos e epidemias ocasionais em diferentes regiões. Com isso, o objetivo deste
trabalho foi analisar a epidemiologia das meningites no município de Maceió-Alagoas em 2017. Tratase de um estudo retrospectivo e descritivo com abordagem quantitativa, utilizando-se dados
secundários extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde
(SINAN). As variáveis consideradas foram: número de casos, mês de notificação, sexo, raça, faixa
etária, etologia, evolução e critério de confirmação da doença. Os dados foram submetidos à análise
estatística descritiva. Em 2017 foram confirmados 72 casos de meningite em Maceió, com um
predomínio de meningite bacteriana (50%), seguida de meningite viral (25%), não especificadas
(18,06%) e de outras etiologias (6,94%). As meningites bacterianas apresentaram maior índice de
letalidade (19,44%), com 100% por Haemophilus influenzae, 50% por Streptococcus pneumoniae,
33% por Neisseria meningitidis, 10% por meningite tuberculosa e 7,1% por outras bactérias. Não
houve casos de óbitos na meningite viral. As meningites ocorreram principalmente entre os meses de
junho a setembro (51,38%), correspondente ao inverno, sem diferença na etiologia viral (31,4%) ou
bacteriana (40%). 63,89% dos pacientes era do sexo masculino, 86,11% pardos e a maioria (34,72%)
apresentava idade entre 20 a 39 anos. Quanto ao critério de confirmação dos casos de doença,
observa-se que foi prevalente a confirmação por exame quimiocitológico (51,39%), seguido por
diagnóstico clínico (18,06%), cultura (13,89%), bacterioscopia (8,33%), PCR viral (4,17%) e outros
(4,17%). Em Maceió a meningite ocorre predominantemente por bactérias, em adultos jovens, do sexo
masculino e com maior frequência nos meses do inverno. Como se sabe a transmissão está
relacionada à existência de aglomerados, aspectos climáticos, circulação do agente no ambiente e
características socioeconômicas, sendo de grande importância medidas efetivas de combate à doença
para evitar a sua dispersão na população.
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Resumo

O câncer de colo uterino é classificado como o terceiro que mais mata mulheres em todo o mundo. O
desenvolvimento desta patologia está associado a infecção por HPV, sendo uma condição necessária
para o desenvolvimento de lesões intraepiteliais cervicais, precursoras do câncer. A infecção com o
HPV continua sendo a mais comum transmitida por via sexual, contudo não é a única condição
necessária, requerendo outros fatores associados como o número de parceiros sexuais durante a
vida, se configurando entre os mais importantes, além de não uso de preservativo. O rastreamento de
lesões em seu estadiamento inicial é uma forma eficaz para o combate do câncer de colo uterino
promovendo a paciente buscar o tratamento. Identificar a incidência da infecção por papilomavírus
humano (HPV) em mulheres submetidas ao rastreamento de câncer de colo uterino na atenção
primária. Estudo descritivo-exploratório, com abordagem quantitativa. Realizado em cinco centros de
saúde localizados no município de Arapiraca, Alagoas. Foram incluídas no estudo 40 mulheres com
infecção por HPV atendidas no Sistema Único de Saúde, maiores de 18 anos e que procuraram o
serviço para realização da citologia oncótica. Foram excluídas gestantes, histerectomizadas e
mulheres com sangramento genital. Após esclarecimentos e aceite para participar da pesquisa, foi
assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram coletados dos prontuários
em 2015. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da UFAL (C.A.A.E.
31450014.9.0000.5013. Parecer 931.700). A idade média observada foi de 42,85 anos, com um
expressivo número de mulheres casadas 22 (55%) e 18 (45%) solteiras, separadas, viúvas e em união
estável. A maioria, 90%, era alfabetizada. Com relação a etnia, a parda foi a maior apresentada, 27
(67,5%). Quanto aos fatores de risco, observamos uma associação com a média de parceiros
sexuais, 2 parceiros ao longo da sua vida sexual ativa, figurando uma média de 19 anos a primeira

relação sexual. Conhecer o perfil de mulheres com infecção por HPV é fundamental para que se
possa traçar estratégias de prevenção, assim como, facilitar o acesso aos serviços de saúde. É
importante salientar que a enfermagem desempenha um papel fundamental na prevenção da infecção
por HPV e das lesões precursoras do câncer do colo uterino, evitando assim, mortes ocasionadas por
esta neoplasia.
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Resumo

Introdução: O HIV/aids é um problema de saúde pública por suas complicações e altos custos
gerados pela doença. A mortalidade dela no Brasil (BR) tem diminuído devido a assistência de saúde,
mas isso difere entre as regiões, tendo o Nordeste (NE) com aumento de óbitos. Objetivo: Identificar
a epidemiologia dos óbitos por HIV/aids no NE. Desenho do estudo: É um estudo epidemiológico
descritivo com dados de óbitos por HIV/aids no NE obtidos através do Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no período de 2006-2016. Métodos: A coleta de dados foi
realizada no DATASUS sobre a epidemiologia dos óbitos na faixa etária de 18-80 anos, de ambos os
sexos. Resultados: A quantidade de óbitos por HIV/aids nos estados do NE foram: Paraíba-PB
(1.295); Rio Grande do Norte-RN (1.019); Pernambuco-PE (7.305); Alagoas-AL (807); Maranhão-MA
(4.916); Sergipe-SE (674) e Piauí-PI (1.012). Neles, cerca de 90% estavam entre 20-60 anos e o sexo
masculino com aproximadamente 70%. Na escolaridade, 50-60% com 1-7 anos de estudos e cerca de
20% tanto para sem informação como para 8-11 anos de estudos. Nessas regiões, 60-75% eram
pardos, com exceção de PE, com 64,4% amarelos. Em todos os locais, cerca de 70% eram solteiros e
em torno de 20% casados. Discussão: Apesar da diminuição da mortalidade por HIV/aids no BR, ela
é a quarta principal causa de morte no País, mesmo com os avanços da prevenção e medicamentos.
Observa-se em algumas regiões, como no NE, o aumento de óbitos, apesar da redução no Sudeste,
Sul e Centro-oeste, podendo resultar da diferença na assistência de saúde oferecida. PE tem a
predominância de óbitos, seguido do MA e a maioria das mortes atingem a população
economicamente ativa, acometendo mais homens, apesar do aumento de ocorrência em mulheres.
Predomina-se a baixa escolaridade indicando a vulnerabilidade deles pela falta de informações e
menor acesso à prevenção. Alguns tinham escolaridade ignorada possivelmente pelo preenchimento
errôneo do sistema pelos profissionais de saúde. Na maioria, a cor parda predominou com exceção de
PE, provavelmente por questões socioculturais de raça. A maior parte eram solteiros, inferindo um
comportamento de risco com múltiplos parceiros sem medidas de prevenção. Conclusão: A
assistência à saúde dos pacientes HIV/aids não é universal e equitativa no BR, dificultando o acesso
ao diagnóstico e, consequentemente, um início tardio do tratamento. Portanto, é essencial ações para
a melhoria do suporte à saúde.
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Resumo

No estado de Pernambuco, o Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral (LACEN
PE) é responsável pelo acompanhamento da carga viral em portadores do vírus da hepatite B (HBV).
Mensurada pela quantificação de HBV-DNA via qPCR (quantitative Polimerase Chain Reaction),
solicitada juntamente aos níveis séricos de HBeAg (Antígeno e do HBV) e ALT (Alanina
Aminotransferase), torna-se ferramenta sensível para avaliar a indicação e/ou resposta ao tratamento
com antivirais. Por esta razão, a análise do Boletim de Produção Ambulatorial (BPA) para solicitação
do exame de carga viral do HBV é excelente indicador do estado clínico dos portadores deste vírus. O
objetivo deste trabalho foi apresentar um perfil clínico e de prevalência da carga viral. Através de
estudo retrospectivo, analisaram-se 644 BPA emitidos no ano de 2017 para análise de dados clínicos
como presença de cirrose, alteração dos níveis de ALT, presença de sintomas, faixa etária, sexo,
presença de HBeAg e uso de antivirais. A fim de mensurar a prevalência de casos com carga viral
detectável (nº de casos X 100/nº de casos detectáveis), nos anos de 2014 a 2017 foram utilizados
dados de exames liberados no Gerenciador do Ambiente Laboratorial, um sistema online do Ministério
da Saúde para exames executados por todos LACEN do país. Com relação à distribuição por sexo e
idade, foram identificados maiores índices entre homens (Masculino=55,3%; Feminino=44,6%) e
maior frequência de casos na faixa etária de 30 a 59 anos (71,9%). Os indivíduos analisados
comumente chegam a unidade de saúde assintomáticos (60,2%), com baixa frequência de cirrose
(9,3%), com níveis normais de ALT (61,9%), HBeAg não reagente (65%) e sem uso de terapia antiviral
(44,6%). A prevalência do HBV-DNA foi de 73,3% em 2014; 71,9% em 2015; 67,8% em 2016 e
aproximadamente 71,6%. Foi constatado que na população avaliada, características clínicas
associadas ao comprometimento hepático (níveis de ALT e cirrose), replicação viral (presença de
HBeAg) e sintomatologia nem sempre refletem alta carga viral ou doença hepática ativa. Podendo
apresentar HBV-DNA detectável em portadores crônicos, mesmo após o desaparecimento do HBeAg
e em indivíduos que desenvolveram imunidade ao HBV após resolução espontânea da infecção
aguda. Dessa maneira este quadro pode significar infecção por cepas virais selvagens (sem mutações
no HBeAg), assim como variantes com mutações nas regiões pré-core ou core-promoter que
impedem a produção do antígeno e.
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Resumo
A infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), merece
destaque nas problemáticas da saúde do país, sendo alarmante em cidade do interior de Pernambuco. O HIV é encontrado em diversas
secreções orgânicas, como sangue, sêmen, secreções vaginais, leite materno, saliva e urina, não sendo esses obrigatoriamente meios
de transmissão deste vírus. Esse, por sua vez, infecta vários tipos de células do sistema imunológico, principalmente as células T
auxiliares CD4+, macrófagos e células dendríticas, deixando o indivíduo em situação de profunda imunossupressão. Dentro desse
contexto, no presente estudo objetivou-se a soroprevalência da infecção pelo HIV em Serra Talhada, município de Pernambuco. Trata-se
de um estudo baseado em dados obtidos através do SINAM (Sistema de Informações de Agravo de Notificação) e do Centro de
Testagem e Aconselhamento – Serviço de Assistência Especializada (CTA/SAE), disponíveis no Departamento de Informação e
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). De acordo com os dados mais recentes, no período de janeiro a novembro de
2016, foram notificados 7 casos de contaminação pelo vírus no município. Em contrapartida, no ano de 2017, no mesmo período, foram
registrados 69 casos, representando um crescimento alarmante de mais de 300% em apenas um ano. Conforme os dados obtidos,
torna-se preocupante a incidência de pessoas infectadas pelo HIV. Nessa perspectiva, pode-se inferir que diversos fatores contribuem
para essa realidade, destacando-se os avanços quanto ao tratamento da doença associado ao insensato esquecimento de que a
infecção pelo vírus permanece incurável e que não existe vacina para preveni-la. Com isso, é notória a negligência quanto à gravidade
da infecção, atrelada à vulgarização do sexo, ao não uso de preservativo nas relações sexuais e à diminuição da preocupação das
entidades públicas e da sociedade após o livre acesso à medicação antiviral. Nesse contexto, é imprescindível chamar a atenção dos
órgãos públicos e da mídia local para essa adversidade. A prevenção continua sendo a melhor alternativa para mudar essa realidade.
Nesse sentido, os testes preventivos e o tratamento já são disponibilizados gratuitamente, mas o processo educação-saúde precisa ser

implementado no município, com linguagem acessível e universal, voltada a todas as faixas etárias, de forma a impactar a população
quanto à gravidade da doença.
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Resumo
As hepatites virais são doenças infecciosas, de transmissibilidade inter-humana, evolução aguda ou crônica que, pela alta
morbidade universal, constituem importante problema de saúde pública. Os vírus A, B, e C são os responsáveis pela grande
maioria das formas agudas da infecção. O Ministério da Saúde publicou a Portaria n° 2325/GM, que define a relação de
doenças de notificação compulsória para todo o território nacional. Dentre estas, encontram-se as hepatites virais. Sendo
assim, os casos suspeitos ou confirmados da doença são de notificação compulsória às Secretarias Municipais e Estaduais
de Saúde e ao Ministério da Saúde. Analisar os casos das hepatites virais (A, B E C) notificados no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) do Brasil no período de 2013 a 2017. Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter
descritivo retrospectivo, cujas informações foram coletadas de acordo com o período de 2013 a 2017, considerando todo o
território nacional. Os dados foram obtidos por meio eletrônico através do tabulador de dados do DATASUS, designado
TABNET, e posteriormente foram tabulados na ferramenta de suporte Microsoft Office Excel. Considerando o quantitativo total
de casos das três hepatites confirmados no Brasil, foram notificados 185.409 casos, tendo maior quantitativo a hepatite C com
102.984 casos confirmados (55.5%), onde a região Sudeste desponta com 49.274 casos confirmados. A hepatite A é a
segunda com maior prevalência com 76.328 casos confirmados, onde a regiões sul-sudeste representam um quantitativo de
48.639 (63.7%) e as demais regiões representa somente 36.3% dos casos confirmados. Sendo a hepatite B com menor
quantitativo, totalizando 6097 casos confirmados. Onde a cidade de São Paulo, apresenta o maior número de casos
confirmados dos três tipos de hepatite com 18.861 casos. De acordo com as informações obtidas, as regiões Sul-Sudeste
apresentam o maior quantitativo de doentes. Pode-se inferir que os elevados números de casos de hepatite nessas regiões
estão relacionados com a maior quantidade de notificações pelos profissionais de saúde desta região. Analisa-se, que há
casos subnotificados, não sendo possível inferir em valores absolutos quantas notificações não são inseridas no SINAN.
Ressalta-se que, a hepatite representa uma doença relevante no cenário nacional, visto que, os seus números de casos são
expressivos. Sendo necessárias ações de vigilância assíduas, promoção da saúde e prevenção da enfermidade.
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Resumo
A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é causada pelo vírus HIV, que pertence à família dos retrovírus e pode ser
contraído principalmente por via sexual sem a devida proteção e sanguínea, por meio de objetos perfurocortantes
contaminados. O HIV/AIDS surgiu na década de 1980, a descoberta da epidemia foi marcada por sofrimento pois se tratava
de uma doença grave e seu contágio estava relacionado principalmente ao contato sexual. Apesar das constantes pesquisas,
a nível nacional, sobre a situação do HIV/AIDS, no município de Arapiraca, os estudos sobre as características do perfil dos
portadores ainda são escassos, assim, o presente trabalho teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico dos portadores
de HIV/AIDS do município de Arapiraca-AL, definindo as seguintes variáveis: mortalidade, incidência, gênero e raça. Trata-se
de uma pesquisa retrospectiva e quantitativa das características sócio epidemiológicas dos portadores HIV/AIDS originários
do município de Arapiraca/AL. Os dados necessários foram coletados a partir do SINAN (Sistema de Informações de Agravos
de Notificação). No total dos 5 anos analisados foram notificados 152 casos. Constatou-se que o número de casos de AIDS
em pessoas do sexo masculino tinha sido mais elevado se comparado ao sexo oposto pois do número total de casos 100
eram homens e 52 eram mulheres. Percebeu-se que a maior parte dos casos notificados nos últimos 5 anos ocorreram em
indivíduos de raça parda, 84 casos. Quanto ao número de óbitos, ocorreram 47 durante os anos analisados. Conclui-se que a
contaminação por HIV/AIDS em Arapiraca-AL constituiu-se predominantemente sobre o sexo masculino. Entretanto,
observou-se também uma “feminização” no número de casos no sexo feminino. Apesar dos tratamentos existentes, a taxa de
óbito foi consideravelmente elevada, o que nos sugere que a atenção na área de prevenção e tratamento no município deve
ser reforçada e principalmente para o sexo masculino que foi o mais afetado.
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Resumo

A sífilis é uma doença infectocontagiosa, causada pela bactéria Treponema pallidum, que vem se
mantendo como problema de saúde pública até os dias atuais. Sua transmissão pode ocorrer para o
feto, pela via transplacentária durante a gestação, provocando a Sífilis Congênita (SC), favorecendo a
ocorrência de aborto e má formação do feto, podendo levar a sequelas como cegueira, surdez e
deficiência mental no bebê, além do risco aumentado de morte ao nascer. Nesse sentido, o objetivo o
presente estudo é analisar os casos de sífilis congênita na Região do Cariri no Sul do Ceará. Para
tanto, foi realizado um estudo descritivo baseado nos dados disponíveis no DATASUS, a partir de
dados do (SINAN), os mesmos foram coletados do período de 2016 a 2017. Nesse período, foram
notificados 150 casos de sífilis congênita, sendo 62 em 2016 e 88 no ano de 2017. Em ambos os
anos, nota-se a predominância do número de gestantes que realizaram o pré-natal, 90,32% e 85,25%,
em 2016 e 2017, respectivamente. Bem como, os dados são semelhantes quanto à faixa etária do
nascido, 98,39% dos casos tinham 0-6 dias e 1,61% 7-27 dias no ano de 2016, em 2017 obtiveram-se
95,45% dos casos com 0-6 dias, 3,41% 7-27 dias e 1,14% 28 a 364 dias. Contudo, ao se tratar do
diagnóstico, a maioria dos casos (54,84%) de sífilis materna em 2016 foram diagnosticados durante o
pré-natal e o diagnóstico durante o parto/curetagem ocupou o segundo lugar (27,42%), em 2017
ocorre o oposto, diagnósticos durante o parto/curetagem estavam no topo da lista (46,59%), seguido
por aquele realizado durante o pré-natal (42,05%). Em ambos os períodos a minoria dos diagnósticos
são realizados após o parto. Um fato importante é o tratamento dos parceiros, relevante para evitar o
aumento do contágio pela SC, percebe-se que 37,50% (2016) e 20,97% (2017) dos mesmos não
aderiram ao tratamento, o que pode vir a dificultar ainda mais o trabalho dos serviços de saúde.
Destarte, é evidente o aumento expressivo (41,94%) dos casos ocorridos de um ano para o outro,
apesar de haver campanhas e do fácil diagnóstico e tratamento, o que vem a despertar o olhar mais
atencioso para essa questão na saúde pública.
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Resumo
Introdução: A sífilis congênita ocorre pela transmissão vertical da bactéria
espiroqueta, Treponema pallidum, da gestante infectada não tratada para seu
concepto. A transmissão pode ocorrer em qualquer estágio clínico da doença
da mãe. As maiores taxas de transmissão, estão associadas à sífilis primária e
secundária da doença, em mulheres não tratadas. É considerada um grave

problema de saúde pública no Brasil. Objetivo: Descrever o perfil
epidemiológico dos casos de sífilis congênita, notificados em hospital
universitário de referência em Cuiabá-MT (Hospital Universitário Júlio Muller)
entre 2007-2017. Método: Estudo observacional, descritivo a partir da análise
de casos de sífilis congênita notificados pelo núcleo de vigilância
epidemiológica de hospital universitário de referência em Cuiabá, no período de
2007 a 2017, por meio do levantamento dos dados fornecidos pela ficha de
notificação e investigação de sífilis congênita computados pelo Sistema
Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). Resultados:Foram notificados
153 casos entre 2007-2017. Houve discreta predominância do sexo feminino
com 84 (54,90%) casos. O ocorreu aumento de 150% na taxa de incidência
entre os anos de 2012 e 2013 e de 73,6% entre 2014 e 2015, seguido de uma
queda de mesma magnitude e manutenção da taxa de incidência,
respectivamente, nos anos de 2016 e 2017. O ano em que se obteve mais
diagnósticos foi 2015, 33 (21,56%), seguido por 2013 e 2017 com 20 (13,07%)
casos em cada um. Dentre o total de indivíduos analisados, a maioria foi
diagnosticada com Sífilis Congênita Recente 130 (84,96%), seguida de
Natimortos foram 8 (5,22%), Aborto 1 (0,65%) Ignorado 1 (0,65%) e 13 (8,49%)
foram Descartados. Com relação a evolução, houve a notificação de 145
casos, destes 133 (91,72%) Vivos; 5 (3,44%) Óbitos pelo agravo notificado; 5
(3,44%) Óbitos por outra causa e 2 (1,37%) Ignorados. Conclusão: Nota-se
que há aumento na taxa de incidência de sífilis congênita nos últimos cinco
anos em relação aos primeiros anos avaliados, em consonância com o Boletim
Epidemiológico de 2017 (Ministério da Saúde) e evidencia-se expressivo
acréscimo na taxa de incidência de sífilis congênita nos anos de 2013 e 2015
em relação aos anos imediatamente anteriores, o que justifica avaliação
cuidadosa destes dados em estudos posteriores.
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Resumo
As infecções sexualmente transmissíveis (IST’s) ainda são consideradas um sério problema de saúde pública, sendo que,
dentre elas, a sífilis congênita merece destaque. Segundo dados de estudos nacionais a prevalência de sífilis na gestação é
de aproximadamente 1%, o que corresponderia a cerca de 30 mil casos por ano. Considerando-se essa estimativa, o número
notificado de gestantes com sífilis é ainda inferior ao esperado, indicando dificuldades no diagnóstico e/ou na notificação de
casos. A infecção é causada pela bactéria Treponema pallidum, de transmissão predominantemente sexual, mas que também
pode ser transmitida por outras vias, como a transplacentária. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, o
VDRL (venereal disease research laboratory) é o teste sorológico de triagem para detecção da sífilis na gestante e deve ser
realizado no primeiro e terceiro trimestre da gestação. O objetivo do trabalho foi analisar o perfil epidemiológico dos casos de
sífilis em gestantes de Parnaíba, Piauí. Refere-se a um estudo epidemiológico descritivo, com abordagem quantitativa. Os
dados obtidos correspondem ao período de 2010 a 2017, coletado em outubro de 2017 no Serviço de Vigilância
Epidemiológica da Secretaria de Saúde do município de Parnaíba – PI. Entre 2010 e 2017, foram notificados 28 novos casos
de sífilis congênita, sendo 4 notificações de 2010 a 2012, 17 em 2013, 15 em 2014, 26 em 2015, 28 em 2016 e 32 registros
em 2017. Percebe-se que nos ano de 2010 a 2012 houve poucos casos notificados em comparação aos demais, isso leva a
um questionamento de possíveis subnotificação, já que os números foram evoluindo ao longo dos anos, a notificação é de
extrema importância para adotar medidas de prevenção e controle da sifílis, possibilitando a investigação e o correto
acompanhamento dos casos.
Evidenciou - se um aumento significativo do número de casos de sífilis gestacional no
decorrer dos anos, o que pode ter acontecido em virtude de uma melhora da qualidade das notificações, bem como, pela
implantação dos testes rápidos para diagnóstico e triagem de sífilis na Atenção Básica. Portanto, é de extrema importância
que os profissionais de saúde e os gestores estejam envolvidos diretamente no desenvolvimento de estratégias, visando a
melhoria da qualidade do serviço em especial aos prestados às gestantes.
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Resumo
A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) considerada como grande problema de saúde pública pela Organização Mundial
de Saúde(OMS). Uma das principais preocupações em relação a dificuldade de controle dessa doença é a infecção de mulheres em
idade fértil, o que oferece risco de transmissão vertical, com possibilidade de ocasionar sífilis congênita. No Brasil, entre 2005 a 2017,
foram registrados 200.253 casos em gestantes e a taxa de detecção de sífilis em gestante por mil nascidos vivos em 2016 foi de 12,4,
um aumento de 14,5% em relação a 2015. No Piauí, apesar da taxa encontrar-se abaixo da nacional, esta apresentou importante
crescimento entre 2011 e 2016, de 2 para 6 casos/1.000 nascidos vivos. Diante da alta taxa de detecção de sífilis gestacional e das
graves repercussões perinatais, o objetivo deste estudo é realizar o perfil epidemiológico dos casos notificados de sífilis gestacional no
estado do Piauí, entre 2013 e 2017. Trata-se de estudo descritivo, seccional, quantitativo, a partir de dados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN). A população-alvo foi estratificada pelas seguintes variáveis: classificação clínica, escolaridade e faixa
etária. Verificou-se, no Piauí, entre 2013-2017, 1445 casos de sífilis em gestante, sendo diagnosticados 247 casos em 2013 e 346 em
2017, revelando aumento significativo do número de casos por ano. Percebe-se que, ao longo do período estudado, a faixa etária mais
atingida foi o grupo entre 20 a 29 anos, representando 70,4% dos casos do ano de 2017. Os dados revelam também que a maioria das
mulheres atingidas possui grau de escolaridade de 5ª-8ª série incompleta, correspondendo a 30,5% no período estudado. Além disso,
identificou-se a predominância da forma primária, representando 28% dos casos em 2017, nessa fase é elevada a taxa de transmissão
vertical, sendo estimada entre 70-100%. Pode-se identificar, desse modo, como grupo de maior risco para o desenvolvimento de sífilis
gestacional, as mulheres em idade fértil de 20 a 39 anos e de baixa escolaridade, o que pode ser relacionado ao acesso aos meios de
prevenção e tratamento. Para redução dos casos e diminuição da transmissão vertical é de extrema importância que sejam
desenvolvidas estratégias, visando a melhoria da qualidade do serviço prestado às gestantes.
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Resumo
Introdução: A sífilis em gestantes relaciona-se a altos índices de morbimortalidade
neonatal. A análise das notificações nos detalha aspectos epidemiológicos da
doença no Mato Grosso. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos casos de
sífilis em gestantes, notificados em hospital universitário de referência em Cuiabá,
MT. Método: Trata-se de um estudo observacional, descritivo em que foram
analisados os casos de sífilis em gestantes notificados pelo núcleo de vigilância
epidemiológica de hospital universitário de referência em Cuiabá, no período de
2007 a 2017, por meio da análise dos dados fornecidos pela ficha de notificação e
investigação de sífilis em gestantes computados pelo Sistema Nacional de Agravos
de Notificação (SINAN). Resultados: Foram avaliados um total de 249 casos.
Desses, o ano de 2016, conteve o maior número de diagnósticos, 43 (17,26%),
seguido por 2017, com 39 (15,66%) casos. A faixa etária de 15 a 29 anos teve
76,7% do total de eventos. No terceiro trimestre, houve 137 (55,02%) achados,
enquanto 71 (28,5%) casos foram descobertos no segundo trimestre e 36 (14,45%)
no primeiro trimestre. 130 (52,2%) pacientes possuem ensino fundamental completo
ou incompleto. Apenas 3 (1,2%) pacientes cursaram ensino superior, completo ou
incompleto. Em relação ao tratamento, a maioria, 120 situações o dado foi ignorado,
em 32,1% (80) não houve tratamento do parceiro e em apenas 26,9% (67) houve
confirmação desse tratamento. Conclusão: A partir deste estudo, nota-se que, em
consonância com o Boletim Epidemiológico de 2017 (Ministério da Saúde), houve
um aumento das notificações dos casos de sífilis em gestantes, sobretudo, nos
últimos anos avaliados. A faixa etária mais acometida foi de mulheres com menos
de 30 anos de idade e com menor escolaridade. O diagnóstico na maioria dos casos
foi realizado tardiamente, durante o 3º trimestre de gestação. Em relação ao
tratamento, a análise fica prejudicada devido ao grande número de casos ignorados.

Assim sendo, esses dados sugerem que esses grupos são os mais expostos à
infecção e o aumento das notificações indicam a maior necessidade de atenção dos
programas de controle e prevenção da sífilis na gestação.
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Resumo
As hepatites virais constituem um importante agravo de saúde pública no Brasil sendo os vírus da hepatite B (HBV) e C (HCV)
as principais causas de hepatite viral em qualquer faixa etária. Cerca de 10% dos casos de infecção pelo HBV tornam-se
infecções crônicas, sendo a principal causa de cirrose e carcinoma hepatocelular. Em contraponto, aproximadamente 85%
das infecções agudas pelo HCV evoluem para cronicidade e complicações. O presente estudo tem como objetivo realizar um
panorama epidemiológico dos casos suspeitos de infecção pelos vírus da hepatite B e C notificados no hospital de referência
do Estado de Alagoas (Hospital Escola Hélvio Auto – HEHA). Para isso foi realizada uma análise retrospectiva dos casos
atendidos no HEHA e notificados como suspeitos para estas infecções entre 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2017
em fichas de notificação compulsória. Os dados foram acessados no TabWin 3.6-b e transferidos para planilha no Microsoft
Office Excel onde foram tabulados e analisados. Nos últimos 10 anos foram notificados 862 casos suspeitos de hepatites B
e/ou C sendo 60% homens e 40% mulheres. Em 98% dos casos foi realizada a confirmação laboratorial. Entre os casos totais
suspeitos, 25% estão na faixa etária de 40 a 49 anos. Somente 5% dos casos suspeitos tinham esquema de vacinação
completo para Hepatite B, 39% dos casos suspeitos ignoravam se possuíam coinfecção por HIV e 62% ignoravam se
possuíam coinfecção por outras infecções sexualmente transmissíveis. Aproximadamente 90% dos casos suspeitos
apresentaram hepatite crônica, e 67% dos casos suspeitos foram confirmados e classificados como infecção pelo HBV, 30%
infecção pelo HCV e 2% coinfecção por HBV/HCV. O cálculo da taxa de incidência em 2017 foi de 1,56/100.000 habitantes no
estado de Alagoas considerando os casos notificados neste centro de referência. O grande número de casos de hepatites B e
C notificados durante os últimos 10 anos no estado de Alagoas mostra a necessidade de estabelecer medidas de prevenção e
promoção à saúde, a fim de educar e conscientizar a população para que haja um declínio da ocorrência de complicações
crônicas graves decorrentes de hepatites virais.
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Resumo
A hepatite A é uma infecção ocasionada pelo vírus da Hepatite A (HAV) que causa inflamação dos hepatócitos e déficit
funcional no fígado. A transmissão se dá por via fecal-oral, principalmente pela água ou alimentos contaminados e convívio
com indivíduos infectados. A doença pode se apresentar de forma assintomática em crianças, e sintomática em adultos,
causando vômitos, febre e icterícia, entre outros sintomas. A prevalência deste agravo de saúde pública se destaca nas

regiões Norte e Nordeste do Brasil, que representam 56,6% de todos os casos confirmados até 2016. Assim, torna-se
imprescindível a realização de um estudo que explicite o panorama desses casos no Estado de Alagoas. O objetivo deste
trabalho consiste realizar um estudo quantitativo descritivo de prevalência das infecções por HAV e suas complicações,
atendidas e notificadas em um hospital de referência no estado de Alagoas (Hospital Escola Hélvio Auto) no período de 2007
a 2017. Os dados referentes aos casos suspeitos de infecção pelo HAV foram obtidos a partir do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) através do TabWin 3.6-b e compilados no software Microsoft Excel. Nos últimos 10 anos
foram notificados 974 casos de Hepatite A em Alagoas, sendo a maioria do sexo masculino (n=560; 57,5% dos casos).
Embora o maior número de casos tenham sido reportados no ano de 2008, uma importante diminuição da incidência de
Hepatite A ao longo dos anos tem sido observada. A confirmação laboratorial de infecção pelo HAV foi realizada em 96,5%
das internações. Os municípios com maior número de notificações foram Maceió (n = 554), Rio Largo (n = 49) e Marechal
Deodoro (n = 31). Do total de pacientes, 52% estavam com idade entre 0 e 9 anos no momento da entrada no hospital. Com
relação ao quadro sintomático, 968 apresentaram sintomas de Hepatite Aguda, onde o provável mecanismo de infecção
relatado foi devido a ingestão de alimentos ou água contaminados. A redução da notificação de novos casos vai de acordo
com estudos recentes e pode estar associada a melhoria das condições socioeconômicas da população e do acesso à água
potável. O grupo de maior prevalência e as manifestações clínicas são também consoantes com a literatura. Este estudo
contribui fornecendo informações importantes para ações estratégicas na área de políticas públicas de saúde destinadas a
prevenção de hepatites virais no Estado de Alagoas.
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Resumo
Introdução: A Acquired Immunodeficiency Syndrome/Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids) é uma das principais causas de
óbito no mundo. Em relação às doenças oportunistas neurológicas associadas ao HIV/Aids, estudos demonstraram que pacientes, com
pelo menos uma desordem neurológica, exibiram maiores taxas de mortalidade. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico dos óbitos
por distúrbios neurológicos em pacientes com HIV/Aids na Bahia no período de 2007 a 2016. Metodologia: Trata-se de um estudo
descritivo, observacional, com dados agregados e secundários de óbitos por HIV/Aids no estado da Bahia, obtidos no banco de dados
do SIM no período de 2007 a 2016. Resultados: Foram registrados no SIM como HIV/Aids na declaração de óbito, 5.664 óbitos e
codificados como HIV/Aids como “Causa básica”, 5.339. Na análise da tendência temporal da taxa de mortalidade de casos codificados
como “Causa básica” HIV/Aids por ano, verifica-se um incremento estatisticamente significante (p=0,008). Dos óbitos por causa
neurológica em pacientes com HIV/Aids, observou-se maiores registros na “linha a” com 218 óbitos, no sexo masculino, na macrorregião
Leste, sendo a neurotoxoplasmose a maior causa neurológica de óbito. Discussão: Houve um incremento da taxa de mortalidade por
HIV/Aids no estado da Bahia e regiões Norte e Nordeste, provavelmente por conta de um menor acesso ao TARV. A maior parte dos
óbitos por distúrbios neurológicos foram erroneamente registrados como causa imediata, talvez devido a subnotificação por conta de um
sistema de vigilância precário. Houve maior número de óbitos no sexo masculino, provavelmente devido a uma maior negligência desse
grupo. Há maior concentração dos óbitos na macrorregião Leste, por conter a metrópole com maior população da Bahia. A
neurotoxoplasmose é a causa de óbito mais frequente, sendo considerada a doença oportunista neurológica mais frequente entre os
pacientes com HIV/Aids. Conclusão: Foi evidenciado um leve aumento da taxa de mortalidade por HIV/Aids na Bahia e demonstrado
erros no registro da declaração de óbito. O maior número de óbitos por causas neurológicas associadas ao HIV/Aids foi no sexo
masculino, na macrorregião Leste, sendo a neurotoxoplasmose a causa neurológica de óbito mais frequente. Nesse sentido faz-se
necessário mais políticas de prevenção, diagnóstico e tratamento para diminuir esses óbitos.
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Resumo

Introdução: A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) que representa grave problema
de saúde pública no estado de Alagoas, cujo agente etiológico é a bactéria Treponema pallidum.
Sendo assim, tem, como forma principal de contágio, a via sexual e pode ser transmitida verticalmente
por via transplacentária em qualquer fase da gestação de mulheres infectadas ou tratadas
inadequadamente. Caso o feto seja infectado, pode ocorrer abortamento, natimortalidade, nascimento
prematuro ou sífilis congênita, a qual pode ser precoce ou tardia. Desta forma, associa-se os casos de
sífilis com o nível escolar da mãe e sabe-se da necessidade de tratamento do parceiro para evitá-los.
Métodos: Trata-se de um estudo exploratório documental com dados secundários obtidos pelo
DATASUS do Sistema de Informações Hospitalares (SIH) sobre o perfil epidemiológico dos pacientes
diagnosticados com sífilis congênita no estado de Alagoas no intervalo de janeiro de 2010 a dezembro
de 2017. Resultados: Pela análise dos dados, foram encontrados um total de 2911 casos de sífilis
congênita em Alagoas, com domínio de casos entre 2013 e 2015. De todos os casos, apenas 5,98%
das genitoras possuem grau de escolaridade até ensino fundamental completo. Um dado de
relevância é que em 73,55% de todos os casos de nascidos com sífilis, as gestantes realizaram prénatal. Desse grupo, 34,79% foi diagnosticado com sífilis durante esse período. No entanto, apenas
35,17% dos parceiros dessas mulheres realizaram o tratamento. Discussão: Por meio dos dados
analisados, verificamos que o baixo nível de escolaridade da mãe amenta o risco de o concepto ter
sífilis congênita. Observou-se ainda que mesmo com o crescimento da realização do pré-natal e o
aumento de diagnósticos durante esse período, o número de casos de sífilis congênita permanece
elevado devido a quantidade reduzida de parceiros tratados. Conclusão: Sendo assim, torna-se
evidente a importância de intensificar o rastreio da sífilis durante o pré-natal para possibilitar o
diagnóstico, acompanhamento e tratamento da mãe. Além disso, é fundamental destacar a relevância
do tratamento concomitante do parceiro, a fim de evitar a recontaminação materna e transmissão
transplacentária.
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Resumo

Diante dos avanços no âmbito da saúde, observa-se mudanças positivas no perfil das PVHIV,
entretanto, ainda nos dias atuais a adesão ao antirretroviral ainda se configura como um problema
para o paciente, sendo evidenciado naqueles com uso inadequado, um comprometimento do estado
imunológico, e consequentemente, o aparecimento das Infecções Oportunistas. O objetivo desse
trabalho é descrever a situação epidemiológica e clínica das PVHIV com diagnóstico de infecção
oportunista. Trata-se de um estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa. A coleta de
dados se deu a partir da análise dos prontuários das PVHIV com diagnóstico de infecção oportunista
internadas no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016 em um serviço de referência no
tratamento do HIV/aids do estado de Pernambuco, sendo incluídos na amostra 181 indivíduos. Foi
constatado que a maioria dos participantes apresentavam faixa etária entre 30 a 39 anos (39,2%),
procedentes da Região Metropolitana do Recife (103; 56,9%), sexo masculino (113; 62,4). Quase a
metade dos participantes eram solteiros (90; 49,7%), com escolaridade até o ensino fundamental II
(52; 28,7%). Referente aos dados clínicos, 39% dos pacientes são portadores do HIV a mais de 4
anos, e 34% a <1 ano. Foram encontrados 24 esquemas de ARV diferentes, houve um predomínio
daqueles que faziam o uso do esquema composto por Tenofovir+Lamivudina e Efavirenz (65;35,9%).
Dos que tinham iniciado a ARV, 97 (59,8%) já haviam realizado mudança do esquema e 87 (53,7%)
interrompido a terapia. Foram evidenciadas 8 Infecções oportunistas neste estudo, nas quais as mais
prevalentes foram: neurotoxoplasmose 76 (37,6%), seguida por candidíase esofágica 34 (18,7%) e
Pneumonia por Pneumocystis Jirovecii 21 (11,6%), sendo 115 (63,5%) dos pacientes realizaram
profilaxia primária. A importância de uma boa adesão a terapia, está diretamente relacionada a um
aumento do CD4 e uma diminuição da carga viral, concernindo numa menor chance de sofrer com
infecções oportunistas que podem cursar não somente em menor qualidade de vida, como também

em morte. Contudo, é de extrema relevância a criação do vínculo profissional-paciente, principalmente
no que diz respeito a adesão ao tratamento. Já naqueles que se encontram internados e acometidos
por Infecções Oportunistas, é importante que além da investigação, tratamento dessas infecções,
sejam minimizadas as possíveis sequelas destas.
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Resumo
Introdução: A infecção por HIV é uma pandemia e representa um dos maiores problemas de saúde pública globais. Só em
2016 foram notificados mais de 21 mil óbitos em decorrência da AIDS no Brasil1. Por conta de sua cronicidade, estudar a
qualidade de vida (QV) dessa população se tornou uma preocupação no campo da saúde2. Objetivo: Investigar a relação do
perfil epidemiológico com a QV de pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA). Desenho de estudo: Descritivo, transversal e
quantitativo. Métodos: Estudo desenvolvido em um serviço de assistência especializada do Recife, com 150 indivíduos com,
pelo menos, 18 anos e soropositivos para HIV. Foram feitas entrevistas, de janeiro a junho de 2016, para coletar variáveis
epidemiológicas e para avaliar a QV. Mensurou-se QV pelo whoqol HIV bref3, que é dividido em 6 domínios (físico,
psicológico, independência, ambiente, relações sociais e espiritual). Para identificar a relação da QV com o perfil
epidemiológico foram usados os testes de Mann-Witney e Kruskall-Wallis. O nível de significância foi de 5%. Todos os
participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e as normas da resolução nº 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde4 foram respeitadas. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do Instituto de Medicina
Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) sob parecer 1.112.733. Resultados: O perfil dominante foi: idade de 40 a 60 anos
(39,3%), mulheres (65,3%), até 1º grau completo (45%), renda mensal de até 1 salário mínimo- SM- (61,3%), casados
(49,3%) e desempregados (56,7%). Contaminação por via sexual desprotegida, internação por HIV e infecção por doenças
oportunistas foram quadros retratados na população de estudo (p<0,001). Os homens e aqueles que possuíam mais de 4 SM
obtiveram os melhores escores em todos os domínios. Discussão: Os fatores que mais influenciaram a QV foram sexo e
renda mensal (p>0,05), que apresentaram interferência em 3 dos 6 domínios. Outros estudos5,6 obtiveram resultados
semelhantes aos nossos. A maior vulnerabilidade feminina e das classes sociais menos abastadas é um cenário que reflete
as iniquidades em saúde na população em geral. Por isso, é preciso conhecer o perfil epidemiológico e os domínios de QV
para um planejamento adequado das políticas públicas de saúde. Conclusões: A QV de PVHA é um campo complexo e pode
sofrer inferências de vários fatores. As características individuais e coletivas devem ser consideradas para a efetividade da
análise da QV.
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Resumo

INTRODUÇÃO:A variabilidade genética do HIV-1 é uma das principais características da infecção
por este vírus que se reflete na pandemia do HIV/AIDS. No Brasil,o subtipo B do HIV-1 é o mais
prevalente,seguido pelo F1 e CRF B/F1 e na região Sul há uma alta prevalência do subtipo C além da
presença do CRF31_BC.O aumento na complexidade dos subtipos virais e formas recombinantes
tem sido observado nas diferentes regiões brasileiras ao longo do tempo. Estudos realizados em

Pernambuco analisando a região pol do HIV,evidenciaram prevalência do Subtipo F maior que em
outros estados do Brasil,observando-se freqüências de 22,6%, 37,7% e 31,3% em 2006,2012 e 2017
respectivamente.Análises das regiões pol,gag e env evidenciaram elevada prevalência dos CRFs BF,e
estudos do genoma completo identificaram frequência de 27% do CRF BF.Conhecer as variações
genéticas do HIV-1 se torna determinante para o desenvolvimento de drogas e de vacinas
efetivas.OBJETIVO:Verificar o perfil genotípico do HIV em amostras de pacientes que realizaram o
teste de genotipagem do HIV no LACEN-PE no período de 2010-2015.DESENHO DO ESTUDO:Tratase de um estudo retrospectivo,descritivo,baseado nos resultados dos exames de genotipagem
realizados no LACEN-PE. MÉTODOS:Foram analisadas 792 amostras de usuários de serviços
públicos de Pernambuco que realizaram o teste de genotipagem do HIV pelo método Trugene
Siemens.As sequências genômicas da região pol geradas foram analisadas pelo Stanford Resistance
Data Base da Stanford University para identificação do subtipo viral.RESULTADOS:Foi evidenciada
maior prevalência do subtipo B(74,2%), seguido do F(21%),e em menor percentual os subtipos
C(1,16%),A1(0,9%),G(0,8%) e D(0,6%) com uma tendência de aumento do subtipo F. Observouse formas recombinantes BF (1,7%)AF(1,5%)DF(1,3%)BD(1,7%).DISCUSSÕES:A análise da
evolução dos subtipos virais demonstra a variabilidade genética do HIV-1 e sua correlação com os
dados epidemiológicos no Nordeste,região que vem apresentando crescimento da incidência.No
período estudado observou-se maior percentual de formas recombinantes em relação aos anos
anteriores.CONCLUSÕES:O elevado percentual do subtipo F(21%) e a presença de vários
recombinantes detectados nesse trabalho revelam a variabilidade do HIV-1 e estimula a realizar novos
estudos para acompanhamento da evolução genética do HIV em Pernambuco.
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Resumo
Introdução: A hepatite provocada pelo vírus do sorotipo B (VHB) é uma das principais causas de doença hepática no mundo,
uma vez que é estimada a existência de 240 milhões de portadores crônicos, principalmente nos países em desenvolvimento.
Nesse sentido, no Brasil, desde 1998, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde recomenda a
vacinação universal das crianças contra hepatite B a partir do nascimento. Objetivo: Identificar a prevalência e as
características sociodemográficas associadas ao esquema vacinal completo contra hepatite B entre adolescentes de 15 a 19
anos. Desenho do estudo: Estudo transversal e quantitativo, com abordagens descritiva e analítica, realizado entre
setembro/2014 e agosto/2015 com 1.061 adolescentes de 15 a 19 anos dos municípios de Lagarto e Tobias Barreto, Sergipe,
Brasil. Métodos: A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionário sobre características sociodemográficas e
comportamentos de risco para IST’s e visualização do cartão de vacina. Para análise estatística foram utilizadas as técnicas
univariada e bivariada e o teste Qui-quadrado de Independência de Pearson com significância < 0,05 no SPSS 20.0. Esse
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe com o seguinte CAAE:
35147814.8.0000.5546. Resultados: Do total de participantes (n= 1.061), somente 17,2% (n= 183) apresentaram o cartão de
vacina para avaliação. Dentre estes, a prevalência do esquema vacinal completo contra hepatite B foi de 88% (n= 161), sendo
maior entre aqueles com idade entre 15 e 16 anos (60,2%; p= 0,034) e com moradia em zona rural (54%; p= 0,002). Pontuase que não foi observada associação estatisticamente significativa entre as variáveis sexo (p= 0,829), escolaridade do pai (p=
0,464) e escolaridade da mãe (p= 0,231) com a imunização contra hepatite B nesta faixa etária. Discussão: Os resultados
mostraram uma prevalência de vacinação contra hepatite B abaixo dos 95% que são preconizados pelo PNI do Ministério da
Saúde. Conclusão: Uma parcela dos adolescentes dos municípios avaliados encontra-se com esquema vacinal incompleto
contra hepatite B.
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Resumo

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida-AIDS, é uma condição crônica que ataca o sistema
imunológico, é causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV cuja contaminação se dá
através de fluidos corporais como sangue, sêmen e leite materno. Este trabalho objetivou caracterizar
o perfil sociodemográfico do HIV/AIDS no município de Recife entre os anos de 2010 e 2015. Para
tanto, foi realizada uma pesquisa documental retrospectiva de caráter quantitativo no banco de
dados do Departamento de Vigilância de DST, AIDS e Hepatites Virais. Em Recife, de 2010 a 2015
foram notificados ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação-SINAN 3.993 casos positivos
de HIV dos quais 63,66% são sexo masculino, 33,43% da cor parda. De acordo com a escolaridade,
2,30% são analfabetos, 18% não concluíram o ensino fundamental, 4,53% tem ensino fundamental
completo, 2,91% não terminaram o ensino Médio, 10,56% tinham concluído o ensino Médio, 5,46%
cursaram ou concluíram o ensino superior e 12,07% ignoravam sua escolaridade ou ela não se
aplicava. Dos notificados ao SINAN do sexo masculino com mais de 13 anos de idade segundo a
categoria de exposição hierarquizada, 9,12% declararam-se homossexuais, 2,60% bissexuais,
10,04% heterossexuais, 0,63% usuários de drogas injetáveis. Sobre a forma de contaminação, 0,13%
foram por transmissão vertical e 13,97% ignoravam a forma de contaminação. Desses 3.993
indivíduos soropositivos 20,84% vieram à óbito por causa básica de complicações da doença.
Analisando os dados percebe-se que a maioria dos infectados pelo HIV são do sexo masculino,
possuem baixa escolaridade e ignoram a forma que contraíram o vírus. Políticas públicas de
prevenção e controle do HIV/AIDS existem, mais é necessário que a população seja maciçamente
informada para saber sobre os reais riscos da doença e como ela pode ser evitada.
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Resumo

A epidemia de HIV no Brasil é marcada por mudanças epidemiológicas, ocorrendo a interiorização,
feminização, pauperização e aumento de casos entre heterossexuais. Diante das mudanças que
ocorreram ao longo da história do HIV no Brasil, esse estudo teve o objetivo de descrever o perfil
sociodemográfico dos portadores de HIV/Aids diagnosticados nos anos de 2015 e 2016 e
acompanhados em um hospital de referência de João Pessoa-PB. O estudo foi transversal,
retrospectivo e descritivo, com coleta de informações de prontuários, a partir de formulário autoral e
padronizado. A população do estudo foi constituída por portadores de HIV/Aids, maiores de 18 anos
de idade, com diagnóstico nos anos de 2015 e 2016. Foram excluídos do estudo gestantes, pacientes
que tiveram apenas uma consulta médica ambulatorial no primeiro ano de diagnóstico, transferências
e óbitos. Segundo a vigilância epidemiológica do hospital de referência, foram notificados 443 e 445
casos de HIV/Aids nos anos de 2015 e 2016, respectivamente. A partir dessa informação, para um
estudo com nível de confiança de 95% e erro amostral de 5%, foi calculada uma amostra de 206
pacientes para o ano de 2015 e 210 para o ano de 2016. A amostra foi selecionada a partir de
amostragem aleatória simples por sorteio, possibilitando a mesma chance de seleção entre os
pacientes. Os dados obtidos foram codificados e digitados em planilha do EXCEL 2016. A análise
estatística foi realizada por meio do STATA 12.0. Identificamos que a maioria dos pacientes do estudo
eram procedentes da Zona da Mata, principalmente de João Pessoa; o diagnóstico de HIV/Aids
ocorreu predominantemente entre os indivíduos do sexo masculino; a idade média do diagnóstico foi
35,9 e 34 anos em 2015 e 2016; o número de idosos com diagnóstico de HIV/Aids aumentou entre
2015 e 2016, cujo quantitativo variou de 1,46% para 4,76%; a escolaridade dos indivíduos com

HIV/Aids aumentou, quando comparados os dados de 2015 e 2016; o número de diagnóstico de
HIV/Aids em heterossexuais aumentou entre os anos de 2015 e 2016. Os resultados dessa pesquisa
possibilitaram conhecer o perfil da população suscetível à infecção pelo HIV e identificar que a
população do sexo masculino ainda é mais acometida por essa infecção. Além disso, os resultados
obtidos podem auxiliar o planejamento de ações futuras para prevenção e diagnóstico precoce,
evitando que o diagnóstico aconteça numa fase avançada de imunodepressão pelo HIV, que é
marcada por maior mortalidade.
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Resumo
As hepatites virais são doenças transmissíveis, de alto impacto clínico e epidemiológico, configurando-se como um relevante problema
de saúde pública no mundo, e principalmente, nos países em desenvolvimento. Estes agravos podem ser causados por agentes
etiológicos que tem hepatotropismo, como os vírus da hepatite B (VHB) e hepatite C (VHC). A identificação dos agentes virais, por meio
de marcadores sorológicos específicos, tais como o HBsAg, anti-HBc IgM e anti-HCV auxiliam na prevenção e controle dessa doença.
Diante deste contexto, o presente trabalho teve por objetivo identificar o perfil soroepidemiológico de infecções por vírus da hepatite B e
C no estado de Alagoas, no período de 2007 a 2017. Trata-se de um estudo do tipo descritivo, quantitativo e exploratório, utilizando
dados sobre sexo, faixa etária e raça/cor coletados no Sistema de Informações de Agravos e Notificações (SINAN), de usuários com
exames sorológicos reagentes para o VHB e VHC (HBsAg, anti-HBc IgM e anti-HCV). Os dados foram organizados e analisados com
auxílio dos softwares Word 2010 e Excel 2010 (Microsoft Corp., Estados Unidos). Nesta última década foram notificados 1.754 casos de
hepatites B e C, destes, 65,7% (n=1.154) eram referentes a indivíduos infectados pelo VHB e 34,2% (n=600) pelo VHC. Os resultados
da sorologia demonstraram que 60,7% (n= 1.066) dos indivíduos eram reagentes para o HBsAg, 5,3% (n=93) para o anti-HBc IgM e
33,9% (n=595) para o anti-HCV. Em relação a raça/cor, 67,3% (n=1.182) eram pardos, dos quais 61,5% (n=728) eram reagentes para o
HBsAg (VHB). O sexo masculino foi predominante em 52,2% (n=917) dos casos. Ao analisar a faixa etária, o maior número de casos
ocorreu em indivíduos entre 20 a 39 anos (n=731). Considerando-se ainda que, a faixa etária entre 60 a 80 anos ou mais foi a única
onde os casos de hepatite C (n=188) superaram o número de casos da hepatite B (n=79). Os anos de ocorrência com o maior número
de casos notificados foram 2008 e 2009, com 13% (n= 229) e 12% (n=212), respectivamente. Os resultados obtidos no presente estudo
são reflexo da necessidade de reforçar a prevenção da doença, principalmente, nos grupos de risco. Bem como, traçar estratégias mais
eficazes que abordem também o comportamento desta população com ênfase na percepção de risco deste agravo.
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Resumo
Os portadores de HIV/Aids apresentam um cenário complexo de enfrentamento para um tratamento de qualidade e eficácia, sendo
necessário considerar o processo terapêutico adotado para adesão medicamentosa, visitas médicas periódicas, efeitos colaterais e
hospitalizações. Nesse contexto, no Brasil, as políticas públicas inclusivas e universais em relação à promoção, prevenção e
recuperação do HIV/Aids auxiliam na redução dos coeficientes de mortalidade e na transmissão vertical, ao favorecerem a oferta
precoce e gratuita da terapia antirretroviral. Neste estudo objetiva relatar a experiência de acadêmicos de enfermagem com portadores
de HIV/Aids acerca da adesão à terapia antirretroviral em uma unidade de saúde especializada do recife - PE. Estudo descritivo, tipo
relato de experiência elaborado na perspectiva do portador de HIV/Aids que busca o acompanhamento clínico, mas convive com as
adversidades da falta de informação acerca do quadro de saúde e dos efeitos associados às medicações. A intervenção realizada com
os pacientes foi baseada em uma sequência lógica de perguntas abordando o comprometimento individual para manutenção do
tratamento. As questões mais discutidas entre os entrevistados foi a dificuldade em cumprir com a linearidade das medicações por
causa de fatores como a não implementação de estratégias para adequar aos horários dos remédios, o sigilo que o portador de HIV/Aids
mantêm sobre a situação de saúde que o torna vulnerável às circunstâncias de estar em ambiente de trabalho ou com outras pessoas
que não sabe sobre seu estado sorológico, como a associação com outras drogas lícitas e/ou ilícitas que o faz perder o interesse pelo
tratamento. Com isso, é possível destacar a necessidade da escuta ativa, diálogo e reflexão com os portadores de HIV/Aids para que se

sintam mais emponderados e cientes da sua condição de saúde, bem como para que valorizem mais o tratamento desenvolvido em
conjunto com a equipe multiprofissional e reconheçam os benefícios das medicações, adequando a adesão à terapia antirretroviral ao
seu contexto de vida.
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Resumo
A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) é um dos mais importantes problemas de saúde mundial, não só por apresentar
uma alta prevalência, mas também, pela sua infecção está relacionada com o desenvolvimento de doenças hepáticas
crônicas, cirrose e carcinoma hepatocelular. Pacientes portadores de insuficiência renal crônica, submetidos à hemodiálise,
são considerados como população de alto risco para aquisição do VHB. O objetivo deste estudo foi descrever a
soroprevalência do vírus da hepatite B e o perfil epidemiológico dos pacientes portadores de doença renal crônica assim
como os fatores de riscos associados a eles. O estudo realizado foi do tipo descritivo analítico, utilizando dados de pacientes
renais crônicos que realizam hemodiálise em três Unidades de Diálise localizadas em Belém/PA. Onde foi estimada a
soroprevalência de marcadores para a hepatite B e os fatores de risco dessa população no período de outubro de 2012 a
agosto de 2013. Foram analisadas 298 amostras, no qual, o diagnóstico da infecção viral foi estabelecido por ensaio
imunoenzimático (EIA) por meio da pesquisa de marcadores sorológicos VHB específicos (HBsAg, anti-HBc total, anti-HBs). A
maioria dos pacientes pertencia ao sexo masculino, casados, faixa etária predominante foi de 35 a 64 anos, trabalham no
setor de serviços, com ensino médio completo e tem renda mensal de até dois salários mínimos. O número de pacientes que
fazem hemodiálise e que já entraram em contato com o VHB na cidade de Belém foi 26,85% (80/298). Quanto aos
marcadores sorológicos, foi observado que 7,71% (23/298) dos indivíduos foram reagentes para o HBsAg, 22,48% (67/298)
para o Anti-HBc total e 39,26% (117/298) para Anti-HBs. Os principais fatores de risco observados na população em estudo,
onde se pode destacar que 88,6% (264/298) não usam preservativos nas suas relações sexuais, 48,31% (144/298) realizam
hemodiálise entre 3 e 10 anos, 81,9% (244/298) dos indivíduos compartilham alicate de unha, 81,9% (244/298) já realizaram
transfusão sanguinea e 72,82% (217/298) já estiveram internados em hospitais. Este estudo identificou elevada prevalência
de infecções pelo VHB em pacientes renais crônicos que realizam hemodiálise em Belém-PA. Essas informações indicam a
necessidade de ações de controle e de prevenção à infecção pelo VHB e mais trabalhos sobre esse tema.
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Resumo

Introdução: O interferon lambda (IFN-λ) pertence à classe tipo 3 de moléculas antivirais responsáveis
por ativar a imunidade inata e adaptativa. É produzido principalmente por células dendríticas
plasmocitóides e seus receptores estão presentes em células epiteliais, sugerindo sua ação antiviral
na pele e mucosas. O IFN-λ inibe a replicação de diversos vírus, como o vírus da hepatite B (HBV),
vírus da hepatite C (HCV), herpes vírus (HSV) e citomegalovírus (CMV). O polimorfismo (rs12979860
C/T) no gene IFNL3 (IL28B) tem sido relacionado como uma variação nos níveis de IFN-λ que pode
ser importante para a resposta antiviral. Objetivo: Estimar a frequência dos alelos e genótipos do

gene IFNL3 em pessoas vivendo com HIV/AIDS respondedores e não respondedores ao uso da
TARV. Métodos: Pessoas vivendo com HIV/AIDS, atendidos no ambulatório do Hospital Correia
Picanço, Recife-PE, foram convidadas a participar do estudo, sendo incluídos 265 pacientes;
separados em respondedores (RIV) n= 235 (aumento de CD4+, diminuição da carga viral) e não
respondedores (NR) n=30 (diminuição de CD4+ e carga viral sem alteração ou aumentada). A
contagem de CD4+ (BD-multitest®) e a carga viral (Versant HIV RNA 3.0 Assay®, Siemens) foram
realizadas no LACEN-PE. A genotipagem do IFNL3 rs12979860 (C/T) foi realizada por TaqMan
(Applied Biosystems) no Laboratório de Biologia Molecular de Vírus da Universidade de Pernambuco
(LBMV-UPE). Resultados: A análise univariada mostrou uma maior frequência do alelo C (OR 1,78,
1,04-3,07; p= 0,03) e genótipos CC/CT (OR 2,53, 1,07-5,99, p=0,03) no grupo RIV de resposta
imunológica e virológica em comparação com o grupo de NR. Na análise multivariada a associação
dos genótipos CC/CT no grupo de respondedores se manteve (OR 2,79, 1,15-6,72; p= 0,027).
Conclusão: A variação alélica e genotípica no gene IFNL3 (IL28B) pode influenciar a resposta
imunológica e virológica em pessoas que vivem com HIV/AIDS após um ano de uso da TARV.
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Resumo
A infecção pelo vírus da hepatite C é uma das principais causas de doença hepática crônica, afetando cerca de 3% da
população mundial. Aproximadamente 80% dos indivíduos infectados desenvolvem hepatite crônica, destes cerca de 20 a
30% podem evoluir para cirrose em torno de 20 a 30 anos, e cerca de 1 a 4% desenvolverão hepatocarcinoma (HCC). A
galectina-3 (gal-3) é uma proteína multifuncional envolvida em diversos processos biológicos, tais como, adesão,
diferenciação e proliferação celular, apoptose, e regulação da inflamação, eventos estes presentes no desenvolvimento da
fibrose hepática e surgimento do HCC em pacientes acometidos pelo HCV e é justamente o gene LGALS3 que codificada
essa proteína. O objetivo do estudo foi verificar a associação entre os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) das regiões
+191 e +292 do gene LGALS3 em pacientes portadores de HCV em diferentes estágios de fibrose e HCC. Trata-se de um
estudo transversal com grupos de comparação. Coletaram-se semanalmente amostras de sangue de pacientes para extração
de DNA. A análise dos polimorfismos do gene LGALS3 foi realizada por PCR em tempo real. Consideraram-se três grupos de
estudo: I- Pacientes com grau de Fibrose 0-1-2; II- Pacientes com grau de Fibrose 3-4; e III- Pacientes com HCC. Avaliaramse as associações pelo teste Qui-Quadrado (significância de p<0,05). Em relação aos polimorfismos do gene LGALS3, foram
genotipados 220 pacientes para região +191, sendo 16 (7%) AA, 85 (39%) CA e 119 (54%) CC, porém não foi observada
associação entre as frequências alélicas e genotípicas do polimorfismo LGALS3 da região +191 com fibrose hepática e HCC
em pacientes com HCV. Na região +292 foram genotipados 194 pacientes, sendo 42 (22%) CC, 107 (55%) AC e 45 (23%) AA,
na qual foi observada associação do grupo F0-F2 leve vs HCC. O estudo do polimorfismo na região +292 no gene LGALS3
demonstrou que a frequência mais elevada do genótipo AC (p=0,0226; OR=4,312; IC=1,177-15,79) está associada a
suscetibilidade ao desenvolvimento de HCC quando comparado aos demais grupos. Dessa maneira, os polimorfismos em
genes que codificam proteínas envolvidos em processos biológicos comuns na fibrose hepática, poderiam ser utilizados como
biomarcadores identificando precocemente o avanço da fibrose ou desenvolvimento do HCC, por exemplo. Auxiliando os
profissionais no melhor manejo clínico desses pacientes e, consequentemente, evitando possíveis complicações decorrentes
desses processos.
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Resumo
Introdução: A sífilis é uma doença infecto-contagiosa sistêmica, de evolução crônica, causada pelo Treponema pallidum. É classificada
em sífilis primária, secundária, latente e terciária com manifestações cutâneas. O número de casos na gestação foi de 767 e a incidência
da sífilis congênita (SC) foi de 1258 casos em 2014 em Pernambuco. A via predominante de transmissão é a sexual, com maior
incidência na gestação, por terem parceiros com diagnóstico positivo para a sífilis, contudo os mesmos não procuram o serviço para
realizar o tratamento. Dessa forma, o binômio é colocado em risco de contrair a doença, a qual trará danos em qualquer fase da
gestação, como o abortamento, óbito fetal e neonatal, prematuridade e danos à saúde do recém-nascido, com efeitos psicológicos e
sociais. Objetivo: Avaliar os fatores de risco que estão associados à sífilis no binômio e identificar sua incidência em Pernambuco.
Metodologia: Revisão integrativa da literatura realizada em busca on-line de estudos nas bases de dados LLILACS e SCIELO. Foram
encontrados 20 artigos publicados de 2015 a 2017 que abordam a temática em questão. Excluídos da análise 2 por estarem anexados
às duas bases de dados, totalizando18 trabalhos. Resultados Principais: Identificou-se que a SC continua aumentando e
apresentando valores superiores aos dos casos em gestantes em Pernambuco com 8,77% por cada 1.000 nascido vivo. Os fatores
contribuintes para incidência da doença: não realização do pré-natal, pré-natal inadequado ou incompleto - assistência de baixa
qualidade, mãe com múltiplos parceiros e mãe com outras doenças sexualmente transmissíveis (ISTs). Discussão: A SC é uma
infecção causada pela disseminação hematogênica do microorganismo da gestante infectada para o seu concepto, onde 8,5% dos
casos morrem pela doença durante a gravidez. Este estudo evidenciou que em Pernambuco, as medidas para redução da sífilis no
binômio não estão sendo efetivas para redução dos casos evidenciada por baixa detecção da doença na gravidez. Conclusões: Os
casos da sífilis na gestação e SC estão desproporcional devido à subnotificação durante a gestação e maior confirmação dos casos pelo
exame VDRL realizado no hospital antes do parto. Para ocorrer a diminuição significativa da incidência da sífilis no período gestacional e
a consequente diminuição de casos de SC só serão efetivas quando medidas de prevenção e controle forem satisfatoriamente aplicadas
em Pernambuco.
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Resumo
A sífilis em pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) aumenta o risco de transmissão do HIV e de complicações clínicas, por
este motivo recomenda-se a investigação rotineira de infecção pelo HIV em todos os casos de sífilis e de sífilis em todos os
casos de HIV. Para estimar a frequência de positividade de testes para sífilis em amostras positivas para HIV em Mato Grosso
do Sul, foi realizado um estudo transversal, baseado em registros do Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) do
Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul (LACEN/MS), do ano de 2017. Foram incluídas todas as
amostras que apresentaram Imunoblot Reagente/Indeterminado para HIV e que foram realizadas exames de sífilis por
requisição médica. Dados de resultados de teste de eletroquimioluminescência (EQL) para sífilis, VDRL, sexo, idade e
município de procedência da amostra foram coletados. No LACEN/MS foram analisadas, em 2017, 10.012 amostras para HIV
e 3.844 para sífilis. Foram incluídos 83 participantes, 42 (56,6%) eram mulheres e 41 (49,4%) eram homens, com idade
variando de 13 a 75 anos e média de 35,9 (±14,2) anos. Apenas 15 (18,1%) eram procedentes da capital do estado (Campo
Grande). Observou-se uma taxa de prevalência de 44,6% (37/83) de testes positivos para sífilis (EQL ou VDRL). O VDRL foi
positivo em 19,3% (16/83) pacientes, e a titulação variou de 1:1 a 1:512, com uma mediana de 1:8 (IQR 1:2- 1;16).
Considerando apenas os HIV positivos, a prevalência de teste positivo para sífilis foi de 46,0% (29/63), enquanto entre os HIV
indeterminados a prevalência de teste positivo para sífilis foi de 40,0% (8/20) (p>0,05). Não foram observadas associações
entre sexo e idade e positividade para sífilis, no entanto amostras provenientes de Campo Grande apresentaram chances 4,4
vezes maiores de resultarem positivas (OR=4,4 IC95% 1,3 - 15,4) quando comparadas com as do interior do Estado. O
pequeno número de solicitações médicas de ambos os testes concomitantes, e, ainda, a elevada prevalência de testes
positivos para sífilis podem significar uma situação de negligenciamento da sífilis. Cabe considerar que em 2017 as unidades
básicas e as maternidades de Campo Grande disponibilizavam testes rápidos para sífilis e HIV, de modo descentralizado, e
que amostras encaminhadas ao LACEN podem corresponder a de pacientes sintomáticos atendidos em unidades de
referência, com maior probabilidade de resultarem positivas
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Resumo
Infecções causadas por Candida são consideradas cada vez mais frequentes e estão associadas com a microbiota do indivíduo,
doenças sistêmicas e redução da imunidade, sendo considerados patógenos oportunistas. A sensibilidade aos medicamentos para
tratamento da candidíase tem diminuído, limitando as opções terapêuticas. Se faz necessária a busca por novos compostos e os
produtos naturais têm se destacado nesse sentido. Moléculas bioativas podem ser obtidas a partir dos óleos essenciais (OEs) de
vegetais. O objetivo do presente trabalho foi avaliar o potencial antifúngico dos óleos essenciais de Erva doce (Foeniculum vulgare),
Alecrim (Rosmarinus officinalis) e Canela (Cinnamomum cassia), frente a cepas de Candida de importância clínica, como: C. albicans,
C. parakrusei, C. lipolytica, C. lusitanea, C. krusei e C. glabarata. Foi utilizada a metodologia de Concentração Inibitória Mínima (CIM),
variando-se a concentração dos óleos de 50% a 0,39%. Os resultados demonstram possível a atividade antifúngica do OE de Erva doce
(F. vulgare) frente a C. albicans (CIM = 3,12%), C. parakrusei (3,12%), C. lipolytica (50%) e C. lusitanea (1,57%). Para o OE de Alecrim
(R. officinalis), os resultados foram: C. albicans (CIM = 1,57%), C. parakrusei (1,57%), C. lipolytica (50%) e C. lusitanea (1,57%). As
espécies C. glabrata e C. krusei não foram inibidas pelas concentrações de OEs testadas. O óleo de Canela (C. cassia) também não
apresentou inibição frente as cepas testadas. A CIM, biocompatibilidade e interação com outros microrganismos são aspectos que
devem ser considerados para validação do uso clínico dos produtos naturais. Estudos futuros são necessários para melhor investigação
da atividade antifúngica dos óleos de Erva doce e Alecrim, e assim comprovar sua eficácia. Entretanto, o trabalho contribui com o
desenvolvimento de novas alternativas medicamentosas em comparação às drogas sintéticas existentes.
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Resumo

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adolescência se inicia aos 12 e vai até os 18
anos. Esta fase é caracterizada por diversas transformações biológicas, psíquicas e sociais que
podem aumentar a vulnerabilidade dos adolescentes às infecções sexualmente transmissíveis (HIV,
sífilis, HPV, entre outros). As escolas têm papel fundamental na busca da promoção de orientações
reflexivas, sendo um espaço onde seja possível enfrentar suas dúvidas, receios e culpas, além
da vivência de sua sexualidade. Segundo Torres em 2003, as atividades de Educação em Saúde
adolescentes podem ser enriquecidas com o uso de jogos educativos que são instrumentos eficientes
de ensino e aprendizagem, comunicação e expressão. O objetivo foi descrever as experiências
vivenciadas por acadêmicos da Universidade de Pernambuco - UPE, durante a participação das
atividades do Programa de Extensão Saber Mais na Escola, visando a melhorar os indicadores de
saúde. Trata-se de um relato de experiência de ações de práticas educativas. Foram realizados
encontros com um quantitativo total de 300 adolescentes, da Escola Estadual Helena Pugó do Recife.
As atividades foram realizadas de julho a novembro de 2017. As atividades foram previamente
articuladas com o gestor da escola. Utilizou-se um conjunto de atividades pedagógicas em saúde,
desenvolvidas por professores, mestrandos e extensionistas. Foram realizadas palestras utilizando
slides, cartazes e gincanas. Inicialmente foram realizadas palestras expositivas nas quais havia
interação entre os alunos com os extensionistas e posteriormente foram realizadas gincanas do saber
para aumentar a apreensão do conteúdo repassado durante as palestras, criando assim um ambiente

agradável de aprendizado e troca de conhecimentos, por meio de metodologia participativa. Barroso
em 2008 relata a importância do processo educativo constituído por momentos dialógicos que
facilitam a aquisição e aperfeiçoamento de conhecimentos e reflexões sobre a sua condição de ser
vulnerável a infecções sexualmente transmissíveis. Foi possível perceber que os adolescentes ficaram
bastante entusiasmados sobre os assuntos que foram discutidos e se mostraram dispostos a
participar das atividades propostas. Devido ao elevado índice de incidência de infecções sexualmente
transmissíveis faz-se necessário atividades de educação em saúde que estimulem a prevenção de
doenças, a promoção da saúde e o engajamento desta importante parcela da população.
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Resumo
Inúmeros estudos ao longo dos anos têm descrito que homens que fazem sexo com homens (HSH) estão expostos a infecções
sexualmente transmissíveis (ISTs), como as hepatites virais. Recentemente, surtos de Hepatite A (HAV) e o aumento da incidencia da
infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) entre indivíduos HIV positivos, vêm sendo associados à praticas sexuais como sexo oro-anal e
sexo desprotegido. O presente estudo teve como objetivo avaliar dados epidemiológicos, sorológicos e moleculares de dois grupos
distintos de pacientes HSH atendidos em um ambulatório de hepatites virais. O primeiro grupo de HSH (HSH1, n=12) foi composto de
pacientes com infecção aguda pelo HAV e o segundo (HSH2, n=10) composto de indivíduos com soroconversão prévia para anti-HCV. A
detecção de anticorpos anti-HAV e anti-HCV foi realizada por ensaios imunoenzimáticos comerciais. Posteriormente, caracterização
molecular através da PCR de transcriptase reversa qualitativa (RT-PCR), sequenciamento nucleotídico e análises filogenéticas. Para
detecção qualitativa do RNA, foram analisadas as regiões VP1/2A do HAV (grupo HSH1) e NS5B do HCV (grupo HSH2). Todos do
grupo HSH1 foram positivos para anti-HAV IgM entretanto, o HAV RNA foi detectado em oito indivíduos (8/12). De acordo com análises
filogenéticas, todas as amostras pertenciam ao genótipo IA, com elevada homologia entre si (>99,9%) e com cepas identificadas em
surtos entre HSH na Europa e Ásia. Apesar da circulação deste genótipo ser comum no Brasil, nossas sequências apresentaram uma
baixa similaridade com cepas brasileiras. Em relação ao grupo HSH2, quatro amostras (4/10) anti-HCV positivas foram amplificadas e
sequenciadas. Todas pertenciam ao genótipo 4/subgenótipo 4d que até o momento não havia sido descrita no Brasil e sendo
filogeneticamente relacionado (97%) com uma cepa holandesa. Ambos os grupos HSH1 e HSH2 relataram práticas sexuais de risco. No
grupo HSH1, seis relataram práticas de sexo oro-anal e/ou sexo desprotegido. No grupo HSH2, todos relataram relações sexuais
desprotegidas em festas privadas. Além disso, quatro pacientes do HSH1 foram codiagnosticados com HIV e sífilis durante a infecção
pelo HAV e nove do HSH2 eram soropositivos para HIV. A vigilância reforçada das hepatites virais em HSH é importante para investigar
a disseminação de genótipos e cepas não comuns no país. Reforçar campanhas de conscientização são necessárias para controlar a
disseminação viral por transmissão sexual em grupos mais expostos.
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Resumo
A Sífilis, também conhecida como Cancro Duro, é uma doença infectocontagiosa causada pelo Treponema pallidum, que encontra nas
penitenciárias, condições que podem favorecer o risco da sua transmissão entre a população prisional. O objetivo deste trabalho é
analisar a prevalência de Sífilis e fatores de risco em internos nos presídios de Teresina/Piauí/Brasil. Trata-se de um estudo transversal,
desenvolvido com 950 presidiários, em Teresina/Piauí/Brasil. A coleta de dados foi realizada entre janeiro/2016 a julho/2017, por meio da
aplicação formulário e realização de testagem para Sífilis. Foram realizadas análises estatísticas descritivas simples e inferencial com
testes de hipóteses bivariados e multivariados, por meio de regressão logística simples e múltipla (Oddis ratio bruta e ajustado), com
nível de significância fixado em p≤0,05. Verificou-se que 48,6% estavam na faixa etária de 23 a 32 anos, 92,8% eram do sexo
masculino, 63,0% referiram ter ensino fundamental incompleto, 58,0% eram solteiros/separados/viúvos e 37,2% não tinham renda
pessoal. Quanto à prevalência geral de positividade para Sífilis foi de 8,4% (IC95% = 7,3-9,6), sendo 19,5% dentre o sexo feminino e
8,0% no sexo masculino. Observou-se associação estatisticamente significativa entre a positividade do marcador sorológico da sífilis e
as variáveis: sexo, uso de drogas ilícitas antes das relações sexuais e conhecimento sobre a forma de transmissão (p<0,01). As
evidências apontam maior susceptibilidade de transmissão de IST, na prática do sexo nas relações entre mulheres, pois a exposição
ocorre devido ao contato com os fluidos uma da outra, pela manipulação dos genitais, sexo oral e compartilhamento de produtos
eróticos. A alta prevalência da sífilis entre os presidiários deste estudo evidencia a necessidade de ações públicas de saúde, incluindo
articulação entre esferas governamentais e entre gestão da saúde e da justiça, visando contemplar a demanda de saúde dos internos do
Sistema Prisional do Estado. Faz-se oportuna a ampliação de ações relacionadas ao diagnóstico da Sífilis na admissão e rotina,
atividades contínuas de educação em saúde, capacitação dos profissionais de saúde que compõem a equipe da justiça para fortalecer a
promoção da saúde, prevenção e controle da Sífilis.
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Resumo

Introdução: A Aids, descoberta na década de 80, continua sendo uma epidemia e grande problema
de saúde pública em todo o mundo nos dias atuais. Neste contexto chama atenção às infecções por
agentes infecciosos oportunistas, umas das principais causas de redução da qualidade de vida e do
aumento das taxas de mortalidade nestes pacientes. Objetivo: Identificar as principais doenças
infecciosas oportunistas que acometeram pacientes com HIV/Aids na Bahia no período de 2007 a
2016. Desenho de Estudo: Estudo descritivo e observacional. Métodos: Foram utilizados dados
agregados e secundários de casos confirmados de HIV/Aids no Estado da Bahia, no período de 2007
a 2016, obtidos a partir dos Sistemas de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (SESAB). Resultados: No período do
estudo, foram notificados, 19.443 casos de HIV/Aids, com mediana de 1.832,5 e IQQ (1.466,002.536,75), variando de 1.112 (5,7%) em 2007 a 2.754 (14,2%) casos em 2015. O Coeficiente de
incidência variou 8,0/100.000 habitantes em 2007 a 18,0/100.00 habitantes em 2015 (com
significância estatística de p=0,000), havendo um incremento de 147,7%. A maioria dos pacientes,
que apresentaram pelo menos uma doença oportunista, era do sexo masculino (66,02%), jovens
(entre 35 a 49 anos) e homossexuais, sendo as Candidíases, Tuberculose Pulmonar e Toxoplasmose
Cerebral as doenças que mais acometeram esses pacientes. Discussão: O aumento no número de
novos casos e da incidência de pacientes com HIV/Aids evidenciado no presente estudo foi também
demonstrado nos estados do norte-nordeste brasileiro e no estado de Minas Gerais. A predominância
de jovens adultos homossexuais do sexo masculino é percebida em todas as regiões do Brasil, assim
como em outros países, segundo a OMS, sendo estes acometidos principalmente pelas Candidíases,
Tuberculose e Neurotoxoplasmose, sendo compatível com outros estados do Nordeste brasileiro.
Conclusão: As doenças infecciosas oportunistas permanecem sendo as principais enfermidades que
acomete os pacientes com HIV/Aids na Bahia, cenário semelhante a de outros estados no Brasil.
Assim, com o conhecimento adequado do perfil epidemiológico destas doenças é possível adotar
condutas para a sua prevenção e detecção precoce para que os indivíduos acometidos possam
receber a atenção médica efetiva e com isso evitar o óbito. Palavras-chaves: Aids. Candidíase. HIV.
Infecções oportunistas. Tuberculose.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A infecção oculta pelo vírus da hepatite B (OBI) é caracterizada pela presença do
DNA do vírus da hepatite B (HBV) no soro ou fígado na ausência de HBsAg. Existem poucos dados
sobre OBI em pacientes brasileiros com doença renal crônica (DRC) em hemodiálise (HD).
OBJETIVO: O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de OBI em pacientes com DRC em HD
provenientes das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil. DESENHO DO ESTUDO: Estudo de corte
transversal. MÉTODOS: Foram recrutados 286 pacientes com DRC submetidos à HD regular em
unidades de dialise do Rio de Janeiro e Fortaleza no período de 2013 a 2015. Os indivíduos
preencheram o termo de consentimento e questionário contendo dados demográficos e fatores de
risco. Amostras de sangue foram coletadas antes da sessão de HD e o soro foi testado para HBsAg,
anti-HBs e anti-HBc utilizando ensaio imunoenzimático (EIE) comercial. As amostras que
apresentavam somente o marcador anti-HBc (HBsAg e anti-HBs negativas) foram submetidas a PCR
para amplificação do gene de superfície/polimerase do HBV e as amostras reagentes foram
submetidas ao sequenciamento nucleotídeo pelo Método de Sanger. RESULTADOS: A população
apresentava média de idade dos pacientes igual a 51,3 ± 13,8 anos, a maioria era do sexo masculino
(183/286), casada (51%), com idade superior a 41 anos (76%), com mais de 8 anos de estudo
(48,9%) e recebia renda familiar mensal de 80 a 310 dólares (58,9%). A maioria dos indivíduos relatou
transfusão sanguínea prévia (206/286), 28 indivíduos relataram transplante renal e o tempo mediano
de diálise foi de 48 meses. As prevalências de infecção atual (HBsAg+), infecção passada (antiHBc/anti-HBs+), imunidade para hepatite B (anti-HBs+) foram 4,54%; 28,7%; 40,5%, respectivamente.
A presença isolada do marcador anti-HBc foi observada em 17 indivíduos, onde 2 apresentavam HBV
DNA indicando 11,7% de prevalência de hepatite B oculta. Os dois casos apresentavam o genótipo A
(subgenotipo A1), história prévia de transfusão de sangue, infecção sexualmente transmissível e
nenhum relato de transplante. DISCUSSÃO: Este estudo observou maior prevalência de hepatite B
oculta do que demonstrado em estudos anteriores com pacientes com hepatite C na Turquia (1%),
portadores de HIV no Irã (3,3%) e hemodialisados do Japão (0,3%). CONCLUSÃO: A prevalência de
OBI foi alta neste estudo, demonstrando a necessidade de testes moleculares para HBV em casos de
anti-HBc isolado em pacientes em HD.
Palavras-chaves: dialise renal , hepatite B, nefropatia, prevalencia
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Resumo
A Síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma doença crônica e de alta letalidade sendo que de 1980-2016 o Brasil registrou
316.088 óbitos tendo o HIV como causa base. De 2007 até junho de 2017 foram registrados no Brasil 194.217 casos de infecção de HIV.
A maior incidência é na região Sudeste (49,7%), seguido pelo Sul (20,7%), Nordeste (15,6%), Norte (7,4%) e Centro Oeste (6,7%). Os
dados epidemiológicos são importantes para obter o total de casos, população de vulnerabilidade e determinar o planejamento
governamental com medicamentos e campanhas de prevenção. Dessa maneira, esse estudo visa indicar a incidência e prevalência de
infecção por HIV na região de Paulo Afonso na Bahia correlacionando com as vias de transmissão. É uma doença de notificação
compulsória, sendo que todos os casos devem ser notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), um
plataforma de dados do Ministério da Saúde. Para obtenção dos dados fez-se uma busca na Vigilância Epidemiológica de Paulo
Afonso/BA. Essa região de notificação é composta por Paulo Afonso/BA, Rodelas/BA, Jeremoabo/BA, Delmiro Gouveia/AL, Santa

Brígida/BA, Jatobá/PE, Água branca/AL, Novo Triunfo/BA, Macururé/BA, Gloria/BA, Abaré/BA, Pedro Alexandre/BA. Entre os anos de
2010-2015, identificou-se um total de 21 gestantes, 53 adultos e 3 crianças portadoras de HIV nos municípios supracitados. As
gestantes infectadas por HIV tiveram a maior incidência no ano de 2012, totalizando 8 (38,09%) distribuídas igualmente em Paulo
Afonso e Jeremoabo e no ano de 2010 não teve nenhuma detecção. A maior taxa de notificação poderia ser explicada por uma maior
abrangência da Rede Cegonha com maior distribuição de testes rápidos sendo realizados durante o pré-natal. Em relação aos adultos
infectados em Paulo Afonso/BA, os anos com maior representatividade (38/65,51%) foram 2012 (8/100%) e 2014 (12/85,71%). Os
outros municípios contribuem menos com essa estatística notificando até 2 casos por ano. Em relação ao HIV infantil, apenas dois
municípios apresentam notificações, Paulo Afonso em 2010 e 2011 com um caso em cada ano e Abaré com uma notificação no ano de
2013. Esses dados são importantes para detectar indivíduos com maior risco de contaminação por HIV, realizar o rastreio com
frequência e promover campanhas de prevenção da doença diante da realidade local.
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Resumo
Introdução. A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é um importante problema de saúde pública. Estima-se a existência de
350 milhões de portadores de HBV em todo o mundo, dos quais cerca de um milhão morrem anualmente de doenças
hepáticas associadas ao HBV. Diversas formas de contato humano têm sido associadas à transmissão viral, como: mãe-filho,
sexual, transfusão de sangue, compartilhamento de equipamento para uso de drogas e acidentes em atividades ocupacionais
relacionadas à saúde. No cenário epidemiológico, os usuários de drogas ilícitas (UD) se destacam por apresentar elevado
risco de infecção pelo HBV em decorrência a diversos comportamentos que facilitam sua transmissão. Objetivos. Este estudo
determinou a prevalência de infecções pelo HBV em UD no estado do Amapá, assim como identificou os genótipos desse
vírus que circulam nesse grupo de vulneráveis. Métodos. Este estudo transversal coletou amostras e informações
epidemiológicas de 308 UD em áreas de consumo e tráfico de drogas ilícitas em nove municípios do Amapá (Calçoene,
Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Oiapoque, Santana, Tartarugalzinho, Vitória do Jari e Porto Grande) entre agosto de 2012
a julho de 2017. O diagnóstico da infecção viral foi estabelecido por ensaio imunoenzimático (EIA) e reação em cadeia pela
polimerase (PCR) em tempo real, e a genotipagem por PCR em tempo real multiplex. Todos os UD infectados pelo HBV foram
encaminhados para atendimento na rede pública de saúde. Resultados. A maioria dos UD pertencia ao sexo masculino,
relatou ser solteiro, informou ser heterossexual, possuía reduzida escolaridade e relatou ter obtido recurso financeiro nos
últimos 12 meses por meio de trabalho informal. A pasta de cocaína e o oxi/crack foram identificados como as drogas ilícitas
mais consumidas. Em 308 UD, 70 (22,7%) foram expostos ao HBV. Sendo que, 7 (2,3%) apresentaram resultados positivos
para HBsAg, 43 (14,0%) para anti-HBc + anti-HBs e 20 (6,5%) somente para anti-HBc. Em 12 (3,9%) UD foram detectados
HBV-DNA. Os genótipos A (n = 7), D (n = 4) e F (n = 1) foram identificados. Conclusão. Este estudo identificou elevada
prevalência de infecções pelo HBV em UD no estado do Amapá, sendo detectados os genótipos A, D e F. Essas informações
indicam a necessidade de ações de controle e de prevenção à infecção pelo HBV entre UD e, por consequência, na
população em geral do Amapá.
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Resumo

Introdução: A hepatite é uma doença infecciosa, transmitida por vírus causando irritação e
inflamação do fígado. As hepatites virais constituem um enorme desafio à saúde pública em todo o
mundo. Elas são responsáveis por cerca de 1,4 milhão de óbitos anualmente, como consequência de
suas formas agudas graves ou, principalmente, pelas complicações das formas descompensadas
crônicas ou por hepatocarcinoma Existem diferentes tipos de vírus da hepatite A,B, C, D, E . O
impacto da Hepatite B no cenário mundial tem sido representado pela elevada taxa de morbidade e
mortalidade. Ainda é a doença de maior prevalência entre os trabalhadores da área de saúde.
Objetivo: Descrever a prevalência das hepatites virais no estado de Pernambuco do ano de 2015 a
2017. Desenho do estudo: Estudo quantitativo, descritivo do tipo transversal. Métodos: Foram
utilizados dados secundários do Banco de Dados do Departamento de Informática do SUS
(DATASUS) através das notificações de hepatite, abrangendo o estado de Pernambuco pelo Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e tabulados pelo TABNET Resultados: Foram
registrados 1.384 casos de hepatites no estado de Pernambuco no período de 2015 a 2017.
Observou-se um maior índice em 2016 com 37,5% (n=519) a cidade com maior número de casos
registrados foi a do Recife com 50,07% (n= 693) sendo o sexo masculino o mais acometido, com
53,32%(n=738).Entre os casos entre as mulheres 13,31%(n=86) eram gestantes. Observou-se
também que o agente etiológico mais prevalente foi o HCV, com 44,72%(n=619). Discussões:
Observou-se que ainda há uma elevada taxa de prevalência dos casos de hepatite, sendo o tipo c o
mais frequente, principalmente entre os homens, tendo em vista que a transmissão se da por via
sexual ou contato com sangue contaminado. Práticas inadequadas como: Compartilhamento de
material para uso de drogas (seringas, agulhas, cachimbos, entre outros), ou até mesmo sexo
desprotegido, podem explicar a transmissão da hepatite. Conclusão: Embora tenha tido uma
diminuição nos números de casos de 2016 para 2017, ainda é um fator preocupante as hepatites
virais, sendo assim se faz necessário que na atenção básica exista controle da doença, que toda
mulher grávida realize no pré-natal os exames para detectar as hepatites B e C, além de campanhas
de educação permanente para conscientizar acerca das formas de transmissão, orientado o uso de
preservativo e hábitos adequados de higiene pessoal.
Palavras-chaves: Doença infecciosa, Hepatites virais, infecção
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Resumo
A hepatite B representa um dos mais graves problemas de saúde pública no mundo, sendo uma das patologias infecciosas
mais desafiadoras, causando elevados índices de morbidade e mortalidade. Portanto considerada a sétima entre todas as
causas de óbitos no mundo. A região amazônica é caracterizada como uma das regiões de maior ocorrência de infecção pelo
Vírus da Hepatite B (HBV) e suas sequelas no mundo, podendo ser transmitido por soluções de continuidade (pele e
mucosa), relações sexuais desprotegidas e por via parenteral. A transmissão vertical (de mãe para filho) também é causa
frequente de disseminação desse vírus. Pouco se sabe sobre esta transmissão viral em comunidades isoladas ou de difícil
acesso, como as populações ribeirinhas. Com isso, este estudo objetivou determinar sua prevalência, avaliar o perfil
sorológico e traçar as características epidemiológicas, descrevendo os principais fatores de risco para aquisição da infecção
pelo HBV nas comunidades ribeirinhas do Entorno da Usina Hidroelétrica de Tucuruí, Pacuí, Furo do Maracujá e do Nazário.
Este estudo é transversal analítico descritivo onde os participantes responderam um formulário para obtenção de informações
epidemiológicas e as amostras de sangue periférico foram coletadas para realização dos testes sorológicos. Foram incluídas
1289 amostras das comunidades ribeirinhas, sendo que a maioria pertencia ao gênero feminino 825 (64%) e 672 (52,13%)
estavam na faixa etária de 18-37 anos. Das 1289 amostras, 682 (53%) apresentaram algum tipo de marcador sorológico,
sendo 18 (2,64%) HBsAg, 385 (56,45%) anti-HBc total e 279 (40,91%) anti-HBs. Os principais fatores de risco que as
populações estavam expostas foram: início da vida sexual precoce (25,06%), multiplicidade de parceiros (as) sexuais
(25,81%), compartilhamento de perfurocortante (58,56%) e fazer tatuagem e colocar piercing (14,14%). Cada comunidade
ribeirinha pesquisada têm suas particularidades apresentando características epidemiológicas distintas e isso deve ser levado
em consideração para as tomadas de medidas de saúde pública apropriadas com as realidades vivenciadas.
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Resumo

Introdução. Infecções pelos vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV) são importantes problemas de
saúde no mundo com modos comuns de transmissão. A prostituição é uma atividade de elevado risco
para aquisição de inúmeros patógenos. Sexo desprotegido, múltiplos parceiros sexuais, uso de drogas
ilícitas e vulnerabilidade socioeconômica representam fatores que contribuem para a difusão do HBV
e do HCV nesse grupo populacional. No norte do Brasil, estudos epidemiológicos com mulheres
profissionais do sexo (MPS) ainda são escassos. Objetivos. Este estudo identificou as prevalências de
infecções pelo HBV e HCV em MPS no município paraense de Bragança, assim como detectou os
genótipos virais circulantes nesse grupo de vulneráveis. Métodos. Um estudo transversal acessou 137
MPS no município paraense de Bragança, por meio do método Respondent-Driven Sampling (RDS).
As MPS forneceram amostras biológicas e informações epidemiológicas de janeiro a dezembro de
2017. O diagnóstico das infecções pelo HBV e HCV foi realizado por ensaio imunoenzimático (EIA) e
reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo real, sendo que os genótipos desses vírus foi
estabelecido por PCR em tempo real multiplex. Todas as MPS infectadas foram encaminhadas para
atendimento em unidades públicas de saúde no referido município. Resultados. A maioria das MPS
era solteira, tinha idade inferior a 30 anos, reduzida escolaridade e renda mensal, e trabalhava no
comércio sexual a mais de sete anos. A prevalência de exposição ao HBV foi de 13,9%. Em 19 MPS,
uma apresentou resultado positivo para HBsAg, outra teve resultados positivos para HBsAg e AntiHBc, 10 MPS tiveram resultados positivos para Anti-HBc e 7 MPS apresentaram resultados positivos
para Anti-HBc e Anti-HBs. Nenhuma MPS relatou ser vacinada contra HBV e nenhuma delas
apresentou resultado positivo somente para Anti-HBs. O HBV-DNA foi detectado em seis MPS. Os
genótipos A (n = 3), D (n = 1) e F (n = 2) foram identificados. A prevalência de anticorpos anti-HCV foi
de 5,8%. O RNA-HCV foi detectado em cinco MPS, sendo identificados os genótipos 1 (n = 4) e 3 (n =
1). Conclusão. Este estudo identificou informações relevantes sobre as infecções pelo HBV e HCV no
município paraense de Bragança, as quais poderão auxiliar no direcionamento de estratégias e
políticas públicas de saúde.
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Resumo
A hepatite C é considerada um problema de saúde pública mundial e pode se apresentar na forma aguda ou crônica, sendo
causada pelo vírus da hepatite C (VHC). O VHC possui material genético de RNA, apresenta 6 diferentes genótipos (1, 2, 3, 4,
5, 6) e tem como principal forma de transmissão a via parenteral. Na região norte, apesar da diminuição do número de

notificações dessa infecção, o número de casos de hepatite C ainda é elevado. A identificação de informações
epidemiológicas por região, bem como a caracterização dos genótipos é importante, pois norteiam as ações de saúde pública.
Este estudo tem como objetivo determinar a prevalência e identificar os genótipos do VHC em pacientes atendidos no Núcleo
de Medicina Tropical (UFPA), no município de Belém, norte do país, no período de janeiro de 2017 a junho de 2018.
Informações e amostras biológicas foram coletadas de pacientes atendidos no Programa de Hepatites Virais do Núcleo de
Medicina Tropical da UFPA. A coleta de informações consistiu no preenchimento de formulário epidemiológico. O diagnóstico
da infecção pelo VHC foi realizado por meio da detecção de anticorpos anti-HCV através do Ensaio Imunoenzimático (ELISA),
seguida da técnica de Reação em cadeia da Polimerase (PCR) e genotipagem por PCR- RFLP. Resultados. No total, 184
pacientes participaram deste estudo, a maioria pertencia ao sexo masculino (62%) e reduzida escolaridade (50%), a faixa
etária variou de 18 a 75 anos. O principal fator de risco associado a infecção foi o compartilhamento de materiais perfuro
cortantes. Em 184 pacientes, 82 (45%) foram reagentes para anti-HCV, e destes, 48 (59%) apresentaram cDNA-HCV
detectáveis. Nessas 48 amostras, os genótipos identificados foram o 1 (68,75%) seguido do 3 (29,17%) e 2 (2,08%).
Conclusão. Este estudo alerta para a elevada endemicidade do VHC no norte do país e pode auxiliar no delineamento de
políticas públicas de controle e prevenção na Amazônia.
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Resumo
Introdução. Atualmente, o uso compartilhado de drogas ilícitas é a principal forma de transmissão do vírus da hepatite C
(HCV) no mundo. A prevalência de infecções pelo HCV entre usuários de drogas ilícitas (UD) nas regiões brasileiras Sul,
Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste flutua entre 5,9% a 36,2%, sendo observado como fatores de risco: uso de droga injetável,
idade superior a 35 anos, tempo de uso de drogas ilícitas superior a 5 anos e detenção e uso de drogas ilícitas em delegacia
ou prisão. No norte do Brasil, alguns estudos indicam uma dispersão do HCV associado ao uso compartilhado de drogas e
equipamentos para abuso, tatuagem e tempo total de uso, ocasionando elevadas prevalências de infecções pelo HCV.
Objetivos. Este estudo determinou a prevalência de infecções e a distribuição genotípica do HCV em UD no estado do
Amapá. Métodos. Este estudo transversal coletou amostras e informações epidemiológicas de 308 UD em áreas de consumo
e tráfico de drogas ilícitas em nove municípios do Amapá (Calçoene, Laranjal do Jari, Macapá, Mazagão, Oiapoque, Santana,
Tartarugalzinho, Vitória do Jari e Porto Grande) entre agosto de 2012 a julho de 2017. O diagnóstico da infecção viral foi
estabelecido por ensaio imunoenzimático (EIA) e reação em cadeia pela polimerase (PCR) em tempo real, e a genotipagem
por PCR em tempo real multiplex. Todos os UD infectados pelo HCV foram encaminhados para atendimento na rede pública
de saúde. Resultados. A maioria dos UD pertencia ao sexo masculino, relatou ser solteiro, informou ser heterossexual,
possuía reduzida escolaridade e relatou ter obtido recurso financeiro nos últimos 12 meses por meio de trabalho informal.
Todos UD relataram uso preferencial por drogas não injetáveis. A pasta de cocaína e o oxi/crack foram identificados como as
drogas ilícitas mais consumidas. Entretanto, destaca-se que oito usuários relataram ter experimentado drogas injetáveis. Em
308 UD, 55 (17,9%) apresentaram anticorpos anti-HCV. Sendo que, 42 (13,6%) UD também apresentaram resultados cDNARNA. Os genótipos 1 (n = 32) e 3 (n = 10) foram identificados. Conclusão. Este estudo identificou elevada prevalência de
infecções pelo HCV em UD no estado do Amapá, quando comparada à população em geral. Os genótipos 1 e 3 foram
detectados nesse grupo de vulneráveis. Essas informações indicam a estratégias e políticas de promoção da saúde entre UD
no Amapá, especialmente relacionadas ao diagnóstico e ao tratamento de infectados pelo HCV.
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Resumo

A hepatite B é uma doença de elevada transmissibilidade e é considerada um grave problema de
saúde pública. É uma doença infecciosa, viral, transmissível que pode se desenvolver de forma
sintomática ou não. A transmissão do vírus da Hepatite B se faz por via parenteral, e sobretudo, pela
via sexual. A principal medida de prevenção é a vacinação, realizada em três doses. O objetivo do
trabalho é avaliar o impacto das ações educativas e o resultado da vacinação contra hepatite B
voltada para os alunos em formação da Polícia Militar de um município do interior da Bahia. Trata-se
de um Relato de Experiência vivenciada por bolsistas de Extensão do Núcleo de Pesquisa e Extensão
em Vigilância da Saúde (NUPEVS) da UEFS através da realização de ações educativas em saúde,
testes rápidos contra hepatite B e C e da vacinação. Em Abril de 2018 foi realizada a 1ª etapa da
intervenção no 1º Batalhão da Polícia Militar (BPM) as ações aconteceram em dois dias, de modo a
facilitar a dinâmica. Para as ações educativas foram elaborados materiais informativos, orientações
em rodas de conversas e distribuídos questionários. Para a realização da vacinação foi estabelecida
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde a fim da disponibilização dos insumos e
imunobiológicos. Além da vacina de Hepatite B, foco do trabalho, foram disponibilizadas vacinas
contra TV, Dt e FA. O número de vacinados no 1º BPM foram de 162 ao total. Desses, 96 foram
vacinados contra Hepatite B, sendo que 74 doses foram administradas no público masculino e 22
doses no público feminino. A maioria dos indivíduos vacinados foram homens, grande parte sem
conhecimento da situação vacinal, não apresentando registros anteriores. Entre as mulheres nota-se
uma atenção maior quanto a esses aspectos. Todos foram orientados quanto a importância em
concluir o esquema e realizar o Anti-HBS. Com relação às doses administradas, 81 desses indivíduos
receberam a 1ª dose, 8 a 2ª dose e 7 a 3ª dose. Diante do exposto, percebe-se ainda o pouco
conhecimento desses profissionais a respeito da importância da vacinação para a prevenção da
doença, o que pode ser justificado pela dificuldade ou desinteresse em proceder com o esquema
vacinal ou até mesmo em considerar o cartão vacinal como um documento de importância sanitária.
Entretanto, considera-se que essas ações devem ter continuidade para que a população e, sobretudo,
os grupos vulneráveis possam ser conscientizados quanto a relevância da vacinação.
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Resumo

Sabe-se que o aumento do número de novos casos de infecção por HIV em adultos jovens, aponta
para uma importante questão, a falha nas medidas de prevenção. Sendo assim, o estudo objetiva
investigar o conhecimento e atitudes de estudantes universitários sobre a prevenção combinada do
HIV. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. Realizado na Faculdade Nova
Esperança, João Pessoa/PB. A amostra calculada considerando erro amostral de 5% e nível de
confiança de 95%, foi representada por 304 estudantes universitários matriculados na referida
Instituição de Ensino Superior. Os dados foram coletados nos meses de março e abril de 2018,
através de um questionário, após aprovação do projeto, pelo Comitê de Ética e Pesquisa e assinatura
do TCLE. Os resultados revelam que 70,7% dos participantes da pesquisa são do gênero feminino. A
faixa etária prevalente foi de estudantes entre 18 a 22 anos, representados por 56,9% dos
participantes. Informaram saber prevenir-se contra o HIV 99,3%, o uso do preservativo como forma de
prevenção foi citado por 98,3%. Quando questionados sobre o risco de uma relação sexual sem
preservativo, 93,4% possuem o conhecimento que em uma relação sexual sem camisinha com uma

pessoa infectada por HIV, pode haver contaminação. Porém, apenas 59% afirmaram usar o
preservativo nas relações, enquanto os que não usam, justificaram já possuir ligação afetiva com o
parceiro. Mesmo considerando o exame laboratorial como forma de prevenção, 62,8% nunca
realizaram os testes de laboratório. Através da pesquisa, foi percebido que um grande porcentual dos
estudantes universitários, tem dificuldade na compreensão sobre o HIV e ausência de conhecimento a
respeito da prevenção combinada, especificamente a profilaxia pré-exposição, importante estratégia,
utilizada como forma de reduzir o risco da infecção. A partir desses resultados, sugere-se um reforço
na realização de ações internas de promoção e prevenção para os próprios estudantes, desde o
ingresso a faculdade, a fim de evitar a infecção, quer seja por meio direto, através da relação sexual,
ou por acidentes com materiais perfurocortantes, durante o desenvolvimento de atividades
acadêmicas por se tratarem de estudantes da área de saúde. Diante disso, nota-se ainda a
importância da capacitação dos acadêmicos, como sendo um dos focos principais do trabalho do
profissional de saúde, na perspectiva de favorecer um cuidado integral a população.
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Resumo

A AIDS/HIV e as demais IST possuem um caráter múltiplo e para a prevenção o Brasil vem
desenvolvendo políticas voltadas à ações educativas, implantando serviços de assistência, promoção
de práticas seguras, aquisição e distribuição de preservativos, teste de laboratório, desenvolvimento
de estudos, capacitação de profissionais, distribuição gratuita de medicamentos e em especial neste
estudo, campanhas publicitárias voltadas para as emergentes populações vulneráveis. Objetivou-se
analisar as campanhas promovidas pelo MS (Ministério da Saúde), desde o carnaval de 1999 até o
carnaval de 2017. Trata-se de um estudo documental de caráter descritivo-exploratório. Utilizou-se
dos materiais das campanhas, como folders, cartazes, vídeos, gráficos de análise das
vulnerabilidades, disponíveis nas plataformas online e sites do Ministério da Saúde. Na década de
1980 havia uma média de 6,5 casos de AIDS em homens para cada caso observado em mulheres, no
período entre 1991 e 2001 a relação média modificou-se para 2,4; por isso, a campanha do carnaval
de 1999 foi voltada para as mulheres. Em 2003 foram notificados 152 casos de AIDS em adolescentes
do sexo feminino, alvo da campanha, contra 91 em adolescentes homens. As campanhas de 2004 e
2006 enfatizaram a seguridade e importância do preservativo, em 2008 volta-se para a juventude
abordando sexualidade e preconceito. Em 2009 o público prioritário foi à população com mais de 50
anos em resposta à tendência de crescimento da epidemia nesta população. Devido as campanhas
preventivas e de educação houve uma redução de em média 15% ao ano dos casos a partir de 1999.
As campanha promovidas pelo Ministério da Saúde, de 2015 à 2016, têm sido segmentadas para a
população jovem, e de HSH com o objetivo de informar acerca da prevenção contra o vírus da aids,
sobre a importância do uso da camisinha, somada a necessidade da realização do teste anti-HIV e
tratamento, oriundas da estratégia de prevenção combinada, reforçando o conceito “camisinha, mais
teste, mais medicamento”. Na sociedade brasileira, no período carnavalesco há um aumento das
vulnerabilidades para o HIV e outras IST, e neste sentido há distribuição extra de preservativos e
campanhas educativas em massa com foco nos resultados dos boletins epidemiológicos e dados
sobre a infecção dos anos anteriores. Considera-se que as mudanças no comportamento sexual da
população no período de carnaval fazem mudar os alvos das campanhas, o que tem sido efetivo para
a prevenção.
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Resumo

A infecção pelo HPV (Papilomavírus humano) é considerada a principal causa de câncer de colo de
útero em mulheres. Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), o câncer cervical é o terceiro
tumor mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colorretal, e a quarta
causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Pode manifestar-se também como verrugas genitais
em ambos os sexos. A transmissão do HPV se dá por contato íntimo oral, vaginal e anal, sendo um
vírus altamente disseminado no Brasil. O objetivo do trabalho, realizado por acadêmicos de medicina,
foi proporcionar orientações acerca da infecção pelo HPV, aos estudantes da Escola Municipal
Professora Maria José Carrascosa, no bairro Reginaldo em Maceió/AL. Essa atividade sucedeu-se em
duas etapas, primeiro houve a realização de palestra educativa para alunos entre 11 e 14 anos, a qual
abordou-se as diferentes formas de apresentação da doença causada pelo HPV e principais métodos
de prevenção. Já na segunda etapa, foi realizada uma oficina prática mostrando a forma correta de
utilização de preservativos em próteses da genitália feminina e masculina com a participação ativa dos
alunos na atividade, a fim de sanar as dúvidas quanto a aplicação desse método. Como este projeto
em saúde visa a orientação educativa, o esclarecimento em relação ao HPV entre os adolescentes, foi
alcançado. Dessa forma, foi estimulada a prevenção contra esse vírus, principalmente no que diz
respeito a campanha ministerial de vacinação, que atende especificamente a esta faixa etária e
representa a forma mais eficaz de proteção à infecção viral. É almejado que o conhecimento adquirido
por eles seja colocado em prática, para que haja diminuição na incidência de HPV, bem como a de
cânceres de colo de útero. Vale destacar que a maior parte dos adolescentes presentes na palestra,
não compreendiam a real importância da vacinação, não sabiam o que era o HPV, e nem os
malefícios que ele pode causar. Diante do explicitado, torna-se notório o quão é enriquecedor a
realização deste projeto com um grupo de adolescentes que necessitam de ações conjuntas entre os
profissionais, acadêmicos e os próprios habitantes, tendo a escola como um espaço da atenção
básica e núcleo motivador de saúde na comunidade escolar.
Palavras-chaves: Câncer de Colo Uterino, HPV, Prevenção
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Introdução: Síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS) é definida por uma agregação de doenças
relacionadas à infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), apresenta como padrão a
degeneração prolongada do sistema imunológico. As manifestações da doença podem ser:
hipertermia prolongada, definhamento, fraqueza, diarreia crônica, hipertrofia de glândula e doenças
oportunistas como tuberculose, pneumonia, candidíase, entre outras. O Tratamento do HIV é iniciado
anterior a manifestação da AIDS, baseia-se em uma terapia antirretroviral (TARV) com a finalidade de
reprimir a replicação do vírus. Além disso, a prática de hábitos de vida saudáveis e de atividades
físicas podem depreciar os malefícios causados pela doença. Logo, considera-se imprescindível os

cuidados sistematizados de enfermagem para se obter melhores condições de vida e reconhecer
as necessidades do paciente; e assim empregar seus conhecimentos teóricos e a assistência
prática.Objetivos: Descrever a experiência acadêmica durante a assistência de Enfermagem a um
paciente portador da síndrome da imunodeficiência adquirida (aids). Desenho do estudo: Trata-se de
um estudo descritivo apresentando natureza qualitativa do tipo relato de experiência. Métodos: A
abordagem foi desenvolvida durante o período de 16 à 30 de abril de 2018 na enfermaria de Doenças
Infecto Parasitárias (DIP) do Hospital das Clínicas localizado no município de Recife-PE, com um
paciente do sexo masculino, 20 anos, diagnosticado com B24, evoluindo com Tuberculose (TB)
disseminada, Farmacodermia e Linfonodomegalia peri-hepática. Resultados principais: Durante a
internação, a enfermagem implementou uma série de cuidados para a melhora e prevenção de piora
do quadro de farmacoterapia, além de procedimentos relacionados a melhora da TB, incentivos com
relação a nutrição adequada e informações sobre higiene oral. Como DE, evidenciaram-se três
:Disfunção sexual, déficit no autocuidado para alimentação, Integridade da pele prejudicada.
Conclusões: O PE direcionado ao paciente portador da AIDS possibilitou aos discentes um
ampliamento desse procedimento para ser empregado durante a assistência hospitalar. Foi
perceptível, problemas fisiológicos, psicológicos e sociais que o paciente enfrenta, além disso a
ausência de discernimento sobre a síndrome por parte da maioria da equipe de enfermagem, o que
acaba por demonstrar apreensão e preocupação de se infectarem pelo vírus HIV.
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Resumo

A evolução da epidemia da Aids, os crescentes aumentos dos números de casos de Sífilis e de
Hepatite B, no mundo e no Brasil, afetando sobremaneira as mulheres, especialmente aquelas
sabidamente com maior capacidade reprodutiva, nos incita a enfrentar um novo desafio – a vigilância,
profilaxia e controle da transmissão vertical dessas doenças. Este estudo se propõe a descrever a
implantação e desenvolvimento do programa de profilaxia da transmissão vertical do HIV, da Sífilis e
da Hepatite B, na Maternidade do Hospital Português (Real Mater) , uma grande maternidade privada,
localizado no Recife. Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, de base hospitalar,
compreendendo o período entre novembro de 2016 e maio de 2018, utilizando-se dados secundários
dos sistemas de internações hospitalares e laboratoriais (RealLAB) e relato de experiência pioneira
do núcleo de Epidemiologia hospitalar. Foram realizados 9.947 testes rápidos (603 em 2016; 6.716
exames em 2017 e 2628 em 2018) na maternidade, sendo 3.315 testes rápidos para HIV, e iguais
números para Sifilis e Hepatite B representando uma cobertura de 100% das gestantes em trabalho
de parto e 100% dos casos de abortamento, assistidos na maternidade do RHP. A frequência de
gestantes com HIV foi de 0,15% , de sífilis foi de 0,9% e de hepatite B de 0,06%. Foram realizadas as
profilaxias de todos os recém nascidos com risco de contrair as doenças de acordo com protocolo
ministerial. Foram realizados capacitações e treinamentos em serviço para toda a equipe assistencial
bem como, para pessoal técnico de laboratório fortalecendo e disseminando as ações de vigilância
Epidemiológica hospitalar. A adesão às condutas para a redução da transmissão vertical do HIV
observada no Real Mater do RHP desde outubro de 2016, tem revelado, a viabilidade da aplicação de
medidas de controle dessas doenças em maternidades de referência em Pernambuco, como também
tem permitido uma ação concreta sobre a redução do número de casos em menores de 13 anos.
Palavras-chaves: HIV, Sífilis, Hepatite B, Profilaxia da Transmissão vertical , Vigilância Epidemiológica Hospitalar
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Resumo

A hepatite B é considerada uma doença ocupacional e pode acometer os trabalhadores do setor de
limpeza pública através de acidentes com materiais perfuro cortantes[e1] descartados
inadequadamente pela maioria da população brasileira. O estudo tem como objetivo analisar o nível
de informação dos profissionais de limpeza pública sobre a Hepatite B, suas formas de transmissão e
a importância da vacinação para estes profissionais, além de avaliar o resultado da vacinação no
público alvo. Foi elaborado um relato de experiência por discentes do curso de Enfermagem da
Universidade Estadual de Feira de Santana durante a vacinação contra a Hepatite B para os
profissionais de limpeza pública do referido município do interior da Bahia. Durante a realização da
vacinação foram realizadas ações educativas de prevenção contra a doença, abordando meios de
transmissão, complicações e formas de prevenção, utilizando metodologias que estimularam a
participação do grupo e a troca de experiências entre os trabalhadores. Participaram dessa ação 122
profissionais da limpeza, sendo 117 (96,0%) do sexo masculino e 5 (4%) do sexo feminino. A idade
variou de 18 a 66 anos, com tempo de trabalho entre 17 dias a 30 anos. Foram aplicadas 110 doses
da vacina contra hepatite B, o que demonstra uma baixa cobertura vacinal e déficit de conhecimento
acerca da importância da vacinação entre esses profissionais, fato que foi constatado durante
questionamento no qual apenas 30 profissionais referiram conhecer as formas de transmissão da
doença e a importância da imunização. Do total, 27 (22,13%) destes profissionais mencionaram já ter
se acidentado com materiais perfuro cortante durante o manejo do lixo, e ao serem indagados sobre
os procedimentos realizados pós exposição a maior parte referiu não ter realizado qualquer
procedimento. Conclusão: Ainda se observa na prática que apesar da garantia do direito à vacina
muitos profissionais desconhecem a sua importância e a necessidade desse cuidado, colocando-os
muitas vezes em risco de contaminação pelo vírus da hepatite B. Nota-se, portanto, a necessidade de
implementar campanhas educativas afim de mobilizar os trabalhadores a se prevenir contra a hepatite
B através da adesão à vacinação.
Palavras-chaves: Hepatite B, Imunização, Vulnerabilidade em Saúde

PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA DEVIDO AO VÍRUS DE HEPATITE C: RELATO DE
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Resumo
A hepatite C (HCV) é doença endêmica no Brasil com manifestações tardias na maioria relacionadas ao dano hepático.
Porém, pode apresentar manifestações extra-hepáticas, como vasculites, glomerulonefrites ou alterações reumatológicas
menos comuns. O objetivo desse relato é descrever caso de púrpura trombocitopênica idiopática desenvolvida durante
infecção pelo HCV. Trata-se de uma mulher, 47 anos, portadora de HCV genótipo 1a há 3 anos, não cirrótica, acompanhada
rotineiramente em serviço de referência, que se apresentou em consulta de acompanhamento referindo petéquias,
equimoses, gengivorragia e astenia há 6 meses, com agudização há 15 dias. Exames laboratoriais com trombocitopenia de
13.000/mm3 e enzimas hepáticas pouco aumentadas. Ultrassom de abdome superior sem alterações e elastografia hepática
correspondendo a Metavir F0. Carga viral de 2.248.905 UI/mL (Log: 6,35). Consulta realizada 3 meses antes demonstrava
apenas discreta plaquetopenia de 81.000/mm3. Foi internada para investigação com hipóteses de arbovirose,
crioglobulinemia por HCV e púrpura trombocitopênica. Novos exames que seguiram a admissão mostraram trombocitopenia
de 1.000/mm3. Iniciada prednisona 1mg/kg/dia e transfundidos 6 concentrados de plaquetas. Novos exames laboratoriais,
mostraram Coombs direto positivo. O restante dos exames de autoimunidade foi negativo. Com a má resposta à corticoterapia
usual, optou-se por realizar pulsoterapia com metilprednisolona por 3 dias e imunoglobulina 1g/kg/d por 2 dias, obtendo-se
melhora das plaquetas (16.000/mm3). Concomitantemente ao tratamento imunossupressor, iniciou-se tratamento contra o
HCV com Sofosbuvir e Daclatasvir. Foram descartadas as causas mais comuns de trombocitopenia, o que, somado à melhora

progressiva com o tratamento para HCV, definiu o diagnóstico de púrpura trombocitopênica idiopática desencadeada pelo
HCV. Paciente evoluiu bem, teve alta após 44 dias de internação sem sinais de novas hemorragias com plaquetas em
140.000/mm3. Atualmente, desenvolveu RVS e plaquetas de 150.000/mm3. As manifestações extra-hepáticas autoimunes
pelo HCV apesar de incomuns são relevantes, podendo ameaçar a vida dos portadores da infecção. Atualmente, com os
tratamentos muito eficazes, seguros e mais curtos, pode-se interferir rapidamente em casos que, até recentemente, havia
muita dificuldade de manejo. Hoje com o acesso global ao tratamento para o vírus C tais casos provavelmente se tornarão de
mais fáceis de abordar.
Palavras-chaves: Hepatite C, Púrpura trombocitopênica idiopática, trombocitopenia
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Resumo

Introdução: .A qualidade de vida de pacientes vivendo com HIV/AIDS é essencial, tendo em vista o
caso específico dos adolescentes é ainda mais importante porque o jovem além de lidar com a
resistência e a aceitação da doença, deve também enfrentar os conflitos da puberdade. Uma doença
estigmatizada, como a AIDS, pode intensificar os conflitos adolescentes e afetar o ambiente social,
atividades diárias, sexualidade e a relação com outros indivíduos, gerando limitações físicas e
psicológicas. Objetivo: Revisar a Bibliografia acerca da temática proposta. Desenho do estudo:
Revisão Bibliográfica. Métodos: Trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura realizado
no período de 2016 a 2017, utilizando-se o banco de dados Medline e Lilacs. Nas buscas, foram
utilizados os descritores: Qualidade de vida, Aids, dificuldades, epidemiologia,tratamento. Foram
incluídos 25 artigos na revisão após os seguintes critérios: possuir menos de 5 anos de publicação e
que estivessem disponíveis. Discussão: Apesar do impacto da infecção pelo HIV/AIDS na saúde
psicológica e nas relações sociais dos indivíduos infectados, assim como no domínio físico, o uso da
TARV provocou consequências positivas na saúde psicológica, proporcionando a desconstrução da
ideia de morte advinda ao diagnóstico de portador do HIV/AIDS e a construção de melhores
perspectivas de vida. A desigualdade do papel social entre o homem e a mulher influencia
negativamente, na qualidade de vida de mulheres vivendo com o HIV/AIDS. Essa influência negativa
parece se tornar veemente em consequência da dependência econômica e emocional do parceiro, do
baixo nível educacional e a falta de autonomia sobre seu corpo, da comercialização e violência sexual,
da dificuldade em convencer o parceiro a usar preservativo, do medo de ser rejeitada e da mudança
na rotina de vida sexual e afetiva em decorrência da dificuldade de expor sua condição de portadora
do vírus. Conclusão: A adesão ao tratamento em HIV/AIDS está relacionada a um aumento da

sobrevida e de sua qualidade. Porém deve-se respeitar a posição pessoal do portador para fazer ou
não o tratamento. O profissional deve incentivar o paciente a aderir o tratamento, informando sobre
efeitos colaterais, bem como, sobre a condição de saúde do paciente e sobre a doença. Esta conduta
se faz importante para que o indivíduo possa participar da escolha terapêutica, compartilhando do
processo de tomada decisão, se responsabilizando pela sua saúde e pela sua melhora.
Palavras-chaves: Aids, Epidemiologia, dificuldades, qualidade de vida, Tratamento
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Resumo
Introdução: A importância da participação da família no cuidado ao paciente e a necessidade de agregação no processo de
hospitalização, é um eixo importante do cuidado centrado no paciente. O termo Cuidado Centrado no Paciente e Família
(CCPF) surgiu no Brasil em meados de 1990, porém, atualmente as práticas de saúde , advém do modelo centrado na
doença, sendo assim o Ministério da Saúde iniciou ações para a reorientação do modelo assistencial. Objetivo: Inferir
reflexões para o cuidado centrado na família e pessoa convivendo com HIV/AIDS. Desenho do estudo: Estudo qualitativo,
descritivo através de uma revisão bibliográfica. Métodos: Revisão integrativa com a questão norteadora: “Quais as evidências
disponíveis para o cuidado centrado na familia e pessoa vivendo com HIV/AIDS ?”. As buscas ocorreram na base de dados
PubMed, com os descritores: “family-centered care and AIDS”. Os artigos selecionados foram lidos na integra por dois
pesquisadores, para a coleta e análise dos dados. Resultados principais: Inicialmente foram encontrados 44 artigos, após
leitura dos títulos e resumos, 06 foram selecionados, sendo 04 artigos provenientes dos Estados Unidos da América, e 02 da
África. As reflexões realizadas, inferem que o modelo do CCPF é reforçado como ferramenta que melhora: 1) a comunicação
e tomada de decisão; 2) na qualidade de vida; 3) e minimiza a utilização desnecessária dos serviços de saúde. Algumas
pesquisas ocorreram com familiares de pacientes em cuidados paliativos, as quais potencializaram a família como tomador de
decisão substituto e forneceram suporte necessário mediante a morte. Outras resultaram na implementação e subsídio da
família de crianças e adolescentes vivendo com HIV/AIDS, influenciando no bem estar, condições de vida e desenvolvimento
das potencialidades das crianças e adolescentes e melhor manejo dos cuidados prestados pelos dos familiares. Discussões
e conclusões: Os artigos analisados evidenciam ações isoladas, mas reforçam o CCPF como de grande importância no
atendimento de famílias e pacientes convivendo com HIV/AIDS. Infelizmente no Brasil o CCPF está em fase inicial, sendo
assim necessita de muitas pesquisas e mudanças nas política públicas, para tornar-se realidade na atenção a saúde e uma
política de serviço. Este modelo empodera o paciente e família através do aprendizado, apoiando a redução do abandono de
tratamento e reinternações.
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Resumo

Introdução: A qualidade de vida (QV) acompanha o tratamento de pessoas que vivem com HIV/Aids
(PVHA), junto com inovações farmacológicas, que permitem prolongar a vida do indivíduo e manter
seu bem- estar1. A QV deve ser um propósito constante na construção de políticas públicas de saúde
e sociais. Objetivo: Investigar a influência do tempo de diagnóstico e tratamento na QV de PVHA.
Desenho de estudo: Descritivo, transversal e quantitativo. Métodos: Estudo desenvolvido em um
serviço de assistência especializada do Recife, com 150 indivíduos com, pelo menos, 18 anos e
soropositivos para HIV. Foram feitas entrevistas, de janeiro a junho de 2016, para coletar variáveis
epidemiológicas e para avaliar a QV. A QV foi mensurada pelo whoqol HIV bref2, que é dividido em 6
domínios (físico, psicológico, independência, relações sociais, ambiente e espiritual). Os dados foram
armazenados no programa computacional SPSS 18.0. Para identificar a relação da QV com o perfil
epidemiológico foram usados os testes de Mann-Witney e Kruskall-Wallis. O nível de significância foi
5%. Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e as normas da
resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde3 foram respeitadas. A pesquisa foi aprovada
pelo comitê de ética em pesquisa do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP)
sob parecer 1.112.733. Resultados: Houve predominância de: mulheres, pessoas com 2º grau
completo e de baixa renda (65%,29%,61%, respectivamente). Os extremos de idade foram de 18 a 69
anos, com média de 37,2 anos e desvio padrão (DP) de 10,7 anos. O tempo médio de diagnóstico do
HIV foi de 6,2 anos e DP de 16,5 anos. A média de tratamento com a terapia antirretroviral (TARV) foi
de 5,5 anos e DP de 7,1 anos. A maioria (56,7%) tinha descoberto a doença a menos de 5 anos
(p<0,01) e 62% usavam TARV a menos de 5 anos (p<0,01). O tempo de diagnóstico e tratamento não
mostraram influência estatística sobre a QV de (p>0,05). Discussão: O tempo de diagnóstico foi
heterogêneo entre os domínios, já aqueles que fazem uso de TARV a mais de 10 anos tiveram
melhores escores em cinco domínios, exceto independência. Esse quadro pode remeter que com o
passar do tempo há um amadurecimento na percepção do viver com HIV4,5. Conclusões: A
compreensão de QV para as PVHA é fundamental para a progressão do tratamento, já que o
diagnóstico de HIV repercute sobre o indivíduo e estende-se para todas as áreas da sua vida.
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Resumo

Introdução: Os adolescentes são classificados como grupo populacional de risco elevado para
Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), pois iniciam cada vez mais cedo a atividade sexual e,
comumente, sem a utilização do preservativo e/ou com parceiros casuais. Objetivo: Identificar a
prevalência e as características sociodemográficas associadas ao hábito de manter relações sexuais
sem preservativo entre adolescentes de 15 a 19 anos. Desenho do estudo: Estudo transversal e
quantitativo, com abordagens descritiva e analítica, realizado entre setembro/2014 e agosto/2015 com
1.061 adolescentes de 15 a 19 anos dos municípios de Lagarto e Tobias Barreto, Sergipe, Brasil.
Métodos: A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionário sobre características
sociodemográficas e comportamentos de risco para IST’s. Para análise estatística foram utilizadas as
técnicas univariada e bivariada e o teste Qui-quadrado de Independência de Pearson com
significância < 0,05 no SPSS 20.0. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade Federal de Sergipe com o seguinte CAAE: 35147814.8.0000.5546. Resultados: A
prevalência do hábito de manter relações sexuais sem preservativo foi de 19,5% (n= 207) entre os
adolescentes avaliados, sendo maior entre aqueles com idade entre 17 e 19 anos (66,7%; p= <
0,001). Pontua-se que não foi observada associação estatisticamente significativa entre as variáveis
sexo (p= 0,675), zona de moradia (p= 0,660) e nível de escolaridade da mãe (p= 0,964) com o sexo
sem proteção nesta faixa etária. Discussão: Os resultados corroboram com as evidências de outros
estudos nacionais com delineamento metodológico semelhante. Acredita-se que uma das principais

causas desta problemática é a ideia equivocada do uso do preservativo na relação sexual tornar difícil
ou inibir o prazer dos envolvidos. Conclusão: Um número considerável de adolescentes de 15 a 19
anos dos municípios avaliados configuram-se como grupo vulnerável às IST’s em razão da não
utilização do preservativo nas relações sexuais.
Palavras-chaves: Adolescentes, Doenças Sexualmente Transmissíveis, Preservativos
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Resumo

MRS, 36 anos, professor, natural e procedente de Maceió-AL. Vem ao HEHA com história de diarreia
há 03 meses, perda ponderal de aproximadamente 5kg, além de febre e vômitos esporádicos.
Procurou a UBS, onde foi diagnosticado com anemia severa e quadro infeccioso, e foi prescrito sulfato
ferroso e antibiótico, apresentando melhora clínica inicial, com retorno dos sintomas após uma
semana. Na admissão, encontrava-se desidratado, hipocorado, com lesões arroxeadas em palato
duro, com abdome distendido e dolorido à palpação e com linfonodos cervicais e submandibulares
móveis e indolores. Realizado teste rápido de HIV reagente, endoscopia digestiva alta e colonoscopia
evidenciando leões vegetantes em esôfago, duodeno e intestino grosso. Feito histopatológicos das
lesões com quadro morfológico compatível com sarcoma de Kaposi e estudo imuno-histoquímico com
diagnóstico de acometimento da mucosa por Sarcoma de Kaposi. Foi tratado com metronidazol e
sulfamatoxazol + trimetoprim. A terapia antirretroviral escolhida foi tenofovir, lamivudina e dolutegravir.
O paciente foi encaminhado para quimioterapia após confirmação diagnóstica. O Sarcoma de Kaposi
(SK) é uma neoplasia maligna multifocal resultante da proliferação anormal do endotélio vascular,
tanto dos vasos sanguíneos, como dos linfáticos. Caracteriza-se por ser neoplasia com evolução
indolente e apresentar quatro formas clinicas: clássica, endêmica, iatrogênica e epidêmica,
relacionada ao HIV. Os pacientes com AIDS têm 100000 vezes mais possibilidade de desenvolver SK
que a população em geral. Inicialmente surgem lesões violáceas, nodulares, maculosas e em placas
em porção distal de membros. A pele e as mucosas são mais frequentemente acometidas e o
comprometimento visceral ocorre em estágios mais avançados e é mais frequente no trato
gastrointestinal e pulmões. O tratamento para formas localizadas é cirúrgico e para formas cutâneas
maiores e acometimento visceral feito com quimioterapia. O início do uso da TARV em pacientes com
AIDS e SK influencia na regressão da lesão e na melhoria da qualidade de vida do paciente.
Palavras-chaves: AIDS, HIV, Sarcoma de Kaposi, TARV
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Resumo

PHRG, 14 anos, estudante, natural do Rio de Janeiro-RJ e procedente de Maceió-AL. Vem ao HEHA
com relato que há 03 dias apareceu lesão cutânea, vesicular, dolorida e pruriginosa em testículo e
pênis, que após 24 horas progrediu para glúteo, membro inferior esquerdo até região plantar. Queixase de tontura e vômitos. Nega febre. Sem comorbidades conhecidas. Exame físico evidenciando
múltiplas lesões herpéticas, agrupadas em cachos, estendendo-se da região lombar esquerda até a

fossa poplítea ipsilateral e acometendo ainda região genital e planta do pé esquerdo. Realizado
hemograma, bioquímica, glicemia em jejum, sem alterações, além de teste rápido de HIV e VDRL não
reagentes. Feito tratamento com aciclovir 30mg/kg/dia divididos de 8/8h por 5 dias. Recebeu alta com
lesões em cicatrização. O herpes simples é uma infecção causada por vírus de DNA de dupla hélice
da família Herpesviridae, com duas espécies conhecidas HHV1 e HHV2. O HHV1 é o principal agente
do herpes orofacial ou labial e o HHV2 costuma ser o causador do herpes anogenital, mas existem
evidências crescentes que ambos podem ser implicados em qualquer forma clínica. O vírus penetra
na mucosa por pequenas lesões cutâneas a partir do contato com um hospedeiro infectado. Após a
entrada, se multiplica nas células epiteliais e penetra nas terminações nervosas e é transportado via
axonal em direção ao núcleo de neurônios sensitivos nos gânglios neurais. Nos gânglios, o vírus
permanece latente durante o resto da vida do hospedeiro. Em 90% dos casos, a inoculação inicial
pelo vírus leva a uma infecção assintomática. Todavia, pode ocorrer gengivoestomatite, adenopatia
regional e herpes cutâneo. Em pacientes imunocompetentes, normalmente ocorrem as formas
orofacial, anogenital e ocular; já em imunocomprometidos, podem ocorrer formas disseminadas e
encefalite herpética. Nos pacientes imunossuprimidos ocorre um defeito na imunidade celular que leva
a um declínio da resposta imunológica ao HSV, podendo causar apresentações clinicas mais
exuberantes da doença. O paciente apresentou forma disseminada apesar de ser imunocompetente,
porém apresentou evolução clínica satisfatória com o tratamento preconizado com aciclovir.
Palavras-chaves: Herpes simples, HHV-1, HHV-2, Imunodepressão
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Resumo

Na gestação alterações fisiológicas, incluindo alterações imunológicas podem interferir na
manifestação do papilomavírus humano (HPV) e possui grande risco de transmissão vertical e
obstrução de canal de parto. Paciente sexo feminino, 23 anos, GIIPIA0 com cesariana prévia, cursa
com 30 semanas de gestação, procura unidade básica devido a lesões verrucosas na região vulvar há
uma semana. Em sua primeira citologia oncótica cervical apresentou NIC I. Ao exame físico presença
de condilomas em região da vulva e períneo. Com a hipótese diagnóstica da Condilomatose Vulvar
pelo HPV a paciente foi submetida a aplicação do ácido tricloroacético (ATA) a 80%. Os subtipos do
HPV que comumente cursam com condilomas são o 6 e 11, clinicamente como lesões verrucosas na
pele ou mucosas ou pápulas exofíticas. Na gestação, devido diminuição da resposta humoral, pode
evidenciar um aumento na dimensão das lesões bem como no número por aumento da replicação
viral. O diagnóstico é dado com história clínica e exame físico. O tratamento recomendado é com o
ATA que funciona como um agente cáustico capaz de destruir o condiloma por coagulação química,
não oferecendo risco teratogênicos e evita o principal meio de contaminação que é pelo contato com a
lesão. A transmissão vertical é menor observada em partos cesáreos, mas não é protetora, portanto
infecção pelo HPV não é uma indicação de cesariana. A via de parto continua dependendo das
condições obstétricas, sendo a cesárea indicada nos casos de obstrução de canal de parto ou grande
risco de hemorragia, um tipo de complicação para o recém-nascido seria o próprio condiloma em
diversas topografias, como cavidade oral e laringe. Ao retirar disso tudo se nota que a gestação
apresenta peculiaridades em relação a infecção pelo HPV, a observação clínica favorece a hipótese e
o pré-natal representa uma oportunidade de contato entre a mulher e o sistema de saúde,
aumentando a chance do diagnóstico precoce de lesões neoplásicas como o carcinoma epidermóide
de colo de útero e das infecções sexualmente transmissíveis, ambas pelo HPV, sendo essencial para
a quebra no ciclo de disseminação dessas doenças.
Palavras-chaves: Condiloma acuminado, Cuidado Pré-Natal, Infecções por Papillomavirus
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Resumo

A reconstituição imune é o objetivo da terapia antirretroviral (TARV). Em alguns pacientes, observa-se
um quadro clínico de caráter inflamatório exacerbado, chamado de SIR, associada ao início da TARV,
principalmente nos pacientes com doença avançada e imunodeficiência grave, com presença de
coinfecções e/ou comorbidades, com anemia, com desnutrição. O objetivo deste trabalho é apresentar
um caso de SIR associado à coinfecção de histoplasmose e micobacteriose. Paciente masculino, 50
anos, natural de N. S. do Socorro e procedente de Aracaju, Sergipe, foi admitido em maio de 2018 na
enfermaria de Infectologia para investigação diagnóstica. Pessoa vivendo com HIV desde 2008
(células T CD4: 529; carga viral: 02 mil), apresentou, após a introdução de TARV em janeiro de 2008
(células T CD4: 38; carga viral: 458 mil), lesões nodulares hipercrômicas disseminada no corpo e
lesões eritêmato-escamativa em face, tosse seca, perda de peso (30kg em 5 meses), inapetência,
febre de origem indeterminada. Na internação, apresentava esplenomegalia, pancitopenia e
manutenção dos picos febris. Na investigação da febre, foram descartadas causas como endocardite,
infecção urinária, sinusite, colelitíase, leishmaniose visceral. A biópsia de pele foi descrita com um
processo inflamatório crônico granulomatoso cutâneo caracterizado por infiltrado linfo-histiocitário
esboçando granulomas, tendo em meio diminutas estruturas com características de esporos, isolados
ou formando pequenos agrupamentos, pelo método PAS e pelo método de GROCOTT associado a
pesquisa de BAAR pelo método ziehl-neelsen positiva. Em discussão com a patologista responsável,
a histologia corresponde a uma coinfecção. Além disso, foi coletado medula para cultura de fungo e
micobactéria e para pesquisa direta de micobactéria, sendo este BAAR positivo em medula. O
tratamento inicial da histoplasmose disseminada foi feita com dose acumulada de anfotericina B
lipossomal 2100mg, apresentando melhora da pancitopenia e da febre, mantendo tratamento com
itraconazol. Antes do término da anfotericina, foi introduzido claritromicina associado a COXCIP-4,
devido a falta de etambutol isolado com mudança da TARV (dolutegravir para raltegravir). Desta
forma, o paciente foi de alta com melhora parcial do aspecto das lesões dermatológicas, melhora do
estado geral, da inapetência e da febre. Atualmente aguardamos resultado de culturas para fungo e
para mycobacterium sp. Enviadas para o laboratório Central de Sergipe.
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Resumo

A infecção pulmonar é a complicação mais frequente no hospedeiro imunocomprometido. Tais
pacientes são um desafio para o médico, por múltiplos sítios infecciosos, apresentações atípicas e
organismos multirresistentes. O objetivo deste trabalho é descrever um caso de tuberculose
disseminada e aspergilose pulmonar concomitantes em paciente com AIDS. Realizou-se um relato de
caso, com informações obtidas do prontuário e revisão da literatura. Trata-se de um homem, 22 anos,
morador de Cuiabá, soropositivo para HIV por transmissão vertical, com tratamento irregular e
abandono há um ano. Apresentou queixas de tosse produtiva com secreção hialina há cerca de 21
dias, emagrecimento, febre, calafrios, astenia e mialgia. Relatou ser fumante e usuário de droga. Ao
exame físico estava em mau estado geral, emagrecido, taquidispneico, murmúrio vesicular
universalmente diminuído, com sibilos e estertores crepitantes em hemitórax direito. Último exame
laboratorial mostrava carga viral de 146.926 cópias/ml e CD4 de 12 cél/mm³. Iniciado terapia empírica
para tuberculose pulmonar (TB), pneumocistose e pneumonia bacteriana. O exame de bacterioscopia
do escarro inicial foi negativo para bacilos álcool-ácido resistentes (BAAR), mas o teste rápido

molecular GeneXpert para Mycobacterium tuberculosis foi positivo, bem como a hemocultura. O
lavado broncoalveolar revelou hifas hialinas septadas com dicotomias e cultura positiva para
Aspergillus sp. Devido ao paciente ter HIV multirresistente à terapia anti-retroviral vista em
genotipagens anteriores, foi optado pelo tratamento com Etravirine, Raltegravir, Maraviroque e
Darunavir/ritonavir. Pela Rifampicina estar contraindicada com Darunanir e Etravirine, foi optado por
tratamento com Isoniazida, Pirazinamida, Etambutol, Estreptomicina e Levofloxacina para TB, até a
Rifabutina estar disponível para uso no SUS. Para a aspergilose pulmonar, foi iniciado tratamento com
Voriconazol. O paciente evoluiu bem, com alta hospitalar. A co-infecção TB/HIV é responsável pelo
aumento da incidência, da prevalência e da mortalidade por TB. Quanto maior a imunossupressão,
menos usual é a apresentação e maior é o envolvimento extrapulmonar. A aspergilose invasiva ocorre
em doentes com HIV avançado, mais comum nos em uso de glicocorticoides ou neutropênicos, com
alta taxa de letalidade. Conclui-se que existe a possibilidade de pacientes com AIDS ter múltiplos
focos e agentes infecciosos, e devemos sempre acrescentá-los no diagnóstico diferencial.
Palavras-chaves: aids, aspergilose, tuberculose
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Resumo
A atividade extensionista da Universidade tem a precípua função de ser o elo entre a academia e a prática das atividades de ensino e de
pesquisa com as demandas sociais da maioria da população; assim, a extensão tem importante papel na formação do aluno e futuro
profissional, devendo estar sempre comprometida como um processo educativo, cultural e científico capaz de promover a interação
entre as pesquisas e a sociedade. Com o objetivo de demonstrar essa importância na formação dos futuros profissionais é que
relataremos as experiências vivenciadas enquanto extensionistas do Programa de Bolsas de Extensão (PROBEX) no ano de 2017. Este
programa tem por objetivo contribuir com a experiência do discente e futuro profissional com o público, na construção de elos entre a
teoria e a prática por meio de atividades desenvolvidas em contato com a comunidade escolar. Nesse sentido, atuamos em duas
escolas da rede pública de ensino fundamental e médio do estado da Paraíba na divulgação de informações em sala de aula por meio
de seminários e discussões acerca das seguintes Doenças Sexualmente Transmissíveis: AIDS, Sífilis, HPV, Gonorreia e Herpes. A
metodologia usada foi distribuir os temas referidos anteriormente entre os extensionistas. Cada extensionista ficou responsável por
estudar os temas e apresentar as principais informações relacionadas às doenças, epidemiologia, agentes etiológicos, formas de
contágio, prevenção e tratamento para os alunos, promovendo uma discussão com o objetivo de gerar um aprendizado crítico-reflexivo e
de instruir, principalmente, sobre a prevenção dessas doenças bastante prevalentes em adolescentes e adultos jovens, faixa etária que
corresponde ao público atendido. O resultado dessa intervenção foi muito positivo, pois os estudantes das redes de ensino atendidas
corresponderam as nossas expectativas: participaram como sujeitos ativos nas discussões sobre os temas, relataram casos das
doenças em familiares e/ou conhecidos e tiraram dúvidas recorrentes acerca do uso adequado dos métodos de prevenção e de
diagnóstico das doenças. Com isso, é importante salientar que a troca de conhecimento entre a população e os discentes participantes
do Programa de Extensão é fundamental para a formação dos futuros profissionais médicos.
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Resumo
Esse trabalho relata a vivência da equipe multiprofissional após a avaliação da satisfação dos usuários do Serviço de
Assistência Especializada (SAE), no uso da ferramenta Terapia Comunitária (TC), realizada em dezembro de 2017. A
avaliação possibilitou a ampliação de tempo para a etapa da TC denominada escolha do tema e sua respectiva

contextualização e problematização e, inseriu dinâmicas que encorajasse as pessoas que vivem com HIV (PVHIV), a
dialogarem sobre as atitudes negativas "inconscientes" nas relações interpessoais verbalizadas e mantidas no grupo. Acolher
as necessidades imediatas relatadas pelos membros participantes da Roda de TC. Foram utilizados os depoimentos
espontâneos das PVHIV, emitidos durante o processo das três Rodas de TC realizadas, sem interferência da equipe
multiprofissional. Os depoimentos refletem: aprendizagem no enfrentamento de resoluções de problemas; reflexão e novas
percepções em relação aos conflitos; autoaceitação; fortalecimento dos vínculos; necessidade em continuar trazendo para o
grupo demandas relacionadas as questões individuais e de relacionamentos interpessoais. Os usuários relataram encontrar
no grupo apoio, segurança, afeto,coragem para enfrentamento dos estigmas sociais. A TC é um instrumento de
compartilhamento das dificuldades vivenciadas no cotidiano das PVHIV, em um ambiente de escuta, empoderamento e
estímulo à resiliência, que visa discutir sua problemática, oportunizando diversas percepções e alternativas variadas de
enfrentamento dos problemas num espaço coletivo de forma breve, espontânea e eficaz.
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Resumo

Introdução: A síndrome da imunodeficiência humana é um problema de saúde pública e está em
constante ascensão. De acordo com o Ministério da Saúde (2017), registros em Pernambuco (PE),
evidenciaram um aumento da incidência de HIV/aids entre os jovens. Portanto, é viavél realizar ações
de conscientização com os jovens sobre HIV/aids, pois a educação em saúde é uma ferramenta
crucial para a prevenção do vírus e para diminuir os preconceitos da doença. Objetivo: Relatar a
experiência dos acadêmicos de medicina numa ação educativa em saúde sobre a prevenção do
HIV/aids numa escola pública de Recife-PE. Desenho do estudo: O presente estudo é um relato de
experiência vivenciado por acadêmicos de medicina numa ação educativa com estudantes do 9º ano
de uma escola pública em 2016. Métodos: A atividade educacional foi realizada em duas fases: uma
palestra educativa com interação da plateia sobre HIV/aids; seguida da discussão com perguntas
referentes a palestra realizada com brindes. Resultados principais: Na palestra, a maioria dos
alunos durante as perguntas sobre HIV/aids, não sabiam informar o que era a doença, como se
transmitia, sua prevenção e tratamento e boa parte ficaram receosos de falar pelo estigma social da
doença. Mas ao decorrer da palestra, os alunos ficaram mais participativos e na discussão
responderam ativamente sobre o que tinham aprendido na palestra. Discussão: Antes da palestra, os
acadêmicos questionaram os alunos sobre o HIV/aids e apenas uma aluna se prontificou a passar sua
visão acerca dos conhecimentos gerais deste tema. Isso reflete a falta de conhecimentos pelo público
e/ou o estigma social que impede a conversação sobre o tema. No início da apresentação, alguns
alunos se dispersaram em certos momentos nos quais foram abordados assuntos sobre convenções
sociais estigmatizadas pela sociedade. Mas, ao decorrer da palestra, os estudantes da escola pública
se mostraram participativos e interessados. Ao fim da explanação, realizou-se uma discussão com
perguntas que apesar da euforia do público, houve êxito quanto à avaliação dos conhecimentos
adquiridos na palestra. Conclusão: A experiência revelou aos acadêmicos a importância da educação
sexual como base do processo de promoção da saúde e prevenção da doença. Durante a dinâmica,
identificou-se um conhecimento parcial acerca do HIV/aids e a presença do estigma social da doença.
Mas, ao final, gerou um feed-back positivo sobre a abordagem, com aprendizado e esclarecimentos
de dúvidas.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: COLETA DE DADOS DOS PRONTUÁRIOS DE PACIENTES COM
HIV/AIDS ACOMPANHADOS AMBULATORIALMENTE EM UMA POLICLÍNICA EM RECIFE-PE

Autores

Maria Eduarda Valadares Santos Lins 1, Maria Clara Arruda de Santana 1, Priscila Maciel
de Araújo 1, Thiago Meira e Sá Cunha 1, Nayara Bezerra Wanderley 1, Nadja Maria Jorge
Asano 1, Manuela Barbosa de Souza 1

Instituição 1 UNICAP - Universidade Católica de Pernambuco (R. do Príncipe, 526 - Boa Vista, Recife
- PE, 50050-900), 2 Policlínica Lessa de Andrade - Policlínica Lessa de Andrade (Estr. dos
Remédios, 2416 - Madalena, Recife - PE, 50770-120)
Resumo

Introdução: O prontuário é crucial no atendimento à saúde, tendo informações necessárias para o
seguimento e a evolução do paciente. No Brasil, a maioria das instituições de saúde são carentes do
prontuário eletrônico, sendo difícil acessar e integrar os dados dos pacientes, pela escrita ilegível e
falta de informação nos registros escritos. Objetivo: Descrever a experiência dos acadêmicos de
medicina na coleta de dados dos prontuários de portadores HIV/aids. Desenho do estudo: Trata-se
de um relato de experiência vivenciado por acadêmicos de medicina da Universidade Católica de
Pernambuco em coletas dos dados de prontuários na Policlínica Lessa de Andrade entre agosto de
2016 e março de 2017. Métodos: Os acadêmicos realizaram a coleta de informações nos prontuários
não eletrônicos referentes à condição socioeconômico-epidemiológica e clínica dos pacientes, a partir
do acesso aos registros com o nome do paciente e número do prontuário no Serviço de Arquivo
Médico e Estatística (SAME). Resultados principais: Foram analisados 325 prontuários e cerca de
2/3 tinham informações incompletas sobre a semiologia e seguimento do paciente. Boa parte dos
dados estavam ilegíveis e o acesso aos prontuários foi complicado pelo sistema do estabelecimento
de busca e retirada dos documentos. Discussão: Nos prontuários, notou-se desorganização da sua
estrutura com precariedade dos dados em relação aos pontos cruciais da semiologia, como na
anamnese, principalmente na primeira consulta. A maioria das condutas não eram claras e muitos
registros estavam ilegíveis, dificultando reconhecer as informações contidas nos prontuários. Havia
falta de padronização nas fichas de admissão e evolução e dificuldade de reconhecer a cronologia das
consultas subsequentes. Os arquivos mais antigos possuíam mais dados em comparação com os
recentes, possivelmente pelo maior contato com o paciente e cuidados ao prontuário antigamente.
Houve incompatibilidade dos nomes e os números dos prontuários para o acesso aos registros,
demonstrando desorganização do sistema não eletrônico. Conclusão: Há uma falta de
comprometimento do profissional de saúde no preenchimento adequado e legível do prontuário, sendo
um fator negativo na coleta e para o paciente. É viável investimentos em prontuário eletrônico nas
instituições de saúde do Brasil para melhorar a coleta de informações, minimizar erros operacionais e
beneficiar o paciente em seu acompanhamento.
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Resumo
Introdução: A entrevista é uma técnica pertinente para obter informações e permite avaliar atitudes, sentimentos e valores
implícitos ao conhecimento. Em determinados públicos, há dificuldade para obter respostas, como em portadores do HIV/aids,
devido ao estigma social dessa doença, sendo necessário a empatia na realização da entrevista. Objetivo: Relatar a
experiência dos acadêmicos de medicina em entrevistas com portadores do HIV/aids numa Policlínica em Recife-PE.
Desenho de estudo: Trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicos de medicina da Universidade Católica
de Pernambuco em entrevistas com portadores do HIV/aids na Policlínica Lessa de Andrade em janeiro de 2017. Descrição:
Os acadêmicos realizaram as entrevistas em pacientes portadores de HIV/aids marcados para as consultas e por demanda
espontânea que vinham pegar medicação na Policlínica, sendo apresentado o termo de consentimento livre e esclarecido e
explicado o funcionamento da coleta. Além disso, na entrevista, os entrevistadores orientavam sobre prevenção e esclareciam
dúvidas sobre HIV/aids. Resultados principais: Foram realizadas 200 entrevistas, das quais 2/3 dos pacientes
demonstraram-se participativos e colaboraram com as perguntas, porém nos outros 1/3 a coleta foi dificultada.
Vários pacientes não aceitaram realizar a entrevista e uma pequena parcela que fizeram, desistiram após ter iniciado.
Discussão: Boa parte dos pacientes responderam às perguntas e demonstraram dificuldade de aceitar a doença no momento
do diagnóstico. Mas, posteriormente, com a ajuda de amigos e familiares, conseguiram superar. Esse apoio social também
contribuiu para a boa adesão ao tratamento antirretroviral e prevenção da transmissão do HIV/aids. Outros não conseguiam
contar para as pessoas próximas, e relatavam ser difícil conviver sozinho com a doença. Nesses pacientes, os acadêmicos
encorajaram-nos a conversarem com psicólogos e/ou tentar conversar com essas pessoas. Certos pacientes se

demonstravam receosos em conversar e muitos estavam apressados, o que gerou algumas desistências. Conclusão: Notase que os próprios pacientes demonstram receio de conversar sobre a doença pela discriminação da sociedade. Em
contrapartida, os pacientes com apoio social de amigos e familiares mostraram melhor aceitação, adesão ao tratamento e
prevenção do HIV/aids. As entrevistas proporcionaram aos acadêmicos conhecer sobre a realidades desses pacientes e
orienta-los sobre essa doença.
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Resumo
As representações sociais referem-se ao senso comum, resultando em uma consciência coletiva. Ela dar sentido à realidade
social e produz identidade. Assim, o homem é visto como um ser forte, invulnerável. Essas concepções fragilizam a saúde do
homem e implica em riscos para determinadas doenças, uma delas o HIV/AIDS. Com isso, além de toda complexidade nos
aspectos físicos da doença, há o desencadeamento de situações e problemáticas referentes ao próprio estigma que a infecção
pelo HIV trás consigo. Desse modo, gera-se uma visão e identificação pela sociedade desse homem portador do vírus. O
estudo tem por objetivo descrever as representações sociais do HIV/AIDS sob a ótica de usuários do sexo masculino
portadores do vírus. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, do tipo descritiva. Para desenvolvimento do estudo
realizou-se o levantamento das produções científicas nas bases de dados: LILACS, BDENF, MEDLINE.. Os descritores
utilizados foram: Homem, HIV/Aids, Atenção à saúde. Tivemos como critérios de inclusão: artigos publicados em português,
inglês e espanhol, disponíveis na íntegra, com limite masculino, no formato de artigo original, teses e monografia, publicados
no período de 2010-2015. Para o desenvolvimento da pesquisa foi definido a seguinte pergunta norteadora: Qual a
representação social do HIV/AIDS sob a ótica do homem portador do vírus? Os estudos mostram que a grande maioria dos
homens associam o HIV à morte e/ou sujeira e acreditam que o HIV/Aids seja uma doença relacionada apenas a “grupos de
risco” (homossexuais e profissionais do sexo), entretanto afirmam ter consciência que o homem quando possui relações
extraconjugais com indivíduos desse “grupo de risco” está vulnerável a adquirir o HIV/Aids. Diante do exposto pode-se
concluir que há desconhecimento por parte do público masculino sobre o cenário atual do HIV/Aids no mundo. Estudos já
comprovaram que à infecção pelo vírus não está mais associada a grupos de risco e sim a comportamentos de risco onde
todos os indivíduos independente de classe social, econômica e orientação sexual estão vulneráveis.
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Resumo
O vírus da hepatite C (VHC) é uma das principais causas de doença hepática crônica em todo o mundo. No Brasil, estudos
epidemiológicos são escassos e pouco precisos, englobando áreas geográficas e populações restritas, havendo
predominância do genótipo 1, seguida pelo genótipo 3 e 2. A resistência à insulina (RI) é uma manifestação extra-hepática
que tem sido associada à infecção pelo HCV. Estudos apontam que a hepatite C crônica (HCC) é uma doença metabólica à
medida que induz a RI e está associado ao maior risco cardiovascular. Este trabalho busca avaliar a prevalência de
resistência à insulina, os fatores associados e o risco cardiovascular em portadores de hepatite C crônica. Foram incluídos 40
pacientes com HCC, não diabéticos em estudo transversal realizado no ambulatório especializado em doenças tropicais, na
cidade de Belém-PA, no período de julho a dezembro de 2017. Foram avaliados dados sócio demográficos, antropométricos e
bioquímicos (incluindo HOMA-IR). Dos pacientes incluídos no estudo, 14 (35%) eram do gênero feminino e 26 (65%) do
gênero masculino. Pacientes acima dos 50 anos constituíram 62,5% do total. Quatorze (35%) pacientes apresentaram HOMAIR ≥ 3, com genótipo 1 (27,5%) predominante. Dentre os pacientes com RI, encontrou-se maior percentual de índice de
adiposidade, LDL, TGO e TGP elevados e idade > 50 anos, sugerindo que faixas etárias mais elevadas apresentam maior
prevalência de distúrbios do metabolismo da glicose e síndrome metabólica. Evidências demonstram que a RI é fator
específico do vírus C, estando relacionada ao aumento dos marcadores de inflamação do fígado. Considerando, portanto, tais
evidências, é possível estabelecer uma associação entre o aumento da inflamação do tecido hepático e da gordura visceral
com o aumento da resistência à insulina gerando um pior prognóstico na doença hepática crônica pelo vírus da hepatite C e
risco cardiovascular.
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Resumo
A TARV (Terapia Antirretroviral) é utilizada em portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) a fim de melhorar a qualidade de
vida dessa população, bem como diminuir os índices de morbidade e mortalidade relacionados à infecção e a outras comorbidades
relacionadas. A progressão da doença em decorrência do acúmulo de mutações de resistência a essas drogas é uma das preocupações
alarmantes na TARV. Nesse sentido, reporta-se o caso de uma paciente do sexo feminino de 27 anos em vigência da 20ª semana de
gravidez (G1P0A0), recebida no Hospital Giselda Trigueiro para realizar sorologia para HIV por recomendação do médico do seu marido,
que estava internado com quadro clínico-radiológico-laboratorial compatíveis com pneumocistose. As sorologias do casal foram
reagentes através de dois testes ELISA e um Western Blot para cada. Chama atenção o fato de esses exames não terem sido
realizados previamente durante o acompanhamento pré-natal da paciente gestante. Como recomendado para ela, foi realizada
genotipagem pré-tratamento e, em seguida, foi iniciada TARV com tenofovir, lamivudinia e raltegravir. A contagem inicial de CD4+ era de
327 células/m³, de CD8+ era de 890 células/m³, a relação CD4+/CD8+ era de 0,37 e a quantificação de carga viral foi de 32.059
cópias/ml (log=4,50). A genotipagem detectou as mutações 103S e 190A, as quais conferiram resistência plena da cepa viral aos
inibidores da transcriptase reversa não análogos de nucleosídeo (ITRNN), como efavirenz (EFV). O EFV é contraindicado na gestação
pelo risco de indução de anomalias congênitas, como anencefalia e lábio leporino, por isso não foi usado no tratamento inicial. A
genotipagem permitiu detectar esse perfil de resistência na cepa viral da portadora, com posterior investigação genotípica para detecção
de mutações de resistência virais no cônjuge, também indicadora das mesmas mutações. Trata-se de um caso de resistência primária
plena aos ITRNN detectado a partir da genotipagem pré-tratamento de uma paciente gestante em que o acompanhamento pré-natal
falhou em fazer o diagnóstico de portadora do HIV. Ademais, a classe de drogas à qual a cepa viral em discussão é resistente não é
adequada para TARV na gestação, embora a genotipagem pré-teste na paciente tenha ajudado a guiar a TARV em seu cônjuge.
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Resumo
Introdução: A terapia antirretroviral (TARV) tem distribuição universal a todos os indivíduos diagnosticados com a infecção pelo HIV no
Brasil, independente da contagem de linfócitos T CD4+. Seus principais benefícios estão nas reduções da morbi-mortalidade, carga viral
e da transmissão. Entretanto, nos últimos anos a circulação de cepas resistentes a TARV tem aumentado no Brasil, o que gera
preocupação em relação à eficácia terapêutica. Objetivo: O estudo objetiva determinar a frequência de indivíduos com cepas virais
albergando mutações secundárias principais aos inibidores de protease (IP) do HIV-1 submetidos à TARV, no estado do Maranhão
(Brasil), no ano de 2017. Desenho do Estudo: Estudo transversal, descritivo. Métodos: Foram obtidas 113 sequências,

correspondentes à região da protease e parte da transcriptase reversa do HIV-1 (posições 2262 – 3290 relativas à cepa de referência
HXB2), do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Maranhão (LACEN-MA). As sequências estavam armazenadas no banco
de dados do laboratório e foram sequenciadas através da metodologia TRUGENE HIV-1 Genotyping Assay (Siemens Diagnostics) e
analisadas quanto à presença de mutações de resistência, através do HIV Drug Resistance Database (www.hivdb.stanford.edu).
Resultados: Entre as 113 sequências analisadas do ano de 2017, dezenove apresentaram mutações secundárias aos IP (n=19/113,
17%). Foram encontradas 23 mutações secundárias diferentes, das quais as mais frequentes foram: M46I (10/19, 53%), V82A (09/19,
47%) e I54V (07/19, 37%). Dessas mais frequentes mutações, a V82A está implicada num alto nível de resistência ao Lopinavir/ritonavir
(LPV/r) e diminuída susceptibilidade ao Atazanavir/ritonavir (ATV/r). As mutações secundárias V32I, I54L e I84V, relacionadas ao
Darunavir/ritonavir (DRV/r), IP bastante utilizado na TARV, foram detectadas em seis indivíduos, cada uma presente em duas
sequências. Discussão: No estado do Maranhão foram detectadas frequências diferentes de mutações secundárias aos IP, em
indivíduos sob TARV, do que outros estados do Brasil. As mutações M46I e V82A apresentaram maiores frequências que outros estados
da região Nordeste e Sul do país, entretanto a mutação I54V demonstrou igual frequência ao encontrado em pacientes no RS e superior
ao encontrado em outros estados do Nordeste. Conclusão: Em pacientes sob tratamento antirretroviral, no estado do Maranhão
(Brasil), observou-se uma alta frequência de mutações secundárias aos IP.
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Resumo
Introdução: Os inibidores de transcriptase reversa análogos e não-análogos à nucleosídeos (ITRN e ITRNN), juntamente com os
inibidores de protease (IP), são os medicamentos mais utilizados na terapia antirretroviral (TARV) no Brasil. Desta forma, a vigilância do
nível de resistência antirretroviral em pacientes sob TARV é importante para adequar a mesma, quando necessário, e assim evitar a
disseminação de resistência, transmissão viral e aumento da morbi-mortalidade. Objetivo: O estudo objetiva determinar a frequência de
indivíduos com cepas virais albergando mutações secundárias principais aos ITRN e ITRNN do HIV-1 submetidos à TARV, no estado do
Maranhão (Brasil), ano de 2017. Desenho do Estudo: Estudo transversal, descritivo. Métodos: Foram obtidas 113 sequências,
correspondentes à região da protease e parte da transcriptase reversa do HIV-1 (posições 2262 – 3290 relativas à cepa de referência
HXB2), do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Maranhão (LACEN-MA). As sequências estavam armazenadas no banco
de dados do laboratório e foram sequenciadas através da metodologia TRUGENE HIV-1 Genotyping Assay (Siemens Diagnostics) e
analisadas quanto à presença de mutações de resistência, através do HIV Drug Resistance Database (www.hivdb.stanford.edu).
Resultados: Entre as 113 sequências analisadas do ano de 2017, setenta e duas apresentaram mutações secundárias aos IRTN e/ou
ITRNN (n=72/113, 64%). Em relação aos ITRN, as mutações mais frequentes foram: M184V (44.2%), K65R (8.9%) e D67N (6.2%). Para
os ITRNN, observaram-se as maiores frequências com as mutações K103N (32.7%), G190A (13.3%) e P225H (12.4%). A M184V está
relacionada à resistência para Lamivudina (3TC) e Entricitabina, a K65R com resistência a maioria dos ITRN, enquanto que a D67N
causa resistência à Zidovudina. As mutações K103N e G190A estão relacionadas a altos níveis de resistência à Nevirapina (NVP) e
Efavirenz (EFV). Discussão: Mutações de resistência aos ITRN e ITRNN são mais comuns que para IP devido a sua menor barreira
genética, principalmente para os IRTNN. No estado do Maranhão, observaram-se altos níveis de resistência aos principais IRTNN
utilizados na TARV (NVP e EFV). A alta frequência da M184V pode ser atribuída ao largo uso da 3TC. Conclusão: Em pacientes sob
tratamento antirretroviral, no estado do Maranhão (Brasil), observou-se uma alta frequência de mutações secundárias aos ITRN e
ITRNN.
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Resumo

A infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) caracteriza-se por causar um progressivo
deficit imunológico e propiciar várias infecções causadas por patógenos, comuns em indivíduos
imunocompetentes, culminando em significante morbidade antes do diagnóstico de AIDS. A
introdução da Terapia antirretroviral (TARV) transformou o prognóstico e a doença passou a ser
encarada como uma doença crônica controlável. Nesse contexto, observou-se a resposta terapêutica
de pacientes HIV positivos em uso da TARV de um hospital do nordeste brasileiro. Trata-se de um
estudo descritivo observacional transversal, no qual foram analisados 52 prontuários de doentes com
o diagnóstico de infecção pelo HIV, atendidos e tratados com TARV nos ambulatórios do HU-UFS, em
2016. A amostra obedeceu aos seguintes critérios: Fazer seu acompanhamento clínico no HU-UFS;
ter sido submetido ao uso dos Antirretrovirais há pelo menos 01 ano. Todos os dados e variáveis
foram coletados dos respectivos prontuários, tabulados e analisados através do Excel. A idade média
dos pacientes foi de 38,84 ± 11,71 anos, sendo a faixa de 31 a 40 anos a de maior predominância.
Com relação ao sexo, tivemos um total de 75% masculino. O tempo de tratamento variou de 10 meses
a 7 anos, sendo que 53,84% estavam entre 1º e 3º ano. No que concerne à resposta ao tratamento,
em 55,76% (n=29) os níveis de CD4+ apresentava valores maiores que 350/mm³ e carga viral (CV)
indetectável, enquanto que em apenas 6 pacientes que tinham CV maior que 40 cópias/ml, os níveis
eram inferiores a 350mm³. Quanto às características clínicas, foi observado que 69,23% (n=36),
conseguiram ficar com a contagem de CV menor que 40 cópias/ml. Ainda que a amostra tenha sido
pequena, observamos que houve resposta terapêutica satisfatória na maioria dos pacientes, porém
abaixo da meta preconizada pelo UNAIDS. E na busca de uma resposta ainda melhor, salientamos a
importância de uma equipe multiprofissional na atenção e cuidado desses pacientes.
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Resumo
A bactéria Treponema pallidum é o agente causador da sífilis, foi descoberta em 1905, por Fritz Richard Schaudinn e Paul
Erich Hoffman. A doença é transmitida pelo contacto direto com uma lesão infectada em qualquer parte do corpo (mucosa
sifilítica), porém sua disseminação está mais relacionada com o contato sexual, daí ser considerada uma doença sexualmente
transmissível, outra forma de disseminação é a transmissão materno-fetal via placentária ou no momento do nascimento pelo
canal vaginal. O curso natural da doença tem três fases e demora anos para de desenvolver, sendo a última fase a mais
grave devido o comprometimento cerebral, já as consequências da sífilis congênita são devastadoras e podem deixar
sequelas irreversíveis ou até mesmo levar o feto a óbito. Objetivo: contribuir com informações sobre novos casos de
indivíduos com resultados reagentes de VDRL atendidos no Hospital das Clínicas-PE nos anos de 2016 e 2017. Desenho de
estudo: descritivo onde os resultados foram analisados de forma quantitativa. Metodologia: os dados foram obtidos mediante
relatório gerado pelo sistema de informática utilizado no hospital (Master tools). Resultados: O número total de testes de
VDRL realizados no período foi de 11.852, destes 1.033 foram reagentes (8%), o sexo masculino apresenta um maior número
de infectados (61,5%); o percentual em recém-nascidos foi de 2,7%; não foi observada diferença de concentração de
resultados reagentes em relação a faixa etária. Discussão: Apesar da sífilis ser conhecida já a bastante tempo e o tratamento
ser eficaz o número de infectados ainda cresce, levando as autoridades de saúde a um estado de alerta, uma vez que os
boletins epidemiológicos indicam tendência de uma nova epidemia. A principal causa para o aumento de casos nos últimos
anos está na falta do uso de preservativos, dificuldade de acesso a medicação e falhas no diagnóstico também contribuem
para a manutenção da doença. Conclusão: É necessário que as campanhas de prevenção sejam planejadas de forma mais
eficaz e façam mais que a distribuição de preservativos: precisam internalizar nas pessoas a necessidade do seu uso; oferta
adequada da medicação para os infectados e fortalecimento do pré-natal com a realização do exame de VDRL no período
correto também são de extrema importância para o controle da doença, essa soma de esforços pode contribuir de forma
eficaz para a diminuição do número de novos casos da doença.
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Resumo

Introdução: A infecção crônica pelo vírus do HIV e a terapia antirretroviral podem elevar o risco
cardiovascular. A rigidez arterial, medida pela velocidade de onda de pulso (VOP), é um preditor
independente do risco cardiovascular, utilizado em vários contextos clínicos como um marcador
substituto para a doença cardiovascular. Pouco se sabe a respeito da rigidez arterial medida pela VOP
em indivíduos infectados pelo HIV em hemodiálise (HD) quanto à associação com risco
cardiovascular. Objetivo: Comparar indivíduos infectados e não infectados pelo HIV em HD da região
metropolitana do Recife, quanto à rigidez arterial medida pela VOP. Métodos: Estudo de corte
transversal, com comparação de grupos. Foram avaliados 126 indivíduos em HD, 42 infectados pelo
HIV e 84 não infectados pelo HIV. Os indivíduos com história de evento clínico de doença
cardiovascular, sem condições de se submeter realização da VOP e os renais crônicos em HD
soropositivos para hepatite B e hepatite C foram excluídos do estudo. A rigidez aórtica foi estimada
pela medida automática e não invasiva da VOP carotídeo-femoral pelo Complior sp (Artech, Paris,
França), os participantes foram pareados por sexo, faixa etária e tempo de HD. Resultados: A
maioria dos indivíduos era do sexo masculino, a média de idade foi de 49 anos e o tempo de HD,
cerca de três anos. Quanto as variáveis relacionadas ao risco cardiovascular, a frequência de
tabagistas, uso de anti-hipertensivo e hipolipemiantes, a condição de diabetes e hipertensão e o risco
de doença arterial coronariana em 10 anos pela equação de Framingham foi semelhante entre os
grupos. Os indivíduos com HIV tiveram níveis de HDL mais baixos que os pacientes HIV-. Não houve
associação na média de valores da VOP entre indivíduos infectados e não infectados pelo HIV.
Conclusão: Os fatores de risco tradicionais foram semelhantes entre os grupos, com exceção dos
níveis séricos baixos de HDL mais frequentes nos indivíduos infectados pelo HIV. Não houve diferença
na média da VOP entre os indivíduos infectados e não infectados pelo HIV.
Palavras-chaves: HIV/ Aids, velocidade de onda de pulso, rigidez arterial, doença renal crônica, hemodiálise
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Resumo

Portadores de HIV/AIDS apresentam risco aumentado para doenças cardiovasculares (DCVs).
Estima-se que 30% dos pacientes soropositivos desenvolvem complicações cardiovasculares, tais

como doenças coronárias, disfunção diastólica e disfunção sistólica. A cronicidade da terapia
antirretroviral (TARV) está relacionada com uma mudança no perfil de adoecimento deste público.
Observa-se redução das doenças oportunistas, em oposição o aumento da incidência de doenças
crônicas não-comunicáveis. O objetivo deste estudo, foi analisar os dados na literatura sobre a relação
entre a infecção pelo HIV, bem como o uso da TARV e a incidência de complicações cardiovasculares.
Para isto, foi realizada uma revisão integrativa da literatura nos últimos 5 anos. Os artigos foram
selecionados nas bases de dados: Scielo e PubMed, utilizando como descritores AIDS, HIV e
cardiopatias. Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos publicados em língua portuguesa e
inglesa disponíveis na íntegra. Por sua vez, os critérios de exclusão utilizados foram: resumos, teses e
dissertações. Nesta revisão foram selecionados 15 artigos. Em relação as taxas de incidência das
DCVs, observou-se que são amplamente variáveis devido as diversas modalidades de diagnóstico e
estudos em diferentes populações. Entretanto, foi evidente que os indivíduos soropositivos
apresentam maior risco para as DCVs em relação aos indivíduos não infectados. As principais
complicações descritas foram: disfunção diastólica, disfunção sistólica assintomática, doença
coronariana, miocardite, hipertensão arterial e aterosclerose. Uma parcela significativa dos artigos,
relacionaram o adoecimento cardiovascular nesta população a inflamação crônica pelo HIV e aos
eventos adversos da TARV tais como, as dislipidemias e a obesidade. A prevenção das DCVs ainda é
um desafio na saúde, visto que os protocolos de risco cardiovascular aplicado aos pacientes com HIV
são os mesmos utilizados para população em geral. Fatores como a ativação imune, inflamação
crônica e alguns agentes antirretrovirais não são considerados nos protocolos disponíveis, o que
resulta em subnotificação do risco cardiovascular. Além disso, são parcos os estudos que relacionam
o tratamento crônico com TARV e a incidência de DCVs. Ademais, a elaboração de protocolos
específicos para estes indivíduos, não só contribuiria para melhor prognóstico, bem como uma menor
redução dos efeitos adversos relacionados ao tratamento crônico com o TARV neste público alvo.
Palavras-chaves: Doenças cardiovasculares, HIV, Imunodeficiência, Tratamento farmacológico
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Resumo

Chlamydia trachomatis é uma bactéria Gram‐negativa, patógeno intracelular obrigatório que causa de doenças em ambos os sexos,
porém, afeta principalmente mulheres jovens sexualmente ativas. Apresenta um ciclo celular único, bifásico, distinto das demais
bactérias o que aumenta a dificuldade para a sua eliminação pelo sistema imunológico. As infecções por C. trachomatis são
assintomáticas, dificultando o seu diagnóstico precoce e, posteriormente, ocasionando danos às tubas uterinas, parto prematuro,
infertilidade, conjuntivites no recém-nascido, doença inflamatória pélvica e endometrite pós-parto. Entre as principais causas de doenças
sexualmente transmissíveis, a C. trachomatis constitui um dos agentes etiológicos bacterianos mais frequentes em todo o mundo e,
segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que ocorram, anualmente, mais de 90 milhões de novos casos. Esse trabalho
objetiva descrever e verificar os fatores de risco relacionados à infecção por C. trachomatis e conscientizar a população e a comunidade
científica acerca desse problema de saúde pública. Para a realização deste resumo, foi realizada uma revisão de literatura através de
artigos científicos publicados nas bases de dados Cochrane Library, PUBMED, LILACS e SCIELO. Os principais fatores de risco para
infecção por C. trachomatis identificados são: idade abaixo de 25 anos, múltiplos parceiros ou novo parceiro sexual nos últimos três
meses, uso irregular de preservativo, história prévia de infecção por C. trachomatis ou de outra doença sexualmente transmissível e
baixo nível socioeconômico. Diversos artigos descrevem esta infecçao como a principal causa de infertilidade e também sua associação
com a falha de Fertilização in vitro. Outro ponto relevante é a contaminação após a fertilização, ou a reativação de infecção prévia. Caso
a exposição aconteça durante a gravidez, pode ocorrer ectopia cervical, levando a complicações. Os resultados do presente estudo
evidenciam a necessidade de estratégias efetivas para detecção precoce da infecção por C. trachomatis entre mulheres assintomáticas.
Faz-se necessário o desenvolvimento de campanhas para esclarecimento, prevenção e tratamento precoce dessa infecção,
principalmente nos grupos de risco, pois, desse modo, sequelas mais severas, decorrentes de uma infecção tratável e que afeta
principalmente a população jovem e de menor renda, podem ser evitadas.
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Resumo

Nas últimas décadas, a infecção pelo HIV passou de uma doença rapidamente letal para uma doença
crônica que, com tratamentos específicos, permite boa sobrevida. Apesar das taxas de detecção de
HIV e AIDS decaírem no Brasil, os números ainda são significativos e tal Infecção Sexualmente
Transmissível (IST) merece atenção. Diante disso, cabe à atenção primária o planejamento de
estratégias e ações que visem à prevenção, detecção e tratamento precoces na diminuição da
mortalidade pela AIDS. Dessa forma, foi feito um trabalho de conscientização e esclarecimento de
pontos importantes sobre o assunto, a fim de educar os indivíduos presentes, para que se tornem
propagadores do conhecimento, além de desmistificar alguns tabus sobre a doença. Realizou-se uma
sala de espera acerca do tema HIV/AIDS na Unidade de Saúde da Família (USF) São Vicente de
Paula, em Maceió – AL, com o uso de cartilhas lúdicas disponibilizadas pela Secretaria Municipal de
Saúde. As acadêmicas de medicina fizeram uma palestra supervisionada em dois tempos, com o uso
de linguagem simples. No primeiro, foi explanado sobre conceito geral de IST e características
principais das mais comuns. Já no segundo, foi explicitado o agente etiológico, formas de
transmissão, sintomas e, em especial, formas de prevenção. Tendo o público presente faixa etária
bastante variável, desde a adolescência até a terceira idade, com foco nesses dois grupos, o principal
resultado alcançado foi sua sensibilização para a necessidade da prevenção. No entanto, esse
mesmo grupo foi pouco participativo, o que ainda demonstra forte tabu sobre o tema e a necessidade
de intensificar ações de saúde mais direcionadas a esses grupos. Mediante os resultados da ação, de
fato faz-se necessário investir mais em políticas públicas, a fim de sensibilizar os cidadãos, como
também associar a formação dos estudantes de medicina da forma mais humanizada e voltada para
as demandas populacionais. Vale ressaltar, que o tema abordado ainda é visto com preconceito e
medo e associa-se a uma parte específica da população, por isso não se pode dispensar atividades
desta magnitude. Portanto, a partir da sala de espera, além do impacto na atenção oferecida aos
usuários, através da educação em saúde em HIV/AIDS, buscou-se a possibilidade de diálogo, troca
de informações e conhecimentos entre a comunidade e profissionais com o propósito de prevenção de
doenças, promoção e recuperação de saúde.
Palavras-chaves: Atenção primária, Educação em saúde, HIV/AIDS, Sala de espera
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Resumo
O Sarcoma de Kaposi (SK) é a neoplasia mais comum em pacientes com HIV/AIDS.Apresentaremos um caso de SK com
extenso acometimento ósseo, condição rara e com poucos relatos na literatura.O mesmo também teve diagnóstico de IRIS
(Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imune) associada ao SK.Paciente,45 anos, masculino,com diagnóstico recente de
HIV/AIDS,com internação prévia em 02/2018 para investigação de quadro respiratório,tratado para pneumonia bacteriana e
pneumocistose.SK foi diagnosticado por biópsia (Bx) de placa violácea em região inguinal.Na ocasião, apresentava CD4
120céls/μL e carga viral (CV) 4280cópias/mL.Iniciados Tenofovir, Lamivudina e Dolutegravir em 05/03.Após alta hospitalar, foi
avaliado em nossa unidade, sendo iniciada quimioterapia (QT) com Paclitaxel em 03/04.Após 48 horas de início da QT,foi
encaminhado à internação hospitalar com taquidispneia, edema em pênis e adenomegalias cervicais e submandibulares.Bx
linfonodal também mostrou SK;tomografia computadorizada (TC) de tórax mostrou acentuado espessamento do interstício
peribroncovascular, com predomínio na região perihilar bilateral; volumoso derrame pleural à direita e discreto derrame
pericárdico.Foram tamb´me identificadas numerosas lesões líticas em coluna vertebral (torácica e lombo-sacra), úmero,
esterno, bacia e fêmur. Bx de lesão óssea guiada por TC confirmou SK.Revisão de TC da primeira internação mostrou que
lesões líticas já estavam presentes, mas que houve dramática piora do acometimento pulmonar e surgimento de derrames
pleural e pericárdico. Após um mês de início de terapia antirretroviral (ART), paciente apresentava CD4 235céls/μL e CV 71
cópias/mL.Houve ótima resposta ao Paclitaxel, com resolução do quadro respiratório, das adenomegalias e edema de pênis,
e melhora das lesões cutâneas.Segue em QT, acompanhamento ambulatorial e TC de controle em dois meses.Apesar do
diagnóstico diferencial com outras neoplasias, as múltiplas lesões osteolíticas apresentadas pelo paciente foram confirmadas
como sendo SK.A expressiva piora do quadro respiratório, o acometimento cutâneo e ganglionar, e a elevação de mais de 50
células de CD4 em um mês após início de ART apresentados pelo paciente são altamente sugestivos de IRIS.Risco
aumentado de IRIS associado ao uso de inibidores de integrasse já foi descrito na literatura, sendo fundamental monitorar os

pacientes com SK que iniciam ART com Dolutegravir para que se reconheça e trate rapidamente esta condição
potencialmente fatal.
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Resumo

O sarcoma de Kaposi (SK) é um tumor mesenquimal, causado pelo vírus do herpes tipo 8, sendo
considerado de grande impacto na Saúde Pública por sua alta magnitude e mortalidade. O SK foi a
primeira doença oportunista reconhecida em associação com o HIV e ainda é a neoplasia mais
frequente relacionada à AIDS. O SK ainda é considerado o tumor mais prevalente nessa
população. Analisar nas publicações científicas nacionais a co-infecção do Sarcoma de Kaposi em
pacientes com HIV/Aids.Trata-se de um estudo descritivo, por meio de revisão bibliográfica utilizando
dados secundários. A população foi composta por artigos referente à temática central, tendo como
amostra final 8 artigos. A busca dos artigos deu-se na plataforma da Biblioteca Virtual de Saúde
utilizando os seguintes descritores: “HIV”, “Aids” e “Sarcoma de Kaposi” totalizando 4.366 resultados.
Os critérios de inclusão dos artigos foram: artigos completos em português e espanhol, indexados na
Medline, Lilacs e BDEnf no período de 2008 a 2017. Após a leitura dos títulos e resumos foram
selecionados 9 artigos e após a leitura dos artigos ficaram 8 artigos para o desenvolvimento da
revisão. A média de prevalência de casos de SK nos estudos epidemiológicos foi de 5,7%. Dos artigos
selecionados cinco relataram casos clínicos de acometimento pelo SK em órgãos distintos, com
manifestações clínicas semelhantes à sintomatologia do HIV. O SK é a malignidade mais comum
associada ao HIV/Aids, observa-se maior incidência do sarcoma no sexo masculino, com
relacionamento homossexual. Observa-se maior acometimento nos grupos de 30 - 40 anos. Em
relação ao comprometimento dos órgãos, a pele tem sido o órgão mais afetado, seguida pelo
comprometimento pulmonar e do trato gastrintestinal. A prevalência do SK é evidente em pacientes
com HIV/Aids, dentre os quais o sexo masculino é o mais afetado, sendo a pele o órgão com maior
predisposição. Houve a prevalência de artigos do tipo relato de caso, porém a necessidade de
conhecer o perfil sociodemográfico e os sistemas/órgãos acometidos é fundamental para o
planejamento das ações e cuidados ofertados aos pacientes. Descritores: AIDS. HIV. Sarcoma de Kaposi.
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Resumo

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) os adultos jovens são prioridade nas campanhas
de prevenção do HIV/AIDS, pois se constituem num preocupante grupo de risco altamente
susceptíveis a IST’s, sobretudo a infecção pelo HIV/AIDS que por diversos fatores ignoram as formas
de prevenção. Tendo em vista, muitos negligenciam o uso de preservativos durante as relações
sexuais, e quando descobrem a infectividade pelo vírus e outras doenças sentem medo ou vergonha

de procurar o devido tratamento. Sendo assim, se faz necessário medidas para sensibilização desse
público sobre a importância das medidas para prevenção de tais doenças. O objetivo do trabalho foi
relatar a experiência de promover e participar de uma mobilização acerca das medidas para
prevenção do HIV/AIDS em universitários, realizada na Universidade Federal do Piauí, Campus
Parnaíba – UFPI. Trata-se de um relato de experiência que descreve a importância da sensibilização
de jovens adultos acerca da prevenção do HIV/AIDS, por meio de abordagem direta explicativa com
uso de panfletos e entrega de preservativos, que foram realizadas na UFPI e localidades próximas em
Parnaíba-PI, ocorrido no mês de junho de 2018. Todos os alunos que participaram foram previamente
capacitados para a realização da atividade. Na realização da mobilização e entrega de preservativos
para sensibilização dos jovens quanto às medidas de prevenção de doenças, pôde-se perceber que
muitos foram receptíveis, ouviram as informações e aceitaram os preservativos, outros afirmaram não
saber que o público jovem são os que possuem maiores taxas de infecção por essas IST’s e houve os
que se sentiram envergonhados em falar sobre o assunto e recusaram os preservativos. Com isso
podemos notar que essas atividades são instrumentos que levam conhecimentos e alertam quanto à
importância de se prevenir durante as relações para evitar que sejam infectados pelo vírus, além de
receberem preservativos foram informados que são medidas distribuídas gratuitamente nas unidades
de saúde, assim como o tratamento que também e disponibilizado pelo SUS e que muitos jovens por
vergonha não procuram e acabam não utilizando e ou não acham necessário por confiarem no
parceiro (a). Com base na experiência, inferiu-se que essas ações de sensibilização causam impacto
positivo, e alertam a importância e os meios de prevenção para o público, que muitas vezes acabam
ignorando por não estarem informados da vulnerabilidade em que se encontram.
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Resumo
A hepatite A é uma infecção causada por um vírus RNA da família Picornavirus, transmitida por via fecal-oral. O vírus A é a
causa mais frequente de hepatite viral aguda no mundo. Conforme estimativa da Organização Pan-americana de Saúde,
anualmente ocorrem no Brasil cerca de 130 novos casos por 100.000 habitantes, e o país é considerado área de risco para a
doença. Com isso, o trabalho teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico da hepatite A baseado em uma série
histórica entre 2013 a 2017 em Maceió-Alagoas. Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo com abordagem
quantitativa, utilizando-se dados secundários extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da
Saúde (SINAN). As variáveis consideradas foram: número de casos por ano, sexo, raça, faixa etária, forma clínica e fonte de
mecanismo de infecção. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva. Durante o período estudado, foram
confirmados 211 casos de hepatite A em Maceió, com uma redução significativa de 39,81% em 2013 para 3,32% em 2017. A
forma clínica predominante era a aguda, detectada em 99,52% dos pacientes. Esses se contaminavam principalmente por
água ou alimentos (87,2%). Os casos ocorriam em ambos os sexos, sem diferença estatística significativa, 52,13% eram
homens e 47,86% mulheres. As faixas etárias mais frequentes foram a de 5 a 9 anos (30,33%) e a de 20 a 39 anos (22,27%)
e 86,25% dos pacientes com hepatite A eram pardos. Embora tenha se observado uma redução no número de casos de
hepatite A na cidade de Maceió nos últimos cinco anos, ainda é notável em populações jovens que não tenham água tratada
para o consumo, sendo ainda assim necessário implantar condições de saneamento básico em locais vulneráveis.
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Resumo
A infecção pelo vírus da hepatite B é um problema de saúde pública mundial, pois se estima que exista cerca de 350 milhões de
portadores crônicos e 50 milhões de novos casos a cada ano no mundo. Em áreas com maior incidência, 8 a 25% das pessoas
carregam o vírus e de 60 a 85% já foram expostas. No Brasil, 15% da população já foi contaminada e 1% é portadora crônica. Com isso,
o trabalho teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico da hepatite B baseado em uma série histórica entre 2013 a 2017 em
Maceió-Alagoas. Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo com abordagem quantitativa, utilizando-se dados secundários
extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde (SINAN). As variáveis consideradas foram:
número de casos por ano, sexo, raça, faixa etária, forma clínica, fonte de mecanismo de infecção e marcadores sorológicos. Os dados
foram submetidos à análise estatística descritiva. Durante o período estudado, foram confirmados 383 casos de hepatite B em Maceió,
com uma frequência aumentada de 17% em 2013 para 20,1% em 2017, 97,39% apresentavam apenas o vírus B, enquanto 2,09% B e
C, e 0,52% B e A. A forma clínica predominante era a crônica, detectada em 76,5% dos pacientes. Em relação a forma de transmissão,
81,72% dos casos foram descritos como ignorados, entre os que apresentavam resposta, a forma sexual foi a principal via de
transmissão (14,36%). Os casos ocorriam em ambos os sexos, sem diferença estatística significativa, 53,52% eram homens e 46,48%
mulheres. A faixa etária mais frequente foi de 20 a 59 anos, correspondendo a 79,9% dos infectados e 67,62% eram pardos. Quanto aos
marcadores sorológicos, 84,07% apresentaram reagente para o HBsAg e 74,39% não realizaram exames para detecção de HBcIgM,
apenas 3,91% foram reagentes. Embora exista vacina como medida preventiva, a hepatite B ainda é existente em nosso meio,
principalmente por via sexual e de forma vertical, mostrando que medidas educativas através do uso de preservativos, a sua
transmissão pode ser combatida e reduzida às consequências da doença na forma crônica.
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Resumo
Desde os primeiros casos de aids relatados em 1982, até junho de 2017, foram notificados no Brasil 882.810 casos de AIDS.
A prevalência de sífilis é maior entre as PVHIV que nas pessoas HIV negativas. Com o objetivo de descrever os aspectos
epidemiológicos dos casos de pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA), notificadas com sífilis adquirida (SA) no Mato Grosso
do Sul e de verificar a persistência das práticas sexuais de risco no grupo específico, sugeridas pela ocorrência de SA pós
infecção pelo HIV, foi realizado um estudo descritivo, transversal, do tipo quantitativo com dados secundários de pacientes
notificados para HIV/AIDS e sífilis adquirida nas bases de dados do Sistema de Notificação de Agravos (SINAN), entre janeiro
de 2015 a dezembro de 2017. As informações foram importadas do banco de dados do SINAN no formato DBF para o editor
de planilhas Microsoft Excel, para análise. Não foram considerados no estudo gestantes e menores de 13 anos. Foram
analisadas 2.397 notificações de PVHA e destes 7,7% apresentavam ao menos um episódio de sífilis adquirida; a faixa etária
entre 20 e 31 anos concentra a maior parte dos casos (44,0%), onde a maioria (86,4%) homens, autodeclarados de raça
parda (41,8%), sendo importante considerar que 1,1% foram indígenas; quanto a escolaridade, ensino médio completo
(17,4%) e residentes na área urbana (96,7%). Houve o predomínio de notificações em indivíduos procedentes da capital
Campo Grande. A aquisição da SA na vigência de HIV/Aids em 7,7% dos casos analisados sugere que o sexo desprotegido e
o não uso de práticas sexuais seguras continua expondo a população PVHA à coinfecções por IST e mantendo a cadeia de
transmissão do HIV. Esta informação aponta para a fragilidade da incorporação do conceito de prevenção combinada na
vigência do HIV/Aids e para possibilidade de incorporação de uma vigilância conjunta em PVHA.
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Resumo
No Brasil, desde o início da década de 1980, a assistência integral à saúde da mulher vem se consolidando como uma das prioridades
nas políticas de saúde, principalmente no que se refere à gestação, ao parto e ao puerpério. Uma das preocupações é a redução de
casos novos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), particularmente a Sífilis Congênita (SC), visto que é causa frequente de
morbimortalidade perinatal e complicações precoces e tardias de nascidos vivos. Este estudo teve como objetivo analisar a qualidade da
assistência ao pré-natal no município de Olinda, utilizando-se como indicador a sífilis congênita (SC). Trata-se de um estudo descritivo,
quantitativo e de corte transversal. Como fontes de dados, foram utilizadas as fichas de notificação epidemiológicas e de investigação
dos casos de SC, disponíveis no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) do período de 2013 a 2016, como também um
questionário estruturado onde foram entrevistados profissionais das Unidades de Saúde da Família (USF) e da vigilância
epidemiológica. Os dados foram digitados em Excel e analisados no SPSS 13. Foram registrados 341 casos de SC. A maior proporção
de SC incide entre as mulheres maiores de 20 anos, com menos de 8 anos de estudo e 83,25% delas realizaram o pré-natal. Tanto as
mulheres (90,0%) como os seus parceiros (92,0%) foram inadequadamente tratados. Foram entrevistados 46 enfermeiros dos quais
mais da metade (54,3%) informaram que havia dificuldades para realizar os exames assim como o recebimento dos resultados. Entre os
informantes, 36,9% afirmaram que não realizavam o controle da cura das gestantes com VDRL positivo durante o pré-natal e a maioria
(78,26%) tinha problemas para realizar o tratamento dos parceiros das gestantes. Apesar da sífilis ser uma doença cujo agente
etiológico é bem definido, tratamento eficaz e de baixo custo, ainda observa-se grande proporção de gestantes infectadas. Os resultados
apontam que a sífilis no período gestacional ocorre em mulheres jovens (média de idade de 20 anos), com pouca escolaridade e baixa
renda. A oferta de serviços de assistência pré-natal altera os desfechos das gestações e a sua ausência pode elevar a mortalidade
perinatal em até cinco vezes. A resolução de problemas como a SC e de outros agravos à saúde implica na adoção de políticas públicas
estruturantes e ações intersetoriais, além de investimentos em capacitação profissional e melhoria na comunicação entre os diferentes
serviços.
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Resumo
Introdução: Apesar da existência de testes diagnósticos e tratamento eficaz, o aumento do número de casos de sífilis
registrados no Brasil evidenciou a fragilidade do sistema público de saúde. A associação da doença a grupos específicos já
está bem estabelecida, entretanto áreas vulneráveis necessitam ser mapeadas para o combate à infecção. Objetivo: Avaliar
a distribuição espaço-temporal da sífilis congênita (SC) e em gestantes (SG) no Brasil entre os anos de 2001 a 2017.
Materiais e Métodos: Casos notificados de SC e SG foram obtidas dos 5.567 municípios brasileiros e agrupados em
microrregiões. A construção dos mapas de distribuição foi baseada em médias móveis utilizando média trienal de 2001 a
2017. A incidência anual foi calculada para as 558 microrregiões brasileiras. Para determinar o risco relativo para cada
microrregião, mapas foram construídos usando a primeira média trienal como denominador assumindo que não houve
mudanças no tempo e espaço. Resultados: Entre 2001 e 2017, foram notificados 188.630 de SC e 231.771 de SG. A taxa
média de casos reportados no Brasil foi de 5,5 por 100.000 habitantes por ano para a SC, variando de 2,3 a 12,5. Quanto à
SG, a taxa média foi de 10,5, variando de 0.1 a 33,6. No período de estudo foram observados dois momentos epidemiológicos
distintos. No primeiro deles (2001 a 2008), a SC e SG apresentavam incidência de 29,6 e 13,1 casos por 100.000 hab,
respectivamente. Estes valores aumentaram para 82,3 e 118,5 no segundo período (2009 a 2017), indicando um aumento de
278% e 905%. Das 558 microrregiões, 549 (98,4%) e 558 (100%) notificaram respectivamente pelo menos um caso de SC e
SG durante o período de estudo A análise da distribuição espacial da SG demonstrou alta incidência nas microrregiões de
Japura-AM (20.208/100.000), Santo Antônio de Pádua-RJ (14.717/100.000) e Itaguara-MG (6.544/100.000). Já para a SC
foram observadas taxas de 365 na microrregião de Cotinguiba-SE, 344 para Recife-PE e 330 para Aracaju-SE e AraguainaTO. Discussão: A SC pode ser prevenida pela testagem pré-natal seguida pelo tratamento das mulheres infectadas, seus
parceiros e do recém-nascido. O aumento do número de casos de SC e em mulheres grávidas no Brasil indicam que essa
estratégia tem sido aplicada de maneira falha ou insuficiente. A distribuição espaço-temporal dessa doença nos permite
diagnosticar regiões onde é premente a necessidade de estudos específicos para definição de um plano efetivo de combate a
SC.
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Resumo

A sífilis é causada pela infecção pelo Treponema pallidum e apresenta altas taxas de transmissão
vertical. A incidência da sífilis congênita permite avaliar a qualidade da assistência materno-infantil,
visto que sua prevenção é realizada unicamente no pré-natal. Seu diagnóstico não é difícil e a doença
deve ser rastreada em todas as gestantes. Potanto, este trabalho tem como objetivo analisar a
tendência da incidência de sífilis congênita no nordeste brasileiro, entre 2007 e 2016. Trata-se de um
estudo ecológico de séries temporais. Realizou-se pesquisa nas bases de dados do Departamento de
vigilância, prevenção e controle das ISTs/Ministério da Saúde. Foram calculadas as Taxas de
Incidência (TI), por cada mil nascidos vivos, de cada estado do nordeste brasileiro e posteriormente
estes dados foram exportados para o Joinpoint Regression Program para análise da tendência do
indicador. A tendência foi classificada em crescente, estacionária ou decrescente. Calculou-se o
percentual de variação anual (APC IC95%), e percentual de variação anual média (AAPC IC95%).
Significância de 5%. Observou-se tendência significativa de crescimento na incidência de sífilis
congênita no período estudado, em todos os estados, sendo a Bahia e o Piauí os estados que
apresentaram maior aumento do indicador com APC de 28,0(IC95%: 24,8; 31,3) e AAPC 39,3(20,2 a
61,3), respectivamente. No período de 2007 a 2009, porém, observou- se tendência de declínio na
incidência da doença no estado do Piauí sem significância estatística (APC = -20,3; IC95%: -63,7 a
74,8). Analisando todo o nordeste brasileiro, conclui-se haver um crescimento significativo do
indicador com APC 17,3(IC95%:14,4; 20,3). Em números gerais, a maior TI no último ano estudado,
2016, ocorreu em Pernambuco com valor de 10,4 por mil nascidos vivos. A análise demonstrou
tendência de crescimento da incidência de sífilis congênita no nordeste brasileiro, indicando a
presença de condições favoráveis à transmissão da doença e ineficiência nos cuidados maternoinfantis na região, especialmente no período pré-natal, quando as gestantes infectadas poderiam ser
rastreadas e tratadas. Há também os casos subnotificados. Por fim, conclui-se que o importante
crescimento observado permite inferir que ainda há um caminho extenso a ser seguido a fim de
eliminar a sífilis congênita como problema de saúde pública no nordeste brasileiro, o que demandaria
a redução de sua incidência para menos de um caso por mil nascidos vivos.
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Resumo

Introdução: A eliminação da sífilis congênita e da transmissão vertical do HIV é uma prioridade da
Organização Pan-Americana de Saúde (Opas) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância
(Unicef). A notificação de Gestante com Sífilis no país iniciou em 2005 observando-se aumento de
notificação, que pode ser atribuído ao aprimoramento da vigilância epidemiológica e descentralização
dos Testes Rápidos (TR). Objetivos: descrever a situação epidemiológica da Sífilis Congênita (SC) e
na Gestação (SG) em Recife entre 2001 e 2016. Desenho: Estudo descritivo de base populacional.
Método: Foram analisados os bancos de dados do SINAN Windows e NET, por faixa etária, idade
materna, pré-natal, distribuição geográfica, detecção de casos, mortalidade (por 1.000 NV).
Resultados: Foram notificados 4.649 casos de SC no período estudado, sendo a maioria em
menores de 01 ano (99,5%). Quanto à idade materna, a maioria situa-se entre 20 e 34 anos (83,1%).
Entre adolescentes (10-19) existe tendência de aumento; Uma media de 72,0% realizaram pré-natal e
33,8% foram diagnosticadas neste período; 21,8% dos parceiros foram tratados. Aparecem com maior
número de casos de SC, os DS II (1.061), DS VII (841) e DS V (639). Analisando-se a por taxa de
detecção/1.000 NV, destaca-se o DS I (18,1), seguidos dos DS II (16,3) e DS III (16,2). Quanto aos

óbitos infantis por SC, a média da taxa de mortalidade foi de 0,2 p/ 1.000 NV (2001 - 2015). No
tocante aos óbitos fetais, houve elevação significativa nesta mortalidade (2006 - 2009), associada
provavelmente, as investigações de óbitos fetais pelo comitê de mortalidade infantil. Em relação à SG,
foram notificados 1.566 casos (2005 e 2016), representando 34% das notificações de SC no mesmo
período; 68% estavam entre 20 e 34 anos. A distribuição espacial dos casos de SG ressaltam-se
maior número de casos no DS II (275), DS VIII (231) e DS V (228). Quanto a detecção de casos,
destaca-se o DS I (7,8), seguida dos DS II e VIII (6,9) e DS VII (6,1). Conclusão: A faixa etária dos
casos de SC aponta para uma alta cobertura de diagnóstico e tratamento nas maternidades. O alto
percentual de mães que referem ter feito pré-natal, sugere falhas na captação, diagnóstico precoce e
tratamento oportuno pela atenção primária. Os dados de SG apontam para um diagnóstico e
tratamento inoportuno ou inadequado, ou uma significativa subnotificação dos mesmos na Atenção
Primária. Verifica-se tendência ao crescimento entre gestantes adolescentes com sífilis.
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Resumo
A sífilis congênita consiste na disseminação hematogênica do Treponema pallidum da mãe para o feto em qualquer momento
da gestação ou durante o parto em gestantes que não realizam o tratamento ou o fazem de maneira inadequada. No Brasil
foram registrados 19.228 casos desse agravo em menores de um ano de idade em 2015, apresentando taxa de incidência de
6,5 casos/mil nascidos vivos. O trabalho tem como objetivo identificar o perfil epidemiológico e elaborar série histórica da sífilis
congênita no município de Campo Grande-MS entre os anos de 2007 a 2015. Trata-se de um estudo epidemiológico
descritivo, quantitativo, desenvolvido entre os meses de junho e julho de 2017, como parte da disciplina de metodologia da
pesquisa do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS. Os dados foram
obtidos por meio de coleta de dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificações (SINAN), disponibilizados pelo
DATASUS, tabulados e analisados utilizando o programa Excel. Verificou-se a ocorrência de 378 casos de sífilis congênita em
menores de 12 anos no município de Campo Grande entre 2007 e 2015, sendo que 96% das notificações referem-se a
neonatos com idade inferior a 28 dias de vida e 98,1% em menores de um ano de idade, com uma taxa de sobrevida de
90,7%. Em relação ao perfil das mães 35,4% possuía escolaridade inferior a oito anos de estudo, porém não há informação
sobre esse dado em 30,1% dos casos. 96,5% residentes em zona urbana, quanto à faixa etária e etnia materna os dados
também encontram-se incompletos. No que diz respeito às informações da gestação 86,7% das mulheres realizaram as
consultas de pré-natal, sendo que 59,2% tiveram o diagnóstico de sífilis durante esse período, entretanto em 46,5% dos casos
não se tem dados sobre a realização do tratamento da gestante e em 67,8% das gestantes tratadas o parceiro não foi tratado.
Mesmo sendo uma infecção de fácil prevenção, diagnóstico e tratamento simples e barato, a sífilis congênita ainda apresenta
falhas relacionadas principalmente à assistência pré-natal inadequada e aos fatores socioeconômicos. Deve-se atentar à
subnotificação, que impede a implementação de medidas de prevenção, promoção mais precisas no combate à doença.
Ampliar a cobertura de testes rápidos e a capacitação de profissionais para sua realização, o treinamento desses quanto ao
manejo da sífilis na gestação e ao preenchimento correto da ficha de notificação podem garantir melhores resultados.
Palavras-chaves: Assistência Pré-Natal, Epidemiologia, Sífilis congênita

Sífilis Congênita em Feira de Santana, Bahia: Análise da Série Histórica de 2007 a 2017.

Autores

Dyalle Costa e Silva 1, Heros Aureliano Antunes da Silva Maia 1, Ana Carolina Silva
Assunção 1, Deivam São Leão Leite 1, Filipe Mota Freitas 1, Graças de Maria Dias Reis 1,
Ilane Moreira Figueredo 1, João Mário Aguiar Abrantes Dourado 1, Joice da Silva Santos 1,
Marize Fonseca de Oliveira 1, Priscila Soares Garcia 1, Victor Xavier da Silva 1

Instituição 1 UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, Curso de Medicina. (Avenida
Transnordestina, s/n - Novo Horizonte CEP 44036-900 - Feira de Santana - Bahia)
Resumo
A sífilis tem como agente etiológico a bactéria Treponema pallidum. É uma doença infectocontagiosa e sistêmica, pode se apresentar de
forma primária, secundária, terciária e latente. Em gestantes não tratadas, é possível a transmissão vertical por via placentária em

qualquer estágio da gestação e em qualquer forma da doença, situação em que se origina a sífilis congênita. A sífilis congênita aumenta
o risco de abortamento espontâneo, morte fetal, prematuridade e baixo peso. Objetivou-se descrever o perfil clínico-epidemiológico dos
casos confirmados de sífilis congênita no município de Feira de Santana, Bahia, no período de 2007 a 2017. Trata-se de um estudo
epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, realizado a partir de dados secundários colhidos no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram notificados 699 casos em Feira de Santana. Em 2007 ocorreram 9 casos,
enquanto que em 2017 ocorreram 102, o que correspondeu a um aumento de 1033%. O ano de 2016 concentrou 23,17% das
notificações. Feira de Santana é o 2º município com maior número de casos de sífilis congênita no estado (7,83%), atrás da capital
Salvador (47,26%). Do total de casos, 72,24% ocorreram na raça/cor parda, 20,74% das gestantes tinham escolaridade da 5ª a 8ª série
incompleta do ensino fundamental, 85,97% realizaram pré-natal e 83,83% ocorreram em zona urbana. Das gestantes que realizaram o
pré-natal, apenas 49,5% tiveram diagnóstico de sífilis materna durante o mesmo, 27% após o parto e 16,6% no momento do
parto/curetagem. Das gestantes que não realizaram o pré-natal, 54% obtiveram diagnóstico de sífilis materna após o parto e 32,9% no
momento do parto/curetagem. Quanto aos recém-nascidos com sífilis congênita, 97,4% foram diagnosticados com até 6 dias, destes,
1,18% foram a óbito. Em 64,52% dos casos, os parceiros das gestantes não receberam tratamento. A sífilis congênita, condição
completamente evitável, está em expansão em Feira de Santana. É possível que a assistência pré-natal em Feira de Santana ainda
possua fragilidades: baixa cobertura e diagnóstico tardio da doença – recomenda-se triagem para sífilis no pré-natal no 1º trimestre e no
início do 3º trimestre de gestação – além de baixa realização de tratamento dos parceiros das gestantes. São necessárias atividades de
educação em saúde que reforcem o uso do preservativo nessa população, assim como medidas que incentivem a adesão dos parceiros
ao tratamento.
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Resumo

A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum.
Esta enfermidade se reveste de importância clínica durante a gravidez, pois o agente etiológico é
capaz de ultrapassar a placenta, por via hematogênica, e causar a chamada sífilis congênita (SC),
trazendo diversas complicações ao concepto. Contudo, estudos epidemiológicos relativos da SC ainda
são escassos em diversas cidades brasileiras, a exemplo de Fortaleza-CE. Dessa forma, o presente
estudo teve como objetivo realizar um estudo documental dos casos de sífilis congênita confirmados
no município de Fortaleza-CE, durante os anos de 2007 a 2017. Tratou-se de um estudo documental,
retrospectivo, em que houve a recuperação de dados secundários presentes no DATASUS. O mesmo
foi acessado via internet e as variáveis analisadas foram: ano e o número absoluto de casos
confirmados, permitindo o cálculo de porcentagens. Durante os anos de 2007 a 2017, foram
notificados 7036 casos de SC no município de Fortaleza-CE. Em 2007, 4,8% (n=335) dos casos foram
notificados, já em 2008 somente 2,7% (n=189), enquanto que em 2009, 7,7% dos casos foram
evidenciados (n=542). Em relação ao ano de 2010, foram notificados 7,4% (n=519) dos casos e a
partir de então houve aumento progressivo até o ano de 2016 com leve queda em 2017; com 9,0%
(n=636) em 2011, 10,2% (n=718) em 2012, 10,5% (n=741) em 2013, 11,5% (n=806) em 2014, 11,7%
(826) em 2015 e 12,9% (n=905) em 2016, enquanto que em 2017 foram notificados 11,6% (n=819)
dos casos. Os resultados encontrados em Fortaleza refletem o mesmo panorama que vem sendo
registrado no Brasil de forma geral, qual seja, o aumento progresso no número de casos de sífilis
congênita, nos últimos 10 anos, em especial a partir de 2010. Esse fenômeno pode ser atribuído aos
seguintes fatores: ampliação de testes diagnósticos como o teste rápido; desabastecimento mundial
da penicilina associada a resistência ao seu uso na atenção básica por parte dos profissionais;
aperfeiçoamento do sistema de vigilância; redução do uso de preservativos, dentre outros. Pode-se
inferir que em Fortaleza são necessárias melhorias nas ações integradas para o aumento da
cobertura pré-natal, de testagem em gestantes e de tratamento com penicilina e ainda o
fortalecimento da vigilância epidemiológica e desenvolvimento de políticas públicas de promoção e
educação em saúde específicas para mulheres grávidas e em idade reprodutiva a fim de permitir o
combate da sífilis nessa população.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Sífilis congênita, Treponema pallidum
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Resumo

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável, exclusiva do ser humano, causada
pela bactéria Treponema pallidum, que pode ser transmitida da mãe para o bebê durante a gestação. A infecção é grave e
pode causar malformações no feto, aborto ou óbito infantil.

Com o objetivo de descrever o perfil dos casos de sífilis congênita, notificados no Instituto de Medicina
Integral Profº Fernando Figueira – IMIP, no período de janeiro a dezembro de 2017.
Foi realizado um estudo epidemiológico transversal, quantitativo e descritivo. Os dados foram
coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), instalado na Vigilância
Epidemiológica em âmbito Hospitalar
Em 2017 foram notificados no IMIP 126 casos de sífilis congênita, destes, 4,8% evoluíram para óbito
fetal e 4,0% foram a óbito por sífilis. Com relação à raça das genitoras 69,8% são pardas, seguidas
das pretas 11,9%, a faixa etária com maior número de casos foi de 20 a 34 anos, 70,6% e apenas
16,7% concluíram o ensino médio. 86,5% realizaram pré-natal, 50,0% foram diagnosticadas com sífilis
em gestante no pré-natal e 27,8% no momento do parto.
A sífilis congênita constitui-se como um problema de saúde pública e um agravo altamente evitável,
através do diagnóstico precoce e tratamento oportuno da gestante e de seu parceiro. Necessitando de
maiores esforços para controle da atual epidemia.
DESCRITORES: Sífilis; Sífilis congênita; Epidemiologia; Vigilância em Saúde; Gestação
Palavras-chaves: Epidemiologia, Vigilância em Saúde Pública, Sífilis, Sífilis congênita, Gestação
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Autores

Maria Olívia Soares Rodrigues 1, Shirlley Karolinny Alves Albérico 1, Fátima Michelle
Campos Leal 1, Tatiana Cerqueira da Cunha Cavalcanti 1, Etiel Tavares Lins 1

Instituição 1 HDM-IMIP - Hospital Regional Dom Malan-IMIP (Rua Joaquim Nabuco, S/N, Centro,
Petrolina-PE)
Resumo
A sífilis congênita persiste como sério problema de saúde pública, embora tenha fácil detecção e eficaz tratamento. Tal agravo
é responsável por um grande número complicações perinatais, podendo ser causa de óbitos potencialmente evitáveis. Este
trabalho tem por objetivo descrever o perfil dos casos de sífilis congênita notificados no Hospital Dom Malan (HDM), município
de Petrolina-PE, no ano de 2017. O HDM possui 260 leitos e integra a rede estadual de saúde de Pernambuco, servindo
como referência em assistência materno-infantil aos usuários do SUS na região submédio São Francisco. Foi realizado um
estudo descritivo com dados das fichas de notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). No ano
de 2017 foram realizados 7.141 partos, representando uma redução de 1,2% em relação ao ano anterior. O número de
notificações de sífilis congênita foi de 106 casos, em relação a 2016, que teve 76 casos registrados, houve um aumento de
39,5% nestas notificações. A taxa de detecção de sífilis congênita em 2017 foi de 14,8 por 1.000 partos. A maioria dos casos
notificados era de mães com raça-cor parda (89,6%), residentes na zona urbana (71,7%), com idade entre 20 e 34 anos
(65,1%). O percentual de mães que realizou pré-natal foi de 88,7%; o diagnóstico de sífilis materna no pré-natal ocorreu em
56,6% dos casos; 37,7% tiveram esse diagnóstico no HDM e 06(5,7%) foram partos ocorridos fora do hospital e
posteriormente as crianças foram encaminhadas para o HDM, sendo o diagnóstico materno ignorado ou não realizado. Em
relação ao tratamento, só 1,9% das mulheres tiveram tratamento adequado e 72,6% não tiveram seus parceiros tratados.
Entre as notificações, 02 (1,9%) evoluíram para óbito pelo agravo notificado. Apesar da significativa cobertura de pré-natal
das parturientes, os dados demonstram a dificuldade no diagnóstico precoce e tratamento adequado das mulheres e
parceiros. O diagnóstico na maternidade é de fundamental importância, entretanto os óbitos fetais ocorridos reforçam a
importância da prevenção e tratamento dos casos ainda na atenção primária.
Palavras-chaves: Assistência materno-infantil, Infecções sexualmente transmissíveis, Sífilis congênita, Vigilância
epidemiológica
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Resumo
Introdução : O serviço de assistência pré-natal realiza, rotineiramente, testes sorológicos de triagem para toxoplasmose,
rubéola, sífilis, citomegalovírus (CMV) e vírus da imunodeficiência humana (HIV) em todas as gestantes atendidas pelo
Sistema Único de Saúde. Contudo a sífilis congênita, apesar do tratamento já estabelecido e de ter notificação compulsória
desde 1986, continua sendo um problema de saúde pública no Brasil .

Métodos: Artigos foram pesquisados no Pubmed para os idiomas ingles e portugues, de base
humana. Descritores congenital syphilis AND Brazil foram sumarizados e excluídos artigos de
pesquisas não humanas ou com menos de 5 anos de publicação.
Resultados: No total, 35 artigos foram identificados, resumindo os resultados de 24 estudos.
Evidência de alta prevalência à infecção foi identificada. Quanto ao gênero, homens completavam
menos o tratamento (0,03 %) deixando suas companheiras vulneráveis ou tinham risco equiparado à
infecção que os homens. Quanto aos fatores de risco, falta de pré natal e tratamento incompleto foram
os que mais se repetiram tendo respectivamente 67% e 16 %.
Conclusão: Esta revisão encontrou evidências consistentes de vulnerabilidade à sífilis congênita no
Brasil. No entanto, mais pesquisas são necessárias para identificar razões porque a população
feminina é tão suceptível à doença predispondo o risco à sua prole.
Palavras-chaves: sífilis congênita, epidemiologia, Brasil
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Resumo
Introdução: A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica, transmissão sexual, vertical e sanguínea causada
pelo Treponema pallidum, patógeno exclusivo do ser humano. No ano de 2016, segundo o Ministério da Saúde, foram
notificados 20.474 casos de sífilis congênita, estando o estado de Pernambuco em quarto lugar com relação a proporção
maior de casos. Desenho de estudo: Descritivo, transversal e quantitativo. Objetivo: Analisar os casos de sífilis congênita
notificados no sistema de informação de agravos de notificação (SINAN) do Ministério da Saúde (MS). Métodos: Trata-se de
um estudo realizado com dados secundários obtidos pelo departamento de informática do SUS (DATASUS). Foram coletados
dados sobre o perfil da sífilis congênita, numa série histórica de 10 anos (2007 a 2016) no município pernambucano de
Paulista, situado na região metropolitana do Recife. A busca dos dados ocorreu no mês de junho de 2018. Foram criadas
planilhas nos programas Tabwin versão 3.2 e excel versão 2016 para analisar os dados e calcular taxas e índices. As varáveis
investigadas correspondiam ao perfil demográfico e clínico dos casos registrados. Resultados: Entre 2007 e 2016 foram
notificados 392 casos de sífilis congênita, destes 63% (n=246) eram negros, a maioria das mães não havia concluído o ensino
fundamental (46%, n=181) e descobriu a doença no momento do parto (36,5%, n=143). Apesar da maior parte das genitoras
terem realizado o pré-natal, uma quantidade expressiva (12% das mulheres) não o fez e 55 notificações não possuíam
registro sobre o pré-natal. No referido período, ocorreu 12 óbitos por sífilis congênita e o coeficiente de incidência foi de 10
casos para cada 1000 mil nascidos vivos. Discussão: O Ministério da Saúde Brasileiro adota como meta a eliminação da sífilis
congênita, definida como ocorrência de 0,5 ou menos casos para cada mil nascidos vivos, observa-se que no município de
Paulista até 2016 a taxa estava superior à meta de eliminação proposta. A maior incidência em estratos sociais de menor
escolaridade e em grupos raciais tradicionalmente mais desfavorecidos socioeconomicamente, fortalecem hipóteses de outros
autores que apontam maior dificuldade de acesso ao pré-natal para as mulheres negras e com baixo nível de instrução.
Conclusão: A sífilis congênita continua sendo um problema de saúde pública e deve continuar sendo alvo de estudos que
gerem novas estratégias de prevenção, com perspectiva no fortalecimento da Atenção Básica.
Palavras-chaves: Cuidado Pré-Natal, Desigualdades em Saúde, Epidemiologia, Notificação compulsória, Sífilis congênita
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Resumo

A sífilis permanece um problema de saúde pública de expressiva magnitude e a sífilis congênita tem
consequentemente se elevado, apesar de ser prevenida por meio de ações efetivas de diagnóstico
precoce e tratamento da gestante e seu parceiro. Com os avanços tecnológicos, os anticorpos
treponêmicos podem ser detectados rapidamente, mesmo em locais sem infraestrutura laboratorial,
mediante a utilização de testes rápidos ou de conjuntos diagnósticos de fácil execução. E a penicilina
continua sendo o fármaco de eleição e o único capaz de tratar mãe e concepto. Com o objetivo de
analisar a magnitude da sífilis congênita no estado de Pernambuco, no período de 2010 a 2014
(consolidados até 17/03/2017), e descrever os fatores associados a esse evento sentinela de
qualidade do pré-natal, realizou-se um estudo transversal, utilizando-se dados do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação. Dentre 4.149 casos notificados/confirmados, 74,4% das mães
haviam feito pré-natal, 16,3% não o realizaram e 9,3% não possuíam esta informação. Dos 3.085
casos cujas mães fizeram pré-natal, apenas 1.438 (46,6%) foram diagnosticadas nesse momento, e
dessas, somente 95 (6,6%) foram tratadas adequadamente. Esses 95 casos, contudo, se configuram
reinfecção uma vez que a sífilis congênita foi confirmada. Analisando-se os 993 casos (69,1%)
tratados inadequadamente, constata-se que em 797 (79,3%) a razão foi o não tratamento do parceiro.
A baixa qualidade pré-natal reflete no aumento da taxa de detecção de sífilis congênita (por 1.000
nascidos vivos), que passou de 3,57 em 2010 para 8,92 em 2014 (149,86% de acréscimo). Essa taxa,
segundo características sociodemográficas das mães, foi maior nas mulheres com idade entre 20 e 29
anos (3,07 vs 1,13 com 30 ou mais anos e 1,47 com menos de 20 anos de idade); da raça/cor
preta/parda (4,36 vs 0,73 nas branca); ter menos de nove anos de estudo (3,39 vs 1,13 com nove
anos ou mais); e residir na zona urbana (5,27 vs 0,38 na zona rural). Outros estudos corroboram
esses resultados que apontam falhas na assistência pré-natal e condições de maior vulnerabilidade
social como as que devem ser observadas para o enfrentamento da sífilis/sífilis congênita. Somente
quando os Programas/Serviços de Saúde adquirirem a prática de “olhar por dentro” suas intervenções
é que, as metas propostas serão alcançadas, e os recursos melhor empregados para promover a
saúde da população.
Palavras-chaves: sífilis, sífilis congênita , Cuidados pre-natal, assistencia à saúde
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Resumo

SÍFILIS CONGÊNITA: NÚMERO DE CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO,
NOTIFICADOS NO PERÍODO DE 2015 A 2017.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 1234
Ririslâyne.B.S, Thaiane.C.W, Viviane,K.N.B, Maria,A.S.S

A sífilis congênita é uma doença que tem como agente etiológico a bactéria espiroqueta Treponema
pallidum, e sua fonte de transmissão ocorre através de relação sexual, que é a forma principal de
adquirir a patologia. A transmissão para o feto pode ocorrer durante a gestação, ou no momento do
parto para o neonato. A SC é associada de acordo com alguns determinantes sociais e de assistência
a saúde, como o baixo nível de escolaridade, antecedentes de risco obstétricos, número reduzido de
consultas e tratamento inadequado dos casos confirmados de gestantes diagnosticadas com sífilis e
do seu parceiro. As manifestações desta doença infectocontagiosa resultam em óbito fetal, recémnascidos prematuros, baixo peso ao nascer, sequelas neurológicas, dentre outras consequências.
Objetivos: Identificar o número de casos de sífilis congênita em menores de um ano, no Brasil, por
região, durante o período de 2015 a 2017. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo de
abordagem quantitativa, cujos dados foram colhidos no Boletim Epidemiológico volume 48, nº 36 de
2017. No brasil foram diagnosticados um total de (41.416) casos de SC de 2015 a 2017, destes, na
região norte, o número de casos foi de (4.088), na região nordeste (14.557,) sudeste (19.907), sul
(7.517), centro-oeste (2.864). De acordo com o cenário de aumento dos casos de sífilis no Brasil, o
ministério da saúde elaborou a Agenda de Ações Estratégicas para Redução da Sífilis Congênita no
Brasil, que tem por objetivo qualificar a assistência à saúde através de educação permanente em
saúde, qualificação das informações estratégicas, reduzir os casos de sífilis adquirida e certificação da
eliminação da transmissão vertical do HIV. Diante do contexto, entende-se que, são necessárias
medidas de educação em saúde através de palestras, em escolas, comunidades, na mídia,
demonstrando e incentivando formas de prevenção da doença. Realizar diagnóstico precoce para dar
início ao tratamento necessário, através da busca ativa dos portadores, pelas equipes de saúde de
cada região.

Palavras chave: Sífilis congênita, relação sexual, gestação.
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Resumo

Introdução: a sífilis é uma doença infectocontagiosa, de evolução crônica, que tem por agente
etiológico o Treponema pallidum. É transmitida sexualmente, embora possa ser transmitida por
transfusão sanguínea, por contato com lesões ricas em treponemas e verticalmente, configurando a
sífilis congênita. Objetivo: analisar a produção científica sobre a incidência da sífilis congênita (SC),
diagnóstico da sífilis materna e tratamento do seu parceiro. Método: trata-se de uma revisão
integrativa, com artigos indexados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-Americana
e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Foram selecionados 10 artigos para fazer parte do
estudo. Os dados foram analisados através da análise de conteúdo. Resultados: evidenciou-se que a
incidência da SC é mais elevada nas regiões norte e nordeste do Brasil; a condição de vida tem
influência na determinação da SC; e a ocorrência do agravo é maior no segmento mais empobrecido
da população. A SC também está associada ao manejo dos casos com perda de oportunidade tanto
para o diagnóstico quanto para o tratamento, a ausência de aconselhamento, a falta de tratamento do
parceiro e ao tratamento inadequado dos casos diagnosticados. Discussão: ressalta-se que a
identificação de sífilis materna, a adequação ao tratamento, a presença de evidências clínicas,
laboratoriais e radiológicas no neonato são considerados aspectos importantes para o tratamento da
SC. O diagnóstico e o tratamento adequado da gestante com sífilis e seu parceiro é a maneira mais
eficaz de prevenção da SC. Alguns fatores podem influenciar no insucesso do diagnóstico da SC no
pré-natal, como: número de consultas de pré-natal inferior a 07 (sete); não realização dos exames
para detecção de sífilis no primeiro e terceiro trimestre de gestação; entre outros. A falta de tratamento
dos parceiros pode estar associada à falta de informação acerca da doença, bem como a deficiência
dos serviços de saúde na atenção e no tratamento adequado do parceiro. Conclusão: conclui-se que
a incidência da SC é mais elevada nas regiões norte e nordeste do país. Alguns fatores podem
influenciar no insucesso do diagnóstico e tratamento da gestante e do parceiro durante o pré-natal,

como a ausência de informação e a deficiência na assistência dos serviços de saúde. Por fim, embora
o diagnóstico e tratamento da SC sejam de fácil acesso e de baixo custo, esta doença ainda continua
sendo um sério problema de saúde pública.
Palavras-chaves: Gestante, Pré-natal, Sífilis, Sífilis congênita.
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Resumo
A OMS estima que mais de um milhão de casos de IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) são diagnosticados por dia;
anualmente, esse número se converte em 357 milhões de novos casos, dentre os quais se inserem os de sífilis. A sífilis é uma doença
infecciosa sistêmica, de evolução crônica, caracterizada por períodos de remissão e de exacerbação. Apesar de tratável e curável, ainda
é grande o número de indivíduos não diagnosticados. Em gestantes, a infecção ganha proporções ainda mais alarmantes, haja vista seu
potencial de transmissão vertical, que pode gerar desde alterações clínicas até abortamento espontâneo e morte perinatal. Logo,
compreendendo-se a relevância desse tema no âmbito de saúde pública, é importante que se identifique qual a situação atual do país
no que diz respeito aos casos de sífilis congênita. Fez-se um estudo descritivo utilizando-se os indicadores de sífilis do Departamento de
Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais, com dados referentes aos anos de 2000 a 30 de junho de
2016. Foram considerados: o número de casos diagnosticados em menores de 1 ano; diagnóstico final e a idade das crianças no
momento do diagnóstico; o tratamento da mãe; o tratamento do parceiro. O número de casos em menores de 1 ano contabilizam
159.850, com aumento de aproximadamente 268% entre os anos de 2007 (5.219 casos) e 2016 (20.474 casos). 92% desses casos são
caracterizados como sífilis congênita recente, concentrando-se 93,8% dos diagnósticos em recém-nascidos com menos de 7 dias.
Quanto ao tratamento da mãe, nota-se que a porcentagem geral de tratamentos adequados é superada em muito pela de tratamentos
inadequados: 49,5% deste contra 10% daquele. Igualmente, o tratamento dos parceiros ainda não encontrou taxas satisfatórias: 61,7%
dos parceiros não foram tratados, e, em 25,2% dos casos, essa informação foi ignorada. Diante disso, é necessário que sejam feitos
novos estudos sobre o tema a fim de se identificarem as causas primárias da situação da sífilis congênita no país. Como consequência –
e, principalmente, com o suporte do Estado – políticas públicas eficientes poderão atuar sobre as raízes desse problema, colaborando,
assim, para a reversão do quadro atual.
Palavras-chave: Brasil, casos, sífilis congênita.
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Resumo
A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica causada pela bactéria gram-negativa Treponema pallidum. Sua história natural apresenta
fases de atividade clínica e fases de latência. A fase de latência é detectada apenas por testes sorológicos, como o VDRL. É doença de
notificação compulsória por sua elevada prevalência e taxa de transmissão vertical, causando diversos danos fetais. Buscou-se traçar o
perfil clínico-epidemiológico dos casos de sífilis em gestantes no estado da Bahia entre 2007 e 2017. Trata-se de um estudo
epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados é o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação, do Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel 2010. Foram notificados
14.616 casos de sífilis gestacional. Verificou-se uma tendência crescente da sífilis gestacional a cada ano: em 2007 foram notificados
286 casos, enquanto que em 2017 foram notificados 2.583 (aumento de 803,15%). A capital Salvador concentrou 31,12% dos casos,
seguida de Feira de Santana (4,82%). A sífilis gestacional predominou nas faixas etárias de 20-39 anos (73,1%) e de 10-19 anos
(24,06%). Ademais, predominou na zona urbana (79%), na escolaridade da 5ª à 8ª série do ensino fundamental incompleta (20,7%) e
em pardas (59,5%). Quanto à forma clínica, 29,9% corresponderam à sífilis primária, 6,56% à secundária, 11,5% à terciária, 15,05% à
forma latente e 37% dos casos foram ignorados. O teste não treponêmico não foi realizado em 12,47% e 9,33% dos casos tiveram esse
dado ignorado/em branco. O teste treponêmico, por sua vez, não foi realizado em 41,52% e 14,05% dos casos tiveram esse dado
ignorado/em branco. A sífilis está em expansão na população de gestantes no estado da Bahia. O predomínio da sífilis em

gestantes jovens, pardas e de baixa escolaridade pode refletir maior vulnerabilidade desse grupo e insuficiência em ações de saúde
para prevenção, de forma que é necessário reforçar intervenções de educação sexual, como o uso do preservativo, assim como o
tratamento dos parceiros, de modo a evitar reinfecção da gestante. Ademais, é necessário aumentar a disponibilidade dos testes
treponêmicos e não treponêmicos (o VDRL deve ser realizado no 1º e 3º trimestres de gestação) e reforçar atividades de educação
profissional no que tange ao completo preenchimento da ficha de notificação.
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Resumo
A sífilis é uma enfermidade sistêmica e infecciosa produzida por uma bactéria chamada Treponema pallidum, de transmissão
predominantemente sexual, comumente encontrada na população privada de liberdade devido constante exposição às situações que
aumentam sua vulnerabilidade às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). O objetivo foi investigar os casos de sífilis em privados
de liberdade da Casa de Detenção do município de Cacoal no Estado de Rondônia nos anos de 2016 e 2017. Pesquisa documental,
retrospectivo com abordagem quantitativa, realizado nos meses de fevereiro e março de 2018 através da análise de 486 prontuários de
privados de liberdade em cumprimento de pena no referido período. Foram diagnosticados 35 casos de sífilis, sendo 22 casos reagentes
em 2016 e 13 casos reagentes em 2017 com uma taxa de incidência de 7,2% de positividade. Sobre o perfil sócio demográfico, a idade
média foi 30 anos, houve predomínio do gênero masculino em 71% dos casos. Quanto a cor, 42,85% são de pele parda, 14,28% de pele
branca, 11,42% de pele negra e 31,45% não informado, identificou-se que 91% eram solteiros e 85% com ensino fundamental
incompleto. Foi verificado nos registros que 74% dos casos reagentes relataram praticar relações sexuais rotineiramente de forma
desprotegida e que 86% desconheciam as formas de contaminação, riscos e tratamento da sífilis. Em relação ao desfecho do
tratamento, 80% concluiu na unidade prisional e 20% tiveram o tratamento interrompido devido transferências entre unidades prisionais,
porém nesses casos é dado sequência ao mesmo na unidade de destino. Todos os casos foram tratados como sífilis terciária. A
realização de testagem para sífilis e demais IST faz parte da rotina do serviço de enfermagem na admissão dos detentos bem como a
realização do aconselhamento pré-teste. O trabalho dos profissionais de enfermagem deve ser capaz de alcançar as metas e ações
propostas pelo Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, a fim de garantir a assistência integral ao indivíduo institucionalizado
nas unidades prisionais. É fundamental que o enfermeiro reconheça as especificidades do processo de trabalho nas penitenciárias,
mantendo a conduta ética e respeitando os princípios que regem a profissão, a fim de garantir o direito à saúde e dignidade humana,
exercendo assim papel importante como agente educador, promovendo a saúde sexual livre de comportamentos de risco.
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Resumo
A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pelo Treponema pallidum. Os primeiros casos foram
registrados há mais de 500 anos e, apesar dos esforços para sua erradicação, o número de infecções aumentou,
notadamente em adolescentes e adultos jovens. Além das complicações clínicas, a sífilis facilita a coinfecção por HIV. O
recente aumento no número de casos evidencia esta continua sendo uma ameaça à saúde pública. O objetivo desse estudo é
descrever e discutir o aumento de sífilis na adolescência, assim como os fatores de risco associados. Desenho do estudo é
observacional analítico. Foram analisados e comparados os casos notificados no Boletim Epidemiológico da Secretaria de
Saúde do Estado de Pernambuco, no período de 2011 a 2015, entre pessoas com 10 a 49 anos de idade. Observou-se
aumento no número de casos notificados de sífilis em todas as faixas etárias. O maior aumento proporcional foi encontrado
entre os adolescentes, com um número quase 7 vezes maior em 2015 em relação a 2011. Entre as gestantes, as
adolescentes constituem o segundo grupo com maior incidência de sífilis. Houve prevalência da doença no sexo feminino. Os
adolescentes são por si só, um grupo vulnerável, por estarem vivendo uma época de experimentações, bem como por serem
vítimas potenciais de abusos. A prevalência da IST no sexo feminino pode ocorrer devido a, dentre outros produtores de
vulnerabilidade, infecções genitais assintomáticas, anatomia feminina receptora no ato sexual e desigualdade de gênero. O
uso infrequente de preservativo, o abuso sexual, o atraso escolar, o uso de drogas lícitas e ilícitas e baixas condições
socioeconômicas estão dentre os principais fatores de risco. Concomitantemente ao surto de sífilis, houve falta de penicilina

benzatina, antimicrobiano padrão para o tratamento da doença. O aumento no número de gestantes infectadas somado à falta
da penicilina pode predispor ao aumento de recém-nascidos com sífilis congênita. Com aumento de casos de sífilis, são
necessárias ações preventivas, com investimento no acesso universal à educação e à saúde, campanhas de incentivo à
utilização de preservativos e a ampliação da discussão sobre igualdade de gênero nos ambientes em que os adolescentes
vivem, assim como maior diálogo entre estes e os profissionais de saúde e familiares. Também é urgente a mobilização
governamental e farmacêutica para maior acesso e produção de penicilina benzatina.
Gênero e saúde; Saúde do Adolescente; Sífilis
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Resumo
A sífilis é uma doença infecciosa causada pelo Treponema pallidum, pode ser adquirida sexualmente ou transmitida verticalmente via
placentária. A transmissão vertical da sífilis é um importante problema de saúde pública em muitas regiões do globo. O objetivo deste
estudo foi avaliar a ocorrência de sífilis em gestantes e os fatores associados à transmissão vertical. Estudo transversal com dados
secundários de notificação de sífilis gestacional e congênita, coletados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), em
Rio Branco, Acre, no período de 2010 a 2016. Foram descritas as frequências absoluta e relativa das características sociodemográficas
das gestantes, calculado a taxa de detecção de sífilis em gestante e a incidência de sífilis congênita e, por último, realizado a regressão
logística bivariada, a fim de verificar os fatores associados a transmissão vertical. Foram incluídas no estudo 706 gestantes, média etária
de 23 anos, 55,9% (356) possuíam escolaridade ≤ 8 anos, 89,3% (627) moravam na zona urbana e 84,2% (581) eram pardas. Das
gestantes, 12,7% (90) tiveram desfecho gestacional de sífilis congênita. A sífilis gestacional variou de 2,63 por mil nascidos vivos em
2010, atingindo 34,7 por mil nascidos vivos no ano de 2016. Dentre os fatores associados à transmissão vertical, observou-se que
mulheres de cor preta, diagnóstico de sífilis no terceiro trimestre, sífilis secundária, não realização do teste treponêmico, não realização
do tratamento materno no pré-natal e o não tratamento concomitante do parceiro tiveram 5,5; 5,13; 2,36; 1,96 3,17; 3,03
respectivamente, mais chances de desfecho com sífilis congênita. Assim, o estudo demonstrou aumento expressivo da sífilis gestacional
em Rio Branco, sendo fatores associados para a transmissão fetal, aqueles referentes a etnia da mãe, diagnóstico tardio, classificação
clínica, não realização do teste treponêmico para sífilis, assim como a não realização do tratamento da gestante e do parceiro.
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Resumo
A sífilis ainda se constitui um grave problema de Saúde Pública. Sendo a sífilis congênita um importante evento-sentinela para o
monitoramento da assistência à saúde cuja ocorrência sugere falhas no funcionamento e integralidade da rede de saúde. O Programa

SANAR Recife implantado desde 2013 tem por objetivo o enfrentamento de maneira estratégica das doenças negligenciadas no
município do Recife, sendo a sífilis incorporada no seu contexto de atuação pelo cenário epidemiológico encontrado atualmente. Teve
como objetivo realizar diagnóstico situacional quanto às atividades de atenção e vigilância da sífilis nas unidades básicas de saúde.
Estudo do tipo descritivo. As atividades foram desenvolvidas em parceria com a equipe técnica do Programa SANAR Recife, SANAR PE
e equipes técnicas do município. As atividades ocorreram entre 02 de outubro de 2017 e 30 de janeiro de 2018, a partir da aplicação do
instrumento de assessoramento aos profissionais das equipes de atenção básica. Tivemos 94,9% (314) das equipes de saúde do
município assessoradas. Dentre as categorias profissionais a com maior participação foi a de enfermagem (73,7%), seguidos das
categorias de técnicos de enfermagem (52,9%) e médica (49,3%). As unidades visitadas relataram 1.256 casos de sífilis diagnosticados
no ano de 2017. Destes, 633 casos de sífilis adquirida, 415 casos de sífilis em gestante e 177 casos de sífilis congênita. Quanto ao
diagnóstico situacional 77,1% das equipes dispunham das fichas de notificação de sífilis, 63,1% realizam busca ativa de casos em
populações vulneráveis, apenas 45,4% das equipes ofertam diariamente TR para sífilis e 82,2% dispõe de preservativo com livre
dispensação à população. Cerca de 90,1% das equipes solicita VDRL em gestante na rotina do pré-natal, e apenas 56,1% solicita
(VDRL) mensalmente para gestantes em tratamento de sífilis. Em casos de positividade de sífilis 78,3% das equipes realizam o
tratamento na própria unidade de saúde. 76,2% das equipes solicitam a testagem dos parceiros. As unidades declaram que notificam
casos de sífilis, e em sua maioria realizam busca ativa em populações vulneráveis, assim como realizam o tratamento na própria
unidade. Quase a totalidade solicita o VDRL no pré-natal. Esses resultados demonstram que apesar dos esforços realizados nas
unidades para o enfrentamento à transmissão da sífilis, há necessidade de definir a manutenção de estratégias que impactem na
redução dos casos por essa IST no município.
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Resumo

Doenças caracterizadas por transtorno da imunidade celular, resultam em maior suscetibilidade a
infecções oportunistas, não sendo diferente a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS). A
psiquiatria e a neurologia têm interesse em estudos com foco nas consequências clínicas da ação
pelo HIV e outras patologias associadas, além das complicações psiquiátricas da infecção. O paciente
acometido pelo HIV tem muita susceptibilidade ao surgimento de depressões, alterações cognitivas,
sinais e sintomas psiquiátricos. A estigmatização da doença prejudica a adesão do tratamento; a
terapia antirretroviral retarda o quadro de desorientação tempo espacial. Objetivou-se avaliar a
possível relação entre os transtornos psiquiátricos e o HIV em um paciente com doenças psiquiátricas,
internado em um Hospital Universitário (HU), em Recife/Pernambuco. Estudo de caso realizado após
aprovação do projeto pelo parecer n° 06189212.6.0000.5208, pelo Comitê de Ética em Pesquisa do
Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco durante o período de outubro
a dezembro de 2017. A pesquisa é um recorte do projeto sobre doenças infecciosas. Foi realizado na
enfermaria de doenças infecciosas e parasitárias, através de visitas diárias ao paciente, com consulta,
anotações de prontuário e acompanhamento dos resultados de exames. Paciente do sexo masculino,
45 anos portador de SIDA apresentando quadro depressivo, déficit cognitivo, deprimido, recusa o
tratamento, não aceita as medicações prescritas, recusa as orientações médicas e apresenta ideias
suicidas. O desenvolvimento dessas patologias necessita da atuação de um diagnóstico, tratamento
adequado, visando bem-estar e retardo da evolução dessas doenças, com perspectiva de aceitação
de tratamento. Na presença de comorbidades psiquiátricas, em pacientes soro positivo o diagnóstico
precoce, junto com a terapia colaboraram para retardo da evolução do quadro da infeção e déficit
cognitivo do paciente, pois o vírus atinge diretamente o sistema nervoso central. As lesões
neurológicas resultam em sintomas psiquiátricos que podem ser de origem psicológicas ou
relacionados a neurotransmissão e fisiologia, devendo ser tratados de forma adequada e separada.
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Resumo
A Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é causada pela infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), que
caracteriza-se pela destruição das células do sistema imune. O início da infecção pode ser assintomático e caracteriza-se por infecções
oportunistas com o passar do tempo. Pode ser transmitida pelo ato sexual, por via sanguínea e por via vertical. No Brasil, faz parte,
atualmente, da Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação Compulsória, sendo obrigatória comunicação novos casos. Analisar
o cenário epidemiológico da Aids no Brasil. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo com dados obtidos pela
notificação dos casos de HIV/Aids no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) entre os anos de 2010 e 2017. Os
dados foram dispostos em uma planilha no programa Microsoft Office Excel 2013 e analisados segundo as variáveis: região de
residência, gênero, faixa etária, categoria de exposição, raça/cor e escolaridade. Foi realizada uma busca sobre os boletins de
ocorrência da Aids dos anos referidos, seguido de estudo na literatura médica. Constatou-se que, de 2010 a 2017, a incidência de novos
casos da doença manteve-se elevada. A maioria dos infectados residem na região Sudeste, do sexo masculino, autodeclarados
pardos/pretos, de orientação heterossexual, entre os 20 e 29 anos, de baixa instrução e contração por via sexual. A taxa de detecção de
Aids permaneceu sem alterações significativas entre os anos de 2010 e 2016, ocorrendo, no entanto, em 2017, uma queda 56,8% se
compararmos ao ano anterior. Do total de casos, cerca de 46,9%, em média, encontra-se na região Sudeste, 21,2% na região Sul,
16,7% na região Nordeste, 7,9% na região Norte e 7,09% na região Centro-oeste. Diante dos dados, é possível afirmar que a Aids tem
passado por um processo de pauperização, tendo em vista a mudança no perfil dos infectados, o que reflete a falta de instrução e de
acesso a informações em saúde. Por fim, é nítida a necessidade do desenvolvimento de planejamentos governamentais atualizados a
fim de enfrentar essa síndrome que assola silenciosamente o país.
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Resumo
Introdução: O Processo de Enfermagem (PE) impõe-se como solução para organização das ações do enfermeiro e tem a
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como um instrumento que o normatiza e auxilia. Neste sentido, é de
fundamental relevância a aplicação da SAE a um paciente diagnosticado com o Human Immunodeficiency Virus (HIV) que
desencadeou a Síndrome de Guillain-Barré (SGB). Objetivos: Relatar a experiência vivenciada por residentes de
enfermagem em terapia intensiva e infectologia na elaboração da SAE a um paciente diagnosticado com HIV e Síndrome de
Guillain-Barré. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência. O estudo foi
realizado no período de 21 a 28 de agosto de 2017 em uma Fundação Pública de referência em Manaus/AM. Resultados: O
paciente em questão era procedente de Santarém-PA, 22 anos, solteiro, desempregado, admitido no setor de urgência e
emergência do HPS Dr. João Lúcio apresentando um quadro de desconforto respiratório agudo, rigidez na região da nuca e
paralisia flácida ascendente, necessitando de ventilação mecânica invasiva e teste rápido com resultado positivo para HIV.
Após o diagnóstico foi encaminhado à unidade referência em infectologia, sendo internado na UTI e permanecendo por quatro
meses. De acordo com os problemas encontrados, evidenciamos dois Diagnósticos de Enfermagem (DE) prioritários com
suas respectivas intervenções. O primeiro DE identificado foi Padrão Respiratório Ineficaz. Entre as intervenções, destacamos
o posicionamento da cabeceira entre 30 e 45º, manutenção das vias aéreas superiores e inferiores pérvias e manutenção do
rigor técnico e asséptico quando a aspiração for necessária, tendo por objetivo manter padrão respiratório satisfatório. O
segundo DE foi Mobilidade Física Prejudicada, relacionado a paralisia muscular. Visando reestabelecer ou aumentar o nível
de mobilidade, intervimos de forma educativa ao informar aos familiares do paciente sobre a doença e a perspectiva de cura,
assim como a mudança de decúbito e cuidados com o posicionamento no leito, promoção da mecânica corporal e cuidados
com a tração e imobilização do paciente. Conclusão: Vivenciar a construção da SAE para um paciente com HIV e Síndrome
de Guillain Barré possibilitou compreender a importância desse instrumento do profissional de enfermagem para a aquisição
de conhecimento científico, além de firmar a SAE como um processo essencial da enfermagem enquanto ciência.
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Resumo
A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma doença autoimune que acomete primordialmente a mielina dos nervos periféricos
de forma aguda. É a maior causa de paralisia flácida generalizada no mundo, com incidência anual de 1–4 casos por 100.000
habitantes e pico entre 20 e 40 anos. Normalmente é precedida por um quadro infeccioso. O HIV pode causar quadros
neurológicos, incluindo a SGB. Objetivo: relatar caso de um paciente HIV que debutou com SGB. Desenho do estudo:
estudo descritivo com dados obtidos durante a estadia do paciente no hospital. Relato de caso: paciente masculino, 42 anos,
previamente hígido. Nas 3 semanas anteriores a consulta teve parestesia de extremidades, dificuldade para deambular,
retenção urinária, constipação e diplopia. Negou febre, disúria ou diarreia. Ao exame: regular estado geral, orientado,
hipoestesia bilateral em face, tetraparesia flácida, reflexos profundos abolidos, reflexo cutâneo plantar bilateral indiferente,
hipoestesia profunda, Romberg positivo, capacidade vital preservada. Laboratório: HIV reagente, CV 26.607 cópias, CD4 94
células (5,36%), VDRL 1:8. Fundoscopia: sem alterações. Liquor: 6 cels/mm3 (100% mononucleares), proteínas 84,5mg/dL,
glicose 51 mg/dL; VDRL 1:2. ENMG: polineuropatia sensitivo motora com padrão desmielinizante. Paciente fez penicilina
cristalina por 14 dias, IgIV por 5 dias e iniciou TARV (TDF 3TC DTG) no terceiro dia da internação. Devido à melhora
evolutiva recebeu alta hospitalar com acompanhamento ambulatorial com infectologia e fisioterapia. Resultados: observou-se
que o diagnóstico da SGB em estágio inicial e o tratamento adequado são essenciais para diminuir o tempo de recuperação,
minimizando as complicações da fase aguda e os déficits neurológicos residuais. Discussão: neste caso se confirma a
importância da realização do diagnóstico do HIV em pacientes com quadros neurológicos. Aproximadamente 60%-70% dos
pacientes com SGB apresentam alguma doença aguda precedente, embora HIV não seja a principal causa desta síndrome,
seu diagnóstico deve ser pensado. O diagnóstico da SGB é primariamente clínico, porém os exames complementares
(análise do líquor e ENMG) são necessários para confirmação da hipótese diagnóstica. Conclusão: este caso demonstra a
relevância da avaliação clínica de um paciente com parestesia e da realização de exames complementários, incluindo teste
para HIV, visto que a SGB pode apresentar-se em etapas precoces da infecção até concomitante com a soroconversão.
Palavras-chaves: Diagnóstico, HIV, Paralisia, Parestesia, Síndrome Guillain Barré
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Resumo

O sistema imunológico fica exposto ao surgimento de várias doenças oportunistas com a presença do
HIV, dentre elas o Linfoma Plasmablástico(LP), caracterizado como distúrbio raro, linfoproliferativo
agressivo das células B. Esse trabalho teve por objetivo aplicar a Sistematização da Assistência em
Enfermagem (SAE) em um paciente Soropositivo apresentando LP. Trata-se de estudo tipo relato de
experiência, descritivo, o planejamento da assistência de Enfermagem foi realizado a um paciente,
admitido em um hospital público na cidade do Recife-PE no período de maio de 2018 durante o
estágio referente a disciplina Doenças Infecciosas e Parasitárias. A coleta de dados foi realizada a
partir das informações colhidas do prontuário e instrumento que orientou o histórico de enfermagem e
exame físico, sendo utilizado para o estabelecimento de parâmetro as definições e classificações do
diagnóstico de enfermagem, a taxonomia II do NANDA 2015-2017. M.F.E.S 38 anos, procedente do
Recife-PE. Admitido no hospital apresentando diagnóstico de B24(dx2014) e LP, deu entrada para
realizar o quarto ciclo de quimioterapia (QT) com EPOCH, queixa de dor no joelho esquerdo e febre.
Ao exame físico evoluiu em EGR, hipocorado, humor rebaixado, com pouca aceitação da dieta. ACV:
RCR 2T BN, ABD: globoso, dor a palpação, RHP,MMII: edema MIE++/4+,repouso relativo, aos SSVV:
T: 38ºC, P:80 pm, R: 24 ipm, PA: 140X90 mmHg, Apresenta acesso venoso central e queixa de dor de
cabeça e na cavidade oral. Elucidando 3 diagnósticos de Enfermagem: Nutrição desequilibrada:
menos que as necessidades corporais relacionadas a Ingestão alimentar insuficiente, caracterizadas
por Cavidade bucal ferida e Ingestão de alimentos menor que a PDR; Mucosa oral prejudicada
relacionada a Perda da estrutura de apoio oral evidenciado por dor e lesão oral, intervindo em pesar o
paciente diariamente e monitorar a ingesta alimentar; Hipertermia relacionada a doença, evidenciada
por pele quente ao toque e taquipnéia, intervindo por meio da monitoração dos SSVV 6/6 h e
administrar medicamento antipirético; Assim , a SAE torna-se fundamental na prestação integral do
cuidado pelo enfermeiro, principalmente em pacientes no qual apresenta uma depressão no sistema

imunológico onde faz-se propicio ao aparecimento de demais patologias, como o LP. Por se tratar de
uma doença classificada como rara, mas comumente associada a pacientes soropositivos, o
conhecimento a cerca da sistematização do cuidado se torna imprescindível.
Palavras-chaves: Cuidados de enfermagem, Linfoma plasmablástico, Tuberculose, Síndrome de imunodeficiência adquirida
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Resumo
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é um retrovírus que caracteriza-se por atingir os linfócitos T CD4+ através da sua
interação com as glicoproteínas presentes na membrana. A CID-10 agrupa a doença causada pelo HIV em cinco categorias,
que vai de B20 a B24. B24 é a doença pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) não especificada. A neurotoxicidade
refere-se aos danos no cérebro ou no sistema nervoso periférico, causados pelo contato com substâncias tóxicas naturais ou
sintéticas,estas toxinas podem modificar a atividade do sistema nervoso, bem como interromper a transmissão dos impulsos
nervosos. O presente estudo tem por objetivo elencar os principais diagnósticos de enfermagem a paciente acometida por
B24 e neurotoxicidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, do tipo relato de experiência, vivenciado no primeiro
semestre de 2018 durante estágio curricular obrigatório, realizado em um Hospital universitário do Município de Recife-PE. Os
dados foram obtidos através de entrevistas, exames físicos, achados laboratoriais e clínicos, identificando-se o estado de
saúde do paciente. Foi realizada a Sistematização de Enfermagem e elencado os principais diagnósticos de enfermagem de
acordo com a NANDA - (North American Nursing Diagnosis Association). Durante o internamento foram levantados os
seguintes diagnósticos de enfermagem seguindo a taxonomia II da NANDA: ansiedade, adaptação prejudicada, baixa
autoestima situacional, conhecimento deficiente, dentição prejudicada, enfrentamento familiar comprometido, integridade da
pele prejudicada, Isolamento social, Intolerância à atividade, medo, nutrição desiquilibrada para menos das necessidades
corporais, proteção Ineficaz e risco de Infecção. O presente estudo contribuio para a melhoria do quadro clinico do paciente,
uma vez que, os diagnósticos de enfermagem atuam na elaboração de planos assistenciais respeitando a individualidade de
cada paciente, auxiliando na tomada de decisões por meio de uma abordagem científica. A Sistematização da Assistência de
Enfermagem foi essencial e satisfatória para a organização dos serviços e qualidade da assistência prestada à saúde,
proporcionando a satisfação do paciente e família, promovendo a reabilitação.
Palavras-chaves: Cuidados de Enfermagem , Síndromes Neurotóxicas, Sorodiagnóstico do HIV
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Resumo
O sarcoma de Kaposi é uma neoplasia maligna que pode ter origem endotelial ou linfática, consiste em nódulos vasculares
que acomete pele, mucosas e vísceras, é causada pelo vírus da herpes tipo 8 (HHV-8). É frequentemente associado à

Síndrome da Imunodeficiência Humana. Objetivou-se elencar os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem a
paciente acometido com Sarcoma de Kaposi. Trata-se de um relato de experiência vivenciado no primeiro semestre de 2018
durante o estágio curricular obrigatório, realizado no Hospital universitário do Município de Recife-PE. Os dados foram obtidos
através de entrevistas, exames físicos, achados laboratoriais e clínicos, identificando o estado de saúde do paciente. Foi
realizada a Sistematização de Enfermagem e elencado os principais diagnósticos de enfermagem de acordo com a NANDA (North American Nursing Diagnosis Association). Os cuidados de enfermagem foram fornecidos a usuário portador de
Sarcoma de Kaposi. Por meio da sistematização da assistência de enfermagem, foram identificados os seguintes diagnósticos
de enfermagem seguindo a taxonomia da NANDA I: 1- Dor aguda, 2- hipertermia, 3- Medo, 4- resiliência prejudicada, 5Desesperança. As principais intervenções são: Manter padrão de cuidados respeitosos e empáticos; fazer escuta qualificada;
manter o ambiente arejado; incentivar a ingestão de líquidos; administrar antitérmicos segundo prescrição medica; encorajar o
paciente a expressar seus sentimentos e oferecer apoio emocional. Como o Sarcoma de Kaposi pode se desenvolver em
qualquer estágio da infecção por HIV, no decorrer do estágio a assistência prestada pelos acadêmicos no processo saúdedoença visou fornecer condições para reabilitação e evolução do quadro do paciente.
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Resumo
A infecção por HIV é caracterizada pela imunossupressão, que predispõe os pacientes a infecções oportunistas, deste modo, doenças
que são incomuns em indivíduos saudáveis, se tornam freqüentes nos imunodeprimidos. Deste modo, a toxoplasmose que é causada
pelo protozoário Toxoplasma gondii, apresenta grande importância clínica quando acomete o sistema nervoso central por ser a infecção
mais freqüente em imunodeprimidos. Buscou-se Sistematizar a Assistência de Enfermagem, no processo de internação hospitalar,
contemplando as etapas de Identificação de problemas, Diagnósticos de Enfermagem e Implementação da Assistência de Enfermagem.
Trata-se de um estudo de caso de caráter exploratório, o qual permite trabalhar várias estratégias para a coleta de dados e formulação
de análises, realizado em um hospital da cidade de Recife-PE. F.V.S, sexo masculino,38 anos, residente na Zona rural da cidade de
Timbaúba, é admitido com diarréia, febre, cefaleia, rebaixamento do nível de consciência, astenia e perda de peso, diagnosticado com
neurotoxoplasmose, fazendo uso de pirimetamina, sulfadiazina e Ácido fólico. Diagnosticado com B-24 e iniciado o uso de
antirretrovirais. Evoluiu apresentando anisocoria,candidíase esofágica e balonospostite, sendo estabelecidos os seguintes diagnósticos:
Risco de infecção relacionado a imunossupressão; Diarréia, relacionado a três evacuações líquidas por dia, evidenciado por processos
infecciosos; Deglutição prejudicada relacionado a odinofagia evidenciado por candidíase esofágica. É de suma importância a
identificação dos pacientes soropositivos, tendo em vista que há muitas pessoas infectadas pelo vírus HIV e que não sabem que são
portadoras do mesmo, o que impede o início do tratamento, facilitando o aparecimento de infecções oportunistas graves como a
neurotoxoplasmose. Este estudo evidenciou os principais sinais e sintomas de um indivíduo imunodeprimido acometido por
neurotoxoplasmose, bem como os principais diagnósticos de enfermagem para o desenvolvimento de uma melhor sistematização da
assistência. Vale ressaltar a importância de uma equipe multiprofissional no acompanhamento deste paciente, para que todas as suas
necessidades sejam atendidas.
Assistência de Enfermagem, HIV, Neurotoxoplasmose.
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Resumo

O acompanhamento e monitoramento de pacientes em tratamento com HIV através da realização dos
exames de Carga Viral (CV) e CD4 é indispensável para o seguimento do tratamento. Após iniciar o
tratamento antirretroviral, é rotina a realização semestral da CV. Já a realização do CD4 deverá ser
executado de acordo com a análise dos resultados anteriores. O monitoramento é necessário para a
qualificação do tratamento de pessoas vivendo com HIV (PVHIV) em uso de Tratamento Antirretroviral
(TARV).
OBJETIVO: Sistematizar o monitoramento dos exames de CV e CD4 das pessoas vivendo com HIV,
acompanhados no Serviço de Assistência Especializada (SAE) de Arapiraca-AL.
MÉTODOS: Para sistematizar o monitoramento da CV e CD4 destes pacientes, foi utilizado as
tecnologias de informatização disponíveis no Windows, com início em março de 2018. Foram criadas
planilhas com a relação de todos os usuários acompanhados no serviço, data e resultados dos
exames, bem como a indicação das novas datas para as próximas coletas. O recurso utilizado no
sistema foi a ferramenta “filtro”, que relaciona os pacientes e os respectivos prazos para realização
destes. A busca ativa se dá através de abordagem direta, por contato telefônico, dos usuários que
autorizam este tipo de contato. Semanalmente o sistema é alimentado com as informações
atualizadas através do acesso ao SISCEL. É então disponibilizado uma cópia das planilhas com
informações atualizadas, para facilitar e qualificar a conduta de toda equipe multiprofissional,
envolvida no acompanhamento destes usuários.
RESULTADOS PRINCIPAIS
Aumento da adesão à realização dos exames de CV e CD4;
Humanização da assistência quanto a busca ativa de pacientes atendidos no serviço;
Qualificação das informações de forma consolidada para a equipe multiprofissional local;
Captação de pacientes em abandono de tratamento ou que ainda não iniciaram o TARV, mesmo após
o resultado positivo para HIV;
Disponibilidade de dados para ampliar pesquisa científica no serviço.
CONCLUSÃO: Podemos então concluir que essa nova sistemática utilizada para monitoramento dos
exames dos pacientes acompanhados no serviço é de grande importância e relevância, uma vez que
proporciona à equipe local a consolidação de informações indispensáveis à qualificação da
assistência e à saúde das PVHIV. Também é importante destacar o poder de replicabilidade desta
sistemática, uma vez que utiliza de ferramentas computacionais de fácil acesso.
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Resumo
A hepatite B é uma doença infecciosa viral, de transmissão predominantemente sexual, causada pelo HBV (Vírus da hepatite B), cuja
principal forma de controle é a vacinação. O objetivo do estudo é analisar a evolução da hepatite B em Salvador no período de 10 anos
e os impactos que a situação vacinal provocou no perfil epidemiológico da doença nesse município. Através dos indicadores pactuados
nas instâncias gestoras do SUS, foi realizado estudo transversal e observacional dos indicadores registrados no SINAN entre 2007 e
2017. De 2007 a 2017 foram notificados 5.033 casos de hepatite B, com predominância do sexo masculino (54,96%) e da faixa etária de
20 a 39 anos (25%). Em 2007 tanto a faixa etária de 20 a 39 anos quanto a de 40 a 59 apresentaram-se com um percentual de 40,9%;
em 2017 a faixa etária de 20 a 39 anos continuou em primeiro lugar com 50,6% seguida de 40 a 59 anos com 38,9%. No período
estudado houve uma queda de 7,5% da cobertura vacinal, o que refletiu diretamente no aumento dos casos novos de hepatite B,
particularmente entre menores de 1 ano e maiores de 80 que, em 2007, não apresentaram caso algum. Percebe-se que a cobertura
vacinal decaiu com o passar dos anos, deixando a população mais vulnerável a agentes nocivos à sua saúde. Dado o exposto, faz-se
necessário que ocorra uma conscientização dos indivíduos sobre as medidas profiláticas da hepatite B - e as demais - para que os
mesmos possam não somente envelhecer, mas envelhecer com saúde.
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Resumo
A infecção pelo vírus da hepatite B (VHB) é um dos maiores problemas de saúde pública mundial e a odontologia está
diretamente ligada às várias fontes de contaminação, sendo que uma das principais medidas de prevenção é a vacinação
pelas 3 doses, com o objetivo de estimular a produção de anticorpos. O Objetivo desse estudo foi avaliar as carteiras vacinais
e o exame anti HBS dos acadêmicos do 5º período integral e 7º período noturno de 2016/1 do curso de odontologia da
Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (FACIMED). Este trabalho foi aprovado pelo CEP nº 2.258.607. A pesquisa
compreende em um estudo transversal quantitativo descritivo, com amostra obtida por conveniência. Foram analisadas 91
carteiras vacinais, onde 84 realizaram o exame anti HBS e 7 não realizaram o exame anti HBS, desses 84 exames, em 78
exames houve a soroconversão e em 6 exames não houve soroconversão. A partir dos resultados obtidos, torna-se
necessário que os acadêmicos sejam incentivados a completarem o esquema de vacinação com as 3 doses para hepatite B e
a realização do exame anti HBS para se conhecer a situação imunológica, para uma maior segurança e controle da infecção
frente aos atendimentos odontológicos.
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Resumo
Introdução: As Hepatites virais constituem um grave problema de saúde pública e pode ser causada por diversos agentes
etiológicos. Estão amplamente distribuídas no mundo e a prevalência varia nas diferentes regiões. A coinfecção ou
superinfecção pelo vírus da hepatite D (VHD) é uma ocorrência muito temida nas áreas onde a hepatite B é comum. São José
do Rio Preto está entre as três regiões com maiores taxas de migração no Estado de São Paulo, o que faz com que haja
grande circulação e disseminação das mais variadas doenças e seus agentes etiológicos. Objetivo: identificar a ocorrência
de hepatite delta em pacientes portadores de hepatite B, que são acompanhados no Ambulatório Municipal de Hepatites
Virais (AMHV) e Ambulatório de Hepatites Virais do Hospital de Base (AHVHB) e possíveis fatores e comportamentos de
risco. Métodos: os pacientes durante a consulta de rotina foram convidados e devidamente esclarecidos sobre o objetivo do
projeto e os que concordaram em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, no qual constam todas
as informações necessárias e também responderam ao questionário epidemiológico. Após, foi coletada amostra de sangue,
conforme rotina de acompanhamento do paciente, que foi enviada ao Centro de Laboratório Regional Instituto Adolfo Lutz de
São José do Rio Preto/SP, processada e armazenada para os testes de rotina e também para sorologia de hepatite delta.
Resultados: até o momento foram abordados 272 pacientes (213 AMHV/ 59 AHVHB), dos quais 249 (192 AMHV/ 57 AHVHB)
(91,5%) aceitaram participar e 23 (21 AMHV/ 02 AHVHB) (8,5%) não aceitaram. Foram coletadas 192 (170 AMHV/ 22
AHVHB) amostras das quais, 127 (todas do AMHV) foram testadas e 3 (2,36%) apresentaram resultado reagente ao Anti-HDV
total. Entre os positivos; duas pacientes são do sexo feminino uma com 57 anos a outra com 75 anos, ambas relatam terem
nascido em outros Estados (MG e CE) respectivamente; paciente do sexo masculino, com 56 anos relata ter nascido e nunca
ter se mudado de São José do Rio Preto. Os resultados foram encaminhados aos médicos, responsáveis pela comunicação e
esclarecimentos necessários aos pacientes. Conclusões: esses resultados reforçam a necessidade de prosseguir com o

desenvolvimento desse projeto para intensificar as buscas de casos positivos, colaborar na decisão de medidas preventivas
da doença e aprimorar o planejamento do tratamento nos serviços de saúde. Fomento: FAPESP, PAFERP e CNPq.
Palavras-chaves: HEPATITE DELTA, SOROPREVALENCIA, EPIDEMIOLOGIA
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Resumo
As zoonoses, enfermidades comuns aos humanos e animais, tem se tornado mais frequente obrigando uma maior integração,
conhecimento e relacionamento entre profissionais da área da saúde. Dentre elas a brucelose e leptospirose têm elevada
importância veterinária bem como para a saúde pública, pela gravidade e letalidade com que se apresentam em humanos.
Atenção especial deve ser dada às pessoas vivendo com HIV/aids (PVHA), pois a imunossupressão à que estão sujeitas
pode agravar ainda mais o seu quadro clínico. Com o objetivo de determinar o perfil sorológico destas zoonoses em PVHA,
atendidos no Serviço de Ambulatório Especializado de Infectologia “Domingos Alves Meira” (SAEI-DAM), entidade
pertencente ao complexo de assistência da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, e relacionar aos hábitos,
comportamentos e fatores de risco de exposição a essas doenças, além da obtenção de dados referentes ao grau de
conhecimento em relação a elas. As variáveis utilizadas como fatores de risco foram: presença de animais de estimação,
presença de roedores, histórico de contato dos animais de estimação com roedores, proximidade da residência e
possibilidade de contato com animais silvestres, qualidade do serviço de água e esgoto e o contato do paciente com água de
enchente. A pesquisa realizada foi um estudo transversal do tipo inquérito soroepidemiológico. Foram analisadas 236
amostras de soro desses pacientes para a pesquisa de anticorpos anti- Brucella abortus e Brucella suis, por meio de três
testes: Soroaglutinação com Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) corado com Rosa Bengala, teste de Soroaglutinação
Lenta (SAL) sem e com tratamento de 2-mercaptoetanol sendo todas negativas. Para leptospirose foi utilizada a técnica de
soroaglutinação microscópica (SAM), sendo quatro (1,69%) positivas. Uma amostra reagiu para o sorovar Pyrogenes, com
título 200 e três para o sorovar Andamana, com títulos de 200, 400 e 800 respectivamente. Apesar dos resultados obtidos
indicarem negatividade para Brucella abortus e Brucella suis e baixa reatividade para leptospirose, admite-se a importância de
inquéritos soroepidemiológicos, como atividade de vigilância especificamente em PVHA para indicar medidas preventivas e
educacionais em situações de alta incidência.
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Resumo

O vírus da hepatite B (HBV) pode ser transmitido por meio da exposição percutânea ou da mucosa a
sangue ou fluidos corporais infectados, portantoestudantes de graduação da área da saúde, que
desenvolvem atividades acadêmicas em situações semelhantes à prática profissional, constituem uma
população de risco de exposição a material biológico contaminado pelo HBV. O ideal seria que todos
os alunos da área da saúde antes de iniciarem suas práticas clínicas e laboratoriais, fossem
vacinados e realizados a quantificação do anti-HBS, marcador de proteção à vacina. Determinar a
soroprevalência do anti-HBc total e anti-HBs em estudantes da área de Saúde da ASCES/UNITA em
Caruaru-PE. Foi realizado um estudo transversal descritivo. Os alunosde graduação foram convidados
a participar da pesquisa e aqueles que aceitaram responderamum questionário contendo perguntas
relacionadas à aquisição da infecção pelo HBV eao esquema de vacinação. O trabalho foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob o Número: 1.283.095 e CAAE: 49604315.5.0000.5203. Em
seguida, foram coletados 3mL do sangue para a pesquisa dos marcadores sorológicos anti-HBc total
e anti-HBs utilizando kits comerciais(Biokit®), seguindo as instruções do fabricante. Os resultados
foram armazenadosem planilhas doExcel®. Foram avaliados 181 alunose as prevalências do anti-HBc
total e anti-HBS foram 18,8% e 63% respectivamente. Dos participantes avaliados, 78% eram do sexo
feminino; 75% encontravam-se uma faixa etária de 19 a 25 anos; 1,7% já tinham recebido transfusão
sanguínea/hemoderivados; 19% não usavam preservativo nas relações sexuais; apenas 10,3%
tinham realizado exame para o anti-HBs anteriormente; 88% já tinham tomado vacina para o HBV,
embora apenas 50% tinham recebido as três doses da vacina. A maioria dos alunos apresentou o
marcador de imunização (anti-HBS) corroborando com outros trabalhosna literatura, todavia, foram
observados alunos susceptíveis ao vírus. O programa nacional de imunização tem se mostrado eficaz,
uma vez que maioria dos alunos apresentou o anti-HBs na faixa etária de maior risco para a
transmissão do HBV.
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Resumo
O Vírus Linfotrópico de Células T Humanas - HTLV-I⁄II (tipo I e II) e Vírus da Imunodeficiência Humana – HIV, são retrovírus humanos
associados a processos patológicos. Embora compartilhem mesmos aspectos epidemiológicos possuem características biológicas
distintas. O HTLV-I apresenta tropismo por linfócitos T, células CD4+ e CD8+ e sua endemicidade ocorre no sudoeste do Japão, Ilhas do
Caribe, América do Sul e África Equatorial. O HTLV-II apresenta diferenças antigênicas em relação ao HTLV-I e está associado a casos
neurológicos, é mais prevalente entre usuários de drogas nos Estados Unidos e Europa. O HTLV-I foi classificado em sete subtipos (a-g)
e HTLV-II em quatro grupos filogenéticos (a-d), sendo HTLV-IIc o mais frequente encontrado no Brasil. O HIV é classificado em dois tipos
(1 e 2), apresentando estimulo a proliferação linfocitária. O HIV-1 é o mais prevalente no Brasil, sendo dividido em dois grupos, M
(Major) e O (Outlier), apresentando-se em oito subgrupos, mostrando grande diversidade genética viral. É comum a detecção de
retrovírus infectando o mesmo hospedeiro, desta forma, uma possível coinfecção HIV/HTLV pode ocasionar mudanças significativas no
padrão da evolução clinica dessas infecções. Poucos dados foram relatados sobre a prevalência de infecção pelo HTLV entre pacientes
HIV positivos nos últimos anos no Brasil. O objetivo desse estudo foi estimar a soroprevalência da infecção pelo HTLV-I⁄II, em pacientes
HIV positivos atendidos na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) em Manaus, Amazonas. Após
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), foi realizada coleta de 10 mL de sangue venoso, e realizou-se os
procedimentos do teste pela técnica de Ensaio Imunoenzimático (ELISA) utilizando kit MUREX-HTLV-I/II. Foram incluídos 200 indivíduos
dos quais 121 (60,5%) do sexo masculino, apresentando idade que variaram de 18 a 62 anos. Duas (1%) amostras apresentaram
reatividade para HTLV I/II. Apesar de o estudo demonstrar a baixa prevalência na coinfecção de HTLV-I/II e HIV, acredita-se que este
resultado pode ocasionar mudanças clinicas e laboratoriais, dificultando a interpretação do quadro apresentado pelos indivíduos,
propiciando uma situação única na busca de respostas para patogenicidade do vírus e possíveis associações etiológicas, em coinfecção
ou não.
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Resumo
Estudos recentes demonstraram que pacientes infectados pelo HIV apresentam maior risco de apresentarem baixa densidade
mineral óssea (DMO), aumentando o risco de fraturas ósseas por osteopenia ou osteoporose. Esta revisão sistemática
examinou estudos que avaliaram os efeitos da suplementação de vitamina D (VD) por meio dos níveis séricos de 25(OH)VD
na DMO de pessoas vivendo com HIV (PVHIV) por meio da absorciometria por dupla emissão de raios-X (DEXA). Seguindo
as diretrizes do PRISMA e por meio das bases de dados eletrônicas PubMed, Web of Science, Scopus e Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações, foram pesquisados ensaios clínicos que avaliaram a suplementação de vitamina D na
reposição da baixa DMO em PVHIV. Esta pesquisa não foi limitada por idioma, local ou data de publicação. Após a estratégia
de busca foram identificados 648 estudos e, após o crivo metodológico, cinco pesquisas foram elegíveis. Em todos os estudos
pesquisados, os efeitos do monitoramento da suplementação de VD associada à reposição de cálcio apresentaram um
aumento dos níveis séricos de VD em PVHIV, mas nenhum efeito foi observado na densidade mineral óssea total ou na DMO
do quadril, fêmur ou lombar. Não houve associações significativas entre pacientes não tratados e pacientes que receberam
terapia antirretroviral associada à suplementação de VD. Em conclusão, a suplementação de VD com ou sem doses de cálcio
aumentou os níveis séricos de 25(OH)VD, mas não foi útil para a reposição da densidade mineral óssea em PVHIV em
terapia antirretroviral.
Número de registro: PROSPERO CRD42017057093
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Resumo
Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que em 2012 houveram aproximadamente 357,4 milhões de
novas Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), aproximadamente 1 milhão de novos casos por dia. Diante desse dado,
entende-se que as IST’s configuram-se como um problema mundial de saúde pública e vê-se como imprescindível a
necessidade de estudos voltados à prevenção e conscientização. As tecnologias educacionais podem ser aliadas no processo
de aprendizagem, entendendo-as como sendo um conjunto de ações teórico e práticas aplicadas em relação ao
educando/educador e a comunidade. Objetivo: identificar as tecnologias educacionais aplicadas, assim como a eficácia na
prevenção e conscientização sobre as IST’s. Métodos: Trata-se de uma Revisão Sistemática que avaliará a contribuição de
tecnologias educacionais no conhecimento sobre as IST’s, sem restrição temporal e de idioma, nas seguintes bases de
dados: Medline, Scopus, COCHRANE, CINAHL e LILACS em novembro de 2017. A estratégia PICOS aplicada para a
realização desse estudo permitiu formular a seguinte questão norteadora: “Qual a efetividade das tecnologias educacionais
utilizados para promover o conhecimento sobre as ISTs?”. O software utilizado como gerenciador de referências bibliográficas
foi o Mendley Desktop versão 1.17.13 a extração de dados está sendo construída no software EpiData 3.1 todas as etapas da
revisão estão sendo realizadas por dois revisores independentemente. Resultados: Foram identificados 1881 referências a
partir da estratégia de busca. Após exclusão daquelas duplicadas, permaneceram 1673 referências, neste resumo,
apresentaremos o resultado do estudo piloto para validação da avaliação dos títulos e resumos, onde foi selecionada uma
amostra de 84 artigos com os objetivos de avaliar o formulário proposto para essa etapa da revisão e a concordância entre os
leitores. Em relação ao formulário foram incluídos 52,38% artigos, excluídos 37,71% e 16,67% apresentaram discordância
entre os avaliadores, alcançando um percentual de 83,33% de concordância. Conclusão: Os estudos têm apresentado
Tecnologias Educacionais inovadoras aumentando a taxa de sucesso na absorção das informações sobre o IST’s. Após a
conclusão das próximas etapas esperamos identificar o modelo de tecnologia que obteve maior êxito no eixo prevenção e
conscientização, possibilitando futuramente o desenvolvimento de uma tecnologia educacional com esse foco esperando o
declínio das taxas de IST’s mundialmente.
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Resumo
Para facilitar o diagnóstico e tratamento de pessoas ainda assintomáticas, a política anti-HIV no Brasil adotou o Teste Rápido
(TR-HIV) e tratamento universal na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo deste estudo é comparar se a oferta
do Teste Rápido (TR-HIV) em centro de testagem e aconselhamento (CTA) e unidades básicas de saúde (UBS), resulta em
vantagens quanto ao tempo entre o diagnóstico e a primeira consulta com infectologista e até os exames laboratoriais, e
quanto ao status clínico, virológico e imunológico. Estudo bidirecional, comparativo entre grupos independentes de pessoas
testadas: CTA 2010-11; CTA 2013-16, e UBS 2013-16, admitidas para tratamento no serviço de atendimento especializado
Recife (SAE). Para comparar variáveis quantitativas usamos o teste Kruskal-Wallis e para as categóricas, o Qui-quadrado de
Pearson, aceitando diferenças estatisticamente significantes se p<0,05. Foram incluídos 626 indivíduos HIV+ distribuídos nos
grupos de comparação. O tempo entre o diagnóstico e a primeira consulta com o infectologista foi três vezes maior para o
grupo CTA 2013-16 (44 dias) que no grupo CTA 2010-11 (14 dias); e ainda maior para os diagnosticados nas UBS (69 dias),
com diferença significante entre os grupos. O tempo para a primeira contagem de CD4 e Carga Viral foi menor para o grupo
CTA 2013-16 comparado ao grupo CTA 2010-11 e ao grupo UBS 2013-16 (p = 0.0001 e 0.018). No grupo CTA 2013-16 25%
dos participantes eram sintomáticos na primeira consulta e 50% eram sintomáticas no grupo UBS 2013-16 (p =0.001).Nos três
grupos mais de 60% dos indivíduos tinham CD4 ≥350 cel/mm. A mediana de CV é duas vezes maior no grupo CTA 2013-16,
sendo a diferença significante quando comparada ao grupo CTA 2010-11. As pessoas testadas nas UBS demoram mais para
ter acesso à primeira consulta e exames e são diagnosticadas mais sintomáticas. A oferta de testagem para HIV e de
cuidados especializados ainda precisa ser melhorada na rede básica para permitir o diagnóstico mais precoce da infecção.
Palavras-chaves: HIV, Sorodiagnóstico HIV, Teste Rápido, Centro de Testagem e Aconselhamento, Unidades Básicas de
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Resumo
Introdução: A sífilis congênita é consequência da transmissão do Treponema pallidum da gestante para o seu recém-nascido,
principalmente por via placentária. Apesar de todo o conhecimento e da factibilidade de tratamento e cura, a OMS aponta que, a cada
ano, pelo menos meio milhão de crianças ainda nascem com sífilis congênita no mundo. Objetivo: Analisar a evolução da taxa de
incidência de sífilis congênita em menores de um ano e a taxa de mortalidade infantil específica por sífilis congênita no Município de São
Paulo. Desenho do Estudo: Estudo descritivo. Métodos: Estudo baseado nos dados do Sistema de Informações de Agravos de
Notificações – SINAN/Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA, Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM e Sistema de
Informação sobre Nascidos Vivos – SINASC, obtidos no DATASUS, para o Município de São Paulo. Foram calculadas taxas de
incidência de sífilis congênita em menores de um ano de 2007 a 2016. A taxa de mortalidade infantil específica por sífilis congênita foi
calculada para os triênios 2008-2010, 2011-2013 e 2014-2016, visando suavizar possíveis flutuações de pequenos números.
Resultados: A taxa de incidência de sífilis congênita em menores de um ano aumentou de 2,0 para 6,7 por mil nascidos vivos, com
tendência de aumento (R2 = 0,98) e incremento médio de 0,14% ao ano. A taxa de mortalidade infantil específica por sífilis congênita
aumentou quatro vezes, passando de 0,011 para 0,044 por mil nascidos vivos, entre os triênios. Discussão: A taxa de incidência de sífilis
congênita do Município de São Paulo está muito longe da meta utilizada pelo Brasil (≤0,5 caso/1.000 nascidos vivos) para a eliminação
da transmissão vertical da sífilis. Apesar dos insumos disponíveis, muitos dos casos notificados são derivados de tratamento
inadequado. É necessária conscientização da população, sensibilização dos profissionais e integração das ações para eliminação da
sífilis congênita. Conclusão: O município de São Paulo apresenta alta taxa de incidência e taxa de mortalidade infantil por sífilis
congênita. Um grande volume de casos confirmados não realizaram pré-natal durante a gestação e só foram diagnosticados durante o
parto.
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Resumo
Introdução: A questão das Infecções da AIDS na adolescência torna-se de grande relevância e preocupação para o sistema
de saúde, pais, educadores, e para a sociedade em geral, uma vez que sabe-se das vulnerabilidades a que está exposto este
grupo populacional, uma vez que é nesta etapa da vida que o exercício da sexualidade é colocado em prática, apresentando
peculiaridades em relação à história natural e da infecção/doença. A iniciação sexual precoce, acesso precário a orientação
para uso correto de preservativos, experimentação de álcool e outras drogas, e até mesmo a baixa efetivação de políticas de
prevenção para o HIV/Aids,aumentam a vulnerabilidade dessa população no país. Objetivo:Analisar a tendência histórica da
incidência e mortalidade da AIDS em adolescente no estado de Pernambuco.Métodos:Estudo de tendência temporal com
dados de vigilância da AIDS de Pernambuco. A população foi composta por casos com idade entre 10 e 19 anos residentes
em Pernambuco e notificados no período de 2006 a 2016. Os óbitos foram confirmados no Sistema de Informação de
Mortalidade. Foram calculados os coeficientes anuais de incidência e mortalidade e a tendência foi verificada através de
estatística de regressão linear. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa. Resultados:No período estudado
foram notificados 665 casos de AIDS em adolescentes, dos quais 46 (6,9%) evoluíram para óbito. O coeficiente médio de
incidência e mortalidade no período foi respectivamente de 3,6/100.000 e de 0,25/100.000adolescentes. A linha de tendência
para a incidência mostrou-se crescente com tendência a incremento estatisticamente significativo de 0,941 (b1) para cada ano
e um coeficiente de determinação de 77%(R²= 0,766). As taxas de mortalidade mostraram-se mais estável, com pequenas
variações entre os anos, porem a análise de tendência mostrou previsão ascendente do indicador, com um incremento de
0,012 (b1)para cada ano, porém não estatisticamente significativo (p=0,352)tendo o modelo explicado somente 10%(R² =
0,097) da variação.Conclusão:A despeito da implementação da política de prevenção de DST/AIDS no pais ter sido bem
sucedida no enfrentamento da epidemia, garantindo acesso universal ao tratamento de todos os pacientes, com resposta
efetiva na redução nas taxas de mortalidade por AIDS e da incidência da doença,novos desafios tem sido levantados para
conter seu avanço entre os adolescentes.
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Resumo

Introdução: a sífilis congênita (SC) ainda se mantem como um problema de saúde pública no mundo
e no Brasil, onde verifica-se um aumento nas taxas de detecção nos últimos dez anos e Sergipe
figurou entre os estados com taxas de detecção maiores que a nacional. Objetivo: Este trabalho
objetivou analisar a tendência temporal dos casos de SC notificados em Sergipe nos últimos doze
anos. Desenho do estudo: estudo ecológico, tipo série temporal. Métodos: analise os casos de sífilis
congênita notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação no estado de Sergipe de
2006 a 2017. Foram analisadas as variáveis sociodemográficas maternas, a tendência relativa e a
distribuição espacial da SC no estado. Resultados: quase 60% das mães possuíam ensino
fundamental incompleto; 67% delas possuíam de 20 a 34 anos e 84,91% eram pardas. No período
avaliado Sergipe apresentou tendência temporal crescente (percentual de crescimento anual de

14,78% e p<0,05). Verificou-se também aumento do número de municípios com 15 ou mais
casos/1000 nascidos-vivos. Discussão: O aumento dos casos de sífilis congênita tem uma estreita
relação com o aumento de sífilis na população em geral. Diversos fatores podem estar implicados com
incremento nos casos de SC no país e no mundo, dentre eles, alguns operacionais, como: o
aprimoramento do sistema de vigilância epidemiológica e melhoria dos bancos de dados, ou seja,
aumento das notificações; o aumento da cobertura de testagem para sífilis por meio da disseminação
de testes rápidos. Conclusões: este estudo evidenciou padrão de tendência crescente da SC no
período avaliado, além de um incremento nas suas taxas de detecção. Tais resultados reforçam a
necessidade de ações voltadas para o controle desse agravo no estado.
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Resumo

A sífilis congênita é uma doença evitável, se a assistência à gestante durante o pré-natal for ofertada
com qualidade. Assim, a ocorrência de casos de sífilis congênita pode indicar problemas nos serviços
de atenção pré-natal. Este estudo objetivou analisar a tendência temporal da taxa de incidência de
sífilis congênita no Brasil. Trata-se de um estudo ecológico de série temporal, compreendendo o
período de 2007 a 2016. As fontes de dados foram o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC). Para o cálculo da
taxa de incidência de sífilis congênita, foram considerados os casos de sífilis congênita notificados no
SINAN e os nascidos vivos, ambos segundo local de residência, nos municípios brasileiros. Os
indicadores foram descritos para Brasil, macrorregiões e unidades da federação. O modelo de análise
linear generalizado de Prais-Winsten e o cálculo da Annual Percente Change (APC) foram utilizados
para analisar a tendência temporal. A incidência anual de sífilis congênita no Brasil variou de 1,8 a 8,8
casos/1.000 nascidos vivos no período de estudo, apresentando um aumento médio anual de 55,1%
(APC=41,8%;69,6%). As Regiões Sul e Sudeste apresentaram os maiores aumentos médios anuais
nas taxas de incidência de sífilis congênita e, ao final do período, em 2016, apresentaram, também, as
maiores incidências, 9,7 e 9,2 casos/1.000 nascidos vivos, respectivamente. Numa análise segundo
unidades da federação, as maiores taxas de incidência, em 2016, foram observadas no Rio de Janeiro
(17,2), Rio Grande do Sul (14,8), Pernambuco (12,6) e Espírito Santo (12,5). Houve aumento médio
anual na taxa de incidência de sífilis congênita em 24 unidades da federação (89,5%), sendo que no
Acre, Roraima e Amapá observou-se estabilidade nesse indicador. Os resultados deste estudo
demonstram a tendência de aumento das taxas de incidência de sífilis congênita no Brasil, em suas
macrorregiões e nas unidades da federação. Esses achados indicam a necessidade de desenvolver
estratégias para a melhoria da atenção pré-natal, especialmente no âmbito da Atenção Primária à
Saúde, com vistas a enfrentar a expansão dessa epidemia.
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Resumo
A sífilis em gestante representa importante agravo de interesse sanitário, devendo ser uma das prioridades do acompanhamento prénatal, a fim de evitar a infecção congênita. É amplamente discutido o papel central da atenção primária no enfrentamento da sífilis em
gestante, bem como a necessidade do diagnóstico e tratamento em tempo oportuno para o êxito na quebra da cadeia de transmissão
vertical da doença. O presente trabalho trata-se de um estudo transversal, de caráter descritivo e tem como objetivo apresentar a
tendência temporal de diagnóstico e notificação da sífilis em gestante, de acordo com o trimestre gestacional e nível de atenção à
saúde, no Distrito Sanitário IV, no Recife, entre os anos de 2015 e 2018. Utilizando o programa Tab para Windows – TabWin, foram
realizadas extrações de notificações referentes ao agravo, com dados completos para os anos de 2015, 2016 e 2017, e dados parciais
referentes ao primeiro semestre de 2018. No que diz respeito aos diagnósticos realizados pela atenção básica e secundária, foram
obtidos percentuais de 62,85%, 51,8%, 38,8% e 24,2% dos casos sendo detectados por serviços deste nível, nos anos 2015, 2016,
2017 e 2018, respectivamente. Em contrapartida, as taxas de diagnóstico realizados por maternidades e hospitais de alta complexidade
foram de 37,14% no ano de 2015, 48,1% em 2016, 61,2% em 2017, chegando a 75,8% no primeiro semestre de 2018. Com relação ao
trimestre gestacional de diagnóstico, observou-se distribuição similar entre os anos de 2015 e 2017, com médias de aproximadamente
21% dos casos diagnosticados no primeiro trimestre, 41% no segundo trimestre, 32% no terceiro trimestre e 3% idade gestacional
ignorada. Em 2018 foram notadas diferenças nessas tendências, com 1,6% de diagnósticos no primeiro trimestre de gestação, 24,2% no
segundo e 69% no terceiro trimestre. É possível observar contínuo declínio nas notificações provenientes dos níveis de atenção básica e
especializada, ambientes estes que devem ser prioritários para detecção e tratamento precoce da sífilis em gestante durante o pré-natal.
O aumento das notificações advindas das maternidades e hospitais de alta complexidade, associadas ao fato de grande parte destas
detecções serem feitas no último trimestre gestacional, sugerem que a maioria destes diagnósticos vêm sendo realizados no período
perinatal, eliminando as chances de tratamento apropriado no período gravídico e consequente prevenção da sífilis congênita.
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Resumo
Apesar das boas condições clinicas das pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA) atendidas no Serviço de Atenção
Especializada (SAE) do município de Arapiraca, há relatos da equipe técnica e de pacientes que o maior sofrimento advém do
preconceito, gerando dificuldades nos relacionamentos com a família, amigos e a sociedade, inclusive desmotivação para
participar de encontros ou grupos de educação em saúde ofertados pela unidade, razão pela qual decidimos implantar uma
nova abordagem no cuidado desses pacientes: a Terapia Comunitária (TC). Demonstrar e Publicizar a eficácia da TC no
cuidado das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Foram realizadas cinco Rodas de TC utilizando todas as etapas da
metodologia da TC com a participação média de 12 a 15 pessoas entre profissionais e pessoas vivendo com HIV/AIDS. As
Rodas tem aproximadamente o tempo médio de 2horas e tem agendamento prévio (toda ultima terça-feira do mês, das 14h
as 16horas). Relatos dos participantes da TC, nos seguintes aspectos: a) Sentimentos: Alegria, Fortalecimento Pessoal;
Motivação, Aprendizado, Esperança de dias melhores; Descobertas, Felicidade, Gratidão, Paz, Vontade de Voltar; Outras
visões do problema; Alivio de sofrimento; Reflexão; Expectativas; Liberdade; Solidariedade. b) Estratégias de Enfrentamento:
Empoderamento Pessoal; Buscar ajuda religioso ou espiritual; Buscar ajuda profissional e ações de cidadania; Continuar a
Participar da TC; Auto cuidado e se relacionar melhor com a família; Buscar articular rede solidaria/recursos comunitários. A
TC possibilitou o diálogo espontâneo e respeitoso entre as pessoas que vivem com HIV/AIDS, trazendo a reflexão dos medos,
tristezas e a constatação de que são iguais no sofrimento, mas diferentes nas atitudes de enfrentamento o que tem
manifestado interesses no fortalecimento dos vínculos. Verificou-se, através das falas espontâneas e das atitudes dos
soropositivos, que a TC é um instrumento que possibilita cuidar do usuário de forma leve, lúdica, com a visão integral do ser
humano. Uma ferramenta potente por seus atributos de acolhimento, valorização das competências culturais que está
transformando a rotina dos soropositivos, fortalecendo os laços de pertencimento, entre o grupo e abrindo perspectivas de
promoção da saúde através do trabalho em redes. Cuidado, HIV/AIDS, Rodas, Soropositivo.
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Resumo
A presença de mutações pontuais no determinante “a” da superfície do vírus da hepatite B pode modificar a antigenicidade do vírus e
facilitar o escape imune, possibilitando o aparecimento concomitante de AgHBs e anti-HBs no cenário da hepatite B crônica. Descrição
de caso clínico atípico de Hepatite B crônica em gestante, no contexto do diagnóstico desta hepatopatia crônica viral. As informações
foram obtidas através da revisão do prontuário, entrevista com a paciente e revisão de literatura. B.M.A., 19 anos, primigesta, com
antecedente de imunização anti-HBV ao nascimento, apresenta perfil anômalo de Hepatite B crônica com persistência dos marcadores
sorológicos AgHBs/anti-HBs positivos, descobertos durante a assistência pré-natal no rastreamento sorológico das hepatites virais.
Apresenta demais testes laboratoriais sorológicos (anti-HbcTotal, HbeAg, anti-HBe) negativos, e PCR quantitativo para Hepatie B (VHBDNA) não detectável (<10UI). Reforçar a necessidade dos testes diagnósticos no pré-natal para a busca ativa de possíveis portadores
de hepatites virais no cenário da atenção primária, possibilitando o direcionamento adequado destes casos para seguimento nos
serviços de referência, permitindo cuidados adequados durante o trabalho de parto e o posterior monitoramento do recém-nascido.
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Resumo
As hepatites virais são infecções sistêmicas causadas por vírus, cuja fisiopatologia relaciona-se à resposta inflamatória hepática ao
vírus. Esses vírus são responsáveis por um milhão de mortes anualmente. O HBV, HCV e HDV causam hepatite aguda, crônica, cirrose
e carcinoma hepatocelular. Por sua vez, o HAV e HEV causam doença hepática autolimitada e, mais recentemente, casos de hepatite E
crônica têm sido relatados em transplantados. O objetivo desse trabalho foi demonstrar o levantamento epidemiológico brasileiro
referente à temática das Hepatites Virais no período compreendido entre 2010 e 2017. Trata-se de um estudo de caráter exploratóriodescritivo com abordagem quantitativa. O levantamento de dados foi realizado através de coleta de dados do Sistema de Informações
Hospitalares do SUS (SIH/SUS), disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). No
período de janeiro de 2010 a dezembro de 2017 foram notificados 66745 casos de internação por hepatites virais no Brasil. No período
em estudo, 2010 foi o ano que apresentou mais casos, com 10871 (16,29%); já o ano de 2017 foi o que apresentou menor número de
casos, com 5013 (7,51%). Isso demonstra que houve uma queda sensível no número de internações por hepatites virais no Brasil. Com
relação as regiões geográficas do País, a Região Sudeste lidera com 18696 (28,01%) casos. Observou-se que 38446 (57,60%) casos
são pacientes do sexo masculino, o que demonstra a maior suscetibilidade dos homens, por diversos fatores, à doença. A respeito da
faixa etária, houve predominância da faixa de 50 a 59 anos, com 10120 (15,16%) casos, seguido da faixa etária de 1 a 9 anos com 9659
(14,47%) casos. Portanto, os dados expõem que dentre os pacientes portadores de Hepatites virais, houve maior prevalência do sexo
masculino, com idade superior a 50 anos, acometendo a região Sudeste do Brasil. Além disso, a grande maioria dos atendimentos
enquadraram-se na categoria de urgência, corroborando com o quadro insidioso da doença e, por isso, um diagnóstico tardio. Nesse
ínterim, percebe-se que as hepatites virais constituem um sério problema de saúde pública no País, mas que tem sofrido decréscimo no
que diz respeito aos casos de hepatites A e B, principalmente em virtude da vacinação. Entretanto, deve-se investir em estudos que
enfoquem a terapêutica das hepatites B e C, visando à perspectivas de cura, bem como verificar as mudanças em relação ao padrão
dessa doença no País.
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Resumo
O vírus da imunodeficiência humana (HIV) se caracteriza pela agressão ao sistema imunológico, tendo como alvo linfócitos do tipo CD4.
A quantidade dessas células, reduzida com a progressão da doença, é utilizada para diagnosticar a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS). A transmissão vertical é a via mais comum de infecção pediátrica pelo HIV e abordar o assunto é de suma
importância, pois a taxa de mortalidade é de 50% aos 2 anos de idade sem a Terapia Antirretroviral (TARV). Propõe-se relatar o caso de
uma paciente portadora do vírus HIV adquirido por transmissão vertical com uma evolução atípica da doença, devido à assintomatologia
e ao longo período de incubação. No caso clínico abordado, a progressão foi anormal, uma vez que o vírus permaneceu incubado por
mais de 10 anos. O relato de caso apresenta uma paciente, 13 anos, filha de pais adotivos, sem histórico de adoecimentos, que
apresenta Herpes Zoster com lesões em membro superior. Apesar de não ter adoecido aparentemente, os exames de imunoglobulinas
exibiram a não-soroconversão das vacinas, exceto a de rubéola, mesmo com cartão de vacinação atualizado, o que evidencia agressão
ao sistema imune. Foi diagnosticada AIDS e descartou-se, após investigação, a possibilidade de abuso sexual. A TARV foi iniciada
juntamente com acompanhamento psicológico. A criança exibiu ganho ponderal excessivo e dislipidemia durante o tratamento, devido a
compensação da mãe, a qual ofertava à criança alimentos ricos em lipídeos e carboidratos, pois culpava-se pelo diagnóstico tardio.
Após a positivação do teste rápido, os primeiros exames específicos para pessoas vivendo com HIV trouxeram resultados alarmantes.
Ao início da TARV, a carga viral estava em mais de 613 mil cópias de RNA do HIV-1/ml e a contagem de células CD4 estava apenas 1,2
células/mm3. Porém, iniciada a TARV, a carga viral caiu bruscamente e a contagem de CD4 aumentou. Assim, seis meses após o início
do tratamento, a carga viral se apresentou indetectável e a contagem de CD4 subiu para 306 células/mm3. Os resultados capacitaram a
criança para receber novas vacinas, fase a qual a paciente se encontra no momento. A evolução com o uso da TARV foi satisfatória,
visto que houve aumento gradual das células CD4 e restabelecimento do sistema imunológico. Nota-se, então, a eficácia da TARV nos
pacientes com HIV e a importância da realização do teste rápido mesmo em pacientes atípicos.
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Resumo

Introdução: A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e sua manifestação clínica em
fase avançada, ou a AIDS, ainda representam um problema de saúde pública. Segundo a OMS, a
taxa de prevalência da infecção pelo HIV, ocorre entre os 15-49 anos, após a infecção sua fase de
latência pode durar até 10 anos. Objetivo. Determinar a epidemiologia dos casos de HIV em idosos
em um estado do nordeste brasileiro nos últimos 10 anos. Método. Estudo epidemiológico transversal.
Os dados foram coletados no SINAM e no SIM (software TabWin 32). As variáveis foram: Faixa etária
de 60-80 anos, sexo, carácter de internamento, regime do atendimento, etnia, ano de notificação e
número de óbitos no período de abril de 2007 a abril de 2017. Resultado. De acordo com as
notificações registradas pelo DATASUS e SIM, no Estado de Alagoas, foram notificados 124 casos de
infecção por HIV nos últimos 10 anos. Visto que 113 casos entre 60-69 anos, 10 casos entre 70-79
anos. Notando que a maior número de casos fora em pacientes do sexo masculino 93 casos e 41 no
feminino. Conclusões. A fragilidade do sistema imunológico em idosos dificulta o diagnóstico da
infecção pelo HIV, isso ocorre por que, com o envelhecimento, algumas doenças tornam-se comuns,
confundindo com os sintomas da AIDS. Destarte, nos últimos anos ocorreram aumento de casos
notificados, e podemos analisar os fatores que levaram esse aumento visto que, até abril de 2017 já
tiveram 10 casos, visto que e um diagnóstico complicado aumentando as complicações.
Palavras-chaves: Epidemiologia , Idosos, HIV

USO DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL NA SÍNDROME DE GUILLIAN-BARRÉ EM UM
PACIENTE QUE CONVIVE COM O VÍRUS HIV EM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA:

UM RELATO DE CASO
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Resumo

A síndrome de guillain barré (SGB) foi descrita como uma paralisia ascendente arreflexica seguida de
recuperação. A SGB é uma doença de caráter autoimune que gera a degeneração da bainha de
mielina, sendo provocada por resposta inadequada do organismo a um processo infeccioso. Nos
indivíduos convivendo com o HIV, a SGB ocorre através de dois mecanismos desencadeadores, na
infecção viral primária logo após a exposição ao vírus ou no início da terapia antirretroviral. Este
estudo visou demonstrar a efetividade da estimulação elétrica funcional (FES) associado ao treino
respiratório por ajuste de sensibilidade em um desmame ventilatório difícil na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). Trata-se de um relato de caso de um paciente do sexo masculino, 23 anos, admitido
em uma UTI de um Hospital de Infectologia em junho de 2017, na cidade de Manaus – AM. O
paciente teve o diagnóstico de infecção pelo HIV após internação com sintomas de SGB. A
terapêutica deste estudo foi introduzida após 42 dias de internação na UTI, posterior ao tratamento
com plasmaférese e imunoglobulina humana, o paciente ainda se encontrava em ventilação mecânica
através de cânula de traqueostomia em modo controlado à pressão. Os atendimentos fisioterapêuticos
foram realizados de segunda a sexta em dois turnos e nos sábados e domingos durante a manhã,
sendo o FES realizado uma vez ao dia com os parâmetros de frequência de pulso de 40Hz; largura de
pulso de 350 microsegundos; tempo de subida, contração e descida de 1s; e tempo de relaxamento
de 3s durante 50 minutos e associado ao treino respiratório realizado no modo de Ventilação por
Pressão de Suporte (PSV) com ajuste da sensibilidade. Como instrumento de medida utilizou-se a
escala de Borg. Após sete sessões, a associação do FES ao treino respiratório foi responsável por
uma maior tolerância do paciente à fadiga, onde o grau de esforço do paciente a partir do 15° minuto
diminuiu de 8 para 5 de acordo com escala de Borg, e por uma maior ativação diafragmática a partir
do ajuste da sensibilidade à fluxo de 1 para 3. Conclui-se que o programa de reabilitação na UTI
trouxe ganhos satisfatórios em relação à tolerância do paciente ao modo PSV, possibilitando que após
o treinamento ele permanecesse durante oito horas no modo espontâneo. Além disto, o estudo
demonstrou que a fisioterapia é de suma importância no tratamento hospitalar, onde o programa de
reabilitação dentro da UTI é fundamental para o desmame ventilatório de pacientes críticos.
Palavras-chaves: Cuidados Críticos, HIV, Serviço Hospitalar de Fisioterapia, Síndrome de Guillain-Barré, Terapia por
Estimulação Elétrica

USO DE APLICATIVO DE MENSAGENS COMO ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO PARA
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Resumo

O aumento do uso de dispositivos móveis, como smartphones, é considerado uma revolução
tecnológica de grande impacto, pois permite a facilidade de acesso às informações, em qualquer
lugar e hora, e a possibilidade de permanecerem constantemente conectados e atualizados. Esse
estudo tem como objetivo avaliar a comunicação entre a equipe e as pessoas vivendo com HIV
(PVHIV) que fazem acompanhamento no serviço de assistência especializada (SAE) no município
de Arapiraca/AL. O uso dessa mídia vem sendo utilizado nesse serviço desde setembro de 2017,
após vivenciarmos dificuldades de acesso através de ligações por aparelhos telefônicos. Esse meio
de comunicação é utilizado diariamente para auxiliar a equipe nas informações ao usuário sobre
seu tratamento, marcação de consultas e exames, agendamento de transporte, na divulgação de
informações sobre grupo terapêutico para adesão ao tratamento, nos encontros em datas festivas e
nas dúvidas cotidianas. Isso proporciona o estreitamento e acessibilidade entre profissionais e

usuários, fornecendo assim uma via de comunicação aberta e imediata, bem como também o
suporte à mudança de comportamento, tanto no custo efetivo quanto no apoio informativo e
emocional. A expansão ao acesso aos cuidados em saúde através do aplicativo de mensagens vem
reduzindo o tempo de contato e de custo financeiro, passando assim segurança e confiança aos
usuários. Tem sido evidente o impacto positivo no uso desse aplicativo, principalmente nos
primeiros meses de tratamento.
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USO DO HAT-QoL PARA AVALIAR A QUALIDADE DE VIDA DE MULHERES COM HIV/AIDS NA
PARAÍBA
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Resumo

A Organização Mundial da Saúde define qualidade de vida (QV) como sendo a percepção individual
de vida no contexto cultural e sistemas de valores em relação aos objetivos, expectativas, padrões e
preocupações de cada indivíduo. Podendo ser determinada pelas experiências pessoais, e,
percepções do papel social no que se refere ao ideal, bem como as prioridades de vida de cada um.
Tão logo, entende-se que é de extrema importância a avaliação da QV de pessoas que vivem com
HIV/Aids, pois apesar dos inúmeros benefícios advindos do surgimento das terapias antirretrovirais
(TARV’s), o enfrentamento da infecção ainda é um processo longo e cheio de estigmas. Nessa
perspectiva, este trabalho tem por objetivo, descrever a análise da QV de 33 mulheres maiores de 18
anos acompanhadas pelo serviço de referência do Estado, escolhidas aleatoriamente, no período de
julho e agosto de 2014, tendo obedecidos os critérios éticos. Para tanto, utilizou-se o HAT-Qol,
instrumento desenvolvido nos Estados Unidos para estudos com indivíduos soropositivos, composto
por 34 questões distribuídas em 9 domínios: atividade geral, contentamento com a vida, preocupações
com a saúde, preocupações financeiras, aspectos relacionados às medicações, conscientização sobre
o HIV, preocupação com o sigilo da doença, relacionamento com o médico e atividade sexual.
Fazendo análise por domínios, observou-se que os domínios que apresentaram-se prejudicados
foram: preocupação com o sigilo, preocupação financeira e atividade sexual. Assim, é possível afirmar
que as mulheres paraibanas que vivem com HIV/Aids, não apresentam comprometimento da
qualidade de vida, visto que, a maioria dos escores obteve médias excelentes. Desta forma, é
fundamental que os profissionais que integrem a equipe de saúde tenham conhecimento do longo
processo histórico da epidemia do HIV/Aids, além das mudanças frente às novas perspectivas de
vida, pautado no cuidado integral, contemplando, além das necessidades individuais, aspectos
relacionados a essa realidade.
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UTILIDADE DIAGNÓSTICA DE HISTOPLASMOSE DISSEMINADA EM PACIENTES COM HIV/AIDS
ATRAVÉS DO SANGUE PERIFÉRICO.
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Resumo
Introdução: A Histoplasmose é uma micose sistêmica causada pela inalação dos esporos de Histoplasma capsulatum, fungo
dimórfico térmico, encontrado no meio ambiente associado a solos úmidos. Com o surgimento do vírus HIV, formas
extrapulmonares com sepses fúngicas agressivas começaram a se tornar mais frequentes. Nesta síndrome, a histoplasmose
representa, muito provavelmente, uma reativação de focos latentes de infecção pregressa ou, mais raramente, aquisição
exógena, por ocasião da imunodepressão. Objetivo: Relatar a utilidade diagnóstica da detecção de inclusões intraneutrofílicas
sugestivas de Histoplasma capsulatum no sangue periférico de pacientes críticos com HIV-AIDS assistidos em um hospital de
referência no tratamento de doenças infectocontagiosas em todo estado de Alagoas. Método: Foram estudados uma série de
6 casos de pacientes com diagnóstico de HIV/AIDS e histoplasmose disseminada (HD), visualizados durante o exame de
sangue periférico. Foi elaborado um questionário para coletas de dados, contendo dados sociodemográficos, clínicos,
laboratoriais e evolutivos, por meio de levantamento dos prontuários médicos. A análise dos dados foi realizado através de
análise descritiva, utilizando o software Prisma 6.0. Discussão e conclusão: A HD é a forma clínica mais comum de
histoplasmose em pacientes com infecção por HIV e é associada a baixa contagem de células CD4. Os resultados do estudo
demonstraram que em todos os casos com HD apresentaram sepse fúngica, somente detectada após a visualização do fungo
no exame de sangue periférico, visto que o fungo tem crescimento lento em cultura e que os pacientes críticos necessitam de
intervenção rápida com anfotericina B lipossomal. A maioria dos pacientes eram homens jovens, com imunossupressão
grave, sendo o quadro clínico principal caracterizado por febre, diarréia crônica, dispnéia, dentre outros. Quanto aos achados
radiológicos, a visceromegalia, infiltrado intersticial reticulonodular e hemorragia digestiva alta foram mais frequentes. A
pancitopenia pode ser uma característica importante para diagnóstico de HD em pacientes com infecção por HIV,
principalmente trombocitopenia e é visto como fator de risco associado com mortalidade. Conclui-se que o exame de sangue
periférico de pacientes críticos deve ser minucioso, pois pode ser útil na detecção de cepas de Histoplasma capsulatum
intraneutrofilicos, podendo auxiliar no início da terapia precoce.
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Resumo

Estima-se que, mundialmente, 257 milhões de pessoas estão infectadas cronicamente pelo HBV
(CHB), das quais 2 milhões vivem no Brasil, embora este número possa estar subestimado. Neste
contexto, o Ministério da Saúde estabeleceu em 2002, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
para tratamento da Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções regulamentando à padronização das
condutas frente a este importante problema de saúde pública no país. Estudos visando verificar a
adoção prática desse protocolo são raros. Este estudo teve como objetivo investigar sua aplicação na
rede SUS de Minas Gerais e analisar os pacientes com CHB pelos algoritmos preconizados na versão
2011, vigente na data de coleta dos dados. É estudo descritivo, abrangendo os dados de 2012 e 2013.
Avaliaram-se 670 formulários para encaminhamento de amostras à FUNED e foram elegíveis
portadores de CHB provenientes de todas as Macrorregiões de Saúde do estado. Desconhecia a
existência do protocolo, 15 dos 63 médicos e dentre aqueles que já o conhecia, a maioria (75,41%)
relatou segui-lo (destaque positivo para Macrorregião Noroeste). Ao relacionar a situação clínica dos
portadores de CHB por algoritmo do protocolo, evidenciou-se um descumprimento geral dos requisitos
definidos para conduta laboratorial e indicação terapêutica. Entre os pacientes, a idade média foi de
41,92 anos ± 13,35 e predomínio do sexo masculino (55,52%). A situação clínica mais frequente foi de
indivíduos mono-infectados pelo HBV, virgens de tratamento, com HBeAg não reagente e não
cirróticos (63,88%). O monitoramento da carga do HBV foi realizado em somente 11,49% dos casos e
em nenhum a avaliação da enzima hepática ALT. Entre os portadores de CHB, 24,02% já
experimentaram algum tipo de terapia antiviral. Casos de coinfecções virais com HCV e HIV foram
identificados em 5,22% do total de portadores de CHB. Conclui-se que de 2002 a 2012 da
implantação do protocolo, os achados deste estudo indicam baixa aplicação pelos médicos envolvidos
no manejo da CHB em Minas Gerais. Ressalta-se que todo aparato diagnóstico e terapêutico indicado
pelo protocolo é ofertado pelo SUS sem custo para os pacientes. Portanto, fica evidenciada a
necessidade de maior divulgação sobre a importância desta ferramenta para aprimoramento da
conduta médica, de forma a contribuir para o controle em tempo oportuno da CHB. Assim, aumentar a

adesão dos profissionais de saúde a este protocolo constitui um desafio atual para instituições e
gestores de saúde.
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Resumo

Introdução: As hepatites virais B e C são agravos de distribuição mundial. Devido sua magnitude e
potencial de transmissão, estão incluídas na lista de doenças de notificação compulsória de acordo
com o disposto na portaria do Ministério da Saúde – GM/MS N° 1.271, de junho de 2014. Objetivo:
Identificar o número de notificações e a confirmação laboratorial, bem como, a proporção de casos
encerrados oportunamente e casos encerrados inconclusivos, das hepatites B e C no período de 2009
a 2013, em São Luís - MA. Desenho do estudo: Estudo descritivo com abordagem quantitativa.
Métodos: Os dados foram coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
do Ministério da Saúde, disponibilizados pela Coordenação de DST/AIDS e Hepatites Virais do
Município de São Luís – MA e analisados através do programa TabWin. Resultados: Foram
realizadas 3612 notificações de casos suspeitos de hepatites virais A, B, C, D e E, dentre estes, 2129
(58,18%) casos foram confirmadas laboratorialmente. Os resultados apontam a notificação dos casos
suspeitos de hepatites virais em 41 unidades de saúde, destas 05 unidades com o maior número de
casos estão: Hospital Universitário HUUFMA com 1358 casos, Farmácia Estadual de Medicamentos
Especializados com 407 casos, Hospital da Criança Dr. Odorico de Amaral de Matos com 63 casos,
Hospital Carlos Macieira com 54 casos e Hospital São Domingos com 52 casos. Dos 2129 casos
encerrados laboratorialmente, 87,92% foram encerrados como hepatite B e hepatite C, com a primeira
correspondendo a 45,42% e a segunda com 42,50%. Outros tipos de vírus corresponderam a 12,08%.
De 3612 casos notificados 87,92% tiveram encerramento associado às hepatites B e C, sendo, 1872
casos (95,31%) referentes a confirmação laboratorial, 86 casos (4,38%) referentes a cicatriz
sorológica, 03 (0,15%) casos inconclusivos (exames insuficientes para o diagnóstico) e 03 (0,15%)
casos em branco. Discussão: Os números de casos confirmados laboratorialmente ainda
representam um valor muito baixo, retratando a deficiência dos laboratórios de análises clínicas do
município para o encerramento dos casos suspeitos. Um ponto crítico observado foi o número de
casos no geral, encerrados como inconclusivo. Conclusão: Conclui-se que a maioria dos casos
notificados com suspeita de hepatites virais foram confirmados laboratorialmente; a maioria dos casos
correspondeu às hepatites B e C; e estes representaram também a maioria dos casos encerrados
oportunamente.
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Resumo

A infecção pelo HIV e a terapia antirretroviral (TARV) podem ser fatores de risco para reduzir a saúde nutricional. Esta é uma
metanálise que verificou estudos avaliando a vitamina D como um biomarcador indicativo de baixa massa mineral óssea em
pessoas vivendo com HIV (PVHIV) em comparação à pessoas não infectadas pelo HIV. Os estudos foram identificados por
meio das seguintes bases de dados: LILACS, PubMed, Web of Science e Scopus, sem limitação por idioma ou data. A busca
pela informação resultou em 16.910 estudos. Após o uso de critérios de exclusão foram selecionados 8 estudos. Seguindo um
modelo de metanálise de efeito fixo (RevMan versão 5.3), quando comparado a indivíduos sem infecção pelo HIV, PVHIV
apresentaram uma redução de 7 nmol/L (95%IC= -8,01 - 6,76%) dos níveis de 25 (OH) VD e 8 pg/dL dos níveis séricos de
1,25 (OH)2VD (95%IC=-9,27–7,82%). Observou-se uma heterogeneidade de tamanho de amostra muito alta, I2=100% e 99%,
respectivamente (Q de Cochran = 23,11 com cinco graus de liberdade e Q de Cochran = 23,08 e dois graus de liberdade, p
<0,001). Os resultados mostram efeitos estatisticamente significativos permitindo concluir que a infecção pelo HIV provoca
alterações nos níveis séricos de 25 (OH) VD e o 1,25 (OH)2VD e estes valores podem ser usados como preditores de
disfunção óssea em pacientes com HIV.
Número de registro do protocolo: PROSPERO CRD42017057093
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Resumo

O HIV/Aids atinge atualmente 36,7 milhões de pessoas no mundo. Devido a processos históricos de
desigualdade e opressão, alguns grupos, em particular, são atingidos de forma desproporcional. Nos
últimos anos, a aids vem se desenhando em torno de mulheres, o que as tornam vulneráveis à
epidemia. Mas, apesar da feminização, o teste rápido é ofertado na atenção primária
predominentemente pelo programa pré-natal, priorizando apenas as mulheres grávidas. Dessa forma,
este estudo teve como objetivo analisar o acesso das mulheres na atenção primária de saúde ao teste
rápido anti-HIV. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com abordagem qualitativa. Foram
entrevistadas 15 mulheres entre 18 e 60 anos que frequentam as unidades básicas de saúde do
distrito III de João Pessoa-PB. Para análise das falas, coletadas por meio de um roteiro de entrevista
semiestruturado aplicado nos meses de agosto e setembro de 2017, foi utilizado a técnica de análise
de conteúdo de Bardin. Os dados empíricos foram agrupados em três eixos temáticos:
desconhecimento de informação disponibilizada pela equipe de saúde acerca do teste rápido; a
persistência do comportamento de risco e do estigma social e a unidade básica de saúde como local
de escolha para realização do teste rápido. Através da pesquisa, percebe-se que existem fatores que
dificultam o acesso das mulheres ao teste, como: a falta de informações sobre o exame, situação de
vulnerabilidade associada a ideia de contaminação pela promiscuidade e negligência dos profissionais
que não oferecem o teste, nem orientam as usuárias sobre os métodos de prevenção ao HIV/aids.
Ainda assim, as usuárias relatam que na unidade básica seria o melhor local para a realização do
exame, almejam, sobretudo, que o teste seja oferecido neste serviço, evitando um deslocamento ao
setor de referência, e que a população seja esclarecida sobre os meios de prevenção e testagem.
Identificada as vulnerabilidades, é necessário que os profissionais incorporem a esse público as
políticas de cuidado integral da aids, ampliando o acesso ao diagnóstico e orientando no que diz
respeito às práticas de prevenção.
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Resumo
Introdução: Devido ao crescente envelhecimento populacional e aumento das doenças sem possibilidades de cura, amplia o número de
pacientes em cuidados paliatlivos domiciliar. Dentre os agravos que eles estão susceptíveis destaca-se as lesões por pressão,
atualmente com elevada incidência e prevalência. Objetivo: Elencar as medidas de prevenção das lesões por pressão no ambiente
domiciliar. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa. Método: Foi realizada a coleta
de dados por meio de entrevista e aplicada a escala de Braden no domicílio de pacientes vinculados à Unidade de Cuidados Paliativos e
Tratamento da Dor, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz- Recife/PE, em agosto de 2015. População composta por 06 familiares de
pacientes em cuidados paliativos, que responderam os questionamentos sobre 07 pacientes. Foi estabelecido como critérios de
inclusão: principal cuidador, de qualquer sexo e com idade superior a 18 anos. A análise foi realizada de acordo com o escores da
escala e os relatos dos participantes. Foram respeitadas as normas e diretrizes éticas da resolução 466/2012, a pesquisa foi aprovação,
sob CAAE 46603115.3.0000.5192. Resultados: Todos os pacientes investigados apresentaram risco menor ou igual a 13, variaram entre
risco moderado (14,3%) à muito alto (14,3%). A maioria apresentava risco alto (71,5%) para desenvolver lesão por pressão. Quanto às
ações de prevenção foram elencadas pelos cuidadores: Apoio com luvas com água no calcanhar para evitar o rompimento da pele;
Trocas frequentes de fraldas descartáveis para diminuir umidade, Manter os lençóis esticados para evitar dobras, como também
Mudança de decúbito a cada 3 horas. Discussão: Os cuidadores elencaram ações que realizam para prevenir as lesões por pressão,
porém mesmo diante deste conhecimento os pacientes apresentaram riscos de moderados a muito alto de desenvolver tais
rompimentos da pele. O que pode ser justificado pelo fato das lesões estarem relacionadas com fatores intrínsecos e extrínsecos, não
dependendo apenas da assistência prestada. Conclusão: Os cuidadores têm conhecimentos de estratégias que previnem o surgimento
das lesões por pressão, porém é necessário realizar mais intervenções que auxiliem na cicatrização rápida da lesão e evitar o
surgimento de outros rompimentos da pele.
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Resumo

A dengue é umas das principais arboviroses que acometem o mundo. Sua ocorrência no Brasil ocorre
desde 1846 nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, destacando-se principalmente em regiões
que apresentam clima tropical e subtropical, devido a fatores ambientais, climáticos e sociais. Existem
duas espécies que são capazes de transmitir à dengue: Aedes aegypti e A. albopictus. Assim, o
objetivo deste estudo foi verificar a morbidade hospitalar dos casos de dengue no estado do Piauí.
Trata-se de um estudo de desenho transversal, com abordagem quantitativa, descritiva e
retrospectiva. O cenário de estudo foi o Piauí, que se situa geograficamente na região Nordeste do
Brasil. O estado possui 224 municípios e seu território, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), divide-se em quatro Mesorregiões: Norte, Centro-Norte, Sudeste e Sudoeste
Piauiense. Os dados foram coletados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), sendo agrupados em planilhas
no Microsoft Excel, para elaboração de gráficos. Foram analisadas as variáveis sexo, faixa etária,
cor/raça e municípios. No SIH, durante anos de 2008 a 2017, foram registradas 17.647internações
hospitalares por dengue no Piauí, com pico de ocorrência em 2010. Em relação ao sexo, o que mais
prevaleceu foi o feminino (n=9.670; 54,8%). Analisada a faixa etária, verificou-se que a mais atingida
foi entre 20 e 29 anos (n=3.530; 20,0%). Quanto à cor/raça dos pacientes, foi observada maior
internação em pessoas pardas (n=10.154; 57,5%); enquanto a indígena foi menos acometida (n=6;
0,03%). O município piauiense com mais internações hospitalares por dengue clássica foi a capital,
Teresina (n=3.175; 18,0%). Segundo literatura, o aumento das ocorrências de dengue no Nordeste se
dá pela baixa qualidade da assistência de saúde, relacionados ao manejo dos casos da doença. Na
década de 90, a dengue era considerada um dos principais problemas de saúde do Piauí. Conclui-se
que o perfil das internações hospitalares por dengue clássica no Piauí é, na maioria, de mulheres,
jovens e pardas.
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Resumo

O predomínio de criadouros no ambiente domiciliar torna a participação popular fundamental nas
ações de controle do Aedes aegypti L. Por meio de inquérito domiciliar o presente estudo objetivou
analisar dois bairros do município de Mossoró-RN, detentores de elevados índices de infestação
predial (média anual em 2016 acima de 12). O protocolo utilizado foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa (CAAE 43784015.5.0000.5294). O número mínimo amostral foi calculado usando o
programa Epi Info 7. Para comparação das médias foi utilizado os teste t e qui-quadrado com intervalo
de confiança de 95%. Foram realizados inquéritos em 190 domicílios aleatoriamente selecionados nos
bairros Planalto 13 de Maio (P13M) e Dom Jaime Câmara (DJC). Do total dos entrevistados, 29%
afirmaram que já tiveram dengue, enquanto que 45% conhecem algum familiar ou amigo que já foi
infectado. Elevado percentual da população estudada afirmou dispor de serviços básicos essenciais,
como água encanada (P13M = 99%; DJC = 100%) e coleta regular do lixo (P13M = 96%; DJC = 95%)
e recebem a vistoria regular dos agentes de endemias (P13M = 77%; DJC = 86%). Todavia, em
ambos, os bairros foram relatados falhas no fornecimento da água (P13M = 49%; DJC = 68%),
existência de terrenos baldios com lixos (P13M = 44%; DJC = 53%) e imóveis fechados ou
abandonados (P13M = 28%; DJC = 25%), fatores que favorecem os criadouros. A televisão foi
indicada como a principal fonte de informação sobre o tema (82,1%), e os entrevistados apresentaram
elevados índices de acertos sobre sintomas, transmissão, medidas de controle da dengue, mas o
reconhecimento das formas aquáticas foi deficiente (P13M = 34%; DJC = 37%). Embora mais de 90%
dos moradores reconheçam que são responsáveis pelo controle da dengue e afirmem que realizam
ações de controle em seu domicilio, potenciais criadouros (P13M = 79,8%; DJC = 68,4%) e focos
(P13M = 23,1%; DJC = 26,3%) foram encontrados. Apenas o inseto A. aegypti foi identificado, sendo
encontrados principalmente em depósitos destinados ao armazenamento de água, como caixa
d’águas, tanques e toneis. É provável que a deficiência no reconhecimento das formas jovens
comprometa a participação do morador no controle do A. aegypti, pois o inabilita no reconhecimento
dos focos. Não obstante a necessidade de campanhas educativas direcionadas, a eficácia das
campanhas dependerá também da oferta de serviços públicos regulares, especialmente o
fornecimento regular de água.
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Resumo
Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) é uma enzima produzida por bactérias Gram negativas, que confere resistência
aos antimi-crobianos carbapenêmicos, classe de fármacos amplamente utilizados por possuírem o mais amplo espectro de
atividade no tratamento de infecções graves. As culturas de vigilância são consideradas uma das técnicas mais eficientes na
detecção precoce de pacientes colonizados por KPC. Obtivemos como objetivo realizar um rastreamento de bactérias
produtoras de KPC a partir de culturas de vigilância em pacientes da UTI de um hospital em Caruaru-PE. Trata-se de um
estudo descritivo transversal, realizado no ano de 2016, sob parecer do Comitê de Ética 1.256.462. A obtenção das amostras
dos pacientes ocorreu através da utilização de swabs estéreis, por meio de coletas nasais, retais, axilares e das mãos. A
identificação dos microrganismos ocorreu através da técnica espectrometria de massas (MALDI-Biotyper®). A detecção de
KPC foi avaliada através do CarbaNP Modificado e teste de Inibição Enzimática pelo Ácido Aminofenilborônico (ABPA).
Foram identificadas 50 amostras bacterianas, com prevalência de Acinetobacter baumanii e Klebsiella pneumoniae, que
apresentaram 30% do total de isolados cada, seguido por Enterobacter aerogenes (16%), Proteus mirabilis (12%), Escherichia
coli (6%), Serratia rubidaea (4%) e Pseudomonas aeruginosa (2%). Os testes para detecção de KPC identificaram 44 (88%)
das amostras como produtoras de KPC, sendo a espécie Klebsiella pneumoniae a mais prevalente, com 14 (31,81%),
seguida pelo Acinetobacter baumanii 13 (29,54%). A alta taxa de bactérias produtoras de KPC neste estudo mostra a
importância das culturas de vigilância, uma vez que sua utilização possibilita a implementação de medidas que venham a
limitar a disseminação de microrganismos multirresistentes, além de contribuir na redução da transmissão cruzada de
patógenos resistentes, causadores em potencial de surtos infecciosos em ambientes hospitalares. A cooperação entre o
laboratório de microbiologia e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é fundamental nas estratégias de
orientação das condutas de controle para patógenos resistentes
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Resumo

Os Culicoides também conhecidos como maruins, mosquitos pólvora e mosquito-do-mangue,
pertencem a subfamília Ceratopogoninae. Esses insetos possuem importância epidemiológica devido
ao hábito hematófago das fêmeas, cujas espécies são incriminadas na transmissão de parasitos que
causam doenças nos vertebrados. As fêmeas infligem uma mordedura dolorosa nos hospedeiros,
causando desconforto, insônia e até irritabilidade, principalmente quando o número de insetos é
grande. A presença de maruins nos peridomicílios rurais tem sido atribuída às modificações dos
habitats naturais, onde esses insetos ocorrem e também às condições ambientais favoráveis nos
quintais das moradias, como o estabelecimento de abrigos de animais domésticos no quintal. É
essencial conhecer a ecologia dos maruins, para estabelecer medidas de controles eficazes contra os
vetores, sobretudo, em áreas de infestações. O objetivo deste estudo foi investigar se a ocorrência de
maruins no ambiente peridomiciliar é influenciada pela presença de animais domésticos que vivem
nos peridomícilios em habitações rurais no Maranhão. As capturas dos maruins foram feitas com
armadilhas luminosas CDC instaladas nos peridomicílios de 112 residências de 17 localidades
implantadas nas rotas do turismo, no entorno do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Estado
do Maranhão, Brasil. Foram 56 residências com presença de abrigos de animais domésticos e 56 sem
abrigos. No total foram capturados 1439 maruins, pertencentes a 15 espécies, sendo C. insignis Lutz
(44,1%) e C. leopoldoi Ortiz (38,1%) as mais abundantes. A primeira é incriminada como principal
vetor do Vírus da Língua Azul (BTV) nas Américas. Foi observada uma maior riqueza (15) e
abundância (1.293; 90%) nos peridomicílios com a presença de animais, enquanto que nas
residências onde os animais estavam ausentes, capturamos 146 indivíduos, correspondendo a 10%
do total coletado, distribuídos em 10 espécies. A análise dos modelos lineares generalizados
evidenciou que a presença de animais domésticos interfere na abundância, podendo aumentar cerca
de 4 vezes a quantidade de Culicoides nos peridomicilios (p < 0,001). O resultado dessa pesquisa
demonstrou que a presença de animais domésticos constitui um fator importante para a ocorrência de
populações de Culicoides nos peridomicílios, e deve servir como subsídio para a criação e
implantação de medidas de controle desses insetos no município de Barreirinhas.
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Resumo

A residência multiprofissional em saúde desenvolve atividades práticas e teóricas que se incorporam
as necessidades dos serviços em saúde proporcionando uma integração ensino-serviço.No âmbito
hospitalar, o Serviço de Epidemiologia Hospitalar se coloca como um novo campo de atuação para
esta perspectiva de formação integrada e multiprofissional.O objetivo deste trabalho foi descrever a
experiência de uma residência multiprofissional em saúde em um Serviço de Epidemiologia
Hospitalar.Trata-se de um relato de experiência realizado por residentes e profissionais de saúde em
um Serviço de Epidemiologia Hospitalar de um hospital de ensino na região nordeste, no período de
março a junho de 2018. As atividades envolveram a revisão de prontuários, busca ativa nas
enfermarias, análise epidemiológica de doenças e agravos de notificação compulsória (DNC),
publicação de boletim epidemiológico e ações de educação em saúde. A residência contribuiu para o
serviço com a elaboração de um fluxograma para a realização da busca ativa nas enfermarias do
hospital, no monitoramento do perfil epidemiológico das doenças infecciosas e parasitárias no
hospital, por meio de uma análise no banco de dados da instituição que permitiu a criação de um
boletim epidemiológico para divulgação no hospital. Além disso, foi acompanhado a vigilância de
óbitos e o registro hospitalar de câncer. A fim de aprimorar e contextualizar as atividades
desenvolvidas no serviço foram discutidas, de forma multiprofissional e interdisciplinar, em sessões
científicas, as DNC e outras doenças de interesse para a saúde pública. Apesar dos avanços
alcançados, foi identificado que a principal dificuldade do serviço ainda é a sensibilização dos
profissionais de saúde envolvidos na assistência de realizar a notificação de DNC de forma
espontânea. Desta forma, há uma sobrecarga de trabalho no setor que impossibilita a realização de
atividades que extrapolam o registro de notificações. Nesse contexto, a residência se insere como um
aliada que atua na ampliação do número de buscas no hospital para a identificação de DNC, auxilia
no monitoramento crítico reflexivo acerca do perfil das doenças no hospital para uma melhoria na
qualidade das informações geradas, propõe o desenvolvimento de novas estratégias e ferramentas
que facilitam o processo de trabalho dos profissionais do setor e pode fornecer uma promoção da
saúde no contexto hospitalar.
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Resumo
Diversos olhares são encontrados sobre os moradores de rua, infelizmente rotulando o ser humano em situação de rua como
“vagabundos, mas são indivíduos desprovidos de família, emprego, saúde e residência que passam a não serem vistos pela
sociedade como cidadãos. A invisibilidade implementada ao morador em situação de rua conduz a necessidade de mobilizar
os diversos segmentos da sociedade para tornar essas pessoas visíveis e nesta perspectiva fomentar mudanças gerais e na
saúde. Identificar as publicações nacionais de artigos sobre moradores de rua e saúde Trata-se de revisão integrativa da
literatura e foi elaborada através das seguintes etapas: seleção da questão temática; coleta de dados nas bases de dados

eletrônicas (LILACS e SCIELO), entre os anos de 2005 a 2016 utilizando os descritores moradores de rua e saúde; análise
crítica da amostra; interpretação dos dados e apresentação dos resultados evidenciados. Foram selecionados três artigos nas
bases de dados consultadas que versavam sobre a temática. Apesar da Constituição Federal brasileira de 1988 e dos
princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, preverem a garantia do direito à saúde a todos os cidadãos, a população
em situação de rua, ainda, não foi contemplada de forma integral. É necessário um preparo técnico dos profissionais de saúde
para receber as pessoas em situação de rua, evitando erros desnecessários, em exigir do usuário, morador de rua
documentação de identificação para usufruir dos serviços do SUS dificultando assim, o acesso ao serviço. A vida na rua
expõe a pessoa a diversos riscos, exigindo dos profissionais de saúde uma abordagem especifica, já que os mesmos estão
sujeitos às violências, tendo alimentações incertas e em baixas condições de higiene, além de sofrer drasticamente às
variações climáticas. A situação de vulnerabilidade dos moradores de rua conduz a essa população a doenças
infectocontagiosas tais como; HIV/AIDS, sífilis, e tuberculose, dermatoses e outras. A prevalência de tuberculose é 67 vezes
maior na população em situação de rua, quando comparada a população geral.Conclui-se assim que a população em
situação de rua, ainda, é vista de maneira marginalizada por conta de uma construção histórica, e que por esse motivo
enfrenta dificuldades de acesso aos serviços de saúde, e mesmo com a criação da Política Nacional para População de rua,
Consultório na Rua, falta análise do perfil do profissional para atender essa população.
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Resumo
Introdução: A LER/Dort é uma síndrome clínica que afeta o sistema músculo esquelético em geral acometendo
principalmente os membros superiores. De notificação compulsória desde 2004, a LER/Dort é um distúrbio bastante comum
em ocupações que exijam movimentos repetitivos e trabalho estático, sendo agravados pelas jornadas de trabalho
prolongadas e mobiliário inadequado. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos casos de LER/Dort notificados no
SINAN em Pernambuco no período 2007 a 2017. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo descritivo transversal.
Métodos: Foram considerados os casos de LER/Dort notificados no Sinan de 2007 a 2017, selecionando as seguintes
variáveis: sexo, idade, categoria profissional acometida, tipo de lesão e evolução do caso. Resultados: Um total de 3.678
casos foram notificados no período considerado, sendo 52% no gênero masculino e 66% entre 25 e 44 anos. As categorias
profissionais mais acometidas foram os bancários com 14,1% (520) das notificações, tendo a síndrome do manguito rotador
como o principal lesão, seguidos pelos motoristas em geral e seus ajudantes com 9,9% (364) das notificações, sendo a
lumbago com ciática o agravo mais comum entre eles. Logo após encontram-se os profissionais de telemarketing com 7,4%
(273), que também apresentaram a síndrome do manguito rotador como a lesão que mais os atingiram. Dentre todos os
casos notificados nesse período, 64% evoluíram para incapacidade temporária. Discussão: É relevante a grande quantidade
de casos em idade produtiva, o que resulta em consequências sociais e econômicas. A predominância destes casos
envolvem ocupações que são desenvolvidas na maior parte do tempo em posição estática (sentado) e com movimentos
repetitivos de membros superiores. Considerando que a maioria das LER/Dort são manifestações de início insidioso, é
importante considerar atividades preventivas nestas categorias. Conclusão: A partir dos dados notificados é possível traçar
um plano de intervenção visando, tanto a sensibilização da rede para identificar e notificar este agravo, evidenciando assim a
problemática de forma mais fidedigna, quanto ações que visem a reabilitação dos trabalhadores já acometidos e a prevenção
nas categorias mais relevantes.
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Resumo
Os agravos externos, grupo no qual estão inseridas as diversas formas de violência, representam parcela substancial das
notificações recebidas por serviços de vigilância epidemiológica, figurando entre uma das principais causas de mortes no
contexto brasileiro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a violência pode ser definida como “uso da força física ou do
poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha
qualquer possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação”. Este estudo
objetivou caracterizar o perfil epidemiológico da violência no Distrito Sanitário IV da cidade do Recife no ano de 2017. Trata-se
de um estudo descritivo, onde foram analisadas informações coletadas junto à Diretoria Executiva de Vigilância à Saúde da
Secretaria de Saúde do Recife, registradas no banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
Em 2017, o DS IV registrou 498 notificações de violência, sendo o bairro dos Torrões o detentor da maioria dos casos (25,1%).
Houve predominância de vítimas do sexo feminino, raça parda e faixa etária de 10 a 19 anos, sendo o local de maior ocorrência
a residência. Com relação ao agressor, destacou-se a ação das mães, seguida pela própria pessoa (lesão autoprovocada) e
pelos cônjuges. É importante destacar que, do total de notificações, 81 casos foram de tentativas de suicídio (16,3%). Diante
disso, conclui-se que é de extrema relevância a notificação em tempo oportuno e a atuação conjunta da Vigilância
Epidemiológica e da Atenção em Saúde Mental, uma vez que, de posse da informação, os profissionais de saúde poderão ter
condições de impedir que a tentativa ocorra novamente, prevenindo assim a ocorrência do suicídio.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Notificação, SINAN, Vigilância em Saúde, Violência
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Resumo
As centopeias ou lacraias são animais desprovidos de coluna vertebral, pertencentes à classe Chilopoda do filo dos artrópodes, elas
possuem uma variação de tonalidades importante para sua classe, o que inclui amarelo, preto, verde, porém em uma sua maioria
possuem uma coloração próximo ao marrom. São animais que passam a maior parte do dia entre entulhos, cascas e folhas de árvore, o
que é um fator importante para a causa de acidentes. A sintomatologia apresentada varia, geralmente ocorrem apresentações do tipo
queimação, dor intensa e hiperemia. Realizar um levantamento sobre a idade, sexo, manifestações clínicas, entre outras vertentes,
durante os anos de 2015 a 2017. Este é um trabalho prospectivo e descritivo. Foram estudados 25 protocolos de notificação de casos de
picadas por centopeias notificados no CIT-Belém, no período de fevereiro de 2015 a setembro de 2017. Durante o período analisado
foram notificados 25 casos, sendo acometidas 18 mulheres (72%), 6 homens (24%) e uma notificação em branco (4%). Dos casos, 9
pessoas possuíam menos de 30 anos (36%), 12 (48%) entre 30 e 60 anos e 4 (16%) entre 60 e 90 anos. Entre os casos, 14 (56%)
foram descritos por pessoas da área da saúde e a principal manifestação apresentada foi dor local com 12 (48%) casos. Foi observado
que a maioria dos casos envolveu mulheres, em sua maioria com idade entre 30 e 60 anos, o que pode ocorrer pelo manuseio de
materiais, como lixo, entulhos ou a própria atividade doméstica. Possuindo relação direta com a falta de proteção individual, como o uso
de luvas durante a realização das atividades, além da própria camuflagem por parte do animal. Os achados epidemiológicos sobre o
assunto ainda são escassos, dificultando a análise da sintomatologia apresentada pelos pacientes e o manejo medicamentoso. Sendo
de suma importância para elaboração de tais estratégias e também para prevenção de acidentes.
Acidentes, Centopeia, Notificação
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Resumo
As exposições ocupacionais a materiais biológicos potencialmente contaminados apresentam um grande risco aos
profissionais em seus ambientes de trabalho, ocorrendo muitas vezes devido ao descarte inadequado de materiais. Os
acidentes com agulhas e material perfurocortante transmitem múltiplos patógenos, tais como o vírus da imunodeficiência
humana (HIV), o da hepatite B e o da hepatite C. Descrever o perfil dos acidentes com material biológico em profissionais de
limpeza, ocorridos em Pernambuco entre os anos de 2007 e 2017. Estudo descritivo de corte transversal. Foram
considerados os casos de acidentes ocupacionais com exposição a material biológico notificados de 2007 a 2017 no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). No período considerado foram notificados 14.755 casos de acidente por
material biológico. A situação de mercado de trabalho predominante é empregado registrado com 72,6% (n= 892). Apesar
disso, a emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não ocorreu em 55,6% (n= 683) e 32%(n= 393)
preencheram ignorado/branco. Em relação à circunstância do acidente a maioria ocorreu por descarte inadequado do lixo com
52,2% (n= 642), acompanhado por descarte inadequado no chão com 16,2% (n= 199). Sobre a situação vacinal do
acidentado em relação à hepatite B, 50,8% (n= 624) não possuíam esquema vacinal, e 33,5% (n= 400) preencheram
ignorado/branco. No campo evolução do caso 82,9% (n= 1.019) foram preenchidos com ignorado/branco. É preocupante a
ocorrência de acidentes com material biológico nos profissionais da limpeza. A falta de conhecimento dos trabalhadores e
trabalhadoras e de orientação por parte dos empregadores são fatores que contribuem para aumentar a vulnerabilidade à
exposição a riscos biológicos. Além disso, é relevante a quantidade de casos que não possuíam esquema vacinal, sendo
importante priorizar estes trabalhadores nas ações preventivas. Há uma necessidade de melhoria na qualidade das
informações, pois os subregistros e incompletudes no SINAN impedem uma caracterização mais fidedigna desses
trabalhadores. Devem ser implantadas medidas preventivas que considerem as particularidades das atividades executadas
por esta categoria profissional.
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Resumo

O trabalho é considerado um importante determinante na saúde dos indivíduos, podendo desencadear
doenças a longo prazo, ou acidentes muitas vezes fatais. Segundo relatório da Organização
Internacional do Trabalho (OIT) são registradas anualmente 2,34 milhões de mortes no mundo, sendo
321 mil causadas por acidentes de trabalho e mais de 2 milhões provocadas por doenças
relacionadas ao trabalho. O objetivo do presente estudo foi descrever os casos de acidentes de
trabalho fatais do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM), residentes de Pernambuco em 2016. Trata-se de um estudo
descritivo transversal. Foram analisados dados secundários do SINAN e do SIM referentes aos óbitos
por acidentes de trabalho, conforme o preenchimento da variável 66 (Evolução do Caso - Óbito por
Acidente de Trabalho Grave) da Ficha de Notificação de Acidente de Trabalho Grave e da variável 49
(Acidente do Trabalho) da Declaração de Óbito. Foi realizado o cruzamento dos dois bancos de dados
a partir das variáveis: nome do paciente, nome da mãe e data de nascimento. Foram notificados 40
óbitos por acidente de trabalho no SINAN e 62 no SIM, destes 21 estão presentes em ambos os
sistemas. As ocupações com maior índice de acidentes no SINAN (N=40) foram pedreiro (10,0%) e
servente de obras (8,0%), sendo as lesões por traumatismo intracraniano e traumatismos múltiplos as
mais frequentes (20,0%). No SIM, em 20,9% dos óbitos por acidente de trabalho não foi informado as
ocupações dos trabalhadores (n=13), inviabilizando a análise desta variável. Em relação as causas
básicas do óbito destacam-se os acidentes de transporte terrestre (28,6%) e por exposição à corrente
elétrica (20,4%). Com relação às variáveis analisadas, as ocupações que mais sofreram acidentes se
relacionam as atividades produtivas predominantes no Estado. A diferença no número de casos
encontrados nos sistemas analisados e no preenchimento das variáveis podem ser reflexo da
subnotificação, e/ou subregistro das informações. Considerando o elevado impacto dos acidentes
para o SUS e para a previdência social, se faz necessário um reforço nas ações de vigilância para
diminuir a subnotificação e subregistro dos casos, e estabelecer o real perfil de mortalidade por
acidentes de trabalho fatais, fomentando as ações intersetoriais voltados para prevenção.
Palavras-chaves: Acidente de Trabalho Grave, Saúde do Trabalhador, Vigilância em Saúde
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Resumo

A construção civil é um ramo de atividade econômica de grande destaque no cenário nacional,
contudo é a atividade que mais mata trabalhadores no Brasil. Para o SUS, o acidente de trabalho
grave (ATG) é aquele que ocorre no exercício da atividade laboral ou no trajeto, comprometendo a
saúde do trabalhador. Já para a previdência social os acidentes de trabalho são registrados apenas
para os trabalhadores formais independente da gravidade da lesão. Segundo dados oficiais da
Previdência Social, no Brasil morrem mais de 450 trabalhadores do setor por ano. Descrever o perfil
dos casos de acidente de trabalho da construção civil em Pernambuco, segundo dados secundários
do SUS e do MPT, de 2012 a 2017.Trata-se de um estudo descritivo transversal. As análises foram
feitas a partir de dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e
de dados abertos do DataHub do Trabalho Decente (Decent Work DataHub), disponível no site do
Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho do MPT. No SINAN foram notificados 950
casos. As ocupações mais frequentes foram: pedreiro (64,6%), servente de obras (24,1%),
trabalhador de serviço de manutenção de edifício (7,7%) e pintor (3,6%). Em apenas 12,6% dos casos
do SINAN, foi emitida a CAT. Os casos evoluíram em 67,7% para incapacidade temporária, 21,6%
para cura, 5,0% para incapacidade parcial do membro lesionado e 4,1% para o óbito por acidente de
trabalho (n= 821). Os dados do MPT referente a construção de edifícios mostram que essa atividade é
a primeira no número de afastamento (2.691) e a terceira no ranking de emissão de Comunicações de
Acidente de Trabalho (CATs) com 2.586 emissões de 2012 a 2017 no Estado. Observa-se que o
número de notificações da previdência social é maior quando comparado ao SUS, o que reflete uma
subnotificação e subregistro. Contudo ressalta-se que os critérios de definição do caso nas duas
fontes de dados são distintos. No SUS são incluídos diversos vínculos empregatícios, formais e
informais, sendo importante para conhecermos a extensão da precarização do trabalho potencializada
pelo processo de informalidade no setor. Apesar da magnitude do agravo há ainda um subnotificação
dos casos, sendo necessário o cruzamento das informações para conhecimento do perfil de
morbimortalidade e delineamento de estratégias voltadas para a prevenção de riscos ocupacionais e
melhoria nas condições de trabalho e de vida dos trabalhadores.
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Resumo
Introdução: A gravidez é compreendida como um período de mudanças no corpo, sendo caracterizada por alterações físicas e
hormonais, onde o desenvolvimento do embrião é priorizado. Os efeitos embriotóxicos causados pelos venenos de serpentes
peçonhentas são diversos, podendo ocorrer de alterações morfológicas até o aborto, pois os embriões são altamente susceptíveis aos
efeitos químicos de compostos. Objetivos: Realizar um estudo epidemiológico sobre os acidentes ofídicos de quatro gêneros de
serpentes peçonhentas (Crotalus, Lachesis, Bothrops, Micrurus) em mulheres grávidas no Estado do Pará, com abordagem dos anos de
2007 a 2017, fornecendo relação com o número de casos encontrados e evolução da gravidez. Desenho do estudo: Descritivo

Métodos: Estudo epidemiológico utilizando os dados cedidos pela Secretaria de Saúde do Estado do Pará (SESPA), foram incluídos
todos os casos encontrados no sistema entre os anos de 2007 a 2017. Resultados principais: Durante o período de 2007 a 2017 foram
notificados 333 casos de pacientes grávidas picadas por serpentes peçonhentas e não peçonhentas. Foram classificadas de acordo com
o gênero: Crotalus (4: 1,2%), Lachesis (16: 4,8%), Bothrops (280: 84,0%), Micrurus (2: 0,6%), espécie não peçonhenta (6: 1,8%) e
ignorado/branco (25: 7,5%). Os casos foram separados de acordo com o trimestre de gravidez, o mais afetado foi o segundo trimestre
(113: 33,9%), seguido pela idade gestacional ignorada no preenchimento (81: 24,3%), primeiro trimestre (70: 21,0%) e terceiro trimestre
(69: 20,7%). Quatro sofreram óbito pelo agravo notificado (4: 1,2%), Discussão: O maior número de casos ocorreu por acidente
brotópico, com um total de 280 casos. Durante o período gestacional a mulher enfrenta uma rede imunomodulatória para regulação do
desenvolvimento fetal, análise quatro óbitos foram notificados, sendo em sua totalidade por agravos. Entre os principais achados em
pacientes grávidas estão o desenvolvimento de sangramento vaginal, contração uterina, ameaça de aborto, diminuição dos movimentos
fetais, ausência de batimentos cardíacos fetais e óbito fetal. Conclusão: Portanto, é preciso definir, que o bom tratamento a paciente
acidentada é importante para que agravos futuros não causem óbito fetal ou materno, por isso é necessário conhecer o quadro clínico
apresentado, aspectos preventivos e forma de atuação.
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Resumo

A Filariose Linfática (FL) é uma doença crônica, causada pelo verme Wuchereria bancrofti, que está
em processo de eliminação no Brasil. Pernambuco (PE) é considerado o único foco ativo da FL no
referido país. Este trabalho objetivou descrever as ações de vigilância e controle da FL desenvolvidas,
em 2017, nos municípios de PE considerados endêmicos (Jaboatão dos Guararapes, Recife, Olinda e
Paulista). Trata-se de um estudo descritivo das ações realizadas: diagnóstico utilizando a técnica de
gota-espessa (GE), busca ativa, tratamento individual e coletivo, avaliação da transmissão em
escolares (TAS) utilizando teste rápido FTS e controle de vetores por meio da pesquisa de fêmeas de
Culex quinquefasciatus infectadas por W. bancrofti e capacitações. Foram realizados 71.237 exames
de GE (cerca de 124% da meta pactuada para o estado), pelo qual foi diagnosticado um caso
microfilarêmico em Recife, assim, foram desenvolvidas ações para o bloqueio da transmissão e mais
um caso microfilarêmico foi identificado (ambos tratados), representando uma positividade de 0,002%
para PE. Em abril de 2017, Recife realizou a 3ª e última rodada do TAS na Unidade de Avaliação
Recife Centro, 474 estudantes foram investigados (cobertura de 89%), todos negativos. Olinda
realizou a última rodada de tratamento coletivo em áreas vulneráveis para transmissão, 16.293
pessoas foram tratadas (cobertura de 100% da população elegível). Para a pesquisa vetorial, foram
coletadas 10.711 fêmeas em Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, estas foram encaminhadas
para o Serviço de Referência Nacional de Filarioses (SRNF). Em Recife a pesquisa vetorial foi
realizada no bairro onde houve os últimos casos, com 851 fêmeas coletadas, compondo a análise de
131 pools, apenas um foi positivo (0,08%). Uma nota técnica foi publicada com orientações sobre
notificação e investigação de casos de FL em PE. Foram promovidas capacitações sobre coleta
vetorial para 20 técnicos e sobre o diagnóstico em GE para 56 técnicos de Olinda, Recife e Jaboatão
dos Guararapes em parceria respectivamente, com o SNRF e o Laboratório Estadual de Endemias.
Por fim, ocorreu uma reunião com representantes dos municípios, estado, SNRF, MS e OPAS sobre
morbidade e planejamento das ações a serem desenvolvidas para a certificação da eliminação da FL.
As ações desenvolvidas contribuíram para fortalecer a perspectiva de eliminação da doença como
problema de saúde pública em PE, e consequentemente, no Brasil.
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Resumo
A preocupação com a segurança dos profissionais de saúde em sua atividade laboral é algo bastante comentado, visto que,
principalmente nessa área, os trabalhadores estão expostos a riscos variados, destacando-se os de natureza biológica que pode
conduzir patógenos capazes de desencadear graves doenças. Para isso, existem ações voltadas à garantia da proteção dos mesmos,
como a vacinação e a adesão às medidas de biossegurança. Diante disto, foi conduzido um estudo de corte transversal para estimar a
cobertura vacinal e avaliar as medidas de biossegurança em profissionais de enfermagem do Instituto de Medicina Integral Professor
Fernando Figueira – IMIP, Recife-PE. O estudo foi previamente aprovado por comitê de ética em pesquisa e todos os avaliados
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Os dados foram coletados através da aplicação de um questionário
semiestruturado na totalidade dos profissionais de enfermagem atuantes no setor de transplantes do referido hospital. Foram incluídos
88 indivíduos, sendo destes, 74% (66) técnicos, 26% (22) enfermeiros, 16% (14) homens, 82% (72) mulheres, e com média de idade
igual a 35 anos. Foi observado que 85% (75) dos profissionais afirmam terem recebido treinamento em biossegurança com 27% (24)
apenas afirmando ter realizado a menos de um ano este treinamento. Com relação à utilização de equipamento de proteção individual
(EPI), 92% (81) declararam fazer uso, sendo os EPIs mais citados a luva 99% (87), a máscara 98% (86) e o calçado fechado 89% (78).
Considerando a vacinação, 82% (72) dos profissionais afirmaram estar com a caderneta em dia e 61% (54) afirmaram ter conhecimento
sobre as vacinas recomendadas para o adulto. Em relação à imunização contra a hepatite B 90% (80) dos indivíduos declaram estar
vacinados, contudo apenas 41% (36) relataram ter tomado as três doses desta vacina. Contra o tétano, 93% (82) afirmaram estar
vacinados e 33% (17) ter recebido a última dose a mais de um ano. Diante dos resultados, concluímos que ainda há percentuais
significativos de profissionais com situação não adequada em relação ao treinamento em biossegurança e em relação às vacinas
recomendadas, o que resulta em exposições constantes a riscos de saúde. Logo, a promoção da informação e o acompanhamento
constante desses profissionais se configuram como instrumentos essenciais na garantia da segurança e melhoria da qualidade de vida
no ambiente de trabalho.

Palavras-chaves: Biossegurança, Cobertura vacinal, Risco ocupacional
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Resumo
A Síndrome de Guillan Barré (SGB) é uma doença de caráter autoimune de forma aguda ou subaguda. Ocorre quando o sistema
imunitário ataca por engano parte do Sistema Nervoso Periférico, caracterizando quadro de fraqueza progressiva ascendente, podendo
levar a insuficiência respiratória e paraplegia. Até pouco tempo era desconhecida e associada ao acometimento por infecção viral ou
bacteriana, de caráter respiratório, intestinal, após cirurgia ou vacinação. Com a circulação do vírus Zika no Brasil modificou-se
completamente o cenário epidemiológico de manifestações neurológicas quando, em 2015, foi observado o aumento no número de
casos de Síndrome de Guillan Barré. O presente trabalho tem por objetivo apresentar os dados relacionados aos casos de Síndrome de
Guillan Barré, da Região de Saúde de Feira de Santana-Ba (uma das quatro regiões do Núcleo Regional de Saúde Centro Leste),
analisando a correlação com alguma arbovirose (Dengue, Zika e Chikungunya), no ano de 2017. Trata-se de um estudo descritivo e
quantitativo. Os dados foram coletados das Fichas de Investigação de Eventos Neurológicos Associados à Doença Exantemática
Indeterminada e Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial-GAL. Utilizou-se o programa Microsoft Excel 2013 para
processamento dos dados. Dos 12 casos notificados como suspeita de Síndrome de Guillan Barré (SGB), 08 (66,7%) foram
confirmados. Destes, 03 (37,5%) apenas por critério clínico e 05 (62,5%) por critério clínico-laboratorial, sendo que 04 (50%) fizeram uso
de imunoglobulina. Dos 08 casos confirmados, 05(62,5%) realizaram exames para arboviroses, com 02 (40%) positivos para dengue,
02(40%) positivos para Chikungunya e 01 (20%) positivo para Zika. Assim, observou-se um expressivo quantitativo de pacientes que
não realizaram exames para arboviroses, dificultando sua associação com a SGB. A partir deste estudo podemos identificar que ainda
há grande necessidade de sensibilização dos profissionais para a identificação precoce da suspeita de doenças neuroinvasivas
causadas por arbovírus, indicando os exames laboratoriais específicos e tratamento adequado, pois foi verificado grande percentual de
pacientes não tratados conforme o protocolo do Ministério da Saúde, bem como a não realização de exames diagnósticos específicos.
Estes dados são de extrema importância epidemiológica para o monitoramento deste agravo e planejamento das ações de controle e
educação em saúde.
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Resumo
Introdução: A Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (RSBMT) tem publicações sistemáticas desde 1967, com
fins de estimular a compreensão das ações de prevenção, controle e manejo das doenças infecciosas endêmicas no Brasil.
Ao longo dos anos passou a ser reconhecida com importante veículo técnico-científico por importantes bases bibliográficas.
Objetivos: Analisar do perfil bibliométrico da RSBMT. Métodos: Análise bibliométrica da literatura publicada pela RSBMT de
1990 a 2017. Utilizou-se a base de dados Scopus, buscando informações referentes ao número bimestral de publicações
somados por ano, percentual de cooperação internacional, países mais produtivos, produtos científicos mais citados, autorias
e instituições que mais contribuíram. Os dados foram exportados no formato CSV e importados para o software VOSviewer.
Resultados: Foram publicados 3.422 artigos científicos, com maior número em 2011. O Brasil se destaca com 2.346 (68,6%)
publicações, seguido dos Estado Unidos (98; 2,9%) e Argentina (37; 1,1%). A Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro
(530; 15,5%), a Universidade de São Paulo (438; 12,8%) e a Universidade Federal de Minas Gerais (261;7,6%) estão entre as
instituições que mais contribuíram. Da mesma forma, os autores Lambertucci, J.R. (84; 2,5%), Prata, A. (57; 1,7%) e Amato
Neto, V. (39; 1,1%). Os artigos “Guideliness in paracoccidioidomycosis” de Shikanai-Yasuda et al., (2006) e “American
cutaneous leishmaniasis” de Gontijo et al., (2003) foram os mais citados. As palavras chaves humans, female, male, Brasil,
adult, animals, middle aged e adolescente foram as mais frequentes. Discussão: Há tendência de crescimento, mas com
redução das contribuições internacionais, cenário encontrado em outras revistas brasileiras. As primeiras publicações da
RSBMT eram essencialmente internacionais, com queda a partir de 2002, voltando a crescer em 2009. As instituições
brasileiras das regiões Norte e Nordeste, inseridas em contextos endêmicos para doenças tropicais, apresentam pouca
representatividade. Conclusões: A RSBMT é um importante veículo de divulgação de temas classicamente negligenciados,
mas importantes como problemas de saúde pública. Entretanto, a cooperação internacional precisa ser potencializada, assim
como a inserção de estudos oriundos de instituições/pesquisadores do Norte e Nordeste. Devem ser discutidas estratégias
que deem maior visibilidade nacional e internacional à RSBMT.
Palavras-chaves: Análise bibliométrica, Produtos científicos, Revista SBMT
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Resumo

A necessidade de discutir sobre o sistema imunológico deve-se ao fato concreto de viver cercados de
agentes infecciosos e alérgicos. As vacinações dos adolescentes e adultos despertam interesse
científico, devido à vulnerabilidade dessa faixa etária a inúmeras doenças e a convivência em locais
aglomerados. Algumas delas podem ser prevenidas pelas vacinas, disponíveis no Programa Nacional
de Imunização. Verificando a cobertura vacinal dos acadêmicos da Universidade Estadual de Alagoas,
dos cursos de Ciências Biológicas e Geografia dos primeiros e últimos períodos de ambos os cursos,
com uma amostra de 80 discentes. Pesquisa exploratória descritiva, com abordagem quantitativa e
qualitativa, através de entrevista dirigida por questionário semiestruturado e análise do cartão de
vacina. Concluiu-se que o comodismo é o principal fator para a irregularidade do cartão de vacina, fato
observado pela não atualização do cartão, a grande maioria não sabia qual atitude deveria ser tomada
na perda do cartão, o desconhecimento sobre a imunização é grande entre o público estudado.
Notório a escassez de conhecimento sobre as vacinas e doenças contra as quais as mesmas

protegem fato preocupante, visto que, é um público que apresenta grau de conhecimento, podendo
ser facilitador tanto na comunidade como no campo de trabalho, através de educação em saúde
articulada com a universidade.
Palavras-chaves: Imunização., Prevenção, Promoção á saúde.
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Resumo
Os neonatos são descritos como a população que está entre o início do período puerperal e os primeiros 28 dias de vida. A sepse
neonatal é uma síndrome caracterizada por resposta inflamatória com a presença de bacteremia, tornando-se mais grave em recém
nascidos prematuros, visto que esses apresentam imaturidade do sistema imune inato e adaptativo e são, muitas vezes, expostos ao
ambiente de UTI neonatal. A estada mais longa no meio hospitalar favorece a contaminação do neonato por cateteres, nutrição
parenteral e transmissão por parte da equipe hospitalar. A não realização do pré-natal é um fator de risco para a sepse neonatal, visto
que gestantes com colonização por Streptococcus do grupo B ou bacteriúria assintomática precisam receber antibioticoterapia
profilática para evitar o parto prematuro ou a contaminação fetal. A sepse pode ser resultar em complicações, agravando o prognóstico
do paciente. Além disso, os neonatos que não morrem devido à sepse, podem apresentar alterações no neurodesenvolvimento. Nesse
contexto, buscamos identificar o número de mortes em recém-nascidos que foram registradas no ano de 2016 no Ceará e que tiveram
como causa a septicemia bacteriana. Esse estudo trata-se de uma análise de caráter seccional e retrospectivo. Os dados sobre o
número de óbitos em neonatos por septicemia bacteriana e outras causas no ano de 2016 no Ceará foram obtidos por consulta às bases
de dados do sistema TABNET, disponibilizados pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Na análise
de dados, identificamos 848 óbitos em neonatos. Destes, 151 foram causados por septicemia bacteriana, totalizando 17,8% de todas as
mortes nesta população. Tal fato é relevante à medida que a porcentagem de óbitos por sepse na população geral, durante o mesmo
período, era de 1,4%. A considerável porcentagem de recém-nascidos que vieram à óbito por sepse bacteriana em relação à faixa etária
geral no período estudado indica que essa síndrome trata-se de uma emergência pediátrica. Por isso, é necessário intensificar medidas
de caráter preventivo, como maior atenção à realização do pré-natal adequado e assepsia rigorosa de instrumentos utilizados nas sala
de parto e na UTI neonatal, visto que o diagnóstico e tratamento da sepse em neonatos exige exames como hemocultura, níveis séricos
da Proteína C reativa e esquemas antibióticos que, muitas vezes, não estão disponíveis nas maternidades públicas.
Palavras-chave: epidemiologia; recém nascido; sepse
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Resumo
Segundo a OMS, o Brasil está entre os 22 países que concentram 80% da carga mundial de TB. Somente em 2017, o número total de
casos confirmados de tuberculose no Brasil foi de 84.735 casos. Desse total, 22.076 ocorreram na região Nordeste. Objetivou-se
analisar a tendência da tuberculose, segundo faixa etária e sexo, nos estados do Nordeste brasileiro entre 2009 e 2017. Trata-se de um
estudo ecológico de séries temporais. Foram variáveis analisadas: faixa etária e sexo. Os dados foram extraídos do Sistema Nacional de
Agravos de Notificação. Aplicou-se modelo de regressão segmentada (joinpoint regression) para cada característica. A tendência foi
classificada em estacionária, crescente e decrescente. Calculou-se o APC (annual percent change) e IC 95%. Significância 5%. No
período estudado foram registrados 212.459 casos de tuberculose no Nordeste. Tendências de redução estatisticamente significativas
foram observadas nas faixas etárias: 1-4 anos (APC -8,6%; IC95% -11,9 a -5,1), 5-9 anos (APC -7,9%; IC95% -10,8 a -4,9), 10-14 anos
(APC -6,8%; IC95%-8,3 a -5,2), 15-19 anos (APC -1,7%; IC95% -2,6 a -0,8), 20-39 anos (APC -1,8%; IC95% -2,5 a -1,0), 40-59 anos
(APC -2,2; IC95% -2,7 a -1,6), 70-79 anos (APC -1,7%; IC95% -3,1 a -0,3). Em indivíduos com idade inferior a um ano e nas faixas entre
60 e 70 anos e com mais de 80 anos, o padrão observado foi estacionário. Também foi observada diminuição no número de casos no

sexo masculino (APC -1,3%; IC95% -2,0 a -0,6) e feminino (APC -3,2%; IC95% -3,9 a -2,4). O decréscimo da tuberculose em homens e
mulheres, faixa etária entre 1-59 anos e 70-79 anos evidencia melhora na atenção por parte do sistema de saúde, que podem ser
justificadas pela melhoria do acesso ao cuidado em saúde e ao tratamento diretamente observado (TDO). Embora os resultados sejam
favoráveis, ressalta-se a necessidade de aprimorar ainda mais as estratégias de controle, cuja atuação é de fundamental importância
para a redução da morbidade e mortalidade da tuberculose no Brasil.

Estudos Ecológicos, Estudos de Séries Temporais, Tuberculose.
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Resumo

Introdução: a sífilis congênita é uma doença com alta taxa de incidência e de notificação compulsória.
Tornando necessário que as fichas sejam preenchidas de forma completa, auxiliando no
monitoramento e no perfil para tomada de decisões. Objetivo: realizar a análise da completude das
fichas de notificação referente a Sífilis Congênita em Nova Iguaçu-RJ, entre 2013 a 2017 e identificar
as dificuldades para o preenchimento adequado. Desenho do Estudo: trata-se de um estudo
transversal e descritivo, utilizando fichas de notificação compulsória de Sífilis Congênita com 1243
registros de casos no SINAN. Metodologia: A análise da completude das fichas baseou-se na
classificação do Ministério da Saúde: ruim menor que 70%, regular entre 70 e 89%, categorizando
também como excelente o preenchimento acima de 90% dos campos. Os campos “em branco” foram
considerados dados ignorados e erros em relação ao preenchimento. Posteriormente foi aplicado
questionário com os responsáveis pelo preenchimento da notificação compulsória e realizado palestra.
Os dados foram tabulados no Programa Excel for Windows 2013. O estudo foi submetido e aprovado
no CEP, CAAE 597666616.0.0000.8044. Resultados: Os campos com maior taxa de incompletude
foram tratamento da gestante com sífilis 34,9%, tratamento do parceiro com sífilis 52,8% e
escolaridade da gestante 50% . Sendo categorizados como ruim em relação ao critério de
preenchimento. Identificamos através do questionário os principais fatores que norteiam a
incompletude, em 62,5% das fichas preenchidas são dados captados no prontuário do paciente e
37,5% são informações coletadas diretamente com o paciente. Apontando também o não
comparecimento do parceiro na Unidade de Saúde. Discussão: Os campos das fichas de notificação
compulsória são preenchidos com informações registradas no prontuário do paciente, sendo os
campos considerados incompletos os de grande relevância em relação ao tratamento da doença.
Conclusão: a análise dos dados permitiu identificar e compreender os fatores que interferem no
processo de notificação compulsória, evidenciando que a incompletude dos elementos interfere
diretamente na qualidade do serviço prestado a população, dificultando a busca ativa do indivíduo
pelo serviço de saúde e também interferindo na estratégia de elaboração de medidas preventivas da
doença. Palavras chave: Monitoramento Epidemiológico; Sífilis Congênita, SINAN.
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Resumo
INTRODUÇÃO: O estudo de aspectos socioambientais é de grande importância para auxiliar no planejamento de ações que
proporcionem uma melhor qualidade na assistência prestada às mulheres no período gestacional, parto e puerpério.

OBJETIVOS: Identificar o perfil epidemiológico das puérperas atendidas pelo Sistema Único de Saúde em uma maternidade
de alto risco no Recife. MÉTODO: Estudo descritivo, através de coleta de entrevistas, realizado no período de março a abril
de 2017 na Maternidade Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – CISAM/UPE. RESULTADOS: Foram
entrevistadas 49 puérperas, com idade entre 15 e 43 anos. Em relação à raça/etnia, 26 puérperas (53%) se consideram
pardas, 14 (29%) se consideram negras, 7 (14%) se consideram brancas e 1 (2%) se considera amarela. Acerca da
escolaridade, 28 mulheres (57%) passaram pelo Ensino Médio, enquanto 17 (35%) apresentaram escolaridade até o Ensino
Fundamental. Sobre o aspecto da moradia dessas mulheres, 1 (2%) mora em zona rural e 48 (98%) moram em zona urbana.
13 mulheres (27%) se consideram preocupadas com o risco ambiental e 2 das puérperas (4%) relataram viver em área
contaminada (risco ambiental relacionado ao lixo e falta de saneamento básico). Acerca da atenção à saúde durante a
gestação, 43 mulheres (88%) tiveram acesso ao Pré Natal com o número de consultas considerado ideal, enquanto 6
mulheres (12%) não realizaram o Pré Natal adequadamente. DISCUSSÃO: Ao considerar a atuação da epidemiologia no
estudo da distribuição fatores ambientais, sociais e econômicos que possuem interação com doenças transmissíveis e não
transmissíveis durante o período pré e pós gestacional, pode-se reconhecer a importância de se compilar dados de
morbimortalidade no sentido de facilitar a implementação de medidas que visam à melhoria na assistência prestada e na
qualidade de vida entre o binômio mãe e filho. A necessidade do cuidado às mulheres pressupõe a contínua busca por uma
abordagem ampliada e integral, que efetive a rede de cuidados e que preserve a preocupação com a promoção à saúde.
CONCLUSÃO: O estudo mostra a importância do levantamento epidemiológico, traçando o perfil ambiental atual das
mulheres atendidas em uma maternidade de alto risco e reforça a importância de utilizar esse meio como forma de propor
mudanças nas políticas de saúde.
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Resumo

A população de travestis e mulheres transexuais constitui grupo denominado de difícil acesso, uma vez que
não é enumerável. Para estudos desse grupo são necessários métodos de investigação com estratégias
efetivas de amostragem, a exemplo do método RDS. A infecção pelo HIV afeta de forma desproporcional a
população de travestis, quando comparados com outros grupos mais vulneráveis. Em relação aos fatores que
estão mais associados ao risco de infecção pelo HIV entre as travestis, destacam-se ter envolvimento com
sexo comercial. A literatura mostra um alto percentual de uso do preservativo tanto em práticas anais insertivas
e receptivas com clientes comerciais. Alguns estudos revelam que mais de 70% das travesti realizaram pelo
menos um teste anti-HIV, sendo 22% positivas. O objetivo foi analisar as práticas de higiene íntima anal
“chuca”, tipos de parceiros sexuais, sexo desprotegido nos últimos 30 dias e soropositividade ao HIV
autorreferida entre travestis e mulheres transexuais no Recife. Estudo transversal utilizando o método
Respondent Driven Sampling (RDS) para recrutamento da amostra no período de janeiro a abril de 2017. De
um total de 350 travestis/mulheres transexuais, predominantemente de cor parda (57,1%), jovens (18 a 24
anos) (49,4%), e com baixa escolaridade (frequentou menos de oito séries) (44%), aproximadamente 60%
referiu início da atividade sexual com menos de 13 anos; 29,4% costumavam realizar higiene íntima anal e
80% referiram práticas sexuais apenas com homens. No que se refere aos tipos de parceiros sexuais nos
últimos 30 dias, 39% referiram ter parceiro fixo, 44,4% tiveram parceiros eventuais e/ ou casuais e 57,7%
tiveram parceiro sexual comercial. Sexo anal desprotegido nos últimos 30 dias, foi maior entre os parceiros
fixos (57,3%) quando comparados aos casuais e/ou eventuais (36,5%). Em relação às práticas anais com
parceiros comerciais nos últimos 30 dias, 28,6% tiveram práticas receptivas e 25,7% práticas insertivas
desprotegidas. Entre aqueles que realizaram teste (n=265; 75,7%), a prevalência de HIV autorreferida foi de
19,7%. Conclusão: a elevada prevalência de infecção pelo HIV e de práticas sexuais anais desprotegidas entre
as travestis e mulheres transexuais na cidade do Recife, indicam a necessidade de estratégias de promoção
da saúde e prevenção específicas para essa população, com vistas à redução de vulnerabilidades.
Palavras-chaves: Comportamento Sexual, HIV, Métodos epidemiológicos, Pessoas Transgênero, Preservativos

ANÁLISE DO GRAU DE COMPLETUDE DAS FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE COQUELUCHE, NO
ESTADO DE PERNAMBUCO, NO ANO DE 2017

Autores

Isabella Karolyne Oliveira Ferreira 1, Janaina Larissa Santana Andrade 1, Mariana Luiza
do Nascimento Silva 1, Katiúscia Araújo de Miranda Lopes 1, Paulo Neves Baptista Filho 1,
Renata Medeiros do Nascimento 1, Analiria Moraes Pimentel 1

Instituição 1 UPE - Universidade de Pernambuco (R. Arnóbio Marquês, 310 - Santo Amaro, Recife PE, 50100-130)
Resumo
A coqueluche encontra-se entre as 10 principais causas de morte entre as doenças imunopreviníveis em menores de um ano de idade.
É uma doença infecciosa aguda do trato respiratório de alta transmissibilidade e todo caso suspeito ou confirmado é de notificação
obrigatória sendo posteriormente processada pelo Sistema de Informação de Notificação e Agravo (SINAN). Desse modo, o presente
estudo teve como objetivo analisar a completude do preenchimento das fichas de notificação dos casos confirmados e suspeitos de
coqueluche, registradas no SINAN, no estado de Pernambuco, no ano de 2017. Trata-se de um estudo descritivo, avaliativo, de fonte de
dados secundários com 454 suspeitos de coqueluche. Foram analisadas a completitude de 27 variáveis entre preenchimento obrigatório
e essencial segundo o instrucional de preenchimento de ficha de notificação/investigação de Coqueluche – SINAN net. A análise da
completude baseou-se na classificação do SINAN para avaliação qualitativa: categoria 1, quando há 0 a 25% de completude; categoria
2, entre 25,1% e 50%; categoria 3, entre 50,1% e 75%, e categoria 4, para completude entre 75,1% e 100%. Vinte e quatro variáveis
(88,9%) se enquadram na categoria 4; um na categoria 3 (11,1%), dois na categoria 2 (7,4%) e nenhuma na categoria 1. As variáveis
relacionadas a número de doses da Vacina Tríplice (DTP) ou Tetravalente (DTP+ Hib) e resultado de cultura foram observado o pior
percentual de preenchimento com 49,6% e 27,8% respectivamente. Estudos dessa natureza contribuem para identificar inadequações
estruturais nos instrumentos de coleta de dados; carência de treinamento; revisão de documentos técnicos referentes a classificação de
variáveis, possibilitando a melhoria da qualidade dos dados e informações, pois o baixo registro das variáveis das fichas de notificação
pode comprometer a qualidade de vigilância dos agravos.
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Resumo
O sarampo é uma doença viral contagiosa, transmitida por secreções nasofaríngeas infectadas e caracterizado por quadro prodrômico
característico seguido de mancha patognomônica, o sinal de Koplik. A principal forma de prevenção é a vacinação, e foi por meio dela
que, em 2016, o Brasil recebeu o certificado de erradicação do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Atualmente, a
Venezuela atravessa uma epidemia de sarampo e pelo fluxo migratório, estados como Roraima e Amazonas presenciam um surto. Por
meio da coleta de informações da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA) em notas técnicas e informes epidemiológicos,
objetiva-se analisar a evolução do surto de sarampo para uma epidemia na cidade de Manaus/AM, enfocando as medidas adotadas
pelas autoridades de saúde. Em 07 de março de 2018, dois casos suspeitos foram notificados no distrito Norte do município,
interrompendo o período de 18 anos sem nenhuma notificação. Em resposta a suspeita, a SEMSA identificou as pessoas com as quais
o paciente teve contato nos 10 dias anteriores, conferiu o cartão de vacinação delas e realizou a vacinação seletiva. Em seguida,
foi aplicado o monitoramento domiciliar de coberturas vacinais do Ministério da Saúde em todo o distrito, buscando uma
intensificação vacinal. Pôde-se identificar que apenas 46,11% da população da zona norte estava com a vacina contra o sarampo
atualizada. Ademais, foi incentivada em toda cidade, a vacinação de crianças de 6 meses a 11 meses e 29 dias e adultos a partir de 50
anos com uma dose de Tríplice Viral. Foi definido caso suspeito todo indivíduo apresentando febre e exantema maculopapular,
associados a um ou mais dos seguintes: tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite. Devido à alta contagiosidade do vírus, estabeleceu-se o
isolamento social residencial de paciente com diagnóstico clínico de sarampo, durante período de transmissão. Contudo, mediante
apresentação de um dos seguintes sinais e sintomas, exigiu-se internação em centros de referência: infecções respiratórias, otites,
doenças diarreicas, complicações neurológicas, desnutrição e comorbidades em pacientes menores de 1 ano. Apesar dos esforços, em
17 de maio de 2018 a nota técnica conjunta nº11/2018/FVS-AM/SEMSA-Manaus declarou então epidêmica a situação epidemiológica da
cidade. Conclui-se, portanto, que a provável causa da propagação do surto de sarampo em Manaus foi a presença de lacunas na
abrangência da vacinação, principal mecanismo preventivo contra essa doença.
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Resumo
Estudos apontam que as infecções fúngicas ocupam terceiro ou quarto lugar como principal causa de infecções hospitalares.
Procedimentos cirúrgicos de grande complexidade, múltiplos procedimentos invasivos e terapia antibiótica prolongada são alguns dos
fatores que contribuem para o aumento alarmante das infecções fúngicas (PERMAN, 2013). Com isso, buscou-se analisar o uso de
antifúngicos em hospitais privados de Fortaleza. O trabalho em questão consistiu em um estudo observacional e retrospectivo, realizado
em dez hospitais credenciados a uma Operadora de Planos de Saúde de Fortaleza/CE. Foram analisados os antifúngicos utilizados por
pelo menos três dias de tratamento, no período de novembro/2009 a maio/2018. A coleta dos dados foi realizada através de auditoria
prospectiva de prontuários médicos. Os dados foram tratados no programa Microsoft Excel for Windows® 2013. Foram analisados 4.513
antifúngicos de 3.438 pacientes, média de 1,31 antibiótico por paciente. A via mais prevalente foi a intravenosa (88,96%) e 43,71% das
prescrições foram em UTI. Dentre as classes de antifúngicos mais prescritas encontram-se os triazólicos (63,88% - fluconazol) e
equinocandinas (25,45% - micafungina e anidulafungina). O uso de poliênicos foi de apenas 4,82%. Em FIGUEIRO (2018) o uso de
fluconazol também ocupou o primeiro lugar (80,25%), entretanto houve diferença em relação aos demais, no qual o segundo antifúngico
mais utilizado foi a anfotericina B (9,24%), seguida da caspofungina (5,88%). Dentre as indicações destacam-se as infecções
respiratórias (14,53%) e as do trato geniturinário (6,47%), em um estudo realizado em hospitais da região Sudeste o uso de antifúngicos
para infecções respiratórias foi inferior as do trato geniturinário, 4,08% e 26,53%, respectivamente. Em relação ao tempo de tratamento,
30,16% (1.361) finalizaram entre 8 a 10 dias. Em 61,57% dos casos foi solicitado cultura para respaldar a prescrição. Neste mesmo
período, foram avaliadas 37.286 culturas nestes hospitais, onde 11% foram positivas para fungos, sendo 98% com crscimento de
Candida, no qual a espécie mais presente foi Candida albicans, 45%, a mesma encontrada por FIGUEIREDO (39,58%). Diante do
exposto, observou-se que os fungos representam um volume significativo de microrganismos responsáveis por infecções hospitalares.
Dessa forma é importante a identificação do agente envolvido para guiar a antibioticoterapia. Palavras-chaves: Fungos, infeções
hospitalares e antifúngicos.
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Resumo
O Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico é um agravo de notificação compulsória universal, que inclui os
acidentes de trabalho envolvendo exposição direta ou indireta do trabalhador a esses fluidos contaminantes. Descrever o
perfil epidemiológico dos acidentes de trabalho com exposição a material biológico em Pernambuco de 2007 a 2016. Trata-se
de um estudo transversal descritivo. Foram analisados os casos de acidentes de trabalho com exposição a material biológico
notificados no Estado de Pernambuco entre os anos de 2007 a 2016, obtidos no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan). As variáveis analisadas foram a faixa etária, ocupação, circunstância do acidente e evolução. No período
analisado, foram notificados 12.272 casos de acidente com exposição a material biológico. A faixa etária mais acometida foi
de 20 a 29 anos, com 35,30% (4.332) notificações. A maioria dos acidentes ocorreu em pessoas do sexo feminino, com
73,62% (9.035) dos casos e os profissionais de enfermagem, são os mais acometidos atingindo assim 53,61% (6.576) casos
de todas as notificações ocorridas no estado nesse período. Quanto à circunstância desses acidentes, observa-se que
18,26% (2.241) dos casos não especificam como se deu o acidente, seguido de 10,37% (1.273) casos que ocorreram na
administração medicamentosa endovenosa. Quanto à evolução 71,73% (8.803) casos foram de evolução ignorada ou em
branco. Apesar da incompletude das fichas de notificação para algumas variáveis, observa-se que os casos acontecem em
adultos jovens, predominante entre profissionais da enfermagem e mulheres, dado que corrobora com achados de outros
trabalhos já publicados sobre o assunto. A administração medicamentosa endovenosa apresenta-se como uma atividade
laboral que merece uma atenção e vigilância reforçadas, pois como a equipe de enfermagem constitui o grupo que realiza
grande parte desses procedimentos, encontra-se mais vulnerável à exposição ao material biológico, com maiores riscos de se
envolverem em acidentes e adquirirem doenças infecciosas. Faz-se necessário a melhoria da qualidade das informações para
que medidas protetivas e preventivas sejam tomadas de acordo com as principais circunstâncias envolvidas na ocorrência
destes acidentes, assim como melhoria nas condições de trabalho desses profissionais a fim de garantir sua segurança.
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Resumo
Introdução: Os desastres naturais e seus impactos à saúde das populações ainda são pouco pesquisado e compreendido no
âmbito da saúde coletiva no Brasil. Considerando o número de ocorrência, as inundações são o segundo maior desastre
natural do país e relacionados a estes eventos, o aumento do número de surtos e epidemias de doenças, entre elas a
leptospirose que podem apresentar desde casos leves assintomáticos até casos graves, podendo levar a morte. Objetivo:
Analisar a inter-relação entre a ocorrência de desastres hidrometeorológicos e a incidência de leptospirose em todo o território
nacional. Desenho de estudo: Trata-se de um estudo analítico. Métodos: A metodologia envolveu os dados sobre desastres
hidrometeorológicos, disponibilizado pelo S2ID e de casos de Leptospirose, disponibilizados pelo SINAN, referentes ao
período de 2007 a 2017. Os dados foram especializados e a partir deles foram elaborados mapas temáticos, a partir de
técnicas de geoprocessamento. Resultados: Na região norte observou-se uma concentração das notificações de desastres
principalmente nos meses de março e maio, assim como picos de casos de leptospirose verificados nos meses de março a
maio. Em relação a região nordeste, observou-se um aumento dos desastres a partir do mês de março, perdurando até maio,
verificando-se um mesmo crescimento na curva para os casos de leptospirose, mantendo-se elevado também no mês de
julho. Na região Centro-Oeste, foi verificado um aumento da ocorrência dos desastres a partir do mês de janeiro, com sua
maior verificação em março. Quanto a leptospirose, observou-se que de janeiro a maio são os meses de mais ocorrências de
casos, sendo estes reduzidos no restante dos meses e retomados em dezembro. No sudeste brasileiro, verificou-se que tanto
os desastres hidrometeorológicos, quanto os casos de leptospirose, ocorreram nos meses de dezembro a maio dos anos
observados. Por fim, na região sul, os desastres tiveram ocorrências observadas principalmente nos meses de janeiro, junho
e setembro e os casos de leptospirose, apresentaram crescimento desde novembro e baixa a partir de abril. Discussão e
conclusão: A vigilância epidemiológica e dos desastres apresentam um importante papel na saúde humana, especialmente
da população mais vulnerável, tendo em vista que o desenvolvimento de seus trabalhos de maneira articulada, pode subsidiar
uma alta capacidade resposta, ações de prevenção e controle dos agravos.
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Resumo
As Hantaviroses são infecções virais agudas transmitidas por roedores silvestres. No Brasil, desde a ocorrência do primeiro
caso há um predomínio nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ademais, embora esses números sejam pouco expressivos
em relação a outras doenças zoonóticas, é importante considerar os variados casos de subnotificação. Dessa forma, esse
estudo objetivou realizar uma análise epidemiológica da Hantavirose nas diferentes regiões brasileiras, no período de 2013 a
2017, demostrando sua incidência em determinadas faixas etárias e nos diferentes gêneros. Dessa maneira, trata-se de um
estudo, retrospectivo, descritivo e de método quantitativo. Os dados foram coletados no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN/Net) via programa TabWin (DATASUS), baseado no período de 2013 a 2017. As notificações foram
filtradas de acordo com as variáveis: ano dos primeiros sintomas, região de notificação, faixa etária e gênero. De acordo com
as notificações registradas no SINAN, foi observado no território brasileiro um total de 463 novos casos de hantavirose no
período retratado, estando distribuídas regionalmente da seguinte maneira: 178 (38,44%) casos na região sul, 139 (30,02 %)
na região Centro Oeste, 127 (27,42 %) na região Sudeste, 18 (3,88 %) na região Norte e 1 (0,21 %) na região Nordeste. Além
disso, de acordo com a faixa etária dos pacientes notificados notou-se uma maior incidência dos casos em pacientes de 20 a
59 anos, contabilizando 380 (82,07%) casos. Outrossim, quando analisado o sexo dos pacientes, verificou-se que 367
(77,10%) eram referentes ao gênero masculino. Assim, ficou evidente, que há uma heterogeneidade quanto a distribuição da
hantavirose no território brasileiro, sendo a região Sul e Sudeste as mais afetadas. Além disso, corroborando com dados já
existentes, a incidência foi maior em adultos masculinos, com faixa de idade entre 20 a 59 anos, sendo esse fator muito
influenciado pela forma de infecção da doença. Desse modo, fica evidente a necessidade de uma correlação desses dados de
incidência com o quadro clínico dos pacientes, visto que isso pode facilitar no diagnóstico, diminuindo assim, casos de
subnotificações, proporcionando uma análise mais precisa da epidemiologia da hantavirose nas diferentes regiões brasileiras.
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Resumo
A sífilis, causada pelo Treponema pallidum, transmite-se predominantemente por via sexual e tem clínica variada. A forma
congênita ocorre por disseminação hematogênica via transplacentária, por gestante não tratada ou inadequadamente tratada,
para o feto. Divide-se em precoce (até o segundo ano de vida) e tardia. O objetivo é comparar, por estudo epidemiológico
descritivo, a partir do número de casos de sífilis gestacional, a incidência de sífilis congênita precoce em menores de 01 ano,
em cada região brasileira, em 12 anos. Realizou-se coleta de dados no Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS) do número de notificações de sífilis gestacional e congênita precoce no período de 2005-2016. Em
seguida, calculou-se a incidência de sífilis congênita baseado nos casos de sífilis gestacional em cada região brasileira.
Nesse período foram notificados 185.018 casos de sífilis gestacional no país. Destes, 127.390 (68,85%) causaram doença
congênita precoce. Em número absoluto de sífilis gestacional, destaca-se a região sudeste (82.138), seguido do Nordeste
(38.333), sul (26.561), norte (20.356) e centro-oeste (17.630). Quanto aos casos notificados de sífilis congênita, destaca-se a
região sudeste (54.369), nordeste (40.853), sul (14.133), norte (11.118) e centro-oeste (6.917). Calculando-se a incidência de
sífilis congênita com base nos casos de sífilis gestacional, tem-se uma mudança, com ênfase na região nordeste (incidência
de 106,57%), seguido da região sudeste (66,19%), norte (54,61%), sul (53,20%) e centro-oeste (39,23%). Apesar dos
números absolutos de casos de sífilis gestacional e congênita prevalecerem no Sudeste, o Nordeste foi a única região com
incidência de sífilis congênita maior que a média nacional (68,85%). Tal fato reflete a subnotificação dos casos de sífilis
gestacional nessa região e permite concluir que a proporção de casos de sífilis congênita é maior em áreas menos
desenvolvidas. Este achado converge com os fatores sociodemográficos relacionados com a sífilis gestacional: pouca
escolaridade, baixa renda e situação conjugal das mulheres. Diante disso, é necessária uma atenção ao pré-natal, realizando
diagnóstico e tratamento eficaz da infecção, o que permitiria reduzir o número de casos e morbimortalidade perinatal. Além
disso, a subnotificação apresentada na região nordeste é fator alarmante que exige ação dos profissionais responsáveis pelas
notificações de tais agravos.
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Resumo
A sífilis congênita é uma doença infectocontagiosa, que pode ser transmitida durante o parto. Esta é um importante problema
de saúde pública, pois, apesar de ser de fácil diagnóstico e evitável, ainda é responsável por 40% das mortes perinatais e
abortos espontâneos em gestantes não tratadas. Sendo assim, o presente estudo objetivou por meio do levantamento de
dados disponíveis no departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) analisar o perfil epidemiológico da
sífilis congênita em Recife no período de 2007 a 2017. A população do estudo foi composta por todos os casos de Sífilis
congênita notificados (n=9084), estratificados pelas seguintes variáveis: ano de ocorrência; escolaridade; realização de prénatal; tratamento do parceiro e evolução da doença. Foi observado um crescimento da doença no decorrer dos anos, sendo o
maior numero de ocorrências registrados nos anos de 2014 a 2017 com 56,97% dos casos. Em relação a escolaridade,
observou-se uma maior frequência em mães que possuíam o ensino fundamental incompleto (31,74%) e a menor, nas que
possuíam educação superior completa (0,25%). No que diz respeito a realização de pré-natal, a maioria das mães (74,17%)
realizou o exame. Durante o estudo constatou-se que a maioria dos parceiros (52,8%) não realizou o tratamento para a
doença. A maioria dos casos evoluiu com a criança viva (90,5%), sendo apenas 3,48% com óbito tendo como causa a sífilis
congênita. A sífilis em gestantes é uma doença em que a detecção ocorre ainda no pré-natal, e considerando que a maioria
das mães realizou o exame, os casos elevados de sífilis congênita evidenciam deficiências no atendimento pré-natal pelas

unidades de saúde, pois, mesmo com o acompanhamento prévio das gestantes, os bebês nasceram com a doença. Estes
ainda podem ser relacionados ao baixo numero de consultas pré-natal; abandono do acompanhamento; ausência de retorno
com os exames e etc. A maioria das mães possuía o ensino fundamental incompleto, demonstrando a influência dos fatores
sociais no contexto da doença. O crescimento nos casos de Sífilis congênita ao decorrer dos anos evidencia a necessidade
de ações voltadas ao seu controle, principalmente no que diz respeito a tríade vigilância-assistência-prevenção, importante
para detecção da doença em tempo hábil, e estabelecimento do tratamento para a gestante e seu parceiro com consequente
redução da doença no recém nascido.
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Resumo

A sífilis congênita resulta da transmissão vertical do Treponema pallidum por via transplacentária. Esta
representa um problema de saúde grave devido à alta taxa de transmissão da bactéria em gestantes
não tratadas, que consiste em cerca de 70 a 100%. Outra característica importante é que a infecção
pelo Treponema pallidum durante a gravidez leva a uma alta taxa de mortalidade, elevando o número
de abortos e natimortos nestes casos. Desse modo, é de extrema importância analisar o perfil
epidemiológico dos casos de sífilis nos estados brasileiros, e a partir daí, definir suas consequências
no contexto da saúde pública no país. O objetivo é compreender, através de análise epidemiológica,
como se dá a evolução dos casos de Sífilis congênita no estado de Alagoas e avaliar seus efeitos na
população do estado. É um estudo quantitativo, secundário, retrospectivo e transversal. A pesquisa foi
realizada através do Banco de Dados do Sistema Único de Saúde do Ministério da Saúde (DATASUS)
sobre a epidemiologia dos casos de Sífilis Congênita no estado de Alagoas entre os anos 2005 e
2015. Os dados analisados foram: número total de casos distribuídos nas regiões de saúde do estado,
região de saúde com maior número de casos, porcentagem de gestantes que fizeram o pré-natal,
diagnóstico da doença durante o pré-natal, parceiros que realizaram o tratamento e escolaridade das
gestantes com a afecção. No período em estudo todas as regiões de saúde do estado de Alagoas
registraram casos confirmados da sífilis congênita, sendo notificados 3189 casos distribuídos em dez
regiões de saúde, sendo que a 1° região apresentou o maior número de casos. 71,1% das gestantes
realizaram pré-natal, no entanto apenas 28,4% obtiveram o diagnóstico durante o pré-natal. Dos
casos confirmados, apenas 11,3% dos parceiros teriam realizado tratamento. A maioria das gestantes
apresenta baixo nível de escolaridade. Portanto, pela porcentagem de pacientes que realizaram o prénatal, percebe-se que ainda é insuficiente o número de gestantes que o realizam. A deficiente adesão
dos parceiros ao tratamento alarma para a preterição de sua importância. A íntima relação entre os
casos e o baixo nível de escolaridade das gestantes expõe como o pouco acesso à informação e ao
esclarecimento acerca dos cuidados com a saúde e da doença em questão são proporcionais ao seu
acometimento, e sua resolução certamente levará à redução da incidência.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Gravidez de alto risco, Sífilis congênita, Vigilância
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Resumo

As doenças crônicas são no Brasil uma das principais causas de óbitos, entre essas enfermidades
estão a diabetes mellitus, as doenças cardiovasculares, respiratórias e oncológicas, necessitando,
portanto, de uma assistência constante em saúde. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção
Básica (NASF-AB) foi criado com o intuito de ampliar a abrangência e escopo de ações na atenção
primária a saúde, sendo desta forma mais resolutivo. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil
epidemiológico das principais doenças crônicas atendidas por duas equipes NASF-AB na cidade do
Recife de janeiro a junho de 2018. O município conta com 20 equipes NASF-AB distribuídas em oito
Distritos Sanitários (DS), sendo o sexto DS escolhido para a realização do estudo. Composto pelos
bairros Brasília Teimosa, Pina, Boa viagem e Imbiribeira, contém duas equipes NASF-AB, que dão
cobertura a 17 Equipes de Saúde da Família. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo descritivo
quantitativo, a partir de dados secundários obtidos através do e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB)
pertencente ao Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde. No período estudado
houveram 1.244 atendimentos, sendo 375 (30.14%) usuários do sexo masculino e 869 (69,85%) do
sexo feminino. Dos problemas envolvidos no atendimento 210 (16,89%) pessoas eram portadoras de
diabetes, 1 (0,09) pessoa portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e 253 (20,33%)
pessoas possuíam hipertensão arterial. Em relação a faixa etária do atendimento foram agrupados
indivíduos de 0 a 19 anos (25,57%), de 20 a 39 anos (19,85%), de 40 a 59 anos (24,20%) e acima de
60 anos (30,38%). Os resultados do estudo permitiram identificar que usuários acima de 60 anos são
os que mais demandam de assistência e que entre as doenças crônicas notificadas, há uma maior
prevalência de pacientes hipertensos, necessitando assim de uma assistência multiprofissional não
centrada apenas na doença, mas levando em consideração todos fatores envolvidos no meio social e
familiar do paciente para uma sensibilização do cuidado além do consultório e alfabetização sanitária
de todos envolvidos na promoção e manutenção da saúde destes usuários. Portanto, os NASF-AB
são de extrema importância neste processo de promoção à saúde, para assim, diminuir os impactos
causados pelas doenças crônicas.
Palavras-chaves: Epidemiologia, NASF-AB, Hipertensão, Recife, Vigilância em saúde

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DOS CANDIDATOS Á DOAÇÃO DE SANGUE SOROPOSITIVOS
PARA SÍFILIS

Autores

Alcínia Braga de Lima Arruda 1, Ana Patrícia Lima França 1, Romélia Pinheiro Gonçalves
Lemes 1, Gabriel José Guedes Quirino 1, Dilailson Carlos Costa Júnior 1, Francisco
Ildelano da Costa Silva 1, Vitor Oliveira Martins 1, Pedro Igor de Oliveira Pereira 1,
Thainara Costa Rodrigues 1, Genuína Stephanie Guimarães Carvalho 1, Anio Ivan
Holanda Lima 2, Amanda Aparecida de Lima Arruda 1, Anna Paula de Oliveira Rodrigues
3, José Lúcio Jorge Barbosa 3, Francisca Vânia Barreto Aguiar Ferreira Gomes 3

Instituição 1 UFC - Universidade Federal do Ceará (Rua Capitão Francisco Pedro 1210 Porangabuçu ), 2 UNIFOR - Universidade de Fortaleza (Avenida Washington Soares 1321
- Edson Queiroz ), 3 HEMOCE - Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Avenida
José Bastos 3390 - Rodolfo Teófilo )
Resumo
A sífilis é uma infecção bacteriana, causada pelo Treponema pallidum que, quando não tratada adequadamente, pode evoluir
para uma enfermidade crônica com sequelas graves. A transmissão pode ocorrer pelas vias sexual, congênita e por
transfusões sanguíneas sendo a última mais rara. O objetivo deste estudo foi verificar a prevalência de sífilis em candidatos à
doação de sangue e caracterizar o perfil epidemiológico desses candidatos. Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo
com abordagem quantitativa, para avaliar a soropositividade e o perfil epidemiológico dos candidatos à doação de sangue
portadores do Treponema pallidum na Hemorrede cearense, no período de 2015 a 2016. Os dados foram analisados
utilizando o programa Microsoft EXCEL 2013 e o trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com o número de
parecer 2.438.951. Dos 110.259 candidatos à doação, no ano de 2015, 559 apresentaram VDRL positivo na primeira triagem
sorológica. Desses, 192 não retornaram para segunda triagem e dos 367 que retornaram para nova triagem sorológica, 201
apresentaram soropositividade para sífilis, 163 apresentaram resultado negativo e 3 inconclusivo. Em 2016, dos 110.285
candidatos à doação, 501 apresentaram VDRL positivo na primeira triagem sorológica. Desses, 251 não retornaram para a
segunda triagem e dos 250 que retornaram, 148 apresentaram diagnóstico de sífilis e 103 resultados negativo. A prevalência
de sífilis foi de 0,18% (2015) e 0,13% (2016). Em relação ao gênero, 58,70% em 2015 e 65,54% em 2016 era do sexo
masculino. A faixa etária com maior reatividade foi de 17 a 29 anos (46,5%) em ambos os anos, o estado civil predominante
foi de indivíduos solteiros (64,2% em 2015 e 70,3% em 2016), com ensino médio (37,3% em 2015 e 50,7% em 2016) e com a

cor da pele morena/parda (85% em 2015 e 89% em 2016). Observou-se que a maior prevalência de sífilis em indivíduos
jovens, do sexo masculino e solteiros pode estar relacionada a imaturidade desses indivíduos, a multiplicidade de parceiras e
ao sexo desprotegido que são fatores de risco para contrair infecções sexualmente transmissíveis. Com relação à cor da pele,
o resultado pode ser explicado pelo fato que no Ceará, 71,1% da população é composta por indivíduos que se autodeclaram
pardos, com base no censo do IBGE. Conclui-se que a prevalência de sífilis foi baixa, 0,18% (2015) e 0,13% (2016),
indicando que a triagem clínica e sorológica dos doadores, realizada nessa instituição, foi eficaz.
Palavras-chaves: Doadores de Sangue, Perfil Epidemiológico, Sífilis
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Resumo
A Doença Diarreica Aguda (DDA) pode ser uma manifestação de várias doenças e, com isso, torna-se substancialmente importante no
contexto médico. Além disso, a desidratação aguda, comum em ambulatórios e emergências, ocasionada por quadros de diarreia não
controlados, pode levar à óbito. Atualmente, o número anual de mortes por diarreia em todo o mundo é estimado em 2,1 milhões,
evidenciando a importância do conhecimento clínico e epidemiológico dessa enfermidade. O presente trabalho tem como objetivo
realizar um levantamento dos dados referentes a DDA no município de Sobral - CE, entre os anos de 2012 a 2017, identificando os
principais grupos acometidos e o esquema de tratamento mais utilizado. Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo, descritivo, com
utilização de dados obtidos a partir do Sistema Informatizado da Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas (SIVEP-DDA), por
intermédio da Vigilância Epidemiológica do município de Sobral. Foram analisados os casos notificados da DDA no período de 5 anos,
em relação às variáveis: faixa etária e esquema de tratamento utilizado. Durante o período de 2012 a 2017 foram registrados 81126
casos de doenças diarreicas. Nesse contexto, o ano de 2017 apresentou o maior número de casos (15007), seguido por 2015 (14499).
Dentre os dados analisados, a população correspondente a adultos entre 20 e 39 anos foi o grupo mais afetado, totalizando 19466
casos registrados (24%). Contudo, a população de crianças entre 1 e 4 anos também apresentou valores expressivos, totalizando 18283
casos notificados (23%). Quanto ao tipo de tratamento realizado, cerca de 68,7% dos casos realizaram tratamento para prevenir a
desidratação em domicílio (tipo A), 16,5% foram encaminhados para tratar a desidratação por via oral na unidade de saúde (tipo B) e
14,8% realizaram tratamento para desidratação grave na unidade hospitalar (tipo C). Nesse contexto, a análise dos dados mostrou que
os grupos mais acometidos por DDA, no período analisado, foram os adultos entre 20 e 39 anos e as crianças entre 1 e 4 anos. Além
disso, foi identificado que o principal esquema de tratamento é realizado em domicílio, contudo os casos que necessitam de
encaminhamento hospitalar constituem um percentual preocupante. Considerando os resultados publicados, a DDA apresenta-se como
um problema de saúde pública de grande magnitude e, diante disso, medidas de prevenção podem ser propostas, objetivando reduzir os
casos entre os grupos populacionais mais afetados.
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Resumo
A Síndrome de Guillain-Barré (SGB) é um processo fisiopatológico autoimune desmilielinizante que afeta os nervos motores e os nervos
sensitivos de forma ascendente e progressiva ocasionando perda de força motora. Em geral, as manifestações clínicas são antecedidas
por história de infecção viral. O vírus da Dengue e Chikungunya são transmitidos pelo mesmo vetor Aedes aegypti. A SGB está
classificada como Evento de Saúde Pública com a notificação imediata. O Protocolo de Vigilância dos Casos de Manifestações
Neurológicas com Histórico de Infecção Viral Prévia (Dez/2015) do Ministério da Saúde prevê a coleta de soro e líquor para investigação
Dengue e Chikungunya. O estudo analítico e descritivo do perfil epidemiológico dos casos de SGB no HUMAP com a relação à
manifestação neurológica pós-infecção por arbovírus. Baseado em amostras notificadas de SGB com suspeita de pós-infecção por vírus
Dengue e Chikungunya pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HUMAP-UFMS em 2016 e 2017 com confirmação laboratorial por
infecção por arbovírus. O protocolo do MS (Dez/2015) aplicado na integralidade. Foram notificados 15 casos clinicamente confirmados
por SGB internados HUMAP onde 10 casos em 2016 e 5 casos em 2017; sexo masculino (53%) com a faixa etária de (18 a 61 anos); do
sexo feminino (47%), faixa etária entre (12 a 60 anos). Manifestações neurológicas: parestesia (100%); mialgia (40%); dispneia (54%);
continência urinária (40%); insuficiência respiratória (34%); disfônica (67%); deambulação prejudicada (74%) e astenia (100%). Foi

realizado o método sorológico MAC-ELISA onde (20%) casos IgM positivos para Dengue e (80%) não reagente em 2016; (20%) caso
IgM positivo para Chikungunya, (20%) caso IgM positivo para Citomegalovírus e (60%) casos não reagentes em 2017. Em 2016 houve
mais casos de SGB que 2017 a proporção de confirmação por arbovírus se manteve equivalente. Ainda há poucas informações de quais
indivíduos podem estar susceptíveis a desenvolver a Síndrome Guillain-Barré. É fundamental a aplicação do protocolo para identificar a
real causa dos quadros neurológicos, buscando comprovação da relação entre a síndrome e infecção viral. É importante aprofundar no
estudo e pesquisa para melhor investigação, diagnóstico e tratamento prévio.
Palavras-chave: Análise epidemiológico; Arbovírus; Síndrome Guillain-Barré.
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Resumo

Introdução: Os casos de leptospirose humana podem ser considerados eventos sentinela de
condições desfavoráveis, evidenciando vulnerabilidades dos serviços de saúde, de programas
preventivos e das condições socioambientais precárias no ambiente urbano. Uma das questões
importantes para o diagnóstico de situações de saúde é a análise de dados e sua distribuição
espacial, capazes de detectar e refletir condições de risco à saúde advinda de condições ambientais e
sociais adversas. Objetivo: analisar a associação entre as variáveis ambientais e leptospirose
humana na cidade de Natal-RN. Métodos: através das técnicas de Kernel, Cluster e Interpolação no
software QGIS 2.12, foi analisada a localização de 123 pontos de alagamentos, a área de extensão de
27 feiras livres e 134 casos confirmados de leptospirose humana ocorridos no período de 2007 a 2016
e registrados no SINAN. Resultados: a densidade de Kernel e a técnica de Cluster apontaram que a
ocorrência de casos de leptospirose são coincidentes geograficamente com as áreas de inundação e
da ocorrência de feiras livres, formando áreas de maior densidade nos bairros de Quintas, Alecrim e
Pajuçara. A interpolação mostrou que o predomínio de áreas de associação desses três eventos
ocorre geograficamente por uma faixa que se estende por toda a periferia da cidade, próximas a
aglomerados subnormais e bairros com menor nível de organização urbana. Discussão: Dentre os
134 casos registrados na cidade de Natal, 35,8% ocorreram em áreas que sofrem influências das
marés altas e dificuldade de escoamento das águas do Rio Potengi, nas quais os bairros de Quintas e
Alecrim estão incluídos. Essas características, somadas à deficiente infraestrutura de saneamento
básico, podem explicar o maior número de casos nessa área. É importante considerar que, as
alterações ambientais resultantes da destruição das áreas ribeirinhas modificam o curso natural e o
fluxo dos rios, facilitando maior extensão das inundações, o que expõe um número maior de pessoas
à doença. Conclusões: A análise da estatística espacial dos casos de leptospirose no município de
Natal evidenciou que a doença possui uma distribuição sensível à variabilidade dos condicionantes
ambientais, estando associada às áreas de alagamento e às áreas de ocorrência de feiras livres,
mostrando que esse fenômeno possui um componente ambiental que explica a expansão da doença
na cidade, bem como, influencia notadamente seu potencial.
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Resumo

O suicídio, ao longo dos anos, têm se apresentado como um problema de saúde pública, devido crescente aumento nas taxas
de mortalidade, em todo o mundo, sabe-se que está fortemente associada a fatores sociais, psicológicos e culturais, sendo
assim é imprescindível a realização de uma estatística que visa analisar a associação espacial ao suicídio. Sendo assim o
presente estudo objetiva realizar uma análise espacial da taxa de mortalidade por suicídio no Espírito Santo nos anos de 2011
a 2016. Trata-se de um estudo ecológico, com análise espacial por meio do software Terra View 4.2.0, dos óbitos por suicídio
notificados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM). Foram analisados 78 municípios, com um aglomerado
significativo principal entre as regiões central serrana e sudoeste serrana e outro aglomerado na região noroeste do Espírito
Santo, ambos afastados do litoral capixaba, mostrando associação espacial significativa comprovada pelo índice de Moran de
0,316 e p-valor: 0,001. Levando em consideração o estudo realizado, foram evidenciadas áreas que seriam beneficiadas com
o desenvolvimento de ações de prevenção ao suicídio, talvez até mesmo fornecendo estratégias de atuação ao profissional
de saúde por meio de treinamentos, visando uma melhor identificação e assistência a este paciente; sabe-se também que é
necessária a utilização de métodos inovadores que visam analisar a dimensão de espaço e doença em cada município, a fim
de direcionar estratégias de prevenção, planejamento e organização de ações de saúde.
Palavras-chaves: Análise espacial, Epidemiologia, Mortalidade, Sistemas de Informação, Suicídio
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Resumo
Água potável é aquela que reúne características que a coloca na condição própria para o consumo humano, portanto, ela deve estar
livre de qualquer tipo de contaminação. Hoje, aproximadamente apenas 14% da população de Macapá é atendida pelos serviços de
distribuição de água e esgoto, logo, se torna um grave problema de saúde pública, pois doenças diarreicas agudas são causas
frequentes de morte. Este estudo objetiva analisar as amostras de água das escolas públicas municipais de ensino fundamental das
copas e bebedouros, verificando se há contaminação por coliformes totais e fecais. Realizou-se estudo transversal, em amostra
estratificada de 25 escolas municipais, nas quais foram coletadas amostras da água, para pesquisa de coliformes totais e
termotolerantes e analisadas através do método do Número Mais Provável (NMP) dispostos em teste presuntivo e confirmativo. Do total
de escolas coletadas, 14 positivaram para coliformes totais e todas as 14 também positivaram para coliformes fecais, com índices
variando de 2 a 50 NMP/100mL de água, portanto, não estando em conformidade com a legislação vigente da ANVISA, PORTARIA Nº
2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 de 14/12/2011 (nº 239, Seção 1, pág. 39) que preconiza que água para consumo humano deve
apresentar ausência de coliformes fecais em 100mL. Adicionalmente, foram levantadas informações quanto à origem e cuidados com a
água. Quanto aos reservatórios de água das escolas, observou-se que algumas usam cisternas as quais não apresentavam
revestimento adequado e nas caixas d’água, não se identificou higienização periódica. Nenhuma das escolas dispunha de registros de
potabilidade da água. A origem da contaminação da água pode-se considerar duas vias como possíveis causas: contaminação da água
de abastecimento, em virtude de falhas no tratamento e na distribuição; contaminação no ambiente dos estabelecimentos, incluindo
reservatórios e sistema de distribuição. O presente estudo demonstrou contaminação da água de 56% (14/25) das escolas de ensino
fundamental e infantil de Macapá. Observou-se precariedade na manutenção e monitoramento dos sistemas de armazenamento como
caixas d’águas e cisternas. Identificou-se significativo índice de não atendimento quanto aos padrões microbiológicos da água, o que
reflete condições higiênico sanitárias inadequadas. Estes resultados sinalizam para riscos de contaminação dos alimentos, utensílios e
equipamentos nas escolas, a partir da água utilizada.
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Resumo

As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) constituem um grupo de patologias crônicas debilitantes
e, muitas vezes, estigmatizantes. Afetam, sobretudo, grupos sociais mais vulneráveis que vivem em
ambientes urbanos e rurais de países tropicais e subtropicais. Sendo assim, objetivou-se nesse
estudo verificar o número de diferentes DTNs que incidem sobre as microrregiões do Estado da
Paraíba no período de 2000-2010, tendo marcos temporal nos anos de 2005 e 2010 através da
técnica multivariada de Análises de Agrupamento (AA). Foram utilizados dados de morbidade
oriundos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN para identificação de áreas
críticas ou de maior risco das ocorrências de DTNs. A Análise de Agrupamento (AA), pelo método
Ward, formou três grupos homogêneos (clusters) dentre as 23 microrregiões do estado. Os critérios
separaram no Grupo 1 (Brejo Paraibano, Cajazeiras, Campina Grande, Cariri Oriental, Guarabira,
Itabaiana, João Pessoa, Litoral Norte, Piancó, Sousa, Umbuzeiro e Curimataú Oriental), Grupo 2
(Cariri Ocidental, Esperança, Seridó Ocidental Paraibano e Seridó Oriental Paraibano) e Grupo 3
(Catolé do Rocha, Itaporanga, Litoral Sul, Patos, Sapé e Serra do Teixeira). De acordo com os
resultados obtidos o Grupo 1 foi caracterizado pelo padrão de manutenção do numero de DTN’s entre
2005 e 2010. Grupo 2 significativa diminuição e o Grupo 3 o de significativo aumento no
período.Espera-se assim que as informações demonstradas neste estudo possam contribuir com as
equipes multiprofissionais, gestores e toda a rede assistencial de saúde. Os resultados apontaram
para a utilidade da abordagem estatística espacial para melhorar a compreensão da dinâmica espaçotemporal e controle das DTNs.
Palavras-chaves: Avaliação em Saúde, Clusters, Doenças da Pobreza, Nordeste do Brasil, Vigilância em Saúde
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Resumo
As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) constituem um grupo de patologias crônicas debilitantes e, muitas vezes,
estigmatizantes. Afetam, sobretudo, grupos sociais mais vulneráveis que vivem em ambientes urbanos e rurais de países
tropicais e subtropicais. Sendo assim, objetivou-se nesse estudo verificar o número de diferentes DTNs que incidem sobre as
microrregiões do Estado da Paraíba no período de 2000-2010, tendo marcos temporal nos anos de 2005 e 2010 através da
técnica multivariada de Análises de Agrupamento (AA). Foram utilizados dados de morbidade oriundos do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação – SINAN para identificação de áreas críticas ou de maior risco das ocorrências de
DTNs. A Análise de Agrupamento (AA), pelo método Ward, formou três grupos homogêneos (clusters) dentre as 23
microrregiões do estado. Os critérios separaram no Grupo 1 (Brejo Paraibano, Cajazeiras, Campina Grande, Cariri Oriental,
Guarabira, Itabaiana, João Pessoa, Litoral Norte, Piancó, Sousa, Umbuzeiro e Curimataú Oriental), Grupo 2 (Cariri Ocidental,
Esperança, Seridó Ocidental Paraibano e Seridó Oriental Paraibano) e Grupo 3 (Catolé do Rocha, Itaporanga, Litoral Sul,
Patos, Sapé e Serra do Teixeira). De acordo com os resultados obtidos o Grupo 1 foi caracterizado pelo padrão de
manutenção do numero de DTN’s entre 2005 e 2010. Grupo 2 significativa diminuição e o Grupo 3 o de significativo aumento
no período.Espera-se assim que as informações demonstradas neste estudo possam contribuir com as equipes
multiprofissionais, gestores e toda a rede assistencial de saúde. Os resultados apontaram para a utilidade da abordagem
estatística espacial para melhorar a compreensão da dinâmica espaço-temporal e controle das DTNs.
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Resumo
Os roedores são responsáveis pela transmissão de zoonoses como a Peste, que está focalizada na Chapada do Araripe, área
que se estendendo pelos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco. Historicamente nessa região as ocorrências foram mais
relevantes no município de Exu no sertão pernambucano. Estudos ecoepidemiológicos incriminaram o Necromys
lasiurus, espécie sensível e muito numerosa, como responsável pela amplificação das epizootias, o Rattus
rattus relativamente resistente, pelo intercâmbio entre os ambientes silvestres e domiciliar e outras espécies resistentes, como
os Galea e outros cavídeos, pela focalização. Durante várias décadas a vigilância da peste baseou-se no monitoramento dos
roedores e em 2007 foi estabelecida como rotina do Programa de Controle da Peste (PCP) a sorologia canina e
consequentemente os conhecimentos sobre as populações de roedores foram gradativamente diminuindo. Nosso objetivo foi
analisar com base em dados secundários a distribuição dos roedores em duas diferentes épocas (2007 e 2015) no município
de Exu. Os dados foram obtidos da ficha PCP-1 da SES – FUNASA – IXª GERES em 2007, último ano de monitoramento
rotineiro dos roedores e dos registros do acervo do SRP/IAM/FIOCRUZ/PE. Como resultado, em 2007 foram trabalhadas 162
localidades e realizadas 323 buscas ativa, instaladas 11.025 ratoeiras nos domicílios (14 ratoeiras/noite), peridomicílios e
áreas de vegetação incluindo roças e campos de agropecuária (20 ratoeiras/noite) e capturados 420 animais: 250 Rattus
rattus (59,5%), 38 Necromys lasiurus (9,0%), 13 Cerradomys languthi (3,1%), 38 Galea spixii (9,0%) e 81 "outros" (19,3%)
incluindo sigmodontinos e marsupiais. Em 2015 o SRP realizou uma amostragem de uma semana em Exu a fim de atualizar
as informações ecoepidemiológicas sobre os roedores e foram obtidos apenas 23 animais: 14 Thrichomys laurentius (60,9%),
06 G. spixii (26,1%), 01 N. lasiurus, 01 C. languthi e 01 R. rattus correspondendo a 4,3% cada. No intervalo de oito anos entre
as coletas verifica-se notável modificação da fauna rodentia provavelmente pelas mudanças climáticas e de destruição dos
biomas nas atividades agropecuárias. A importância dos marsupiais, pequenos carnívoros silvestres e outros roedores
considerados pouco numerosos foi anteriormente subestimada. Entretanto essa aparente raridade é porque as capturas se
concentravam no peridomicilio, diferente de 2015 que se estendeu para a mata e seu entorno.
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Resumo

A esporotricose é uma doença micótica piogranulomatosa, causada por fungos do complexo
Sporothrix, que podem ser encontrados em solo, troncos de madeira, plantas e matéria orgânica em
decomposição. Este complexo é formado por seis espécies distintas: S. schenckii, S. brasiliensis, S.
globosa, S. mexicana, S. luriae e S. albicans. A principal espécie associada à doença é S. schenckii,
caracterizada por ser saprófita, aeróbia e dimórfica. Esta zoonose cosmopolita emergente apresenta
grande importância epidemiológica no Brasil, sendo a micose subcutânea mais comum na América
Latina. Apresenta-se de forma subaguda ou crônica, acometendo seres humanos e animais, dentre os
quais os gatos são diagnosticados com maior frequência e, por isso, apresentam maior importância. A
transmissão pode ocorrer de forma direta ou indireta, por inalação do mesmo. O diagnóstico dessa
zoonose é realizado a partir de informações epidemiológicas, sinais clínicos e exames laboratoriais.
Objetivou-se com este estudo realizar uma análise retrospectiva da frequência de casos de
esporotricose em felinos da Região Metropolitana do Recife, no período de fevereiro de 2016 a maio
de 2018, a partir do diagnóstico realizado no Laboratório de Doenças Infectocontagiosas (LDIC) da
UFRPE. Dos 541 casos recebidos para o diagnóstico fúngico no LDIC, 14,4% (78/541) foram positivos
para esporotricose, sendo 15,4% (12/78) no período de fevereiro a dezembro de 2016; 34,6% (27/78)
de janeiro a dezembro de 2017 e 50,0% (39/78) de janeiro a maio de 2018. Notou-se que os casos
positivos concentraram-se no município do Recife, 51,3% (40/78), o que pode ser atribuído à
proximidade com a Universidade, logo uma maior demanda para o atendimento e subsequente
diagnóstico. Além disso, observou-se aumento anual nos casos positivos para a enfermidade,
configurando problema de saúde pública, visto que se trata de uma zoonose de notificação
obrigatória. O incremento anual de novos casos pode estar relacionado a ausência de diagnóstico
clínico-laboratorial e carência na aplicabilidade de medidas profiláticas. Desta forma, a análise
retrospectiva dessa zoonose contribui para alertar a Vigilância em Saúde sobre o aperfeiçoamento de

medidas preventivas e de controle, possibilitando a redução de custos ao sistema de saúde em longo
prazo, bem como redução da problemática para população humana e animal.
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Resumo

Muito conhecida nos países ocidentais como o Japão, a anisaquíasevem apresentado uma crescente
incidência no mundo, podendo se tornar um grande problema para a saúde pública. Por se tratar de
uma doença causada pela ingestão denematóides em peixe cru e praticamente desconhecida no
Brasil, é de suma importância o estudo desta doença, uma vez que o aumento de restaurantes que
comercializam sushi, sashimi e similares vem crescendo desenfreadamente no país. Analisou-se a
ocorrência de anisaquíase no mundo entre os anos de 2004 e 2016, destacando as espécies de
pescados envolvidos, os sintomas frequentes e medidas de prevenção. Estudo descritivo com base
nos dados disponibilizados pela MSD Saúde, através de seu portal para profissionais de saúde. No
Japão, o hábito de consumir frutos do mar crus tem aumentado o número de infecções por Anisakis,
nos últimos anos. Em 2004 só haviam 4 casos, em 2013 foram relatados 79 casos e em 2016 este
número passou para 126. Nos países europeus e nos Estados Unidos as larvas encontradas são
atribuídas ao consumo de salmão do pacífico. No Brasil não há casos registros de anisaquíase, porém
o verme já foi encontrado pela Vigilância Sanitária em diversos tipos de peixes, como anchova,
dourado, bacalhau, cavala, peixe-espada e vieiras. Os sintomas mais frequentes são náuseas,
vômitos, dor abdominal intensa e febre baixa, que podem ocorrer dentro de uma hora à duas semanas
após o consumo de peixes infectados.A ausência de diagnóstico correto e o desconhecimento da
doença possam ser alguns dos motivos para a inexistência de dados mais precisos. A FDA, Agência
Americana de Segurança Alimentar, recomendacomo medida de prevenção o cozimento de frutos do
mar a 63 ºC, como também congela-los a uma temperatura de –20º ou inferior por 7 dias ou a –35ºC
ou menos, durante 15 horas para matar os parasitas.Faz-se necessário um estudo mais específico
desta zoonose parasitária a fim de desenvolver uma legislação e estratégias eficazes de fiscalização e
de operacionalização no preparo destes alimentos de forma a minimizar os riscos a saúde da
população.
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Resumo

Insetos da família Culicidae têm sido amplamente estudados desde o último século devido ao hábito hematófago que torna
algumas espécies vetores de diferentes doenças. Os Anofelinos pertencem a um dos gêneros de importância médica mais
monitorados pela vigilância epidemiológica por seu papel na transmissão da malária, doença infecciosa que leva a óbito
quase meio milhão de pessoas a cada ano. Sergipe é o menor estado da federação em dimensões territoriais, contudo reuni
diferentes biomas como a Caatinga, Mata Atlântica e ainda é permeado por ecótonos. Esses ecossistemas supõem uma
ampla diversidade de mosquitos, mas ainda pouco inventariada. Em um levantamento inicial da fauna de mosquitos de mata
atlântica em Sergipe, foi registrada pela primeira vez a espécie Anopheles (Nyssorhynchus) rangeli Gabaldon, Cova-Garcia &
Lopez, 1940. A espécie foi encontrada em um corpo de água localizado numa mancha de mata atlântica no Refúgio de Vida
Silvestre Mata do Junco (RVSMJ), uma reserva estadual localizada na cidade de Capela-SE. A captura foi realizada com
emprego da concha entomológica, que coletou larvas no perímetro da zona de captação de abastecimento do córrego
“Lagartixo”. A temperatura da água era de 24°C e Ph de 5.5. O espécime coletado estava no estágio pupal, sendo
posteriormente encaminhado ao laboratório de Entomologia e Parasitologia da Universidade Federal de Sergipe para em
condições controladas aguardar sua emergência em adulto para a sua devida identificação. Sendo confirmada por meio de
chave taxonômica. A espécie An. (Nys.) rangeli já foi encontrada infectada por Plasmódium vivax e incriminada como
potencial vetor em países da America do Sul. Porém, o seu comportamento é de uma espécie peridomiciliar e zoofilica, com
preferência por animais de grande porte. Essa espécie se soma a outros registros desse gênero feitos nos últimos anos para
o estado, com as espécies: An. (Nys.) aquasalis, An. (Nys.) darling, An. (Nys.) oswaldoi, An. (Nys.) noroestensis, An.(Nys.)
oryzalimnetes l.s., An. (Nys.) argyritarsis l.s, An.(Nys.) sawyeri, An. (Nys.) triannulatus l.s. e mais recentemente An.
(Stethomyia) kompi. Essa informação contribui no conhecimento sobre a diversidade de anofelinos do estado e auxilia a
vigilância epidemiológica no acompanhamento da dinâmica de distribuição atual das espécies de interesse médico, bem como
para subsidiar planos de contingência para doenças emergentes e reemergentes.
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Resumo
A epidemia de microcefalia no Brasil, que atingiu, sobretudo, o Nordeste (2015-16), trouxe enorme desafio ao setor saúde
para identificar sua etiologia. O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), implantado na década de 1990,
possui entre suas variáveis o registro da presença e a descrição da anomalia congênita (AC). AC é evento raro e decorrente
de múltiplas causas. Doenças infecciosas, como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, herpes congênitos e a
síndrome do vírus zika podem cursar com AC (micro/hidrocefalia, microftalmia, micrognatia, criptorquidia, anomalia de vasos),
detectadas na vida intrauterina e/ou ao nascimento. Objetivou-se analisar as AC detectadas no SINASC por município, micro
e mesorregião de Pernambuco como evento sentinela para doenças infecciosas. Realizou-se estudo transversal, através da
seleção de todos os nascidos vivos (NV) com e sem AC por município, micro e mesorregião de residência materna em
Pernambuco, 2007 a 2016. Foram calculadas as prevalências de AC e de anomalias do sistema nervoso (ASN), exceto
espinha bífida, e georreferenciadas nesses territórios. A prevalência de AC entre NV em Pernambuco ficou em torno de 0,8%
(2007-13), ultrapassou 1% em 2014 e, em 2016, chegou a 9,6%. Entre as mesorregiões a Região Metropolitana de Recife
(RMR) concentrou maiores valores (10.364; 43,2%) e o Sertão os menores (1.030; 4,3%). Por microrregião, as maiores
frequências de AC foram Recife (9.169), Vale do Ipojuca (1.415), Petrolina (950), Mata Setentrional (735) e Araripina (354).
Recife foi o município com maior número de AC (4.317). Em se tratando das ASN, a RMR apresentou pior resultado (703;
42,7%) e a menos atingida foi o Vale de São Francisco (117; 7,1%). As microrregiões com mais ASN foram: Recife (616), Vale
do Ipojuca (167), Mata Setentrional (125), Araripina (87) e Petrolina (80). Observou-se a maior frequência de ASN em Recife
(273). Tais resultados fortalecem o potencial do SINASC como fonte de monitoramento de AC, embora apenas 30% dos
casos de microcefalia em Recife tenham sido identificados no SINASC entre agosto/2015 e maio/2016, por ocasião da
circulação do vírus Zika. Dentre as vantagens do SINASC tem-se: cobertura universal; facilidade de preenchimento;
sensibilidade e especificidade identificadas com a epidemia de microcefalia no Estado. Para tal, é necessária a capacitação
das equipes de pré-natal e de parto, bem como o suporte das vigilâncias epidemiológicas municipal e regional.
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Resumo

A vigilância entomológica é componente-chave das estratégias empregadas pela OMS no controle da
oncocercose, a qual ameaça globalmente cerca de 120 milhões de pessoas. Na coleta de simulídeos,
vetores da oncocercose, o método mais utilizado é a isca humana (HLC, do inglês, human landing
catch), em que o coletor se expõe ao vetor, para atraí-lo e capturá-lo, sendo o método direto mais
eficiente. Porém, nesse processo, o coletor também é exposto à infecção através da picada do inseto,
esbarrando assim em várias implicações éticas. Embora existam outros métodos de coleta, sem a
exposição do coletor, eles apresentam limitações logísticas e operacionais que prejudicam a obtenção
de dados robustos, necessários à vigilância entomológica. Por isso, o objetivo desse trabalho foi
avaliar se a aplicação de óleo mineral sobre a pele durante a HLC é capaz de reduzir o risco de
infecção do coletor, mantendo a eficiência na obtenção de dados entomológicos. Para isso, foram
realizadas coletas entomológicas de 4h/dia, por 4 dias, em São Gabriel da Cachoeira, AM, área de
ocorrência do vetor de oncocercose Simulium oyapockense. As coletas HLC padrão e com aplicação
de óleo mineral (OHLC) foram realizadas por 6 voluntários, divididos em duplas e em diferentes
condições de campo. No momento do experimento, cada coletor expôs apenas uma das pernas,
tendo todos participado de cada abordagem. A quantidade de picadas sofridas (PS) foi estimada, por
contagem cega, diariamente para cada coletor na HLC e OHLC, assim como o número de vetores
coletados (VC). Para observar o risco de infecção em cada abordagem, foi estimada a taxa de vetores
coletados por picada sofrida (VC/PS) na HLC e na OHLC. Foram coletados 1669 simulídeos: 800 pela
HLC e 869 pela OHLC, tendo sido identificados morfologicamente como S. oyapockense. Na HLC, a
PS média foi de 137,2 e na OLHC, de 7,9. A VC/PS na HLC foi de 1,0 e na OHLC, de 21. Os dados
demonstram que a aplicação de óleo mineral reduziu em 17 vezes a média de picadas sofridas pelo
coletor, comparativamente à HLC padrão. Embora a coleta de simulídeos tenha sido mais lenta na
OHLC (11,2 simulídeos/h), do que na HLC (25 simulídeos/h), isso pode ser facilmente compensado
por um maior esforço amostral. Diante disso, é evidente que a aplicação de óleo mineral confere maior
segurança aos indivíduos na coleta por isca humana, uma proposta simples e, por isso mesmo,
promissora na vigilância entomológica de outros vetores da oncocercose nas áreas endêmicas.
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Resumo

O vírus da hepatite B (HBV) constitui problema de saúde pública principalmente em países em
desenvolvimento, sendo sua transmissão sobretudo por via sexual, parenteral, e vertical. Os pacientes
crônicos pelo vírus B têm risco cerca de 20% de desenvolver cirrose, insuficiência hepática ou
carcinoma hepatocelular, constituindo umas das principais causas de morte no mundo. Este estudo
teve como objetivo descrever o número e as características demográficas de casos de infecções pelo
HBV, notificados no município do Recife-PE, nos anos entre 2013 e 2017. Estudo do tipo ecológico,
que retrata uma série histórica de casos notificados por HBV, utilizando dados secundários do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Departamento de Informática do SUS-

DATASUS. Utilizou-se a analise descritiva dos casos: ano de notificação, sexo, faixa etária. No
período do levantamento foram notificados 1.268 casos de infecções pelo HBV. O ano de 2013
apresentou o maior percentual de 30,4% e o menor percentual foi no ano de 2017 de 11,5%, a
variação ao longo dos anos foi de 1,4%. Do total de casos, 55,6% acometeu o sexo masculino; com
uma concentração de 41,2% (n = 523) na faixa etária entre 20 e 39 anos. Observou-se nos últimos 5
anos uma redução do número de notificações de casos de infecções pelo HBV, por provável
subnotificação nos anos mais recentes. Conforme os registros consultados, em Recife a infecção pelo
HBV vem acometendo indivíduos adultos jovens, sobretudo do sexo masculino, dados compatíveis
com os encontrados na literatura.
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Resumo

As hepatites virais apresentam elevada magnitude na saúde pública. Causada por diferentes agentes
etiológicos, possuem em comum o hepatotropismo. Possuem características especificas do ponto de
vista laboratorial, epidemiológico e quanto à sua evolução nos casos. A hepatite pelo vírus C (HCV) é
um dos principais agentes etiológicos da doença hepática crônica e sua transmissão ocorre
principalmente por via parenteral. Possui alto potencial para evoluir ao longo dos anos para formas
graves, como cirrose e hepatocarcinoma. Este estudo teve como objetivo descrever o número e
características demográficas de casos de infecções pelo HCV, notificados no município do Recife-PE,
nos anos entre 2013 e 2017. Estudo do tipo ecológico, que retrata uma série histórica, utilizando
dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Departamento
de Informática do SUS-DATASUS. Os dados foram expressos em taxas específicas por ano de
notificação, sexo, faixa etária, forma clínica. No período do levantamento foram notificados 1.339
casos de infecções pelo HCV. O ano de 2013 apresentou o maior percentual de 33% e o menor
percentual foi no ano de 2017 de 12,4%, a variação ao longo dos anos foi de - 0,6%. Do total de
casos, 50,6% acometeram o sexo feminino; com uma concentração de 45,1% (n = 604) na faixa etária
entre 40 e 59 anos. Cerca de 77,1% (n= 1.033) dos casos, evoluíram para forma crônica. Observou-se
nos últimos 5 anos redução do número de notificações de casos de infecções pelo HCV, por provável
subnotificação nos anos mais recentes. Conforme os registros consultados, em Recife a infecção pelo
HCV vem acometendo indivíduos adultos de ambos os sexos, bem como a taxa de evolução para
cronicidade está compatível com a descrita literatura.
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Resumo

A doença de Chagas é causada pelo Trypanossoma cruzi, protozoário flagelado, descoberto a mais de
100 anos. Essa enfermidade é difundida nas Américas, principalmente na América do Sul,
acometendo milhões de pessoas. Na Amazônia Ocidental há vários fatores que contribuem para o
aumento de casos da doença de Chagas, entre eles, a transmissão por via oral. Sendo importante o
conhecimento dos padrões epidemiológicos para o desenvolvimento de medidas de profilaxia dessa
enfermidade. Em virtude disso, o presente estudo analisou os aspectos epidemiológicos da doença
de Chagas no estado do Amazonas, no período de 2004 a 2014. Trata-se de um estudo populacional,
retrospectivo e descritivo de dados secundários oriundos do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação do Sistema Único de Saúde (SINAN) coletados por meio do Banco de Dados do Sistema
Único de Saúde (DATASUS), no período de 2004 a 2014. O estado do Amazonas apresentou um total
de 100 casos da doença, tendo maior ocorrência nos anos de 2007 e 2010, durante os meses de abril
e dezembro, com maior frequência na faixa etária de 20 a 39 anos e no gênero feminino. Os meses
com maior ocorrência, foi devido a dois surtos da transmissão oral em virtude do consumo da bebida
do açaí contaminado pelo T. cruzi. Acredita-se que a maior ocorrência em mulheres pode estar
vinculado ao seu cuidado com a saúde pois as mesmas procuram mais os serviços médicos com
relação aos homens. A maior ocorrência de casos em jovens-adultos, diferem dos registros nacionais,
podendo estar relacionada com a transmissão oral. Constatou-se a necessidade de implementar um
serviço de controle epidemiológico eficaz para monitoramento da doença de Chagas, pois trata-se de
um problema de saúde pública que pode estar ligada a determinantes sociais e culturais, sendo ainda,
indicado atividades educativas para a conscientização da comunidade a respeito desta enfermidade.
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Resumo
A esquistossomose é uma doença infecciosa parasitária que tem como agente etiológico o Schistosoma mansoni. Pode
evoluir desde formas assintomáticas até formas clínicas mais graves. A doença é considerada um problema de saúde pública,
uma vez que acomete um grande número de indivíduos e provoca um número expressivo de formas graves e óbitos.
Objetivou-se descrever o perfil epidemiológico dos casos de esquistossomose no Nordeste Brasileiro entre os anos de 2013 a
2017. Trata-se de um estudo transversal descritivo. Os dados foram obtidos a partir do Sistema de Notificação de Agravos de
Notificação (SINAN). Variáveis analisadas: estado de ocorrência, sexo, raça/cor, faixa etária, escolaridade e evolução.
Procedeu-se análise descritiva simples. No período estudado foram notificados 6.573 casos de esquistossomose na região
Nordeste. O estado com maior número de casos foi a Bahia (n= 3.427/52,1%), seguida por Pernambuco (1.435/21,8%). O
maior número de casos foi observado no sexo masculino (n=3.572/54,3%) e em indivíduos pardos (n=4.121/62,7%). A faixa
etária mais acometida foi a de 20-39 anos (n=2.229/33,9%). O maior número de casos teve escolaridade ignorada
(n=2.340/35,6%). Dentre os preenchidos, os indivíduos com 1ª a 4ª série incompleta do ensino fundamental (n=1.099/16,7%)
foram os mais acometidos. Em relação à evolução da doença, 2.866 (43,6%) casos evoluíram para cura e 242 (3,68%)
evoluíram para óbito por esquistossomose. A evolução ignorada foi observada em 3.206 (48,7%) casos. A esquistossomose é
uma doença fortemente associada às condições de vida da população. Conclui-se que a doença ainda configura-se como um
problema de saúde pública no nordeste. Advoga-se a necessidade de medidas de prevenção e controle.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Esquistossomose, Saúde pública

Ó

Í

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DA HEPATITE B EM ALAGOAS NO PERÍODO DE 2013 A 2017
Autores

Alyne Barbosa Brito 1, Williany Barbosa de Magalhães 1, Clódis Maria Tavares 2, Renato
de Souza Mariano 3, Carlos Dornels Freire de Souza 1

Instituição 1 UFAL - Campus Arapiraca - Universidade Federal de Alagoas (Avenida Manoel Severino
Barbosa - Bom Sucesso, Arapiraca - AL.), 2 UFAL – Campus A. C. Simões - Escola de
Enfermagem e Farmácia (Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins - Maceió-AL.),
3 IMIP - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (R. dos Coelhos, 300 Boa Vista, Recife - PE.)
Resumo
A hepatite B é uma doença infecciosa causada pelo vírus da hepatite B (HBV), o qual é um vírus de DNA que pertence à família dos
hepadnavírus. O HBV pode ser transmitido por via parenteral, sexual e vertical. A hepatite B representa um importante problema de
saúde pública. Este estudo teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico da hepatite B em Alagoas no período de 2013 a 2017.
Trata-se de um estudo transversal descritivo. Os dados foram obtidos do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN).
Variáveis analisadas: município de notificação, raça, sexo, faixa etária, escolaridade, fonte de infecção e forma clínica. Análise estatística
descritiva simples. Durante o período analisado foram notificados 575 casos de hepatite B em Alagoas. O município que apresentou
maior número de casos notificados foi Maceió (n=458/79,65%), seguido de Atalaia (n=11/1,91%). Os indivíduos pardos foram os mais
acometidos (n=328/57,0%). O maior número de casos foi encontrado no sexo masculino (n= 249/43,3%) e na faixa etária de 20 a 39
anos (n=224/38,9%). A maioria dos indivíduos teve escolaridade ignorada (n=164/28,5%). Dentre aqueles com registro, destacou-se a
escolaridade de 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental (n= 84/14,6%). Em relação à fonte de infecção, a maioria foi ignorada
(n=416/72,3%). Dentre os preenchidos, destacou-se a transmissão sexual (n=118/20,5%). Quanto à forma clínica, a maioria dos
indivíduos possui hepatite crônica (n=348/60,5%). As características observadas seguem o mesmo padrão de outras regiões do país. O
perfil caracterizou-se pelo predomínio de homens e jovens. Problemas na vigilância foram apontados. O cenário mostrado reforça a
importância de políticas públicas que oportunizem o diagnóstico precoce, o tratamento adequado e oportuno, além de medidas que
possibilitem a redução da transmissão da doença.
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Resumo

A elevada morbidade e mortalidade por infecções respiratórias agudas, principalmente entre pessoas
com 60 anos e mais de idade, constitui-se um importante problema de saúde pública. Dentre os
diversos agentes etiológicos responsáveis por essas infecções, destaca-se o vírus influenza que tem
distribuição global, abrangente transmissibilidade e evolução geralmente benigna em pessoas adultas
sem comorbidades. No entanto, entre idosos e portadores de doenças crônicas pode acarretar
complicações graves. Estima-se que mundialmente as epidemias anuais de influenza resultem de 3 a
5 milhões de casos graves e cerca de 290.000 a 650.000 mil mortes. No Brasil, a vacina contra
influenza foi implantada a partir de 1999 para os grupos de maior risco e tem contribuído para a
prevenção das complicações, redução das internações e óbitos por influenza. Estudos demonstram
que, embora tenha reduzido, a pneumonia ainda causa mortes nas faixas etárias em menores de 4
anos e idosos. O objetivo deste estudo foi descrever os aspectos epidemiológicos da influenza (gripe)
e pneumonia de residentes no Piauí no período de 1996 a 2016. Trata-se de um estudo descritivo,
transversal, retrospectivo realizado com dados secundários disponibilizados no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação – versão Net (SINAN NET) no DATASUS. Foram incluídos os
casos notificados de óbitos por influenza (gripe) e pneumonia segundo a CID10 (categorias: J09 –
J16, J18) no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) no estado do Piauí no período de 1996
a 2016. Um banco de dados foi construído e analisado em um software. Foram notificados 10.266
óbitos por influenza (gripe) e pneumonia em residentes no estado do Piauí, com predominância no
sexo feminino (50,3%), raça parda (54,2%), faixa etária de 80 anos e mais (45,5%), nenhuma
escolaridade (36,8) e casados (32,3%). Com relação ao local de ocorrência, a maioria ocorreu no
hospital (76,3%), no ano de 2015 (11,3%) e na região de Saúde de Floriano (55,0%), onde se situa
capital Teresina. A causa mais frequente foi a pneumonia não especificada (91,8%) e apenas 2,11%
estavam relacionados à influenza. Observa-se um expressivo número de óbitos relacionado a

pneumonia, principalmente da pneumonia não especificada, na população feminina, raça parda e faixa
etária maiores de 80 anos. Julga-se importante o melhoramento da vigilância epidemiológica quanto a
identificação do agente etiológico e assim demonstrar a realidade epidemiológica no estado do Piauí.
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Resumo
A meningite é uma doença infectocontagiosa caracterizada pela inflamação das meninges, que possui diversos fatores causais,
infecciosos ou não. Dentre as causas infecciosas, as principais são de etiologia viral ou bacteriana. Mas, também pode ser
desencadeada por cistos ou tumores intracerebrais, medicamentos e doenças inflamatórias. A etiologia mais frequente da meningite é a
viral, entretanto a bacteriana é relatada como importante causa de mortalidade, ocorrendo principalmente em crianças de países de
baixa renda. Por isso, este estudo tem como objetivo analisar os aspectos epidemiológicos da meningite no Nordeste do Brasil. Trata-se
de um estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo pelo DATASUS para análise das internações, óbitos e das faixas etárias
predominantemente acometidas, entre 2013 a 2017. Desta forma, analisando a distribuição dos dados de meningite na região Nordeste
do Brasil neste período, pode-se observar que houveram 5.655 internações, sendo 3.646 (64%) por causa viral, com predominância nos
estados de Pernambuco com 1.341 (23,7%) e Bahia com 915 (16,2%). No entanto, por causa bacteriana foi constatada 2.009 (35,5%),
com maior prevalência no estado da Bahia com 623 (11%) e em seguida por Ceará com 491 (8,7%) internações. Sendo que ambas as
etiologias apresentaram domínio na faixa etária dos menores de 1 ano, com 316 (5,6%) pacientes e sucedendo com 240 (4,2%) casos,
na faixa entre 20 a 29 anos. Outrossim, de significativa importância, foi o registro de óbitos associados as causas bacterianas que
obteve o maior valor com 35 (16,3%) pacientes entre 40 a 49 anos, em controvérsia, existe uma mudança nas idades e há uma redução
expressiva com os relacionados à causa viral, apontando o maior valor de 19 (15,9%) óbitos entre 30 a 39 anos. Portanto, com estes
resultados, permite-se fornecer subsídios para planejamento de intervenções que visem controle e prevenção da meningite no Nordeste
do Brasil. Principalmente, a despeito dos avanços em seu diagnóstico e tratamento porque ainda é considerada importante causa de
mortalidade e morbidade em crianças. Diante disso, a vigilância das meningites de origem infecciosa é fundamental para a detecção de
epidemias e determinação da região responsável pela doença, com a finalidade de programar estratégias de prevenção e controle
adequadas.
Palavras-chave: Epidemiologia; Infecção; Meningite.
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Resumo

Os escorpiões pertencem a classe dos aracnídeos, sua maior ocorrência se dá nos meses em que há
aumento de temperatura e umidade, sendo predominantes nas zonas tropicais e subtropicais do
mundo. No cenário dos países Sul-Americanos, o Brasil expressa o maior número de acidentes
causados por escorpiões de interesse médico, sendo o gênero Tityus o principal agente causador dos
acidentes. Este estudo teve como objetivo descrever as características epidemiológicas do
escorpionismo no Rio Grande do Norte, no período de 2007 a 2016. A pesquisa foi realizada junto ao
banco de dados do Sistema de Informação em Saúde – DATASUS, do Ministério da Saúde. As
variáveis estudadas foram: número de casos, número de óbitos, letalidade, sexo, faixa etária, tempo
decorrente do acidente até atendimento, distribuição mensal e município de ocorrência. Os resultados
revelaram que foram notificados 27.607 casos de escorpionismo no período de estudo, representando
67,7% do total de acidentes por animais peçonhentos (40.726) no Rio Grande do Norte. Foram
registrados 28 óbitos dentre os acidentados, demonstrando uma letalidade de 0,1%. O maior número

de vitimados por escorpionismo era pertence ao sexo feminino (61,6%), na faixa etária de 20 a 59
anos (61,8%), e procurou por atendimento em até uma hora (45,1%) após o acidente. A distribuição
mensal dos casos se mostrou uniforme, variando de 2.083 em fevereiro a 2.481 em outubro. Em
relação à distribuição espacial, o escorpionismo aconteceu em 157 municípios (94,0%) do estado,
com maior concentração na capital Natal que registrou 19.168 notificações, representando 69,4% do
total, e alguns municípios da região metropolitana: Parnamirim (2.078), São Gonçalo do Amarante
(1.436), Ceará-Mirim (598) e Macaíba (521). Os resultados revelaram que o escorpionismo merece
atenção especial no Rio Grande do Norte devido ao grande número de casos, requerendo medidas de
controle e políticas de prevenção baseadas da informações epidemiológicas e direcionadas para esta
problemática.
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Resumo

A meningite consiste em uma doença inflamatória que acomete as membranas que protegem o
sistema nervoso central, podendo ser causada por diversos agentes infecciosos e por processos não
infecciosos. No Brasil, a meningite é considerada uma doença endêmica com elevado índice de
incidência e letalidade. O objetivo da pesquisa foi descrever o perfil epidemiológico dos casos
notificados de meningite no estado do Piauí nos anos de 2010 a 2017 considerando-se a faixa etária,
sexo, classificação, diagnóstico e evolução do caso clínico dos pacientes. O presente estudo consistiu
em uma pesquisa retrospectiva, com abordagem descritiva realizada com dados secundários obtidos
através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). De 2010 a 2017 foram
notificados um total de 2.071 casos de meningite no Piauí, dos quais 61% pertenciam a indivíduos ao
sexo masculino. A taxa de incidência de meningites apresentou gradual redução nos anos estudados,
variando de 13,61 por 100.000 habitantes em 2010 a 4,0 por 100.000 habitantes no ano de 2017.
Observou-se predominância das meningites de origem viral (47,88%), seguidas das quais o agente
não foi especificado (26,59%) e bacteriana (20,15%). Apesar de mais frequente, a meningite causada
por vírus é menos grave que a bacteriana, apresentando baixa taxa de letalidade (3%) comparada a
de agentes bacterianos. A distribuição da faixa etária predominante foi de adultos de 20 a 39 anos e
crianças de 5 a 9 anos, sendo 573 casos (27,64%) e 315 casos (15,21%), respectivamente. Uma
quantidade considerável de casos registrados apresentou como critério confirmatório o diagnóstico
quimiocitológico (68,7%), podendo correlacionar-se com a dificuldade de especificação dos agentes
etiológicos. Durante o período em estudo, maior parte dos pacientes evoluiu para alta. No entanto,
apesar da redução do número de casos, os anos de 2015 a 2017 apresentaram os maiores
coeficientes de letalidade, sendo 15,9% em 2015 e coeficientes de 13,2% e 14,72% em 2016 e 2017,
respectivamente. A taxa média de mortalidade foi de aproximadamente 25,3 mortes/ano. Esta
realidade reforça a necessidade de melhoria da qualidade do sistema de saúde a nível local, assim
como da manutenção da vigilância epidemiológica associada a uma formação continuada de
profissionais de saúde de forma a reduzir a incidência de casos e prevenir mortes.
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Resumo

Introdução: Percebe-se que os termos multidisciplinar e interdisciplinar são usados frequentemente,
em diferentes situações. A construção recente do saber interdisciplinar busca pelo deslocamento da
aprendizagem, em torno da construção pessoal e contínua do saber ser e saber conviver, subsidiado
pela humildade, tolerância, flexibilidade, dialógica, coerência, integração que expressam sua lógica
subjetiva e singular. Objetivo: conhecer as habilidades e atitudes interdisciplinares dos profissionais
da saúde coletiva, deve provocar a reflexão sobre as competências necessárias para o exercício da
profissão, e nas relações sociais que lhes cercam. Metodologia: O presente estudo baseia-se em
uma revisão integrativa no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e em uma análise documental.
Resultados: A escolha por periódicos produzidos no âmbito do SUS, responde a característica
temática dessa produção, haja vista tratar da saúde pública genuinamente brasileira, assim sendo,
foram admitidos apenas artigos produzidos no Brasil, sem limite temporal. Discussão: No atual
cenário imposto à saúde pública, e em tempos de incertezas, a saúde coletiva é convidada a
reinventar-se, e seus atores passaram a conviver com desconfortos que devem ser encarados como
disparadores para a mudança. Dez artigos versaram pela construção da interdisciplinaridade na saúde
pública, e por meio da análise documental, foi possível descrever o desempenho das competências
aqui referenciada. Conclusão: Em meio a um cenário onde há uma clara inversão de valores e,
pautar a interdisciplinaridade pode responder a perguntas não esclarecidas ainda, nos parece sensato
pautar um discurso que resgate valores sociais e morais, e que estimule a superação de problemas na
saúde coletiva.
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Resumo
A conscientização acerca das principais zoonoses para a saúde pública contribui para o conhecimento e auxilia a comunidade na
construção de cidadãos capazes de conviver harmonicamente com os animais. Através desse trabalho objetivou-se desenvolver
atividades educativas que abordem temas relacionados às atividades do médico veterinário, aos cuidados básicos com os animais, à
guarda responsável, à alimentação, ao bem-estar animal e às zoonoses. Para tanto, foi desenvolvida uma intervenção no dia 15 de Maio
de 2018, junto a Escola Municipal do Ensino Fundamental Inácio Gomes, localizada no Distrito de Ribeira, zona rural do município de
Cabaceiras-PB. A atividade foi realizada no período da manhã e atendeu 64 alunos, estudantes da Educação infantil ao 5ª ano, com
idades de 3 a 14 anos. Foram realizadas atividades lúdicas como tetro de fantoches, peças, brincadeiras, e palestras relacionadas as
zoonoses e guarda responsável. Para avaliação da atividade junto aos estudantes, aplicou-se anteriormente um questionário elaborado
junto à assistência psicossocial, abordando os temas trabalhados, repetindo-o 15 dias após a intervenção. A análise dos questionários,
anteriores a intervenção demostrou que 83% dos estudantes possuía animais, 45% sabiam que os animais podem transmitir doenças ao
homem, 59% relataram alimentar os animais apenas com comida caseira e 25% acrescentavam ração. Notou-se que apenas 19% das

crianças citaram o atendimento veterinário como meio de tratamento para os animais doentes, uma realidade que mudou após a
intervenção, onde 81% citaram o atendimento veterinário. Quando questionados sobre se "é certo ou errado abandonar os animais nas
ruas e maltratá-los", 38% das crianças não souberam responder anteriormente a intervenção, enquanto após a intervenção, 100% das
respostas foi que era errado. Após a intervenção, surgiu o atendimento veterinário com 80% das respostas para fatores de manutenção
da saúde animal. A análise dos resultados permitiu avaliar que com apenas uma intervenção houve um ótimo aproveitamento e
compreensão do conteúdo abordado pelos estudantes e essa realidade mudará a saúde animal e humana na comunidade envolvida.
Além de compreenderem também o papel do médico veterinário, incluindo-o como importante para a sua saúde e saúde de seus
animais.
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Resumo
O Programa Nacional de Imunização (PNI) ao longo dos seus 40 anos de existência obteve várias avanços, desde o planejamento de
ações, capacitações de profissionais e introdução de novas vacinas. Tem sido observado nos últimos anos que houve uma tendência de
redução nas coberturas vacinais, fator este que poderá contribuir para o ressurgimento de doenças já eliminadas, como o sarampo. Teve
por objetivo caracterizar os atrasos do calendário vacinal para diferentes imunobiológicos em crianças dos municípios de Cajueiro da
Praia e Novo Oriente, no Estado do Piauí. Foi realizado um estudo transversal incluindo 282 crianças com idade entre 0 a 23 meses e
29 dias, 173 crianças de Cajueiro da Praia e 109 crianças de Novo Oriente. Todos os domicílios com crianças menores de dois anos de
idade foram visitados, a partir das informações fornecidas pela Estratégia de Saúde da Família. Os dados foram obtidos por média da
aplicação de questionário com dados socioeconômicos e dados da caderneta vacinal da criança. A presença de atraso foi definida
tomando–se por base o calendário de vacinação da criança recomendado pelo PNI. Ficou evidenciado que a frequência geral de atraso
da caderneta vacinal da criança foi maior na 2ª dose da VTV(60,2%); 3ª dose da pneumocócica(46,6%); 1ª dose da
pneumocócica(42,5%) e 3ª dose da VIP(39,8%), sendo a rotavírus com menor percentual de atraso. Ao analisar os atrasos por
municípios, observou-se que Cajueiro da Praia apresentou maior índice de atraso vacinal, prevalecendo na zona rural, enquanto que em
Novo Oriente, o atraso aconteceu na zona urbana. Os principais motivos relatados pela não vacinação foram: falta da vacina, dificuldade
de acesso, fora da idade para tomar a vacina, vacina não estava agendada na caderneta vacinal, falta de tempo do responsável, posto
fechado e várias injeções ao mesmo tempo. Das 282 crianças, 259(91,8%) a mãe era responsável pelos cuidados da criança. As
crianças com responsáveis entre 18-21 e 41-60 anos e que tinha apenas o ensino fundamental apresentaram maior atraso vacinal. Com
relação à realidade social observou-se que para todas as doses das vacinas pentavalente, VIP/VOP, rotavírus, além da 1ª dose das
vacinas pneumocócica e tríplice viral houve maior frequência de atraso vacinal em famílias que recebiam o bolsa família. O estudo
possibilitou conhecer a frequência de atraso vacinal das crianças e as dificuldades na gestão do serviço oferecido para a população,
principalmente no município de Cajueiro da Praia.
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Resumo
O Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco - LACEN, desenvolve diagnósticos de agravos em saúde pública
na área de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Visando fortalecer esse conhecimento e despertar o interesse
de novos profissionais para diversas áreas de atuação nas Vigilâncias, o LACEN PE criou em 2007 o Núcleo de Estudos e
Pesquisas - NEPEL, que tem como missão oferecer oportunidade de treinamento e estágios para alunos de graduação,
pós-graduação e pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior (IES), nacionais e internacionais, no âmbito de
suas atividades e competências. Este trabalho teve como objetivo apresentar a atuação do LACEN PE no fortalecimento

acadêmico frente a prevenção das doenças infecciosas, parasitárias e negligenciadas nos anos de 2015 a 2018.
Semestralmente o LACEN PE disponibiliza vagas de estágio curricular nas áreas de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e
Ambiental para estudantes de graduação de instituições públicas e privadas da Região Metropolitana do Recife (RMR) e do
interior de Pernambuco. Os estudantes circulam por todos os laboratórios, conhecendo a rotina do setor: Recepção de
Amostras de Produtos, Lavagem e Esterilização, Central de Reativos, Bacteriologia, Virologia, Imunologia, Endemias,
Bromatologia, entre outros. Além de desenvolverem seus Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) com pesquisas
realizadas em setores de escolha, participam também de congressos nacionais com pesquisas desenvolvidas em parceria
com técnicos do Laboratório. Ao final do estágio em cada área, o preceptor avalia o estudante através de um formulário
padrão, além do relatório entregue pelo aluno, gerando uma nota final individual repassada à IES de origem. No período
analisado foram recebidos 91 alunos. Quanto aos cursos: 64 de Biomedicina (70,3%); 21 de Ciências Biológicas (23,1%);
05 de Farmácia (5.5%) e 01 de Medicina Veterinária (1,1%). Em relação às instituições de ensino: 27 UFPE, 17 FACIPE, 14
ASCES, 05 FPS, 24 UPE e 01 UFRPE. Quanto a área de atuação do estágio: 24 Setor de Virologia, 17 Imunologia, 13
Endemias, 09 Bacteriologia, 14 Bromatologia, 13 Cianotoxinas e 01 Medicamentos. Por meio dessa atividade, o LACEN PE
contribui na formação dos estudantes e consegue divulgar aos futuros profissionais as metodologias utilizadas na obtenção
de resultados e monitoramento de surtos epidemiológicos e ambientais para a saúde pública do Estado.
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Resumo

Introdução: As helmintíases intestinais destacam-se como as parasitoses mais prevalente em todo o
mundo, com mais de 1 bilhão de indivíduos parasitados e 5 bilhões expostos ao risco de infecção. No
Brasil, Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura são os mais prevalentes. Apesar da ampla distribuição
geográfica e elevada morbidade, a literatura atual não contempla dados de reinfecção e casos novos
após tratamento no Brasil. Objetivo: Avaliar as ações de controle de helmintos intestinais em duas
comunidades rurais do município de Primavera, estado do Pará. Desenho do estudo: Estudo de
campo, longitudinal, descritivo e analítico. Métodos: Participaram da pesquisa 354 indivíduos. Um
total de três amostras fecais foi coletado em dois momentos: antes e um ano após o tratamento.
Utilizou-se a técnica de Kato-Katz para análise. Doze lâminas da primeira amostra, duas da segunda e
duas da terceira amostra foram confeccionadas. As taxas de positividade e reinfecção foram
calculadas; o teste estatístico McNemar foi aplicado. Todos os casos positivos foram tratados
conforme protocolo do Ministério da Saúde do Brasil. Resultados: Antes do tratamento as taxas de
positividade foram 5,3% (19/354) para A. lumbricoides, 2,5% (9/354) para T. trichiura, 42,1% (149/354)
para Ancilostomídeos e 3,1% (11/354) para Enterobius vermicularis. Um total de 20 (5,6%) indivíduos
apresentou infecção com mais de um parasita. Após o tratamento, as taxas de positividade foram
1,7% (6/354), 0,5% (2/354), 33,3% (118/354) e 1,7% (6/354), respectivamente. Todas as reduções das
taxas apresentaram significância estatística (<0,0001, McNemar). Quanto às taxas de reinfecção,
foram 15,8% (3/19), 11,1% (1/9), 59% (88/149) e 18,2% (2/11) respectivamente. Discussão:
Observou-se a redução do número de infectados após o tratamento, entretanto, destaca-se a elevada
positividade de infecção por Ancilostomídeos, mesmo após o tratamento, revelando uma alta pressão
de transmissão. Essas infecções, favorecidas pelas condições ambientais e falta de saneamento,
podem resultar em efeitos crônicos sobre a saúde e o estado nutricional do hospedeiro, com elevada
morbidade especialmente entre crianças e indivíduos imunocomprometidos. Conclusão: Apesar da
redução das taxas de prevalência das helmintíases intestinais, os dados indicam que tratamento anual
não é suficiente para controle eficaz. Ademais, foi mostrado que a realização de inquéritos
epidemiológicos é importante para avaliar programas de controle.
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Resumo

As parasitoses intestinais causadas por helmintos e protozoários representam a doença mais comum
no globo terrestre. São endêmicas em países em desenvolvimento, onde representam graves
problemas de saúde pública. Apesar das doenças parasitárias infecciosas serem de fácil profilaxia,
estão relacionadas com hábitos culturais e podem ser disseminadas facilmente através do meio
ambiente com fezes, água e alimentos contaminados, insetos, poeira, e mesmo por meio de fômites,
tais como cédulas de dinheiro, que podem ser um meio importante de contaminação. Este trabalho
teve como objetivo realizar a pesquisa da presença de cistos, ovos e larvas de parasitas em cédulas
de dinheiro na cidade de Campina Grande-PB, determinando a possível disseminação de parasitoses
através da sua manipulação. Foram coletadas 50 (cinquenta) cédulas de maior circulação nas
localidades da feira Central de Campina Grande, onde há uma grande presença de pessoas. As
cédulas adquiridas estavam todas com aparência desgastada, indicando que já haviam sido utilizadas
por diversas vezes e, certamente, transitado por mãos de diferentes indivíduos. Ao todo foram
analisadas 50 cédulas, sendo 03 de valor referente à R$ 50,00, 04 de R$ 20,00, 06 de R$ 10,00, 08
de R$ 5,00 e 29 de R$ 2,00. As amostras foram analisadas no laboratório de Parasitologia Básica da
Universidade Estadual da Paraíba, por meio da lavagem das notas e análise microscópica do
sedimento, pela técnica de sedimentação espontânea. A escolha do local de coleta se deveu ao fato
de que representa um setor da economia no qual a rotatividade do papel-moeda é elevada e poucas
são as formas de transação que utilizam outros meios tais como cheques, cartões de crédito ou
débito. Após a análise das cédulas coletadas observou-se que não havia nenhum cisto, ovo ou larva
de qualquer parasita presente. A negatividade das análises foi uma surpresa ao mesmo tempo
frustrante e desafiadora, pois desde o século passado a possibilidade de transmissão de formas
parasitárias por fômites é discutida entre pesquisadores. Entre os objetos mais implicados na
transmissão, as moedas e cédulas de dinheiro são importantes devido ao fato de serem
frequentemente manuseadas pela população cotidianamente, em praticamente todo o planeta.
Sugere-se que novos estudos sejam realizados para confirmar estes resultados, preferencialmente
utilizando novas metodologias para análise.
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Resumo

As principais necessidades sociais como educação, saúde e bem-estar estão estreitamente
relacionadas com higiene e água potável. A melhoria das condições sanitárias na escola pode
aumentar a frequência escolar entre os jovens e, dessa forma, reduzir, de forma indireta, as
desigualdades sociais, além de contribuir com a formação dos hábitos de vida e personalidade dos
indivíduos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a qualidade microbiológica das águas
nas escolas quanto à presença de micro-organismos patogênicos. Trata-se de um estudo transversal
realizado no período de abril a julho de 2013, onde foram analisadas águas de 17 escolas públicas
municipais de Maceió/AL, em três pontos selecionados para cada coleta: bebedouro, torneira utilizada
para enxágue de escovação e um terceiro ponto de água do sistema de abastecimento público. As
amostras foram avaliadas quanto a presença de coliformes totais e termotolerantes, utilizando-se a
técnica de método do substrato definido cromogênico, também conhecido como técnica de Colilert. Os
resultados revelam que a ausência de coliformes totais foi independente dos pontos de coleta
(superior a 70%) na maioria das escolas avaliadas. No entanto, há necessidade de uma fiscalização
mais efetiva por parte da Vigilância Sanitária e a capacitação de colaboradores e alunos, para realizar
a higienização de seus reservatórios e manutenção dos filtros dos bebedouros.
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Resumo

Introdução: O sistema de vigilância em saúde é parte fundamental do funcionamento do Sistema
Único de Saúde – SUS. A vigilância em saúde para arboviroses transmitidas por mosquitos Aedes
aegypti funciona com a integração do monitoramento e da vigilância epidemiológica, laboratorial e
ambiental, com objetivo de prevenir e controlar epidemias de dengue, chikungunya e Zika. Objetivo:
Avaliar a qualidade dos dados e a oportunidade do sistema de vigilância em saúde para dengue,
chikungunya e Zika do Distrito Federal. Métodos: Estudo descritivo exploratório em modelo de
avaliação de sistemas de vigilância em saúde em acordo com o Guia de avaliação de sistemas de
vigilância em saúde do Centers for Disease Control and Prevention – CDC. Avaliaram-se as bases de
dados da vigilância epidemiológica e da vigilância laboratorial de dengue, chikungunya e Zika do
Distrito Federal. Resultados: As bases de dados apresentaram bons níveis de completitude
principalmente para variáveis referentes às datas de notificação, inicio de sintomas, inicio da
investigação, coleta de amostra, liberação de resultados laboratoriais e encerramento do caso. A
vigilância epidemiológica apresentou oportunidade média de 6 a 9 dias para detecção de casos
suspeitos das arboviroses em questão, de 1 a 3 dias para início da investigação e mediana de 2 dias
para conclusão de casos de dengue, e 13 e 14 dias para conclusão de casos suspeitos de
chikungunya e Zika. A vigilância laboratorial apresentou oportunidade de liberação de resultados
laboratoriais de 6 a 8 dias, exceto para testes de detecção de IgG para chikungunya que apresentou
média de 14 dias para liberação do resultados. Conclusão: O sistema apresenta-se oportuno e com
dados de boa qualidade para o acompanhamento destes fatores. A oportunidade da vigilância
laboratorial impacta na oportunidade de encerramento dos casos pela vigilância epidemiológica. Além
disso, é preciso atentar contra erros de digitação no sistema pois preenchimentos incorretos impactam
na avaliação e monitoramento destes fatores. Estes resultados indicam bom funcionamento do
sistema de vigilância para detecção e controle.
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Resumo

Introdução: O sistema de vigilância em saúde é parte fundamental do funcionamento do Sistema
Único de Saúde – SUS. A vigilância em saúde para arboviroses transmitidas por mosquitos Aedes

aegypti funciona com a integração do monitoramento e da vigilância epidemiológica, laboratorial e
ambiental, com objetivo de prevenir e controlar epidemias de dengue, chikungunya e Zika. Objetivo:
Avaliar a qualidade dos dados e a representatividade do sistema de vigilância epidemiológica para
dengue, chikungunya e Zika do Distrito Federal. Métodos: Estudo descritivo exploratório em modelo
de avaliação de sistemas de vigilância em saúde em acordo com o Guia de avaliação de sistemas de
vigilância em saúde do Centers for Disease Control and Prevention – CDC. Avaliou-se o sistema de
vigilância epidemiológica em saúde para dengue, chikungunya e Zika do Distrito Federal. Resultados:
A vigilância epidemiológica apresentou bons indicadores para completitude de seus dados
principalmente pare variáveis demográficas, porém os níveis de imprecisão destas variáveis
prejudicam a análise a ser realizada. Mais de 50% da população notificada é do sexo feminino,
predominante a cor parda e alto percentual de gestantes notificadas especificamente para Zika.
Conclusão: O sistema de vigilância em saúde para arboviroses transmitidas por mosquitos Aedes
aegypti apresenta boa completitude, mas as quantidades de informações imprecisas ou ignoradas
diminuem a qualidade geral dos dados. Para que políticas públicas em saúde possam ser formuladas
e aplicadas é essencial que o a informação que embasa este processo seja de qualidade, logo, a
secretaria de saúde deve trabalhar em conjunto com suas unidades para que a alimentação deste
banco seja feita da forma mais precisa e completa possível.
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Resumo

Introdução: O sistema de vigilância em saúde é parte fundamental do funcionamento do Sistema
Único de Saúde – SUS. A vigilância em saúde para arboviroses transmitidas por mosquitos Aedes
aegypti funciona com a integração do monitoramento e da vigilância epidemiológica, laboratorial e
ambiental, com objetivo de prevenir e controlar epidemias de dengue, chikungunya e Zika. Objetivo:
Avaliar a qualidade dos dados e a representatividade do sistema de vigilância epidemiológica para
dengue, chikungunya e Zika do Distrito Federal. Métodos: Estudo descritivo exploratório em modelo
de avaliação de sistemas de vigilância em saúde em acordo com o Guia de avaliação de sistemas de
vigilância em saúde do Centers for Disease Control and Prevention – CDC. Avaliou-se o sistema de
vigilância epidemiológica em saúde para dengue, chikungunya e Zika do Distrito Federal. Resultados:
A vigilância epidemiológica apresentou bons indicadores para completitude de seus dados
principalmente pare variáveis demográficas, porém os níveis de imprecisão destas variáveis
prejudicam a análise a ser realizada. Mais de 50% da população notificada é do sexo feminino,
predominante a cor parda e alto percentual de gestantes notificadas especificamente para Zika.
Conclusão: O sistema de vigilância em saúde para arboviroses transmitidas por mosquitos Aedes
aegypti apresenta boa completitude, mas as quantidades de informações imprecisas ou ignoradas
diminuem a qualidade geral dos dados. Para que políticas públicas em saúde possam ser formuladas
e aplicadas é essencial que o a informação que embasa este processo seja de qualidade, logo, a
secretaria de saúde deve trabalhar em conjunto com suas unidades para que a alimentação deste
banco seja feita da forma mais precisa e completa possível.
Palavras-chaves: Saúde Pública, Vigilância em Saúde Pública, Epidemiologia, Arboviroses
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Resumo
O inadequado estado vacinal dos profissionais da área da saúde constitui-se em sério problema de saúde pública. No país, as
coberturas vacinais específicas para este grupo estão muito aquém das mínimas necessárias ao controle das doenças evitáveis por
imunizantes. Além disso, dados sobre acidentes de trabalho com material biológico mostram que os profissionais de enfermagem são os
mais expostos devido ao seu contato direto com os pacientes e o maior período de tempo no cuidado assistencial. Assim, foi realizado
um estudo de corte transversal objetivando-se avaliar a cobertura vacinal para hepatite B e a ocorrência de acidente ocupacional por
perfurocortante em profissionais de enfermagem do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP, Recife-PE. Para
isso, foi aplicado questionário semiestruturado aos profissionais do setor de transplantes do referido hospital. O estudo foi previamente
aprovado por comitê de ética em pesquisa e todos os avaliados assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Foram
avaliados 88 profissionais, sendo destes, 74% (65) técnicos, 26% (23) enfermeiros, 16% (14) homens, 82% (72) mulheres; com média
de idade igual a 35 anos. Desta população, 90,91% (80) afirmaram estar vacinados contra hepatite B, contudo apenas 40,91%(36)
afirmaram ter tomado as 3 doses da vacina, e 28,41% (25) afirmou não saber ou não lembrar quantas doses havia tomado. Dos que
afirmaram não terem sido vacinados, 6,82% (6) relatou não ter tido indicação, 11,36% (10) relatou esquecimento, e 3,41% (3) outros
motivos. Acerca da dosagem para Anti-HBS, 30,68% (27) afirmou não ter realizado o exame e 13,64% (12) afirmou não saber ou não
lembrar. Com relação a acidentes com perfurocortantes, 26 dos profissionais afirmaram já ter sofrido algum acidente, 14 com agulha
acoplada a seringa, 7 com bisturi, 3 com escalpe, 1 com lamina de vidro e 4 com outros materiais. Além disso, 17 afirmaram ter tido
exposição à material biológico durante o acidente,18 afirmaram ter sido orientado a receber acompanhamento ambulatorial após o
acidente, mas apenas 9 completou todo o acompanhamento ambulatorial. Com esses dados, é possível observar que a conscientização
e orientações aos profissionais de enfermagem acerca da imunoprofilaxia para hepatite B e de acidentes de trabalho com
perfurocortantes, são medidas sempre necessárias que possibilitariam uma maior segurança à saúde destes profissionais e melhoria na
qualidade de vida dos mesmos.
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Resumo
A raiva é uma antropozoonose, caracterizada por uma encefalomielite viral aguda, tendo o morcego hematófago Desmodus
rotundus como principal transmissor nos herbívoros, com risco potencial aos humanos. No Ceará, as ações de prevenção e
controle são de responsabilidade do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros. O objetivo do estudo foi
verificar fatores associados aos focos de raiva dos herbívoros no estado do Ceará, 2015 a 2017. Realizou-se estudo
transversal analítico, com coleta de dados dos Formulários de Investigação de doenças (FORM IN) e de exames para
Síndrome Neurológica (FORM SN). Foram realizadas análises bivariadas, tendo como variável desfecho os casos positivos
de raiva e variáveis preditoras: ano de notificação, município de ocorrência, origem da notificação, espécie animal acometida
e idade dos animais. Foi utilizado o teste qui-quadrado para as variáveis categóricas e teste de Kruskal-Wallis para a variável
quantitativa, a 5% de significância, sendo analisados pelo programa Stata® 11.2. O número de casos de raiva no ano de 2015
foi significativamente maior (66,1%) quando comparado a 2017 (32,6%; p<0,01). O total de municípios com um ou mais casos
foi superior (55,6%) em relação aos municípios que não registraram casos (45,5%; p<0,01). As notificações por terceiros
foram responsáveis por 50,68% dos casos, sendo significativamente maiores às notificações pelos produtores rurais (46,8%)
e serviço veterinário oficial (13,7%; p<0,01%). A espécie caprina foi a mais acometida (100%) quando comparada à espécie
bovina (53,7%), asinina (50,0%), ovina (50,0%), equina (18,8%) e morcego hematófago (7,0%; p<0,01%). A média de idade
dos animais positivos foi menor (3,3 anos) do que nos animais negativos (5 anos; p=0,01). A partir de 2015, houve melhorias
nas atividades de vigilância da raiva, o que refletiu na detecção de casos positivos em herbívoros. Houve epizootia de raiva
nos municípios de Aurora (2015) e Crateús (2017), com aumento de amostras enviadas ao laboratório. As espécies ovina,
caprina e asinina, embora com altos percentuais de positividade, tiveram número reduzido de amostras, quando comparado à
espécie bovina. Animais jovens ficam confinados a noite, o que pode influenciar nas expoliações. As variáveis de estudo
mostraram associação com casos positivos de raiva. Contudo, é necessário analisar outros fatores que possam estar
associados, além de verificar o quanto essas variáveis podem influenciar no desfecho da raiva.
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Resumo
Introdução: O monitoramento da carga de infecção filarial é importante para avaliar os programas de eliminação da Filariose
Linfática (FL). O uso de antígenos recombinantes para identificar anticorpos específicos superou problemas de reações
cruzadas que existiam no uso de extratos brutos filariais. Dessa forma, foi desenvolvido o antígeno recombinante, o Bm14,
uma proteína selecionada de uma biblioteca de cDNA de Brugia malayi, reconhecida no soro de pacientes com FL, mas não
em pacientes com infecções por helmintos não filariais. Objetivo: Avaliar o comportamento de anticorpos anti-Bm14 em
indivíduos que participaram do tratamento em massa (MDA) em área endêmica na cidade de Recife/PE-Brasil. Desenho de
estudo: Avaliação de teste diagnóstico. Métodos: 30 indivíduos microfilarêmicos, residentes em área endêmica na cidade de
Recife/PE-Brasil, tiveram amostras coletadas no momento pré - MDA e durante os seis ciclos de tratamento anuais (2003 a
2009). As coletas aconteceram antes da tomada do medicamento. O anti-Bm14 foi comparado com a microfilaremia microfilárias (MF) de Wuchereria bancrofti/mL de sangue - e com a carga antigênica pelo Og4c3. Resultados: A densidade
de MF encontradas no pré-MDA foi de 164,64 MF/mL (1 a 1804 MF/mL de sangue) (a mediana foi 57 MF/mL). A análise
categorizada dessa amostra (< 57 MF/mL e ≥ 57 MF/mL) foi feita para se verificar o comportamento do anti-Bm14. No grupo
com MF < 57 MF/mL, observa-se redução para o anticorpo anti-Bm14 de forma lenta, sendo de 8,3% em 2009. No grupo com
≥ 57 MF/mL, esse percentual apresenta variação um pouco maior (13,33%) em 2009. Embora não seja significativo, o grupo
com ≥ 57 MF/mL apresentou um percentual de queda no número de positivos para o anticorpo maior que o grupo com < 57
MF/mL. Nenhum dos indivíduos tratados apresentava microfilaremia em 2009. A antigenemia permaneceu estável durante os
dois primeiros anos, reduzindo para 86,67% (26/30) em 2006 e para 60,00% (18/30) em 2009. A associação na redução dos
anticorpos com a redução do antígeno e da microfilaremia não foi significativa. Conclusão: Os níveis de anti-Bm14 não
reduziram como o esperado para um marcador de monitoramento da infecção, o que pode ser por causa de uma memória
imunológica ou pela presença de vermes adultos refratários ao tratamento. Mais estudos são necessários para avaliar essa
ferramenta no monitoramento e vigilância das áreas tratadas para FL. Fomento: Coordenação dos Laboratórios de Referência
VPPLR-15-2-2-30
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Resumo

Introdução: Para avaliar o impacto da Administração em Massa de Medicamentos (AMM) para
Filariose Linfática (FL), a Organização Mundial de Saúde recomenda a realização de Inquéritos de
Avaliação da Transmissão com base na detecção de Antígenos Circulantes Filariais (ACF). Esses
testes são limitados, pois apenas detectam infecções com vermes adultos. Um novo ELISA para
pesquisa de anticorpos antifilariais a partir do antígeno recombinante de L3 de W. bancrofti "Wb123"
foi produzido pela INBIOS International Inc. Esse ensaio foi proposto como alternativa, uma vez que
os anticorpos surgem no sangue mais rapidamente do que os antígenos. Objetivo: Avaliar o uso do
ELISA-Wb123 como ferramenta de monitoramento em área endêmica após AMM para FL frente aos
principais marcadores utilizados. Métodos: Estudo do tipo “follow-up” com 63 indivíduos
microfilarêmicos submetidos à AMM nos bairros Alto da Bondade e Alto da Conquista (Olinda) e Alto
Santa Terezinha (Recife), na Região Metropolitana do Recife (RMR), Pernambuco - Brasil. Esses
indivíduos foram selecionados a partir de um inquérito parasitológico, realizado antes do início da
AMM, e acompanhados por cinco anos consecutivos. Todos os indivíduos foram tratados anualmente
com DEC 6 mg/kg DU. Foram realizados: Filtração em Membrana de Policarbonato para pesquisa da
microfilaremia; Og4C3-ELISA, para pesquisa de antígeno; Bm14-ELISA e Wb123-ELISA, para
pesquisa de anticorpo. Esse estudo foi aprovado pelo CEP do IAM. Resultados: Microfilaremia,
antigenemia e os anticorpos anti-Bm14 e anti-Wb123, apresentaram perfil decrescente ao longo do
tempo. A microfilaremia reduziu a zero ao fim dos cinco rounds de AMM. Os anticorpos anti-Wb123
demonstraram uma diferença significativa nos títulos da pré-AMM ao final do estudo, sendo esse
comportamento decrescente a cada novo round de tratamento. No entanto, ao final dos 5 anos, 34,2%
dos pacientes ainda apresentavam uma concentração de anticorpos que lhes conferiam positividade
ao ELISA-Wb123. Conclusão: Dessa forma, os dados demonstram que o Wb123 pode ser utilizado
como marcador de exposição, uma vez que durante o seguimento os indivíduos não apresentaram
oscilações nos títulos de anticorpos. Somado a essa observação verificamos que diminuição nos
títulos de anticorpos de aproximadamente 66%, demonstra que os cinco ciclos de AMM foram
capazes de quebrar a transmissão na área endêmica.
Instituição de Fomento: Coordenação dos Laboratórios de Referência - VPPRL-15-2-2-30
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Resumo
Atualmente no mercado farmacêutico, temos o conhecimento sobre os medicamentos da classe dos corticóides, que por sua
vez são medicamentos que possuem ação anti-inflamatória, antialérgica e imunossupressora. Em virtude dos seus efeitos
terapêuticos, uma grande parcela da população faz uso indiscriminado desses fármacos. Com isso, devido ao uso
indiscriminado desses medicamentos é necessário ter uma visão reflexiva sobre o uso dos mesmos, sabendo que estes
também podem causar intoxicação medicamentosa. O objetivo do estudo foi avaliar o uso indiscriminado de corticóides pelos
usuários de uma farmácia comercial no município de Juazeiro do Norte - Ceará. Tratou-se de um estudo descritivo,
prospectivo de caráter quantitativo onde foi aplicado um questionário quantitativo e qualitativo, composto por perguntas
objetivas, em que estas eram divididas por categorias. Antes da aplicação do questionário foi submetido ao comitê de ética da
Faculdade de Juazeiro do Norte – FJN, além da aplicação de um termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE aos
participantes da pesquisa, após aprovação do comitê realizou-se a coleta dos dados. A pesquisa foi realizada em uma
farmácia comercial no município de Juazeiro do Norte, Ceará. A coleta de dados foi realizada no período de Março à Maio de
2018. A amostra foi composta por 50 clientes e/ou pacientes sendo 52% do sexo masculino e 48% do sexo feminino. Foram
avaliados, o nível de conhecimento dos medicamentos da classe dos corticóides, 44% responderam ter conhecimento quando

perguntados sobre, em contra partida 30% responderam que desconhece e 26% mencionaram ter ouvido falar. Sobre o uso
de medicamentos 26% responderam sim e 74% responderam que não. A medicação de maior uso foi a dexametasona 48%,
seguido de prednisolona, 31% e os demais, betametasona 7% assim como triancinolona e outros 7%. Dos entrevistados 68%
responderam que sabem para que servem esses medicamentos e 32% afirmaram não saber a finalidade terapêutica. Com
relação aos efeitos colaterais, 61% afirmaram ter sentido algum efeito e 39% disseram não ter notado algum tipo de efeito
colateral. Conclui-se portanto que, os glicocorticóides merecem uma atenção especial com relação ao seu uso indiscriminado,
sendo a assistência farmacêutica uma maneira capaz de orientar sobre o uso desses medicamentos, contribuindo de forma
segura para a melhora da situação clínica.
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Resumo

Escherichia coli é um dos microrganismos mais comuns da microbiota intestinal humana e animal. A
maioria das cepas são comensais, entretanto outras, com base em mecanismos de virulência
específicos têm sido implicadas em uma ampla gama de doenças que afetam seres humanos e
animais a nível mundial, como as E. coli diarreiogências – DEC. No presente estudo, buscou-se
avaliar a presença de marcadores específicos de virulência em 3011 cepas de E. coli, isoladas de
fontes humanas (1651), animais (876), ambientais (290) e de alimento (194), recebidas pelo
LRNEB/IOC/FIOCRUZ para diagnóstico conclusivo, no período de 2012 a 2017. As cepas foram
submetidas a identificação bioquímica, avaliadas através de Reação em Cadeia de Polimerase – PCR
para a presença dos genes de virulência lt, st, ial, stx1, stx2, eagg e eaeA e, os perfis de resistência
foram determinados em 2431 cepas, através da técnica de disco difusão, de acordo com CLSI,
empregando 12 antimicrobianos representativos de sete classes. No cômputo geral, os maiores
percentuais de virulência foram observadas para os genes eagg (5,5% – 165 cepas), stx2 (5,3% – 160
cepas), eaeA (4,5% – 137cepas), lt (3,6% – 110 cepas) e stx1 (2,3% – 69 cepas), enquanto os
maiores percentuais de resistência foram observados para TCY (28% – 682 cepas), SXT (24,8% –
602 cepas), STR (22,3% – 541 cepas), AMP (21% – 510 cepas) e NAL (16,9% – 412 cepas). Foi
observado perfil de Multirresistência a drogas – MDR em 665 cepas (27,4%). Ressalta-se necessária
uma constante vigilância de agentes diarreiogênicos através da caracterização genotípica da
virulência bem como do monitoramento da suscetibilidade aos antimicrobianos.
Palavras-chaves: Escherichia coli, resistência antimicrobiana, genes de virulência
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Resumo

A avaliação, como componente da gestão em saúde, tem como propósito fundamental dar suporte
aos processos decisórios no âmbito do sistema de saúde. Deve subsidiar a identificação de problemas
e reorientar ações e serviços desenvolvidos. Este estudo teve como objetivo avaliar as ações dos
Programas de Controle da Hanseníase e Tuberculose em Unidades de Saúde da Família (USF) em
Pernambuco no período de 2015 a 2017. Trata-se de um estudo de avaliação realizado pelo Programa
de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas – SANAR, da Secretaria de Saúde de Pernambuco em
15 municípios, considerados prioritários por apresentarem indicadores críticos para Hanseníase e
Tuberculose. A partir de um modelo lógico e matrizes de análise e julgamento foram elencados
indicadores de estrutura e de processo. Para cada indicador foi definido um “padrão” e atribuído uma
“pontuação”. A soma da pontuação de cada indicador significa o resultado do desempenho da USF e
gestão, podendo apresentar classificação final, mediante os seguintes escores: Bom (80 a 100%),
Regular (60 a 79,9%), Ruim (40 a 59,9%) e Crítico (<40%). Para a estrutura contemplou-se recursos
humanos e materiais e o processo envolve ações como: diagnóstico, acompanhamento dos casos,
exame de contatos e atividades educativas. No período de 2015 a 2017, foram preenchidos os
questionários durante a realização do assessoramento de 373 equipes de saúde, abrangendo 3.166
profissionais. Nos 15 municípios avaliados percebeu-se que a dimensão processo apresentou piores
resultados comparando-se à estrutura. Tal fato se justifica pois o processo de trabalho envolve além
da atuação profissional, integração intersetorial e estruturação da rede de atenção à saúde. Com
relação ao resultado final dos municípios: nove apresentaram escore ruim, três regular, um crítico, um
não foi analisado quanto à gestão e um encontra-se em fase de conclusão. Os principais problemas
encontrados foram: carência de insumos e recursos materiais; deficiência na integração entre
programas, como exemplo: assistência farmacêutica, laboratório, vigilância e atenção básica para a
garantia da integralidade da assistência à saúde. A estratégia possibilita a reorientação da prática em
serviço pelos profissionais da USF e o fortalecimento da integração entre Vigilância Epidemiológica e
Atenção Básica. Percebe-se ainda a necessidade de priorização e continuidade das ações pelos
gestores municipais.
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Resumo
A Filariose Linfática (FL), comumente conhecida como elefantíase, é uma doença que acomete cerca de 120 milhões de pessoas em
regiões tropicais e subtropicais. No ano 2000, a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou o Plano Global de Eliminação da Filariose
Linfática (PGEFL), que possui como principais pilares: a quebra da transmissão da FL, a assistência aos portadores das formas
mórbidas da parasitose e o desenvolvimento e validação de novas ferramentas diagnósticas, capazes de avaliar e monitorar as áreas
submetidas ao tratamento em massa. Diante disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar os testes de detecção de anticorpos para
Filariose Linfática em indivíduos residentes de áreas endêmicas da Região Metropolitana de Recife, Pernambuco. Para tal, foram
selecionadas 256 amostras de soro a partir do banco de amostras biológicas do Serviço de Referência Nacional em Filarioses (SRNF)
do Instituto Aggeu Magalhães (IAM) / Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), em Pernambuco. Do total das amostras estudadas, 79
(30,9%) eram de pacientes microfilarêmicos e 177 amicrofilarêmicos, todos residentes em áreas endêmica. Ambos os grupos foram
classificados em relação à microfilaremia, através da técnica de Filtração em Membrana de Policarbonato (FMP), também foi feita a
pesquisa para o Antígeno Circulante Filarial (ACF), através do teste Og4C3-ELISA. Para a pesquisa de anticorpos anti–Bm14 e antiWb123, foram utilizados o Lymphatic Filariasis Bm14 antibody (CELISA test) e o Filaria DetectTM IgG4 ELISA system (ELISA-Wb123),
respectivamente. O “CELISA test”, apresentou respectivamente, sensibilidade e especificidade de 96.20% e 93,22%, VPP e VPN de
86.36% e 98.21%. O ELISA-Wb123 apresentou sensibilidade de 82.28% e especificidade de 96.05%, a proporção de indivíduos
verdadeiramente positivos e negativos foi de 90.28% (VPP) e 92.39% (VPN) respectivamente. Nas comparações entre carga parasitária
e anticorpo não houve associação positiva, diferentemente do que ocorre na associação entre a antigenemia e carga parasitária. As
metodologias avaliadas para a detecção de anticorpos antifilariais apresentaram boas sensibilidades e especificidades sendo
ferramentas promissoras para a vigilância da FL. No entanto, se fazem necessários estudos com maior número de indivíduos para
garantir os resultados obtidos.
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Resumo
Estuários são habitat para uma gama de organismos. Sua importância também é notável do ponto de vista econômico e alimentício para
o homem. Por se tratar de um ecótono entre o continente e o mar, tal ambiente fica sujeito à descarga de efluentes e resíduos sólidos.
Mytella guyanensis (sururu), Crassostrea rhizophorae (ostra) e Anomalocardia brasiliana (mariscos-pedra) são comercializados in natura
na orla de algumas praias, compondo pratos da culinária regional. Por alimentarem-se por filtração, bioacumulam organismos
patogênicos responsáveis pelas Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs), problema recorrente de saúde pública. O objetivo deste
estudo foi avaliar qualitativa e quantitativamente os micro-organismos associados a contaminações em corpos hídricos, e
consequentemente os alimentos advindos destes locais. O estudo foi realizado no Canal de Santa Cruz, subdividido em 4 unidades
amostrais: Mangues A, B, C, D no período de janeiro a março de 2016 e setembro a outubro de 2017. As análises das amostras de água
seguiram a metodologia da técnica dos tubos múltiplos. Para a análise química, em 2017, os teores de nitrato (NO3-) e nitrito (NO2-)
foram determinados. Salmonella spp. (Método BAM/FDA); Staphylococcus aureus (Método de contagem direta em placas), Escherichia
coli, coliformes totais (CT) e termotolerantes (Cto) (Método APHA do Número Mais Provável - NMP) foram pesquisados nos moluscos.
Na análise da água, em 2016 e 2017, 50% das amostras apresentaram positividade para CT e 25% em 2016 para Cto e ausência em
2017. Para os teores de nutrientes: NO3- e NO2- nos quatro pontos citados, resultados superiores aos estabelecidos pela Resolução
Brasileira 357/2005 apenas para o mangue A (46, 5 mg/L) para NO3-, e A (0,24 mg/L) e D (0,11 mg/L) para NO2-. A predominância de
nitrato indica descarga e acumulação de esgotos. Amostras positivas para NMP na pesquisa de CT e Cto variou de 25 a > 1.100
NMP/mL. A contagem padrão em placas de S. aureaus variou de 0,3 x 10² em ostras até 2,0 x 105 UFC/mL em A. brasiliana. Resultados
de Salmonella spp. foram positivos para as três espécies. Estes resultados apontam para a deficiência no cuidado ambiental e
sanitização expondo a população ao risco de contrair infecções. Portanto, o destino correto destes resíduos, projetos de educação
ambiental, e métodos de diminuição da carga microbiana em alimentos são propostas viáveis para o complexo estuarino do Canal de
Santa Cruz.
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Resumo
O comércio de açaí (Euterpe olerace, Mart.) tem crescido nos mercados nacional e internacional, e é amplamente
comercializado na forma de polpa congelada em lanchonetes, quiosques e restaurantes, devido a seu caráter energético e
nutritivo. Entretanto, há problema da contaminação dos frutos de açaí que inicia-se na colheita e segue pelo armazenamento,
transporte e processamento durante toda cadeia de produção da polpa, o que pode propiciar a presença de micro-organismos
deterioradores ou patogênicos, diminuindo a vida de prateleira do alimento ou ocasionando doenças aos consumidores. A
forma usada para transportar os frutos do açaí, na maioria das vezes, é fluvial e caso não estejam devidamente
acondicionados, podem ter contato com cargas de pescados, correndo o risco de sofrer contaminação cruzada. O trabalho
objetivou avaliar a qualidade microbiológica de açaí comercializado em bairros da cidade de Maceió – AL. As amostras foram
adquiridas aleatoriamente como se fossem para consumo, e envolvidas em sacos plásticos estéreis sendo armazenadas em
caixas isotérmicas e levadas ao Laboratório de Pesquisa e submetidas à pesquisa de Salmonella sp e contagem de
coliformes a 45°C, conforme exigido pela legislação brasileira, e contagem de Bacillus cereus como indicador de qualidade e
sanidade. Todas as análises foram realizadas pelos métodos validados atualmente pelo Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods da American Public Health Association. Foram analisadas 20 amostras de açaí, das
quais apenas 1 (6,2%) encontrava-se imprópria para o consumo humano pela legislação brasileira por conter coliformes
termotolerantes acima do preconizado, e todas as amostras apresentaram ausência de Salmonella sp. Contudo, 5 amostras
(25%) continham presença maciça de Bacillus cereus, o que pode representar risco à saúde dos consumidores, pelo
microrganismo ser esporulado, poder resistir a condições extremas e poderem causar toxinfecções alimentares. Sendo assim,
torna-se necessária uma vigilância, acompanhamento higiênico-sanitário e implantação de boas práticas de fabricação desde
a colheita até a distribuição afim de manter, além da qualidade do produto fornecido, um controle de segurança microbiológica
do alimento e evitar possíveis doenças transmitidas por alimento.
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Resumo

Atualmente com o processo acelerado de globalização, há uma necessidade de atender aos
consumidores que prezam pela praticidade, celeridade e diversidade no consumo de alimentos,
surgindo a modalidade food truck, inclusive com estabelecimentos especializados em comida
japonesa. Esta culinária é impulsionada pela alta qualidade nutricional dos pescados, entretanto,
devido a tradição de consumir tais alimentos crus, uma possível manipulação inadequada pode
caracterizar-se como um risco à saúde do consumidor. Portanto, visto que há elevada probabilidade
de pescados crus e qualquer produto alimentar produzido a partir deles serem contaminados com
microrganismos, sendo algumas espécies potencialmente prejudiciais à saúde podendo causar
doenças transmitidas por alimentos ou mesmo patologias sistêmicas, o trabalho teve por objetivo
avaliar a qualidade microbiológica de sushis e temakis comercializados em food trucks da cidade
Maceió-AL. As amostras foram compradas em recipientes do próprio estabelecimento e envolvidas em
sacos plásticos estéreis e armazenadas em caixa isotérmica contendo gelo, de água potável, foram
levadas ao Laboratório de Pesquisa para serem analisadas. Analisou-se 15 (quinze) amostras, sendo
10 (dez) amostras de sushis e 5 (cinco) de temakis de 5 (cinco) estabelecimentos. As análises
buscavam detectar coliformes termotoletantes, Salmonella sp e Staphylococcus coagulase positiva, de
acordo com a metodologia da APHA (American Public Health Association). Todas as amostras
encontravam-se contaminadas com coliformes termotolerantes, 3 apresentaram presença de
Salmonella sp. e 6 continham S. aureus acima do preconizado pela legislação brasileira; apesar de
nenhuma apresentar teste positivo de coagulase para estafilococos. As análises microbiológicas dos
sushis e temakis demonstraram que nos de estabelecimentos, da culinária japonesa, do tipo food
truck, podem ter ocorrido erros em uma ou mais etapas da elaboração dos produtos, armazenamento
ou comercialização apresentando como consequência a presença de indicadores de qualidade e de
segurança acima dos limites estabelecidos pela legislação brasileira. Sendo assim, há necessidade
eminente de que sejam estabelecidos os Procedimentos Operacionais Padrões e adotadas Boas
Práticas na Fabricação de alimentos nipônicos comercializados em food trucks a fim de minimizar o
risco de doenças transmitidas por alimentos aos consumidores.
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Resumo

A ingestão de alfaces faz-se importante por ser fonte de diversos nutrientes essenciais ao organismo,
melhorando seu funcionamento, além de auxiliar na prevenção de doenças. Baseando-se nisso, fezse necessária a avaliação da qualidade dessas hortaliças, pois a péssima prática de higienização
pode facilitar a transmissão de diversos parasitas e bactérias do grupo dos coliformes, principalmente,

quando consumidas de forma in natura. O objetivo da pesquisa foi detectar a qualidade parasitológica
e microbiológica das alfaces comercializadas no município de Macapá – AP, no período de outubro de
2017 a abril de 2018. Buscando a obtenção dos resultados, foram analisadas 60 amostras de alface
crespa (Lactuca sativa var. crispa), obtidas de feiras livres e supermercados. Para avaliação
parasitológica, método utilizado foi o de concentração por sedimentação espontânea, onde as
hortaliças foram lavadas e, após um processo, analisadas. A avaliação microbiológica teve como
base a técnica dos tubos múltiplos. A partir dela, foi possível determinar o número mais provável
(NMP) de coliformes totais e fecais. Entre as amostras analisadas, 85% estavam contaminadas com
parasitas, tendo em maior quantidade Entamoeba coli, seguida por Ascaris lumbricoides. Em relação
a análise microbiológica, das 42 amostras que apresentaram contaminação, a bactéria prevalecente
foi a Escherichia coli em 59,5% das amostras. Comparando-se as fontes de obtenção das amostras,
ficou clara a precariedade higiênica e sanitária das feiras livres em relação à boa conduta
apresentada pelos supermercados. Para evitar a propagação de diversos tipos de microrganismos, é
importante o fortalecimento da capacidade higiênica dos manipuladores, e utilização de métodos de
cultivo, irrigação e transporte adequados aos padrões vigentes.
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Resumo
A Vigilância epidemiológica da influenza ganhou destaque após o ano de 2009, devido a disseminação do vírus influenza A
(H1N1) pdm09. Esse evento motivou o Ministério da Saúde a implantar a vigilância universal da doença, tornando a
notificação rotina nas unidades de saúde (US). Este estudo apresenta os avanços e desafios da vigilância universal da
influenza no Recife, Pernambuco. Trata-se de um estudo descritivo, que considerou as ações de vigilância realizadas no
Recife, em seus residentes, entre 2013 e 2017, entre as semanas epidemiológicas 1 a 26, período de marcada sazonalidade
do agravo. A análise a partir de 2013 justifica-se por ser o período que utiliza, desde o primeiro semestre, a seguinte definição
de caso para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): indivíduo internado com síndrome gripal e que apresente dispneia
ou saturação de O2 menor que 95% ou desconforto respiratório. Foram analisados indicadores epidemiológicos e
operacionais. Adotou-se o teste do X² de tendência e P-valor<0,05 para avaliar a significância estatística na variação de
internações em maiores de 60 anos. Os dados foram analisados por meio de planilhas eletrônicas e do Epiinfo 7. Ocorreram
1.521 notificações por SRAG, sendo 54,2% realizadas em 2016 e 2017 . Observou-se o aumento do número de unidades
notificadoras, o que sugere uma maior sensibilidade das US para notificar o agravo. Entre 2013 e 2015, os menores de 4 anos
concentraram mais de 80% das notificações, chegando em 2015 a responder por 92% do total de casos. Nos dois últimos
anos houve aumento da participação das demais faixas etárias, com destaque para os maiores de 60 anos (X²=52;
p<0,00001). A mediana de oportunidade da coleta de amostras variou de 5 a 7 dias. Em 2015 ocorreram menos notificações
em números absolutos, porém aproximadamente 90% dos casos tiveram amostras coletadas. O fosfato de oseltamivir é
indicado preferencialmente até às 48 horas de início dos sintomas; Apesar de mais oportuna em 2017, neste ano a
administração do medicamento foi realizada em apenas 13% dos casos. A ampliação do número de US notificadoras foi o
principal avanço. É desafio ampliar a realização de coletas de amostras e o uso do fosfato de oseltamivir. Cabe a vigilância
oportunizar capacitações para coleta de amostras e divulgar os fluxos de acesso ao medicamento, além de junto a assistência
articular treinamentos de manejo clínico, mantendo a rede sensível a ocorrência da SRAG e a oportuna notificação.
Palavras-chaves: Síndrome Respiratória Aguda Grave, Vigilância epidemiológica, Vírus da Influenza A

AVANÇOS E DESAFIOS NA ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA DE INFLUENZA EM
PERNAMBUCO, 2013-2017
Autores

Alice Rodovalho de Souza e Silva 1, Ana Antunes Fonseca Lima 1, George Santiago
Dimech 1, Maria José Couto Oliveira 1, Líliam Vieira de Barros Lima 1, Bárbara Bezerra
Cavalcanti 1, Jurandy Júnior Ferraz de Magalhães 1, Bruna Rafaela Lourenço Miranda
Ramos 1, Patrícia Rodrigues de Oliveira Haver 1, Liciana Xavier Eurico de Alencar 1, Ana

Catarina Melo Araújo 1, Maria do Carmo Oliveira Rocha 1, Romildo Siqueira de Assunção
1, João Carlos da Silva 1
Instituição 1 SES-PE - Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (Rua Dona Maria Augusta
Nogueira Nº 519 Bongi Recife-PE)
Resumo
A gripe é uma infecção respiratória aguda causada pelos vírus da influenza, geralmente leve, mas que pode causar doença grave ou
morte, especialmente em pessoas com presença de fatores risco. No mundo, por ano, responde por 3 a 5 milhões de casos graves e
650.000 mortes. A vigilância da influenza em Pernambuco (PE) iniciou em 2005, com unidades sentinela de Síndrome Gripal (SG),
sendo ampliada desde a pandemia de 2009, incluindo a notificação universal de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
O objetivo deste trabalho é demonstrar a situação atual, os avanços e os desafios para a estruturação da vigilância de influenza em
Pernambuco considerando os anos de 2013 e de 2017. Serão comparados os indicadores operacionais e epidemiológicos destes
períodos e descritas ações que podem ter influência no fortalecimento da vigilância da Gripe em PE. Comparando-se o ano de 2017
com o período equivalente de 2013 observou-se, nos casos de SRAG, aumento de 144,47% na notificação, de 256,91% no número de
amostras coletadas, de 15,44% no percentual de positividade da influenza e redução do tempo para o início do tratamento. Observado
aumento de 475,70% na positividade dos casos de SG. Também foi registrada melhoria na oportunidade de identificação dos subtipos
de influenza com maior circulação nos anos sob estudo. Como determinantes dessa aumento na detecção e avaliação diagnóstica dos
casos considera-se a possível influência dos seguintes fatores: experiência de resposta ao aumento dos casos dessa doença e da sua
gravidade, observado em 2016, que exigiu maior integração entre os setores da SES-PE relacionados a prevenção e controle da gripe;
execução de treinamentos, reuniões e supervisões para as equipes que fortaleceram a rede de vigilância e manejo dos casos de gripe;
melhor divulgação da situação epidemiológica; implementação do fluxo de notificação imediata; ampliação da coleta, processamento
oportuno e adequado das amostras. Diante do exposto, consideramos que, tanto os desafios de resposta ao aumento do número de
casos de 2016, quanto às ações específicas para fortalecimento da capacidade dos serviços de vigilância e controle da influenza em
Pernambuco influenciaram na ampliação da oportunidade da notificação e coleta, e promoveram uma maior agilidade nas ações de
prevenção e resposta. Apesar dos avanços, é necessário manter e fortalecer, no sistema de vigilância em saúde, as medidas de
enfrentamento aos desafios que persistem em nosso cenário.
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Resumo
Estudantes da área de saúde estão sujeitos a um constante risco ocupacional envolvendo acidentes com perfurocortante e
contaminações com material biológico no decorrer de suas atividades de estágios curriculares. Por isso, é de extrema importância o
conhecimento dos procedimentos em biossegurança na formação destes graduandos, bem como a notificação de acidentes e o
acompanhamento da situação vacinal como medidas para garantir a proteção frente às doenças de elevado risco ocupacional, como a
hepatite B e o tétano. Desta forma, foi realizado um estudo de corte transversal objetivando-se estimar as prevalências de adesão às
práticas de biossegurança, a cobertura vacinal, bem como a ocorrência de acidentes ocupacionais por perfurocortante em graduandos
do curso de farmácia da Faculdade Pernambucana de Saúde - FPS, Recife-PE. Para a realização do trabalho foi aplicado questionário
semiestruturado na coleta dos dados. O estudo foi previamente aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da FPS e todos os avaliados
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Foram incluídos no estudo todos os estudantes de farmácia do primeiro ao
oitavo período do curso. Foi avaliado um total de 72 estudantes (15 homens; 57 mulheres, média de idade = 22 anos). Destes, 66 (92%)
confirmaram a utilização de EPIs em suas práticas de estágio, 36 (50%) afirmaram estar com as vacinas em dia e 28 (39%) afirmaram já
ter realizado treinamento em bissegurança. Com relação à imunoprofilaxia específica recomendada ao calendário do adulto, 40 (56%)
afirmaram ter tomado a vacina contra hepatite B e 56 (78%) afirmaram estar vacinados contra tétano. Com relação à ocorrência de
acidente por perfurocortante apenas 5 (7%) afirmaram já ter sofrido algum tipo de acidente, uma única vez. Assim, apesar de observado
que a maioria dos graduandos fazem uso de EPIs, é importante destacar que ainda um número considerável destes não possui
treinamento em biossegurança nem estão corretamente vacinados no exercício de suas práticas de estágio. Diante da carência de
estudos voltados para a área de farmácia, enxergamos a necessidade contínua de pesquisas como forma de detecção das deficiências
e incentivo a promoção de atividades de educação continuada para a formação desses futuros profissionais.
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Resumo
Introdução: A vigilância em saúde e a educação popular são tarefas desafiantes na construção e fortalecimento da saúde pública. No
Brasil, ainda é preocupante o adoecimento relacionado as doenças infecto-parasitárias ou doenças negligenciadas. Em Pernambuco
(PE), o tracoma faz parte das doenças prioritárias para o quadriênio 2015 – 2018 do programa SANAR. O trcoma é uma doença que
afeta a conjuntiva e córnea, podendo levar a cegueira. Objetivo: Relatar a experiência de participação na brigada estudantil do tracoma
nas atividades de vigilância e educação em saúde no interior de PE. Desenho de Estudo: Descritivo, do tipo relato de experiência.
Metodologia: A iniciativa denominada de Brigada Estudantil do Tracoma, foi realizada em 2016, sendo composta por aproximadamente
34 estudantes de graduação de cursos da área da saúde de Instituições de Ensino Superior do Recife-Pernambuco, escolhidos por meio
de seleção para desenvolverem atividades de educação em saúde nas escolas rurais nas cidades onde haviam casos da doença, sendo
elas: Vertentes, Paranatama, Barra de Guabiraba, Bonito, Iguaracy, Bodocó e Saloá. Divididos em grupo, os estudantes, detinham sob
responsabilidade, suas cidades de ação. As datas foram estabelecidas para a viagem e o material didático-pedogógico elaborado por
cada equipe. Resultados: Cada escola rural apresentou uma realidade diferente, tendo em comum, comunidades humildes. Foram
realizadas ações educativas com os alunos, a partir de exposição oral sobre a doença, roda de conversa para dúvidas e atividades
lúdicas com o uso de fantoches, cartazes e encenações teatrais. Foi possível perceber a troca de experiência, centrada na práxis
libertadora a partir de uma ação educação instigadora, consciente, crítico-reflexiva e de forma horizontal. Discussão: O incentivo a
educação popular nas escolas, mostrou-se importante na conscientização e prevenção, buscando no público-alvo, as crianças, os
maiores propagadores da prevenção e informação. Conclusão: O trabalho educacional desenvolvido nas cidades, enriquece olhar de
todos os envolvidos acerca da importância das atividades na área da saúde pública, principalmente no que concerne ações preventivas
para o tracoma em PE, contribuindo para a prevenção da doença e fortalecendo o grupo de treinamento das equipes de rastreio e
tratamento da doença.
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Resumo
No contexto da atenção integral à saúde, é primordial que se avalie o acesso ao diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites por
meio do teste rápido. A utilização da metodologia do teste rápido está associada ao aumento do acesso ao diagnostico e
tratamento destas infecções, principalmente em segmentos populacionais vulneráveis. Objetivou-se descrever as
características da população que buscou a Unidade Básica de Saúde (UBS) para diagnóstico por teste rápido de infecções
sexualmente transmissíveis. Foi realizado estudo descritivo, com coleta de dados do período de novembro de 2017 a junho de
2018 de uma UBS de Campo Grande-MS. Em sua rotina, a UBS realiza testes rápidos sob demanda espontânea para
identificação de infecção por HIV, sífilis, hepatite B e C, sendo que no período estudado 204 indivíduos foram testados para
esses quatro agentes infecciosos. A média mensal foi de 25,5 pessoas testadas. Do total, 80,4% (164) eram mulheres, sendo
64,6% (106/164) gestantes. A média de idade foi de 30,3 anos, variando entre 15 e 74 anos. Testes em heterossexuais
perfizeram 95,6% (195), enquanto testes na população em geral corresponderam a 44,1% (90). Parceiros de gestantes,
pessoas convivendo com HIV e sífilis e exposição sexual desprotegida com parceiro HIV positivo representaram 2,4% (5),
1,0% (2), e 0,5% (1) dos testes, respectivamente. Verificou-se testes reagentes para sífilis em 9,8% (20) dos indivíduos e
0,5% (1) para hepatite C e HIV, cada. A realização de testes predominantemente em gestantes se deve ao fato da
obrigatoriedade durante o pre-natal, porém faz-se necessário que as gestantes sejam estimuladas a conduzirem seus
parceiros para realização do exame. Frente à baixa procura da população em geral, o desafio é ampliar o número de pessoas
testadas encorajando-as a se beneficiarem desta metodologia para diagnóstico precoce, reduzindo significativamente a carga
viral e risco de transmissão, bem como para tratamento oportuno.
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Resumo

Recentemente, o Brasil vivenciou um surto da infecção pelo Zika vírus (ZIKV). Apesar dos sintomas
brandos, não específicos e comuns à Dengue, a doença trouxe preocupações perante as grávidas,
uma vez que o aumento significativo de casos de microcefalia foi associado ao ZIKV. Dessa forma, o
objetivo do trabalho foi descrever as características clínicas e epidemiológicas de gestantes com ZIKV,
no Município de Colorado-PR. Os dados foram fornecidos pela 15a RS do Paraná e Secretaria de
Saúde de Colorado através do SINAN e prontuários médicos, no período de 2015 a 2017. As
frequências foram calculadas por contagem direta. Foram registrados 12 casos autóctones de
gestantes com ZIKV, confirmados por RT-PCR, no período de janeiro e fevereiro de 2016. A idade
média foi de 26,3 ± 6 anos. Dentre os casos, 5/10 (50%) relataram ter uma renda de 2 a 5 salários
mínimos, 10 (83%) se autodeclaram brancas e 58% referiram ter ensino médio completo. No mês de
fevereiro/2016, registrou-se o maior número de gestantes afetadas (67%), a maioria no 2o ou
3o trimestre de gravidez (83%). Houve apenas um registro de gestação gemelar e não houve registro
de casos de microcefalia. Quanto aos sinais clínicos, 100% das gestantes relataram ter exantema com
duração média de 4 dias, 11 (92%) o tiveram como primeiro sintoma e, em 8 (67%) o exantema teve
início no tronco. Outros sintomas frequentes foram: 10 (83%) prurido; 5 (41,5%) artralgia; 4 (33%)
mialgia; 4 (33%) cefaleia e 3 (25%) dor retro-orbital. Dos exames de RT-PCR detectável para ZIKV, foi
observado que 9 (75%) das amostras eram de soro, 7 (58%) de plasma, 4 (33%) tiveram o diagnóstico
em soro e plasma, e apenas 1 (8%) através da urina. A média de dias entre os primeiros sintomas e a
coleta da amostra para o diagnóstico foi de 5 dias; dentro do período da viremia. No mesmo período,
foram realizados exames para Dengue. Destes, 6/11 (54%) foram reagentes para Dengue IgM. Este
fato pode ser devido aos altos índices de reação cruzada entre anticorpos de flavivírus. Por outro lado,
no mesmo ano o município enfrentou uma epidemia de Dengue. Embora não houve complicações, o
número de casos autóctones de gestantes no município chama a atenção quando comparado a
cidades como Maringá-PR, 17 vezes maior com 10 casos de gestantes com ZIKV. Assim, conhecer o
perfil clínico e epidemiológico é um importante instrumento para auxiliar no diagnóstico precoce e no
delineamento de programas de vigilância.
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Resumo

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-UNIVASF) é a
unidade de referência para os 53 municípios da Rede Interestadual de Atenção à Saúde do Médio do
Vale do São Francisco – PEBA. Abrange uma população de, aproximadamente, 2.068.000 habitantes

nos estados de Pernambuco e Bahia. Assim, diante do elevado números de vítimas do trauma e a
complexidade dos distúrbios traumatológicos que necessitam de intervenção cirúrgica faz-se
necessário o conhecimento do perfil de cirurgias realizadas nesses pacientes para um melhor
planejamento e organização da sua assistência. Teve como objetivo caracterizar o perfil clínicoepidemiológico das cirurgias realizadas no HU-UNIVASF de Petrolina-PE no período de janeiro a
dezembro de 2017. Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória com abordagem quantitativa. Os
dados foram coletados a partir de pesquisa no sistema informação do hospital. Os dados foram
tabulados em planilha do programa Microsoft Office Excel. O HU-UNIVASF realizou 5.297
procedimentos cirúrgicos no período entre janeiro e dezembro de 2017. Deste, 2.901 (54,76%) foram
procedimentos eletivos e 2.396 (45,24%) de urgência/emergência. Em relação aos municípios de
residência dos pacientes submetidos aos cirúrgicos, observa-se que 3.004 (56,71%) cirurgias foram
do Estado de Pernambuco, 2.157 (40,72%) foram dos municípios da Bahia, 33 (0.62%) de outros
Estados e 103 (1,94%) sem registro quanto ao município de origem. Dentre as diversas
especialidades, a ortopedia realizou maior número de procedimentos eletivos e de
urgência/emergência, 1.459 (50,3%) e 1.194 (49,8%) respectivamente. Em relação ao sexo e faixa
etária, maior prevalência no sexo masculino e faixa etária de 20 a 29 anos, tanto nos procedimentos
eletivos quanto nos de urgência/emergência. Os acidentes de trânsito, principalmente com moto
continuam como um dos principais motivos de entrada dos pacientes nos hospitais e ainda
representam a maioria dos atendimentos realizados pela ortopedia. Devido grande importância dessa
temática, faz-se necessário um estudo mais aprofundado das causas e dos prováveis fatores de risco
relacionados aos traumas, possibilitando a realização de ações que visem a prevenção de acidentes,
melhoria na infraestrutura dos hospitais, capacitação dos profissionais multidisciplinar e, desta forma,
contribuir com a melhoria da assistência aos usuários do SUS.
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Resumo
A importância da Vigilância Sanitária se torna notável a partir do olhar sobre suas áreas de atuação, sobretudo no
monitoramento e consequente redução dos riscos sanitários advindos do consumo de alimentos e da relação homemambiente, tornando-se assim fator determinante para a prevenção de doenças tropicais. Nesta perspectiva, o trabalho de
pesquisa tem por objetivo fazer um levantamento sobre as características organizacionais da implantação da Vigilância
Sanitária no Brasil através da compilação das suas práticas. Foi realizada uma revisão de literatura no banco de dados
SCIELO, utilizando os termos “Brasil” (Decs), “Vigilância” (Decs) e “Vigilância sanitária” (Decs). Foram selecionados 191
artigos, sendo que apenas 24 atenderam diretamente ao tema. Dos artigos analisados, 45,8% reportaram que o Poder
Público tem dificuldade em organizar as ações de Vigilância Sanitária, possivelmente por não atender as diferenças regionais
quanto à alocação de recursos, fornecimento de material educativo, podendo resultar na limitação da qualificação profissional
e da atuação descentralizada. Outros 16,6% atribuem a persistência dos riscos aos modelos de atuação dos trabalhadores e
às inadequações dos empreendimentos alimentares urbanos. Além disso, 12,5% definiram os interesses econômicos como
causa dos impasses e, por fim, 25% dos estudos trouxeram possíveis soluções, como a articulação entre as vigilâncias, o
crescente desenvolvimento de pesquisas e novos modelos de reflexão e de inspeção. Apesar da maioria dos estudos
apresentarem inúmeros obstáculos para a proveitosa prática de Vigilância Sanitária, nota-se a crescente preocupação dos
pesquisadores em rastrear esses impasses. Dessa forma, em um futuro próximo diversas ações devem confluir para um
modelo reproduzível no Brasil, sendo estatisticamente significante e sanitariamente preventivo.
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Resumo
A tuberculose mantém-se no topo da lista dos agravos de saúde tanto no âmbito mundial quanto no nacional e o padrão de
ocorrência está na maioria das vezes ligado às condições sociais que a pessoa está inserida. Desde o ano de 2007, foi
incorporado ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) os casos referentes as notificações nos presídios.
No ano de 2010, o Ministério da Saúde inseriu o conteúdo sobre o diagnóstico, o tratamento e o acompanhamento dos casos
de TB nos presídios dentro do Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose. As características
epidemiológicas indicam uma maior ou menor susceptibilidade perante a pobreza e uma maior ou menor dificuldade de
escapar ileso perante uma situação que impõe riscos, sendo o objetivo deste estudo descrever as características
epidemiológicas dos casos de tuberculose na população privada de liberdade (PPL) de Pernambuco, no período de 2011 a
2016. Estudo epidemiológico, descritivo, de coleta retrospectiva, de corte transversal e utilizaram-se as variáveis
sociodemográficas sexo, faixa etária, escolaridade e raça, e as variáveis clínico-epidemiológicas forma clínica, tipo de entrada
e situação de encerramento. A população constituiu-se de todos os indivíduos notificados com tuberculose procedentes das
unidades prisionais do estado de Pernambuco. Entre os anos de 2011 a 2016, foram notificados e confirmados 4.138 casos, a
maioria do sexo masculino (95,34%), baixa escolaridade (46,09%), de raça parda (65,10%) e população jovem (56,28%). A
forma clínica pulmonar foi mais prevalente (95,55%), sendo o tipo de entrada casos novos como mais notificações (70,20%) e
no quesito situação de encerramento a variável cura foi mais prevalente (68,51%), seguido de transferência (18,75%) e
abandono (6,86%). A TB dentro da população prisional apresenta características condizentes com o modo de vida do
indivíduo anterior à prisão, como a baixa escolaridade, o uso de álcool e outras drogas, entretanto as condições ambientais
carcerárias também influenciam no crescimento dos casos com estruturas físicas e de recursos humanos inadequados,
acrescido da precariedade de higiene, ventilação e iluminação solar nas celas. Foi possível verificar que o adoecimento é
determinado pelo contexto no qual o indivíduo está inserido. Para tanto, faz-se necessário garantir visibilidade desse grupo
vulnerável com o objetivo de alcançar melhores resultados no controle da doença.
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Resumo

Entre os agentes etiológicos envolvidos em doenças de transmissão alimentar, a ubiquidade global de
Salmonella spp., sua transmissão e patogênese representam um relevante problema de saúde pública
no contexto de segurança alimentar. Este trabalho teve como objetivo avaliar 20 cepas de Salmonella
Enteritidis, Typhimurium e Heidelberg com resistência e/ou susceptibilidade intermediaria as
Quinolonas/fluoroquinolonas e as cefalosporinas de 2ª e 3ª gerações destinadas ao Laboratório de
Referência Nacional de Enteroinfecções Bacterianas (LRNEB/IOC/FIO-CRUZ), para complementação
diagnóstica no período de 2013 à 2015, quanto a presença dos genes relacionados a resistência à
estas classes de antimicrobianos, assim como avaliar a presença de genes de virulência. Estas cepas
foram submetidas a confirmação do perfil bioquímico, caracterização antigênica através de soro
aglutinação rápida em lâmina e ao teste de susceptibilidade aos antimicrobianos (TSA) por disco
difusão, realizado segundo parâmetros estipulados pelo Clinical and Laboratory Standards Institute CLSI (2015). Para detecção das características genotípicas de resistência e virulência foi realizado a
técnica de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) para avaliar a presença ou não dos genes bla
CTX-M, bla CMY, aac(6’)-Ib, integrase e integron, além de avaliar a Ilha de Patogenicidade de
Salmonela (SPI) através da detecção dos genes spvC, phopQ, slyA, orgA, mgtC, invEA, snt. No
cômputo geral, das 20 cepas avaliadas 20% apresentaram resistência a Ciprofloxacina e a
Ceftazidima e 10% Cefoxitina. Das cepas resistentes as cefalosporinas 5% foram positivas para o
gene bla CMY, 35% foram positivas para a integrase e 15% integron. Em relação a detecção dos

genes de virulência 100% das cepas foram positivas para o gene phopQ; 85% para os genes orgA,
mgtC e slyA; 80% para os genes invEA e snt e 20% para o gene spvC. O uso abusivo de
antimicrobiano tanto na medicina veterinária quanto na medicina humana por muitos anos tem
causado grande impacto na saúde pública, já que os microrganismos patogênicos são extremamente
dinâmicos e constantemente alteram seu fenótipo como mecanismo de adaptação às mudanças do
meio ambiente. A maioria das cepas apresentaram alta positividade para os genes de virulência,
sendo que 70% delas apresentaram seis genes ao mesmo tempo. Esses dados demostram o
potencial patogênico dos sorovares, que consequentemente caracterizam um desafio à saúde pública.
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Resumo
Febre tifóide é uma doença bacteriana aguda causada por Salmonella Typhi, caracterizada clinicamente em sua forma grave,
e atualmente rara, por febre alta, cefaleia, esplenomegalia, constipação ou diarreia, dor abdominal, roséolas tíficas, entre
outros sintomas. Como o reservatório de S. Typhi é apenas o homem, os surtos são frequentemente associados à ingestão de
água contaminada com matéria fecal, e de alimentos manipulados por portador assintomático. O objetivo deste trabalho foi
caracterizar fenotipicamente e genotipicamente cepas de S. Typhi associadas a surtos e casos esporádicos que ocorreram no
período de 2017 na cidade de São Paulo. A determinação dos sorotipos de Salmonella foi realizada no Instituto Adolfo Lutz
(IAL), de acordo com o esquema de White-Kauffman-Le Minor. A similaridade genética entre as cepas foi determinada por
PFGE, seguindo protocolo padronizado pela rede PulseNet, e os padrões de restrição foram analisados pelo programa
BioNumerics (Applied Maths). O monitoramento da resistência antimicrobiana foi realizado através do método de disco
difusão seguindo os critérios do Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI 2017). Em 2017, foram enviadas, pelos
laboratórios e hospitais públicos e privados, 18 cepas de S. Typhi, isoladas de sangue de crianças de uma creche onde
ocorreu um surto com cinco casos, além de outros 13 casos registrados como aparentemente esporádicos, em outros bairros.
Um único padrão de PFGE de S. Typhi foi identificado em 16 dos 18 casos estudados. Os resultados dos testes de
sensibilidade antimicrobiana demonstraram que as cepas apresentaram perfil de sensibilidade à maioria das drogas testadas
com exceção à sulfonamida e estreptomicina. Os resultados do PFGE verificaram que tanto as cepas isoladas de casos
esporádicos quanto as cepas do surto apresentaram o mesmo perfil genético, se tratando do mesmo clone circulante, porém
apresentando um novo padrão genético quando comparado ao banco de dados de cepas já isoladas no estado de São Paulo.
O número de isolados de S. Typhi na cidade de São Paulo apresentou um importante aumento em 2017, e rotineiramente é
realizado o monitoramento dos patógenos emergentes, assim como, a atualização do banco de dados de PFGE, a fim de,
realizar comparações para a prevenção e controle dos surtos de DTAs. Estudos de sequenciamento de DNA genômico estão
sendo realizados nestas cepas para caracterizar este clone circulante.
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Resumo

A raiva é uma enfermidade de origem viral, que afeta o sistema nervoso central, ocasionando encefalite e praticamente 100%
de letalidade uma vez iniciados os sinais e sintomas. No Brasil a situação epidemiológica da raiva é heterogênea e,
historicamente, as regiões Norte e Nordeste são responsáveis por cerca de 80% dos casos humanos registrados no Brasil. É
cediço que o estabelecimento de linhagens genéticas do vírus da raiva e o estudo das relações espacial e temporal entre elas
ajudam a compreender a dinâmica da dispersão do agente. Ante isso, o presente estudo objetiva descrever a caracterização
genética de amostras de vírus rábico provenientes de diferentes animais domésticos e silvestres nos Estados do Rio Grande
do Norte, Paraíba e Pernambuco no período de 2001 a 2012 visando contribuir para o entendimento da epidemiologia
molecular da raiva. Para tanto, foram analisadas 85 amostras sabidamente positivas pela imunofluorescência direta e prova
biológica cedidas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Norte e o Laboratório de Raiva da
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG-Campus Patos). O RNA purificado das amostras foi submetido a RT-PCR
direcionada ao gene da nucleoproteína e posterior sequenciamento no Laboratório de Biologia Molecular aplicada e sorologia
(LABMAS) da Universidade de São Paulo (USP). Comparou-se as sequencias nucleotídicas obtidas entre isolados analisados
com outras amostras de vírus isoladas disponíveis no GenBank, utilizando métodos de análise filogenética. Destarte, os
bovinos constituíram maior grupo de amostras, seguidas com menores frequências: quiróptera, ovina, equina, canina e
raposa. Das amostras analisadas 67% apresentaram positividade na RT-PCR e 40% sequencias viáveis. O padrão de
agregação obtido na árvore filogenética resolveu as amostras em: Um filogrupo padrão canídeos, divididos em dois subgrupos
(Cerodyon segregando separadamente de cão doméstico); Um filo grupo padrão Desmodus rotundus com três subgrupos: um
com todos os herbívoros do estudo, os demais com amostras do Genbank, com destaque para a segregação da amostra 75410, isolada de morcego não hematófago proveniente de Felipe Guerra-RN e um filogrupo de morcegos insetívoros, com um
grupo composto por molossídeos, onde se agruparam amostras deste estudo. Dado o exposto, ressalta-se a importância da
monitoração constante dessas variantes, pois alterações genéticas podem levar a modificações protéicas, e com isso
ineficiência vacinal.
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Resumo

Aeromonas spp. são microrganismos ubíquos, isolados de diferentes nichos ambientais e capazes de
causar quadros infecciosos intestinais e extra-intestinais em anfíbios, aves, peixes, mamíferos e
répteis. Ao longo dos últimos 30 anos o conhecimento sobre esse microrganismo evoluiu muito, assim
como pode ser identificado o aumento de seu isolamento. Elementos genéticos móveis recuperados
de cepas de Aeromonas possuem genes envolvidos em virulência, resposta ao estresse, resistência a
metais pesados e/ou antimicrobianos e compostos tóxicos. Entre as espécies mais frequentemente
isoladas estão: A. hydrophila, A. dhakensis (consideradas as mais virulentas), A. veronii e A. caviae. O
objetivo deste estudo consiste em avaliar a diversidade dos genes de virulência das espécies A.
hydrophila e A. dhakensis de fontes ambiental, alimentar, animal e humana, isoladas no período de
2016 a 2018 no Laboratório de Referência Nacional em Enteroinfecções Bacterianas. Através Reação
em Cadeia da Polimerase foram pesquisados genes associados à hemolisinas (aerA e hlyA) e
enterotoxinas (act e alt). Entre as 118 Aeromonas isoladas (31 A. dhakensis e 87 A.hydrophila) foi
possível identificar 60% de cepas positivas para pelo menos um dos genes pesquisados. Em A
dhakensis foram identificados 30,7% act, 15,3% alt, 23% aerA e 38,5% hlyA, distribuídos em 5 perfis
de virulência com destaque para o perfil act,aerA,hlyA em cepas de origem ambiental. Em A.
hydrophila, 64,5% apresentaram genes de virulência: 25,8% act, 32,3% alt, 22,6% aerA e 32,3% hlyA
distribuídos em 8 perfis com destaque para act,aerA,hlyA e act,aerA,alt encontrados em cepas de
origem humana e ambiental. Estudos têm relatado A. dhakensis como portadora de maior potencial
patogênico entre Aeromonas spp. e talvez até como mais prevalente, sendo, porém vítima de
identificação incorreta durante o processo de diagnóstico. Contudo durante o período desse estudo foi
observado maior isolamento de A. hydrophila. A presença de genes associados à atividade hemolítica
e enterotóxica em Aeromonas de diferentes fontes aponta sua diversidade e patogenicidade. A
continuidade da caracterização genotípica desses microrganismos permitirá obter um perfil sobre as
características ocorrentes e prevalentes nas cepas de A. dhakensis e A. hydrophila circulantes em
nosso meio.
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Resumo

A leptospirose é uma zoonose, transmitida, na maioria das vezes, quando a bactéria Leptospira
interrogans, presente na urina de roedores, penetra ativamente, através de mucosas e lesões, na
pele, dos pacientes. No Brasil, a doença é endêmica, em todas as unidades da federação, sendo um
importante problema de saúde pública que, algumas vezes, apresenta surtos em determinadas
épocas do ano. O objetivo desse estudo foi analisar as características epidemiológicas desse agravo,
no estado de Pernambuco, no período de 2007 a 2017, através de um estudo seccional, com
abordagem quantitativa, de dados obtidos através de notificações epidemiológicas, do Sistema
Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). O estudo foi feito com todos os casos notificados, de
leptospirose, comprovados laboratorialmente e clínico epidemiologicamente, incluindo os óbitos
notificados pelo agravo, em todas as faixas etárias, dos pacientes residentes e contaminados no
Estado de Pernambuco, no período de 2007 a 2017 e avaliados quanto ao número de casos no
período, evolução, mês dos primeiros sintomas, sexo acometido e ambiente da infecção. No período
de 2007 a 2017 foram notificados 1214 casos, dos quais 10,3% foram a óbito pelo agravo notificado.
Observou-se, ainda, que os meses com maior número de casos foram maio, junho e julho, com,
respectivamente, 186,178,249 casos registrados. Dos registros, 78,4% dos casos foram em homens,
desses casos, 66,2% ocorreu em área urbana e 34,8% dos casos de Pernambuco foram adquiridos
em ambiente domiciliar. Nota-se, a partir disso, que a leptospirose apresentou nítida sazonalidade
com os meses de maior índice pluviométrico, da região, isto é, chuvosos. Ocorreu, preferencialmente,
no sexo masculino, o que pode estar associado a fatores ambientais e ocupacionais. Além disso,
percebeu-se, que parte significativa dos pacientes adquiriram a doença em ambiente domiciliar, o que
pode estar ligado à más condições de moradias e saneamento precário, o que potencializa o risco de
contaminação. Dessa maneira, apesar das limitações, intrínsecas às pesquisas com dados
secundários, percebe-se que esse agravo é influenciado por fatores socioambientais. Tornando,
evidente, a necessidade de reavaliação da assistência ambiental e sanitária, do Estado, bem como da
vigilância em saúde, para melhor coordenação dos programas de prevenção e controle desse agravo,
a fim de evitar a ocorrência e os surtos sazonais da doença.
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Resumo
A dengue continua sendo um grande problema de saúde pública e proporciona endemicidade em algumas regiões do Brasil,
como a região Nordeste. Levando em conta que se trata de uma doença de transmissão vetorial, o controle tem se tornado
cada vez mais difícil. No entanto, é imprescindível a promoção do controle químico e mecânico do vetor a fim de reduzir
significativamente os casos de notificações. Determinar os casos notificados de Dengue no Estado de Pernambuco entre os
anos de 2013 e 2017. Foi realizada uma revisão de literatura narrativa com base documental e retrospectiva. Foram
analisados os dados do Ministério da Saúde, assim como as plataformas eletrônicas Scielo e Bireme, utilizando os descritores
Notificação, Dengue e Saúde Pública. Foram observados dados notificados em relação à incidência da Dengue na região
Nordeste e no Estado de Pernambuco, no período entre 2013 e 2017. No período de 2013 a 2017 foram notificados 661.179
casos suspeitos de dengue na região Nordeste, destes 1.022 casos foram no Estado de Pernambuco. Houve predominância

de casos notificados no Estado durante o ano de 2015, com 56.445 e em 2016, com 57.098 casos. Em 2017, o número de
casos notificados foi menor, sendo 12.149 casos na região Nordeste e 843 casos no Estado de Pernambuco. Nesse período,
entre os indivíduos hospitalizados 169 apresentaram dengue grave no Nordeste, sendo 17 no Estado de Pernambuco.
Durante os anos de 2015 e 2016, Pernambuco foi o primeiro estado do Nordeste a obter mais casos de notificação de
Dengue, que o levou a viver uma situação de epidemia. No ano de 2017, Pernambuco registrou redução nos casos, estando
em quarto lugar de notificação entre os estados do Nordeste. Diante disso, é válido reconhecer a importância da notificação
de doenças, a fim de adotar medidas de controle e prevenção de doenças. No período de 5 anos (2013-2017) foi observado
um aumento na incidência de Dengue entre os anos de 2015 e 2016, atingindo maiores picos de Dengue na região Nordeste
e no Estado de Pernambuco. No entanto, houve um decréscimo significativo no ano de 2017 nessa região. Diante do exposto,
é válido avaliar reconhecer a importância dos estudos epidemiológicos, uma vez que demonstra os agravos da doença.
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Resumo

Segundo a portaria expedida pelo estado de Pernambuco, a morte de mulheres relacionadas a
complicações da gestação, do trabalho de parto e do puerpério configuram-se como mortes maternas,
independentemente da duração ou localização do concepto. Objetivou-se descrever as principais
causas de morte associadas a complicações da gravidez, parto e puerpério na I Região de Saúde
(RS) de Pernambuco. Trata-se de um estudo descritivo, tendo como cenário a I RS do Pernambuco,
composta por 19 municípios e um distrito estadual. Os dados foram coletados na base de dados do
Sistema de Informação sobre Mortalidade, utilizando-se as seguintes seleções: ano do óbito (entre
2013 e 2017), cidade de residência, faixa etária (entre 10 e 49 anos) e causas de óbitos maternos
organizados de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Com relação ao CID10, consideraram-se as doenças pertinentes ao capítulo XV e outras de importância para investigação
desse agravo, sendo elas: tétano obstétrico, osteomalácia puerperal, transtornos mentais e
comportamentais relacionados ao puerpério, necrose pós-parto da hipófise, mola hidateforme maligna
e doenças causadas pelo vírus da imunodeficiência humana. Procedeu-se a análise através do
software Excel for Windows. Notificaram-se 149 óbitos maternos no período selecionado,
tendo 41,61% em Recife; 18,12% em Jaboatão dos Guararapes; 8,05% em Paulista; 7,38% em Cabo
de Santo Agostinho; 5,37% em Olinda e 4,70 em São Lourenço da Mata. Sete municípios não
apresentaram óbitos. Quanto às causas de morte, destacam-se: O99 - Outras doenças da mãe,
classificadas em outra parte, mas que complicam a gravidez o parto e o puerpério (39,6%), O88 –
Embolia de origem obstétrica (6,0%), O15 – Eclampsia (6,0%), O96 - Morte, por qualquer causa
obstétrica, no puerpério tardio (5,4%) e Hipertensão gestacional com proteinúria significativa (4,7%).
Salienta-se que as causas de óbitos descritas nesse estudo configuram-se como situações de morte
evitáveis, nesse sentido, compreende-se que a organização da assistência a saúde prestada a essa
população influencia de maneira direta esse cenário. Dessa forma, torna-se evidente a necessidade
de conhecer o perfil epidemiológico de adoecimento e morte materna no sentido de propiciar tomadas
de decisões que possibilitem melhorias na assistência prestada e consequentemente diminuição
desses índices.
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CHIKUNGUNYA NA ZONA NORTE DO CEARÁ: SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO DE SOBRALCE EM 2016/2017
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Resumo
A Chikungunya é uma arbovirose causada pelo vírus Chikungunya (CHIKV). A viremia persiste por até dez dias após o surgimento das manifestações
clínicas e, para boa parte dos pacientes, as dores nas articulações podem persistir por meses. A transmissão se dá através da picada de fêmeas dos
mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus infectadas pelo CHIKV, que se reproduzem principalmente em água parada. O vírus pode afetar pessoas
de qualquer idade ou sexo, mas os sinais e sintomas podem ser mais graves em idosos, recém nascidos de mães virêmicas próximo ao parto e
pessoas
com
doenças
crônicas
que
podem
ter
a
doença
de
base
descompensada.
Desta
forma, ao se analisar a quantidade de casos ocorridos em uma determinada região, podemos dimensionar ações que visam a promoção da saúde local.
Posto isso, buscamos definir a situação epidemiológica de pacientes com casos confirmados de Chikungunya em Sobral-CE em 2016 e 2017.
Este estudo ecológico, retrospectivo e descritivo conta com a utilização de dados obtidos a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação –
SINAN, por intermédio da Vigilância Epidemiológica do município de Sobral. Foram analisados os casos confirmados e notificados
de Chukungunya no município de Sobral – CE, no período dos últimos dois anos (2016 e 2017), em relação às variáveis: ano, faixa etária, sexo, distrito
de residência e evolução. Foram confirmados 1.499 casos no município de Sobral em 2016-2017. Destes, os distritos de residência que mais
registraram casos foram Taperuaba (22,9%), Sinhá Sabóia (15,0%) e Terrenos Novos (14,5%). Em relação à faixa etária, os pacientes com maior
registro de casos estavam situados com idades entre 20 a 34 anos (31,7%), 35 a 49 anos (25,2%) e 50 a 64 anos (15,7%). Já ao analisarmos o sexo,
pacientes masculinos registraram cerca de 38% dos casos e femininos 62%. Evidências demonstram que o armazenamento de água para consumo observados em distritos distantes da sede ou em regiões em extremos da cidade e, portanto, com maior dificuldade de disponibilidade de água
encanada, ainda mais nos períodos de seca - se torna um fator de risco em potencial, elevando consideravelmente os casos em distritos como
Taperuaba e nos bairros Sinhá Sabóia e Terrenos Novos que, juntos registraram 52,4% dos casos confirmados. Conhecer este perfil epidemiológico
pode prover ao poder público informações que o permitam promover estratégias que visem estimular medidas simples e acessíveis.
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Resumo
Em 2010, a Organização Mundial de Saúde classificou microcistina-LR como sendo possivelmente carcinogênica para os
humanos. Estudos indicam a possibilidade da cilindrospermopsina ser um iniciador tumoral. Estima-se que 80% da
contaminação por cianotoxinas seja proveniente da ingestão de água contaminada. Este trabalho teve por objetivo realizar
levantamento de informações referentes à ocorrência de cianotoxinas promotoras de tumores hepáticos em água para
consumo humano coletada após tratamento nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) distribuídas em Pernambuco. A
coleta de dados se deu através do Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial do Estado de Pernambuco – GAL/ SUS, no
período de janeiro de 2016 a abril de 2018. As análises de microcistinas e cilindrospermopsina foram realizadas no
Laboratório Central de Saúde Pública “Dr. Milton Bezerra Sobral” através de método imunoenzimático Kit Elisa Abraxis®. Nos
últimos três anos, 09 estações de tratamento de água do Estado de Pernambuco apresentaram microcistinas e
cilindrospermopsina na água após o tratamento. Dentre as ETAs, 03 pertencem à mesorregião da zona da mata, 05 estão no
agreste e 01 no sertão. As concentrações de microcistinas variaram entre 0,16 µg L-1 e 0,41 µg L-1, enquanto as de
cilindrospermopsina entre 0,05 µg L-1 e 0,59 µg L-1. Constatou-se que o tratamento destas ETAs está sendo ineficiente para a
remoção ou inativação completa de cianotoxinas. Apesar dos valores de concentração observados estarem abaixo dos
valores máximos permitidos para água tratada (1,0 µg L-1 tanto para microcistinas como cilindrospermopsina), a presença
dessas cianotoxinas na água após tratamento é preocupante. Intoxicações crônicas por microcistinas ou cilindrospermopsina
apresentam um risco à saúde da população humana em virtude do potencial de absorção e bioacumulação destas toxinas em
diversos órgãos, como fígado, intestinos, rins e em tecido muscular, já comprovado em estudos com peixes e porcos.
Enfatiza-se com este trabalho a relevância do contínuo monitoramento de microcistinas e cilindrospermopsina nas águas para
consumo humano após o tratamento realizado nas ETAs, e ressalta-se a necessidade de estudos do ponto de vista
epidemiológico e toxicológico dos efeitos crônicos da exposição prolongada a estas toxinas através da ingestão de baixas
concentrações.
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COBERTURA VACINAL DA SEXTA CÉLULA REGIONAL DE SAÚDE DO CEARÁ ENTRE
JANEIRO E JUNHO DE 2017 EM CRIANÇAS MENORES DE 1 ANO
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Resumo

Sabe-se que a imunização é fundamental para prevenir graves doenças. Quando a maior parte da população está vacinada
ocorre uma interrupção na transmissão da doença, o que beneficia toda a população evitando o risco de ser infectada. O
objetivo desse trabalho é avaliar se a cobertura vacinal (CV) em crianças menores de 1 ano na 6° Microrregião de saúde do
Ceará encontra-se satisfatória. Para tanto, foi realizado um estudo descritivo e analítico em que dados foram colhidos
juntamente à sexta célula regional de saúde do estado entre os meses de janeiro e junho de 2017. Diante disso, observou-se
que a CV da BCG foi de 86,58% no município de Amontada, 71,11% em Tururu, 69,66% em Uruburetama, 64,42% em
Itapipoca, 61,94% em Umirim, 48,05% em Trairi e 45,45% em Miraíma. Enquanto isso, a vacina pentavalente, teve cobertura
de 89,14% em Amontada, 86,25% em Itapipoca, 80,00% em Trairi, 71,61% em Umirim, 71,35% em Uruburetama, 64,44% em
Tururu e 44,44% em Miraíma. Em relação à CV da Poliomelite, por sua vez, registra-se 90,42% em Amontada, 83,65% em
Itapipoca, 77,04% em Tururu, 73,77% em Trairi, 69,68% em Umirim, 65,73% em Uruburetama e 50,51% em Miraíma. A
vacina de febre amarela teve uma CV de 29% em Itapipoca, enquanto nos demais municípios a cobertura foi 0%. Analisando
os resultados da cobertura vacinal da 6ª microrregião de saúde do Ceará, tivemos uma cobertura de 64,54% em relação à
vacina BCG e 78,62% em relação à Poliomelite. Enquanto isso, a vacina pentavalente, teve CV de 80,43% e a vacina de
febre amarela teve uma CV de 13%. Conclui-se que nenhum município da 6ª Microrregião de Saúde do Ceará foi capaz de
atingir a meta de CV em crianças menores de 1 ano preconizada pelo Ministério da Saúde. De acordo com o Programa
Nacional de Imunizações (PNI), a meta da CV de BCG e influenza é de 90%; a meta para cobertura de tétano e de febre
amarela é de 100%; e das demais vacinas do esquema básico de vacinação de 95%. Dentre os municípios analisados,
Amontada mostrou os melhores índices de CV, com valores próximos aos das metas das vacinas (com exceção da febre
amarela). Em contrapartida, Miraíma mostrou os piores resultados, estando com a CV abaixo de 50% na maioria das vacinas.
Deve-se destacar ainda a insuficiência da vacinação contra febre amarela nos municípios estudados, o que deve ser
priorizado nas vacinações futuras
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Resumo
Profissionais da saúde vivem sob constante risco em adquirir infecções no ambiente hospitalar uma vez que são expostos a uma gama
de materiais biológicos. A equipe de enfermagem, incluindo os estudantes, representa uma das principais categorias profissionais
sujeitas a esse tipo de exposição. Para minimizar estes riscos são necessárias ações de prevenção como a utilização de equipamentos
de proteção individual (EPI), a correta cobertura vacinal, bem como a notificação e acompanhamento de acidentes ocupacionais. Assim,
foi realizado um estudo de corte transversal para estimar as prevalências de adesão às práticas de biossegurança, a cobertura vacinal,
bem como a ocorrência de acidentes ocupacionais por perfurocortante em graduandos do curso de enfermagem da Faculdade
Pernambucana de Saúde - FPS, Recife-PE. Foi aplicado um questionário semiestruturado e o estudo foi previamente aprovado em
comitê de ética em pesquisa. Além disso, todos os avaliados assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. Foi incluída uma
população de 141 estudantes do primeiro ao sétimo período do curso de enfermagem da FPS. Desta, 131 foram mulheres e 10 homens
com média de idade igual a 20 anos. No tocante a biossegurança, 113 (80,14%) estudantes afirmaram usar EPIs no exercício de suas
atividades, enquanto 15 (10,64%) afirmaram não fazer uso. Em relação ao conhecimento das vacinas recomendadas ao calendário
adulto, boa parte dos estudantes declarou ter conhecimento, entretanto 21 (14,89%) estudantes afirmaram estar com as vacinas
atrasadas. Com relação à situação vacinal para hepatite B, apenas 37 (26,24%) estudantes tomaram as 3 doses recomendadas. Já com
relação ao tétano, 123 (87,23%) estudantes declararam estar vacinados contra a doença. Em relação a acidentes com material
perfurocortante foi possível observar que 5 estudantes se acidentaram com agulha acoplada a seringa. Dentre os acidentados 4
informaram que não houve exposição ao material biológico, enquanto 1 afirmou ter sido exposto. Com relação ao acompanhamento
ambulatorial após o acidente, dos cinco estudantes acidentados, 4 responderam que não foram orientados a realizar este

acompanhamento. Assim, podemos evidenciar a importância de avaliações como esta no que diz respeito à conscientização e
segurança destes futuros profissionais em seu ambiente de trabalho, ao observarmos ainda carência na utilização adequada de EPIs e
principalmente na atualização do calendário vacinal.
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Resumo
As leishmanioses são doenças zoonóticas causadas por protozoários parasitas do gênero Leishmania. A escola pode se transformar
num espaço perfeito de promoção da saúde. Objetivou-se realizar a comparação do conhecimento sobre Leishmaniose Visceral Canina
em escolas das redes particular, estadual e federal de ensino, de Salinas, Minas Gerais. A pesquisa de caráter qualiquantitativo, ocorreu
através de 298 questionários, contendo questões relacionadas ao conhecimento da Leishmaniose Visceral Canina (LVC), onde 66 foram
aplicados em duas escolas particulares, 118 em uma escola estadual e 114 numa instituição federal. Participaram alunos do 1° ao 3°
ano do ensino médio, de 15 a 18 anos. Os resultados foram calculados por meio de proporção simples e posteriormente comparados de
acordo com cada sistema de ensino. O percentual total de acertos foi 53,9% (392/726) nas escolas particulares, 42,91% (557/1298) na
escola estadual e 47,84%(600/1254) na instituição federal. Seguindo a mesma ordem das redes de ensino, quando indagados sobre o
que é a LVC, o percentual de acertos foi de 65,15%(43/66), 77,9%(92/118) e 60,52%(69/114). Sobre o vetor da doença, 77%(51/66),
57,6%(68/118) e 57%(65/114) sabem que é o mosquito Lutzomyia longipalpis. Percentuais de 48%(22/45), 44,87%(35/78) e 23,95%
(23/96), já fizeram exame de LVC em seus animais e 80,30% (53/66), 59,32% (70/118) e 71% (81/114) afirmaram saber sobre a
importância do cão na transmissão da LVC ao homem. Caso haja suspeita de algum cão com sintomas de LVC, 60,60%(40/66), 49,15%
(58/118) e 61,40%(70/114) disseram que deveriam procurar um veterinário. Foi observado um menor percentual de acertos nas medidas
de prevenção e controle recomendadas pelo Ministério da Saúde, onde 21% (14/66), 19,49%(23/118), 21%(24/114) uma única medida
adequadamente, como o combate do mosquito transmissor através da dedetização. Sobre o tratamento da LVC em cães, 25,75%
(17/66), 11,86%(14/118), e 26,31%(30/114) afirmaram existir tratamento, porém não souberam dizer qual e nem como é feito. Após
análise comparativa dos três sistemas de ensino, as escolas particulares apresentaram um maior percentual de acertos, seguida da
escola federal e estadual. Embora os entrevistados tenham conhecimentos sobre alguns aspectos da LVC, por ser uma zoonose de
grande importância, ainda se faz necessária a adoção de medidas para ampliar o conhecimento nos sistemas educacionais,
principalmente no tocante à medidas de controle e profilaxia da LVC.
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Resumo
As geoparasitoses são doenças parasitárias intestinais de grande importância na Saúde Pública e Veterinária devido excreção fecal de
animais parasitados no meio ambiente e seu potencial zoonótico. O presente estudo foi realizado com o objetivo de comparar três
métodos de diagnóstico de estruturas parasitárias em amostras de areia no município de Salinas, norte de Minas Gerais. Foram
coletadas em pontos aleatórios do município, 25 amostras de areia onde cães e gatos transitavam livremente, havendo presença fecal
destes animais nesses locais. Para a coleta, foi estabelecido um quadrante de 1 metro em cada lateral, determinada pela existência de
fezes, coletando 10g do solo em 5 pontos do quadrante incluindo o centro, fazendo uma raspagem de 5 cm na superfície, totalizando

50g de amostra. Este procedimento repetiu-se até atingir as 25 amostras, que foram acondicionadas em sacos plásticos identificados,
colocados em caixas de isopor com gelo e encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia Veterinária (LPV) do Instituto Federal do Norte
de Minas Gerais (IFNMG), Campus Salinas. Para a recuperação das estruturas parasitárias, foram realizados três métodos de
diagnóstico: centrífugo-flutuação em solução saturada de cloreto de sódio; centrífugo-flutuação em solução saturada de Sheather e
centrifugo-sedimentação (Blagg modificado) com amostras de 6g. As amostras foram avaliadas em microscópio óptico nas objetivas de
10X e 40X. Os resultados obtidos foram calculados em percentual, por meio de proporção simples. Nos três métodos foi observado um
percentual de 44% (11/25) de amostras positivas para diferentes estruturas parasitárias, onde 81,8% (9/11) foram para ovos de
ascarídeos e 18,2% (2/11) para ovos de ancilostomídeos e oocisto de protozoários. O método que apresentou maior sensibilidade na
recuperação de estruturas parasitárias foi o centrífugo-flutuação em solução saturada cloreto de sódio com um percentual de 24% (6/25)
amostras positivas, enquanto o de centrífugo-sedimentação e centrífugo-flutuação em solução saturada de açúcar revelaram um
percentual de 20% (5/25) e 4% (1/25) de amostras positivas, respectivamente. Somente o método de centrífugo-flutuação em solução
aturada de cloreto de sódio diagnosticou oocistos de protozoários. Conclui-se assim que o método de centrífugo-flutuação em solução
saturada de cloreto de sódio foi considerado o mais sensível na recuperação de estruturas parasitárias em amostras de areia do
município de Salinas, Minas Gerais.
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Resumo

O sarampo é uma doença viral, imunoprevenível, altamente contagiosa. Desde fevereiro de 2018, o
Brasil tem registrado casos da doença nos estados de Roraima e Amazonas (AM). Neste estudo,
objetivou-se analisar a concordância entre os resultados dos exames laboratoriais utilizados no
diagnóstico do sarampo, realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do estado do
Amazonas (Lacen) e pelo Laboratório de Referência Nacional (LRN), durante o surto em 2018. Foram
analisados resultados registrados no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial, do Ministério da
Saúde, no período de fevereiro a junho de 2018. Os resultados de sorologia IgM para sarampo e RTPCR em tempo real realizados no LRN foram comparados com os resultados de sorologia IgM para
sarampo processados no Lacen do estado do Amazonas. O índice kappa foi utilizado para análise da
concordância entre os resultados. Dos 3.316 testes de IgM realizados no Lacen-AM, 198 (6%) foram
retestados para IgM e 70 (2%) exames de RT-PCR foram processados no LRN. Destes, até a semana
epidemiológica 25 de 2018, foram identificadas 30 amostras com resultados provenientes do Lacen e
do LRN, que puderam ser comparadas neste estudo. Observou-se baixa concordância entre IgM
realizado no Lacen e no LRN (kappa = 0,11). O IgM realizado no LRN também apresentou baixa
concordância (kappa = 0,26) em relação ao RT-PCR realizado no mesmo laboratório. Porém, ao
comparar os resultados de IgM do Lacen e RT-PCR do LRN, a concordância foi mediana (kappa =
0,47). Todas as 25 amostras com IgM reagente no Lacen apresentaram resultado “detectável” no RTPCR. Estudos sobre concordância entre os diferentes métodos e conjuntos diagnósticos são
importantes para proporcionar segurança no encerramento ou classificação de um caso suspeito. Este
estudo, com dados preliminares, indica uma concordância moderada entre os resultados de sorologia
do Lacen e de RT-PCR do LRN, com detecção viral em 100% das amostras que haviam apresentado
IgM reagente no Lacen. O fluxo de envio de amostras ao LRN deve ser sempre estimulado. No
entanto, uma vez que se tenha evidência da circulação do vírus em uma localidade, vale refletir sobre
a necessidade do reteste de exames ou da realização de exames complementares, uma vez que
oneraram o sistema de saúde e tendem a aumentar o tempo para a tomada de decisão.
Palavras-chaves: Sarampo, Diagnóstico Laboratorial, Concordância, Saúde Pública
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Resumo

O sarampo é uma doença viral, imunoprevenível, altamente contagiosa. Desde fevereiro de 2018, o
Brasil tem registrado casos da doença nos estados de Roraima e Amazonas (AM). Neste estudo,
objetivou-se analisar a concordância entre os resultados dos exames laboratoriais utilizados no
diagnóstico do sarampo, realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do estado do
Amazonas (Lacen) e pelo Laboratório de Referência Nacional (LRN), durante o surto em 2018. Foram
analisados resultados registrados no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial, do Ministério da
Saúde, no período de fevereiro a junho de 2018. Os resultados de sorologia IgM para sarampo e RTPCR em tempo real realizados no LRN foram comparados com os resultados de sorologia IgM para
sarampo processados no Lacen do estado do Amazonas. O índice kappa foi utilizado para análise da
concordância entre os resultados. Dos 3.316 testes de IgM realizados no Lacen-AM, 198 (6%) foram
retestados para IgM e 70 (2%) exames de RT-PCR foram processados no LRN. Destes, até a semana
epidemiológica 25 de 2018, foram identificadas 30 amostras com resultados provenientes do Lacen e
do LRN, que puderam ser comparadas neste estudo. Observou-se baixa concordância entre IgM
realizado no Lacen e no LRN (kappa = 0,11). O IgM realizado no LRN também apresentou baixa
concordância (kappa = 0,26) em relação ao RT-PCR realizado no mesmo laboratório. Porém, ao
comparar os resultados de IgM do Lacen e RT-PCR do LRN, a concordância foi mediana (kappa =
0,47). Todas as 25 amostras com IgM reagente no Lacen apresentaram resultado “detectável” no RTPCR. Estudos sobre concordância entre os diferentes métodos e conjuntos diagnósticos são
importantes para proporcionar segurança no encerramento ou classificação de um caso suspeito. Este
estudo, com dados preliminares, indica uma concordância moderada entre os resultados de sorologia
do Lacen e de RT-PCR do LRN, com detecção viral em 100% das amostras que haviam apresentado
IgM reagente no Lacen. O fluxo de envio de amostras ao LRN deve ser sempre estimulado. No
entanto, uma vez que se tenha evidência da circulação do vírus em uma localidade, vale refletir sobre
a necessidade do reteste de exames ou da realização de exames complementares, uma vez que
oneraram o sistema de saúde e tendem a aumentar o tempo para a tomada de decisão.
Palavras-chaves: Sarampo, Diagnóstico Laboratorial, Concordância, Saúde Pública

CONDIÇÕES HIGIÊNICAS DE PONTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS CÁRNEOS NO
MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TEOTÔNIO VILELA – AL

Autores

Waléria Dantas Pereira 1, Jadna Cilene Moreira Pascoal 1, Daniela Cristina de Souza
Araújo 1, Tereza Carolina Pacheco Vanderley 2, Ismaell Avelino de Sousa Sobrinho 1,
Mirelly Raylla da Silva Santos 1

Instituição 1 CESMAC - Centro Universitário CESMAC (Rua Cônego Machado, 918. Farol), 2
UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido (R. Francisco Mota, 572 - Pres.
Costa e Silva, Mossoró - RN)
Resumo

Por estarem susceptíveis à contaminação nas mais diversas etapas da cadeia produtiva alimentar, os
alimentos podem tornar-se veículos de doenças transmitidas por alimentos. Aspectos relacionados à
origem da matéria prima, conservação, higiene das instalações e equipamentos, bem como o grau de
conhecimento e preparo dos manipuladores podem interferir na caracterização microbiológica dos
produtos. Nessa perspectiva, os mercados públicos são locais que apresentam, em sua maioria,
características como higiene nem sempre adequada, coleta de lixo irregular, qualidade de água
duvidosa e manipuladores com baixo nível sócio-econômico-cultural, e esses fatores podem contribuir
para contaminação, crescimento e proliferação de microrganismos, sejam eles deteriorantes ou
patogênicos. Diante do exposto, o trabalho teve por objetivo avaliar as condições higiênicas dos

pontos que comercializam produtos cárneos, encontrados no mercado público de Teotônio Vilela-AL.
Trata-se de um estudo de campo descritivo, de caráter qualitativo, realizado em todos os
estabelecimentos que comercializam produtos cárneos no mercado público do município supracitado.
Os pontos que comercializam produtos cárneos, encontrados no mercado público, foram avaliados
através da utilização de check list, baseado na legislação vigente a partir da Resolução da Diretoria
Colegiada (RDC) nº 216 de 15 de setembro de 2004. O instrumento de coleta continha 35 itens,
divididos em três (03) partes: higiene pessoal, higiene do ambiente e área física, higiene, manipulação
e armazenamento dos alimentos. No que diz respeito a higiene pessoal, alguns itens apresentaram
100% de não conformidades como: mãos não higienizadas, uniformes sujos e inadequados, utilização
de calçados sem sola antiderrapante, conversa e tosse durante manipulação de alimentos e falta de
organização no ambiente de trabalho. Também foram observados 100% de não conformidades em
relação à higiene do ambiente e área física e higiene durante manipulação e armazenamento dos
alimentos. Sendo assim, os resultados mostram que os pontos que comercializam produtos cárneos
no mercado público do município de Teotônio Vilela, em Alagoas, encontram-se fora dos padrões
preconizados pela legislação em diversos aspectos; o que caracteriza, possivelmente,
comercialização de alimentos impróprios para o consumo humano, constituindo-se assim um grave
problema de saúde pública.
Palavras-chaves: Doenças Transmitidas por Alimentos, Mercados Públicos, Produtos Cárneos.
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Resumo

Para um alimento tornar-se fonte de nutrientes imprescindíveis aos humanos, deve ser processado
dentro de um controle de etapas, utilizando-se matérias-primas de boa qualidade, condições higiênicosanitárias satisfatórias, e ser convenientemente armazenado e transportado. Quando não obedecidas
essas condições, o alimento pode tornar-se fonte de microrganismos deteriorantes ou patogênicos.
Nessa perspectiva, no Brasil, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, as condições higiênico–
sanitárias das hortaliças comercializadas nas feiras e nos mercados públicos são precárias e
constituem um fator importante na epidemiologia de enteroparasitoses, viroses intestinais e
toxinfecções alimentares; tendo em vista que a realidade desses ambientes não condiz com as
recomendações sanitárias para a manipulação de alimentos. Sendo assim, o trabalho teve como
objetivo avaliar as condições de higiene dos pontos que comercializam hortifrúti nos mercados
públicos de Maceió/AL. Trata-se de uma pesquisa descritiva e de natureza qualitativa realizada a partir
da aplicação de um check list, de conformidade e não conformidade, baseado na RDC n.º 216, do
Ministério da Saúde, de 15 de setembro de 2004. O instrumento de coleta continha 35 itens, divididos
em três (03) partes: higiene pessoal; higiene, manipulação e armazenamento dos alimentos; e higiene
do ambiente e área física. Os resultados obtidos mostram que das 320 bancas dos mercados públicos
de Maceió, que comercializam produtos hortifrútis demonstraram um índice de 100% (cem por cento)
de não conformidades em todos os itens avaliados. Desta forma, conclui-se que a comercialização
dos produtos hortifrútis não respeita a legislação vigente quanto as boas práticas na manipulação de
alimentos, pois existem graves problemas higiênico-sanitários que comprometem a qualidade dos
produtos e colocam em risco a saúde do consumidor, haja vista que são produtos nos quais não se
encontra nenhuma referência quanto a sua origem e segurança, em relação a utilização de agrotóxico,
manuseio, transporte e os manipuladores que atuam nesses mercados públicos apresentam
despreparado para atuar em relação à manipulação de alimentos e não seguem a legislação vigente
no país no que diz respeito à segurança alimentar.
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Resumo
Mercados públicos são locais de grande importância em cidades brasileiras, onde se preservam e disseminam hábitos,
costumes e cultura da população, contribuindo para a formação da tradição de uma cidade. Entretanto, os mercados públicos,
especialmente da região Norte e Nordeste do país, são locais que podem apresentar higiene nem sempre adequada, coleta
de lixo irregular, qualidade de água duvidosa e manipuladores com baixo nível sócio-econômico-cultural. Tais fatores
contribuem para contaminação de microrganismos deteriorantes ou patogênicos que podem ser prejudiciais à saúde por
causarem desde toxinfecções brandas e autolimitadas até patologias graves; que a depender do indivíduo pode, inclusive,
levar à morte. Sendo assim, o trabalho teve como objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias encontradas nos
mercados públicos que comercializam produtos cárneos, no município de Maceió/AL. Trata-se de um estudo de campo
descritivo, de caráter qualitativo, realizado em todos os seis mercados públicos registrados na Secretaria Municipal do
Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária (SEMTABES) localizados na cidade de Maceió, que continham
estabelecimentos para a comercialização de produtos cárneos. Os pontos que comercializam produtos cárneos, encontrados
nos mercados públicos, foram avaliados através de check list, baseado na legislação vigente a partir da Resolução da
Diretoria Colegiada (RDC) nº 2016 de 15 de setembro de 2004. O instrumento de coleta continha 35 itens, divididos em três
(03) partes: higiene pessoal; higiene, manipulação e armazenamento dos alimentos; e higiene do ambiente e área física. Os
resultados obtidos mostram que os mercados públicos de Maceió, que comercializam carne in natura, apresentam não
conformidades de 2,95% (manipuladores fumando) até 100% (não uso ou uniformes inadequados) nos itens de higiene
pessoal; de 85,89 (condições gerais e temperatura ambiente) a 100% (contaminação cruzada, não congelamento e carnes
expostas) em relação a higiene, manipulação e armazenamento de dos alimentos; e de 0% (ventilação e iluminação) a 100%
(retirada de lixo, presença de pragas e animais) nos quesitos de ambiente e área física. Sendo assim, tornam-se necessários
investimentos na área física e treinamento para os manipuladores, com a finalidade de implementar as boas práticas de
higienização e manipulação, para reduzir o risco à saúde pública da exposição aos perigos provenientes do consumo de
alimentos perecíveis contaminados.
Palavras-chaves: Mercados Públicos, Produtos Cárneos, Doenças Transmitidas por Alimentos.
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Resumo
Com o passar dos anos o comércio de rua foi se desenvolvendo informalmente além de grandes redes de fast food que
também tiveram a oportunidade de se instalarem no Brasil. Neste cenário surge o Food Truck como um modelo de negócio
bem difundido atualmente. O presente estudo teve como objetivo avaliar as condições higiênico-sanitárias em Food Truck na
cidade de Maceió-AL. Foram utilizados check list para a observação das boas práticas de fabricação de alimentos em 30
unidades distribuídas em diferentes bairros da cidade conforme a RDC 216/2004 da ANVISA. Foram classificados de acordo
com o percentual de adequação a resolução como: Bom (76-100%), Regular (51-75%) e Ruim (0-50%). Realizou-se
orientação prévia e após 30 dias o perfil identificado foi: Bom 17 (56,8%), Regular 8 (26,6%) e Ruim (16,6%). O resultado
reflete a importância da educação sanitária além de expor a necessidade do conhecimento de noções básicas de boas
práticas a fim de auxiliar os manipuladores na produção de alimentos com qualidade higiênico-sanitária adequada e de forma
segura que não ofereça risco a saúde da população.
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Resumo
O consumo de alimentos em eventos de massa é crescente no país gerando uma preocupação quanto à qualidade e segurança dos
alimentos comercializados. O presente estudo teve como objetivo verificar as condições higiênico-sanitárias de restaurantes e
lanchonetes em 2 reveillons de grande porte na cidade de Maceió-AL. Os eventos foram realizados em 2016 com capacidade para 5000
pessoas cada um. Foram utilizados check list para observação das boas práticas de fabricação de alimentos nos 50 restaurantes e
lanchonetes conforme a RDC 216/04 e 43/15 da ANVISA. As inadequações confirmadas foram: 10 (20%) recebimento, 22 (44%)
preparo, 8 (18%) armazenamento, 12 (24%) exposição ao consumo. A falha no preparo dos alimentos aponta para o risco de
contaminação dos alimentos elaborados tornando-os inseguros com a possibilidade de ocorrência de surto de doenças de origem
alimentar resultando em agravos à saúde. Os resultados obtidos permitem sinalizar a necessidade de treinamento dos manipuladores e
organizadores com melhoria na infraestrutura dos réveillons além de outras ações que visem a produção de alimentos seguros que não
comprometam a saúde do consumidor.
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Resumo
As leishmanioses integram um grupo de doenças zoonóticas causadas por protozoários do gênero Leishmania, cujo reservatório no
meio urbano é o cão. A escola é um espaço importante para promover a saúde e a prevenção de doenças. Objetivou-se realizar o
levantamento do conhecimento de estudantes do ensino médio sobre a Leishmaniose Visceral Canina em escolas do município de
Salinas, Minas Gerais. A pesquisa, de caráter qualiquantitativo, ocorreu através da aplicação de 298 questionários, contendo questões
discursivas e de múltipla escolha sobre Leishmaniose Visceral Canina (LVC). Alunos do 1° ao 3° ano do ensino médio, de diferentes
turnos, com faixa etária média de 15 a 18 anos, oriundos de quatro escolas de diferentes bairros participaram da pesquisa. Os
resultados foram calculados por meio de proporção simples. O percentual médio de respostas corretas foi de 47,25% (1.549 respostas
corretas/3.278 questões respondidas). Quando questionados se já ouviram falar em LVC, 73% (219/298) respondeu que sim, e 68,45%
(204/298) disse que é uma doença que afeta principalmente cães, e que pode atingir humanos. Um percentual de 66% (197/298)
informou que é transmitida pela picada do inseto vetor, e 61,74% (184/298) sabia que é um mosquito da espécie Lutzomia longipalpis.
Em relação ao habitat do mosquito 25,83%(77/298) informou que o habitat é em lugares úmidos e escuros. Um percentual 68,12%
(203/298) disseram saber da importância do cão na transmissão da doença, 73,48% (219/298) possui um ou mais cães em casa, e
destes, 36,52% (80/219) já fez o exame de LVC em seus cães. Sobre o conhecimento da sintomatologia da doença, 77,85% (232/298)
demonstrou conhecer pelo menos um sintoma. Um percentual de 56,37% (168/298) respondeu que deve procurar um veterinário
quando suspeitar de um cão com sintomas da LVC. Sobre as medidas de prevenção e controle recomendadas pelo Ministério da Saúde,
20,46%(61/298) disse que deve ser feito o combate do mosquito transmissor através da dedetização e 20,46% (61/298) dos
entrevistados sabia que existe tratamento para LVC em cães, apesar de não saberem o nome do medicamento, informando apenas que
se dá por meio de vacinas e remédios. Esses resultados revelam a necessidade de promoção de mais ações educativas de
conscientização no âmbito escolar, como palestras, panfletos, com foco em questões relacionadas ao controle e profilaxia da LVC, uma
vez que os estudantes podem ser disseminadores desse conhecimento.
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Resumo
As doenças parasitárias na gestação são frequentes, uma vez que as gestantes são um público com características especiais,
apresentando uma imunodeficiência temporária. Objetivou-se verificar o conhecimento de gestantes sobre parasitoses no município de
Salinas, Minas Gerais. Para isso, em maio de 2018 foi realizado um estudo descritivo qualiquantitativo, através de um questionário com
15 perguntas relacionadas ao conhecimento sobre parasitoses, transmissão, diagnóstico e tratamento, bem como hábitos de higiene
para a prevenção. Escolhidas aleatoriamente, participaram da pesquisa 25 gestantes em atendimento pré-natal em Unidades Básicas de
Saúde do município. O critério de seleção foi a concordância em participar, respeitando o caráter sigiloso da pesquisa. As respostas
obtidas foram calculadas em percentual simples. Das gestantes participantes, 88% (22/25) responderam corretamente o que é um
parasita; 100% (25/25) assinalaram assertivamente ao menos uma forma de transmissão e 88% (22/25) responderam ao menos uma
opção correta sobre a localização no hospedeiro onde pode ocorrer uma infecção parasitária. Sobre sintomas das parasitoses, 100%
(25/25) souberam responder algum dos sintomas de um indivíduo com suspeita de infecção parasitária. Com relação ao diagnóstico,
36% (9/25) afirmaram já terem feito o exame de fezes, apesar de não se lembrarem quando, seguido de 32% (8/25) que disseram fazer
exame de fezes uma vez ao ano, 28% (7/25) de seis em seis meses e 4% (1/25) revelaram nunca terem feito. No que se refere a
tratamento, 40% (10/25) afirmaram já terem tomado vermífugo, apesar de não se lembrarem quando, e outros 40% (10/25) disseram
que nunca tomaram e 10% (5/25) que afirmaram tomar de seis em seis meses. Questionadas sobre prevenção das parasitoses, 100%
(25/25) disseram ter o hábito de lavar as mãos antes de comer, ao chegar da rua e após ir ao banheiro, além de não consumirem carne
mal passada. Diante do exposto, pode-se inferir que as gestantes avaliadas têm conhecimento sobre os conceitos básicos de
parasitoses e sua prevenção, porém necessitam de orientação no tocante ao diagnóstico e tratamento. O presente estudo revelou a
necessidade de uma atenção efetiva em educação sanitária para a conscientização das gestantes sobre a realização periódica do
exame coproparasitológico, assim como a correta utilização do vermífugo, contribuindo para a prevenção de novas reinfecções desse
grupo suscetível, melhorando sua qualidade de vida.
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Resumo
A toxoplasmose é uma doença parasitária causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, presente fezes de gatos na forma de oocistos.
Pode causar aborto, cegueira ou retardo mental nos casos de transmissão congênita, podendo ser letal em indivíduos com baixa
imunidade, como gestantes. Objetivou-se realizar um levantamento do conhecimento de gestantes sobre toxoplasmose no município de
Salinas, Minas Gerais. Trinta gestantes escolhidas aleatoriamente, que buscaram atendimento em Unidades Básicas de Saúde do
município em abril de 2018, responderam um questionário com perguntas relacionadas a aspectos socioeconômicos e conhecimento
sobre a toxoplasmose. Os resultados revelaram que um percentual de 43,3% (13/30) declarou ter ensino médio completo e outros 40%
médio incompleto. Um percentual de 70% (21/30) tem renda de um a dois salários mínimos e 30% (9/30) não tem renda salarial fixa.
Vinte e cinco gestantes confirmaram ter saneamento básico em casa, representando 83,3% e 56,67% (17/30) consomem somente água
filtrada, seguido de 26,67% (8/30) que consomem água mineral. O restante relatou consumir água de torneira e de outras fontes. Sobre
o conhecimento da doença, 40% (12/30) disseram estar relacionada com gatos e 13,3% (4/30) afirmaram acometer apenas gestantes.
Com relação a transmissão, 73,3% (22/30) optaram pelas alternativas de contato direto com fezes de gato parasitado e ingestão de
alimentos contaminados. Sobre as formas de prevenção, 50% (15/30) falaram da importância de lavar as mãos e os alimentos e comer
carne bem cozida/assada; 33,3% (10/30) afirmaram evitar contato com animais e 11,8% (5/30) optaram por se desfazerem dos gatos
domiciliados. Conclui-se que há carência de informações acerca do que é a toxoplasmose e seu público alvo. Ao se tratar de aspectos
relacionados à transmissão e prevenção, as gestantes demonstraram confusão nas respostas, marcando opções corretas e incorretas.
Os métodos de prevenção assinalados se destinam a quaisquer parasitoses, não significando conhecimento direto da toxoplasmose. A
falha nas informações corretas sobre a toxoplasmose e suas formas de transmissão e prevenção pode colaborar com maiores riscos de
contaminação pelo protozoário, o que pode comprometer a gestante e o feto. A conscientização sobre educação em saúde pode ser
adotada durante o pré-natal, alertando as gestantes sobre essa importante zoonose.
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Resumo
A Vigilância em Saúde Ambiental (VSA), órgão público para conhecimento e detecção de mudanças nos fatores determinantes e
condicionantes do meio ambiente que intervêm na saúde humana, almejando identificar métodos de prevenção de agravos à saúde. Em
João Pessoa o Centro de Vigilância Ambiental e Zoonoses está ligado a Secretaria de Saúde formada por técnicos de nível superior e
médio. Nosso objetivo é relatar a experiência de residentes multiprofissionais em Saúde da Família e Comunidade no processo de
Educação Permanente em Saúde (EPS) sobre VSA em Unidade Integrada de Saúde da Família do município de João Pessoa. O
público alvo foram médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O estudo trata-se do registro de diário de campo, descritivo,
observacional com análise qualitativa, após estágio dos residentes no setor VSA, aguçando o interesse em planejar a EPS para a
equipe de saúde com intuito de reflexão sobre o serviço, utilizando-se de discussão sobre nível de conhecimento da VSA, palestra e
rodas de conversas, ministradas pelo responsável da VSA e residentes. O resultado apontou desconhecimento dos profissionais sobre a
VSA, associando a atribuições da Policia Ambiental, Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente (SEMAM) e Empresa Municipal de
Limpeza Urbana (EMLUR). Porém, após a EPS evidencia compreensão das funções da VSA referente ao planejamento, coordenação,
execução e avaliação das políticas de controle de riscos biológicos e não biológicos e desenvolvimento de programas de controle de
roedores, raiva, criatórios urbana, esquistossomose mansônica, dengue, leishmaniose visceral, animais sinantrópicos e peçonhentos e
qualidade da água. Aguçando os profissionais a incentivarem os agentes comunitários a combater os focos de roedores na comunidade.
Logo, confirma-se que a falta de informação dificulta o fortalecimento da saúde, muitos casos podem ser subnotificados. Mas a EPS é
uma estratégia de estima para incentivo de reflexões críticas, propondo o encontro entre o mundo da formação e o mundo do trabalho,
através da interseção entre o aprender e o ensinar promovendo transformações no trabalho; com isso o profissional é apto a identificar o
problema e se necessário orientar a procurar da VSA, permitindo o acompanhamento e interação do indivíduo com o meio ambiente.
Portanto, o processo de educação permanente contribuiu de forma positiva na produção do saber, fortalecendo o serviço público e
colaborando para redução de danos a saúde da população.
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Resumo
A prevenção das zoonoses começa primeiramente com a conscientização da população. Os problemas relacionados à saúde animal e
saúde pública podem ser minimizados quando se aplica a educação em saúde. Objetivando avaliar o conhecimento e conscientizar a
população sobre a raiva, realizou-se um diagnóstico sobre essa importante zoonose, através da aplicação de questionário na feira livre
da cidade de Areia, Paraíba. Foram entrevistadas 50 pessoas e realizada a conscientização sobre cada pergunta desse questionário,
além da entrega de folders educativos. Quando perguntados sobre quais animais transmitem a raiva, 96% das pessoas entrevistadas
souberam responder, e 4% não, citando papagaios, calopsitas e canários, como possíveis transmissores. Quanto à forma de
transmissão da raiva, a alternativa “apenas por mordedura” foi a mais frequente com 52% das respostas. Ademais, os participantes
foram questionados: “Ao se deparar com um morcego em sua residência, ou em outro local qualquer durante o dia, qual sua reação?”
Metade dos entrevistados relatou que expulsariam do local, 32% matariam com a vassoura, 10% não sabiam responder e apenas 8%
procurariam o serviço de saúde. Quando questionados sobre qual o procedimento correto a ser adotado após ser mordido por um
animal que possa transmitir a raiva, 50% dos entrevistados afirmaram que procurariam com urgência o Serviço de Saúde e 50%
relataram lavar o ferimento e logo após procurar o Serviço de Saúde. Quando questionados sobre a frequência da vacinação antirrábica
de cães e gatos, 44% responderam que a forma correta é uma vez ao ano, 22% duas vezes ao ano e 34 % dos entrevistados relatam
não saber como seria a forma correta de vacinação desses animais, fato preocupante, pois dentre o universo de animais de estimação,
cães e gatos são geralmente os de eleição, estando presentes em grande contingente dos lares. As informações obtidas respaldam a
necessidade de realizar trabalhos educativos constantes sobre a prevenção dessa e outras zoonoses em toda a cidade, além do
estabelecimento de um canal de comunicação entre veterinários e o governo municipal. A educação é a maneira mais eficiente de
informar, mudar hábitos e transformar as pessoas em difusoras de conhecimento e em vigilantes ativos. O conhecimento e a educação
formam, portanto, a base de qualquer programa de prevenção, controle e erradicação de doenças.
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Resumo

O estreito convívio do homem com seus animais de estimação aumentam a exposição e a
probabilidade de transmissão de agentes com caráter zoonótico. Objetivou-se avaliar o conhecimento
e profilaxia de zoonoses entre pais de alunos do primeiro ano do ensino fundamental de uma escola
pública de Salinas, Minas Gerais. Em junho de 2018, foi realizado um inquérito através da aplicação
de questionários sobre zoonoses, que foram levados pelos alunos para os pais, como tarefa de casa e
trazidos no dia seguinte. Foram analisados questionários respondidos por 26 pais e os resultados
foram calculados por meio de proporção simples. A maior parte dos entrevistados, representados por
um percentual de 30,8% (8/26) informaram ter o ensino médio completo. Um percentual de 46,1%
(12/26) alegaram ter renda de até um salário mínimo e nenhuma família tem renda superior a cinco
salários mínimos. Com relação às zoonoses, 57,7% (15/26) já ouviu falar em zoonose, e destes,
somente 6,66% (1/15) sabem o que significa. Um percentual de 23,1% (6/26) conhece alguma
zoonose, sendo citadas raiva, toxoplasmose, leptospirose, leishmaniose e sarna. Sobre formas de
transmissão, 34,6% (9/26) informaram conhecer, citando a participação de microrganismos como
bactérias, vírus e protozoários, picada de mosquito, mordida de cachorro e água contaminada. Com
relação aos sinais clínicos 23,1% (6/26) conhece algum, sendo citados dor de cabeça, febre, diarreia,
raiva e salivação. Um percentual de 15,4% (4/26) compreendem fatores que contribuem para o
aumento das zoonoses, citando crescimento populacional, falta de saneamento básico, água parada e
lixo, além de ausência de vacinação dos cães. Dois pais (7,7%) citaram medidas para evitar a doença,
como manter o ambiente limpo e vacinação dos animais de estimação. Dos entrevistados 76,9%
(20/26) acreditam não ter um papel relacionado à zoonose. Os 23,1% (6/26) restantes, afirmam ter um
papel, no entanto, somente 50% (3/6) consegue descrevê-la, citando orientação às pessoas quanto à
prevenção e cuidados.
Um percentual de 80,7% (21/26) afirmaram faltar campanhas de
conscientização sobre zoonoses e desses, 71,4% (15/21) citaram medidas como campanhas
educativas, panfletos e palestras, e 19,1% indicaram educação para profissionais da saúde. A partir
desses resultados, pode-se inferir que há carência entre pais de alunos do primeiro ano do ensino
fundamental de uma escola pública de Salinas sobre zoonoses, sua transmissão, controle e profilaxia.
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Resumo
Animais de companhia encontram-se em estreita relação com os seres humanos e, apesar da convivência intensa, os métodos de
guarda responsável não vem sendo adotados, resultando na reprodução desenfreada desses animais e no aumento das zoonoses,
incidindo diretamente na saúde pública. Logo, ações que alertem e conscientizem sobre zoonoses e a responsabilidade de possuir
animais de estimação são fundamentais. Objetivou-se com esse trabalho realizar um diagnóstico do conhecimento da população do
município de Bananeiras-PB, sobre guarda responsável e zoonoses, a fim de promover atividades de conscientização da população
acerca da problemática. Para tanto, foram aplicados questionários junto à população da zona urbana e zona rural do município.

Observou-se que das 50 pessoas entrevistadas 48% relatam existir animais abandonados nos locais onde residem, 44% se incomodam
com a presença desses animais e 26% relatam que já foram atacados por cães ou gatos abandonados. Do total de entrevistados, 90%
reconhecem a importância do controle reprodutivo e diz ter conhecimento sobre as zoonoses. Quando questionados sobre animais
peçonhentos, 80% dos entrevistados acreditam que esses animais possam transmitir zoonoses, 52% acreditam que uma maior higiene
nas residências é suficiente para evitar a ocorrência destes animais e 56% reconhecem que, em caso de incidentes, é imprescindível o
encaminhamento médico. Quanto às perguntas relacionadas à guarda responsável, observou-se que 62% possuem animais de
companhia, 22% já tiveram seus animais doentes, 84% sabem que os animais podem transmitir zoonoses, 80% relataram vacinar os
animais, apenas na campanha de vacinação antirrábica, desconhecendo dessa forma outras zoonoses que podem ser prevenidas
através da vacinação. Quando questionados se já haviam levado seu animal ao Médico veterinário, apenas 22,5% disseram que sim, o
que é preocupante uma vez que além de verificar as condições gerais de saúde do animal, esses profissionais são os responsáveis por
auxiliar em um cronograma de vacinação e vermifugação completo prevenindo dessa forma as zoonoses. A análise dos dados
demonstra a necessidade de realização de atividades socioeducativas que abordem temas sobre o bem-estar animal, guarda
responsável, controle populacional e zoonoses junto à comunidade do município de Bananeiras contribuindo assim para um maior
conhecimento sobre bem-estar animal e para uma melhoria na qualidade de vida da população.
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Resumo

Aproximadamente 60% dos patógenos emergentes são originados de animais silvestres, sendo os
mamíferos os principais hospedeiros. Dentre os marsupiais do gênero Didelphis, os quais são restritos
às Américas, as espécies Didelphis aurita e Didelphis albiventris se destacam pela ampla distribuição
no Brasil e por atuarem como hospedeiros de diversos patógenos transmissíveis para humanos. A
redução dos habtats naturais resultou na adaptação dessas espécies ao ambiente humano. A caça
desses animais, por necessidade alimentar ou hábito cultural, intensifica a exposição a patogênos
com potencial zoonótico. De novembro a dezembro de 2016, foram aplicados questionários
semiestruturados a uma comunidade rural no nordeste do Brasil, abordando conhecimentos, práticas
e percepções sobre a interação humano-didelfídeos e a possível exposição a zoonoses. O total de
respondentes foi 213. Com base em fotografias das espécies D. albiventris e D. aurita, 91.2% e 78%,
respectivamente, foram identificadas pelo nome popular de sariguê. 61% (130/213) acreditam que o
sariguê possa transmitir doenças, 4.7% (10/213) declararam que não transmite e 34% (74/213) não
souberam responder. O consumo de carne de sariguê foi declarado por 20.2% (43/213), dos quais
58.1% (25/43) admitem a possibilidade de transmissão de doenças por esses animais. Apenas 15.9%
(34/213) dos respondentes tinham nível de escolaridade média ou superior. A distribuição destas
frequências é discutida de acordo com o nível educacional dos respondentes. Os resultados revelam a
necessidade de realizar ações de comunicação em saúde, promovendo o conhecimento da
comunidade sobre a possível exposição a patógenos decorrente do consumo desses marsupiais.
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Resumo

Atualmente, muito se tem discutido acerca da Febre Amarela (FA), devido ao novo surto da doença
que está acontecendo no país. A enfermidade é infecciosa, porém não contagiosa, possuindo como
agente causador da moléstia o arbovírus do gênero Flavivírus (Flavus = amarelo), que corresponde à
família Flaviviridae. O mesmo vírus está associado à manifestação de várias doenças, como: dengue,
West Nile, Rocio e encefalite. A patologia apresenta-se de forma endêmica e enzoótica em períodos
sazonais, em especial durante os meses de janeiro a abril. As regiões de florestas tropicais são as
mais propensas à doença, como em várias áreas da América do Sul (bacias dos rios Amazonas e
Araguaia-Tocantins) e da África (rios Nilo e Congo), sendo este o habitat natural do inseto responsável
por sua disseminação. O objetivo do estudo foi analisar as principais características dos surtos de
Febre Amarela no Brasil e os meios utilizados para o controle da epidemia em diferentes contextos na
história do país, visto a importância da compreensão desse processo para atuação na atual epidemia.
. A partir dessa realidade foi realizada uma revisão sistemática, em bases de dados eletrônicos
(Lilacs, Portal Regional da BVS e Scielo), de artigos publicados sobre a temática. Foram identificados
15 artigos de acordo com critérios de inclusão para análise da tríade “Febre Amarela”, “Epidemia” e
“Brasil”. Nesses estudos, percebeu-se o aumento progressivo de novos casos de febre amarela em
seres humanos como em primatas, a área de circulação do vírus vem aumentando consideravelmente
nos últimos anos no Brasil, o que dificulta uma delimitação precisa. Essa realidade ressalta a
possibilidade da reinfecção da febre amarela em seu ciclo urbano, sendo o último caso registrado no
Brasil em 1942, esse contexto demanda a atuação de forma intersetorial no intuito da realização de
ações de combate de caráter estrutural.
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Resumo
A Vigilância Epidemiológica Hospitalar (VEH) tem por objetivo detectar, de modo oportuno, as doenças transmissíveis e os
agravos de importância nacional ou internacional, bem como a alteração do padrão epidemiológico em regiões estratégicas
do país. Essa estratégia é desenvolvida em Núcleos Hospitalares de Epidemiologia (NHE), que atuam como unidades
sentinelas para a Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar de Interesse Nacional (REVEH). Objetivou-se descrever a
representatividade das notificações realizadas pelos NHE pertencentes à REVEH em relação à totalidade das notificações
registradas no Brasil, no período de 2014 a 2017. Foi realizado um estudo descritivo, analisando as bases de dados do
SINAN. A Portaria norteadora para o levantamento dos NHE componentes da REVEH foi a Portaria GM/MS n° 48/2015.
Foram incluídas todas as notificações de doenças de notificação compulsória, conforme estabelecido pela Portaria GM/MS nº
204/2016. Para a realização do tratamento e tabulação dos dados foi utilizado o software Stata 13.0. Os 233 NHE estão
distribuídos por todas as regiões e estados, destacando-se as regiões sudeste e nordeste. Os estados com maior número de
NHE são São Paulo com 41 (17,6%) e Pernambuco com 22 (9,4%). No período em estudo, foram realizadas 15.299.689
notificações compulsórias no país. Destas, 1.344.621 (8,8%) foram realizadas por NHE pertencentes à REVEH. A dengue foi
a doença mais frequentemente notificada pelos NHE (15,8%), seguida por violência doméstica, sexual e/ou outras violências
(14,9%), acidente por animal potencialmente transmissor da raiva (12,8%), acidente por animais peçonhentos (9,8%) e
acidente de trabalho grave/fatal e/ou em crianças e adolescentes (6,1%). Os 233 NHE foram responsáveis por uma proporção
substancial das notificações compulsórias do país. Esses estabelecimentos possuem características específicas que
justificam o alto número de notificações, tais como, serem referências municipais, estaduais ou regionais, bem como serem,
muitas vezes, especializados em atendimentos de pacientes com doenças infectocontagiosas. A capacidade de captação de
notificação dos NHE pertencentes à REVEH reforça a importância das ações de VEH no país. A ampliação da estratégia, com
a inclusão de núcleos que atualmente não fazem parte da REVEH, impulsionaria a detecção de agravos e doenças de
notificação compulsória e poderia ter impacto positivo sobre a qualidade das notificações.
Palavras-chaves: Notificação de Doenças, Hospitais, Serviços de Vigilância Epidemiológica
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Resumo

Conhecida por diversos nomes, a leptospirose foi descrita pela primeira vez em 1886. Hoje, sabe-se
que o agente pertence à ordem Spirochaetales, família Leptospiraceae e gênero Leptospira. A espécie
patogênica para o homem é a L. interrogans. As leptospiroses constituem verdadeiras zoonoses, são
capazes de afetar animais domésticos e selvagens, determinando quadro clínico variável, desde
infecção inaparente até doença fatal. O principal animal reservatório das leptospiroses é o rato, pois é
capaz de permanecer eliminando o microrganismo pela urina por toda sua vida. Ele é considerado um
dos principais responsáveis pela transmissão ao homem, tendo distribuição universal. Nesse sentido,
esse trabalho tem por objetivo correlacionar o número de casos de leptospirose notificados entre os
meses de maio a agosto dos anos de 2007 a 2017, no estado de Alagoas. Trata-se de um estudo
quantitativo, transversal e retrospectivo, sendo utilizados dados secundários obtidos pelo Sistema de
Informações de Agravos de Notificação. A infecção no homem ocorre pelo contato direto com a urina
dos animais contaminados ou por contato indireto com água contaminada com urina de ratos
infectados. A incidência da leptospirose é sazonal em vários países relacionada principalmente com
chuvas, enchentes ou catástrofes ecológicas. Foram identificados 410 casos de Leptospirose em
Alagoas, entre 2007 e 2017, com maior número de casos em 2011 com 56 casos. Observou-se um
maior acometimento dos indivíduos entre 20 e 49 anos, sendo o sexo masculino o mais frequente,
dados condizentes com outros estudos epidemiológicos realizado na região nordeste. Entre o número
de casos notificados, os indivíduos pardos foram os mais acometidos (92,68 %). A percentagem de
óbitos pelo agravo notificado foi de 11%. O maior número de casos foi em indivíduos com ensino
fundamental incompleto correspondendo a (71,46%). Notou-se maior número de distribuição dos
casos entre os meses de maio seguido de julho, os quais correspondem aos maiores índices
pluviométricos para o estado. Conclui-se, portanto, que as exposições à leptospirose no estado de
Alagoas no período chuvoso estão relacionadas às más condições de moradias e saneamento
precário, atingindo em proporção importante as populações que moram em favelas e periferias das
grandes cidades.
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Resumo
A internet está cada vez mais presente na rotina das pessoas devido à expansão das redes sociais virtuais. Políticas e
práticas de controle, vigilância e prevenção contra o Aedes aegypti têm sido baseadas, por vezes, em inovações digitais,
incluindo softwares para levantamento epidemiológico e na Internet com seus dispositivos tecnológicos. O monitoramento
dessas mídias pode ser usado como um modelo preditivo por profissionais da saúde e gestores públicos, uma vez que as
interações ali existentes podem deslocar informações e saberes para um espaço público, promovendo um melhor
entendimento sobre os processos de enfrentamento humano na proposição de ações junto à saúde e às políticas públicas. O

objetivo desta pesquisa é analisar a veiculação de informações nas mídias sobre a Dengue e o Aedes aegypti que estejam
relacionadas às ações implementadas para o enfrentamento da doença, com vistas ao aprimoramento de políticas públicas na
gestão de saúde. A metodologia quali-quantitativa consistiu no uso do aplicativo Buzzmonitor para monitorar e coletar
informações nas redes Facebook, Twitter, Instagram e Youtube com vistas a um levantamento sistemático daquelas ações. As
3 palavras-chaves da busca são “Dengue”, “Aedes” e “aegypti”, durante um período de 24h, entre os dias 13 de maio e 13 de
junho de 2018. Foram veiculadas 230 postagens (impactando 4.950.580 ações midiáticas, como Likes e Views), sendo a
maioria do Twiter, com 61% de caráter negativo. Há uma tendência crescente das postagens a partir das 06h, com máximo
em torno das 16h. Apenas 7 postagens foram feitas diretamente pelo Governo Federal, via Campanha “Mosquito Não”. Outras
3 foram específicas do Ministério da Saúde. A cidade brasileira de São Luís-MA se destacou por envolver o maior número de
agentes (com 11 postagens, das 226 encontradas no Twitter) na veiculação das postagens, todas replicadas da sua
prefeitura, a qual promove ações midiáticas de fortalecimento ao controle e combate ao Aedes aegypti. Ressalta-se que esta
cidade apresentou entre 2001-2012 a menor incidência de dengue, dentre as capitais do Nordeste, com 152,1 casos/100.000
hab. Portanto, os profissionais de saúde devem considerar a importância do uso das redes sociais digitais para ampliar e
facilitar as ações de enfrentamento à dengue. Muito ainda deve ser feito pelo Governo Federal no que tange essas ações,
mas, é digno de atenção o envolvimento da prefeitura de São Luís, e o seu modelo de gestão, na prevenção dessa doença.
Palavras-chaves: Febre da Dengue, Formulação de Políticas, Prevenção e Controle, Redes Sociais
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Resumo

Introdução: A notificação compulsória refere-se à comunicação de determinada doença ou agravo à
saúde, à autoridade sanitária. A completude dos campos das fichas é de extrema importância para
acompanhar a dinâmica das doenças e nortear intervenção. Objetivo: Verificar a completitude do
banco de dados do SINAN, em relação aos casos de arboviroses em Nova Iguaçu-RJ, no período de
2014/2017 e identificar as dificuldades no preenchimento das fichas. Desenho do estudo: Trata-se de
um estudo descritivo e transversal, baseado nas fichas de notificação da Dengue, Zika e
Chikungunya, composta pelo total de 13.758 registros (SINAN). Métodos: Para não-completitude,
utilizamos campos em branco, os classificados como ignorados e erros de preenchimento. Uma
escala do Ministério da Saúde foi usada para verificar a qualidade das informações baseada no
percentual de preenchimento das fichas, classificando-as como: excelente ou boa (>90%); regular
(entre 70 e 89%); ruim (<70%). Após essa análise, aplicamos um questionário para os colaboradores
da notificação compulsória, para analisar as maiores demandas que justifiquem o preenchimento
incompleto das fichas e realizamos um treinamento. O estudo foi submetido ao CEP e aprovado sob
CAAE n.º 59768816.0.0000.8044. Resultados: Observamos que 18 campos das fichas tinham
escassez de dados. Pode-se observar que a maioria (50%;n=9) eram “essenciais”; 22% (n=4) eram
“obrigatórios”; 22% (n=4) não apresentaram categorização e foram identificados “não discriminado”
(ND); e 6% (n=1) foram considerados “campos-chave”. A completitude dos campos ND foi classificada
como regular (75%; n=3). Para os campos “obrigatórios”, a maior parte foi classificada com
completitude ruim (75%; n=3). Os campos essenciais apresentaram completitude regular (89%;n=8).
Os colaboradores afirmaram que o problema está nos prontuários dos pacientes, pois têm
informações incompletas ou ilegíveis. Discussão: Os campos essenciais das fichas apresentam
menos índice de preenchimento. A ausência das informações foi relacionada ao prontuário já que
essas notificações no município em estudo são feitas por técnicos com base nos prontuários e não
pelo profissional de saúde no momento do atendimento. Conclusão: As fichas tinham dados
ausentes, ignorados ou preenchidos incorretamente e campos obrigatórios e essenciais tinham
completitude regular ou ruim. Os colaboradores da vigilância informaram que os prontuários dos
pacientes, têm informações incompletas ou ilegíveis.
Palavras-chaves: Dengue , Epidemiologia , Febre de Chikungunya, Vigilância epidemiológica, Zika
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Resumo

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) é uma organização de caráter
científico, educacional e assistencial. Em geral, os hemocentros são responsáveis por coletar,
processar, armazenar e distribuir o sangue e seus derivados. Apesar da evolução envolvendo a hemoterapia, a porcentagem de descarte de bolsas ainda é considerada relativamente alta no Brasil. O
percentual de descarte de bolsas de sangue é um parâmetro relevante para monitorar a positividade
de cada teste realizado na rotina, é um dado importante para avaliação da qualidade da saúde de uma
população de doadores. O presente estudo teve como objetivo verificar os descartes de bolsas de
sangue no Hemope e a prevalência de doenças entre os doadores. Foi realizado um estudo
retrospectivo, exploratório e descritivo transversal com abordagem quanti-qualitativa desenvolvido na
fundação Hemope, no período de janeiro de 2009 a dezembro de 2013. Foi utilizado o Sistema
Nacional de Informação da Produção Hemoterápica (Hemoprod). Foram consideradas informações
contidas na triagem, coleta e exames realizados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da UFPE, CAAE no. 37408514.0.0000.5208. Foram analisados dados de 625.206 pacientes,
sendo 75% do sexo masculino. Do total, 24,8% foram considerados inaptos na triagem clínica, sendo
a maior causa para inaptidão a anemia em média de 1,43% em homens e 7,55% mulheres e a
hipertensão em homens numa taxa média de 2,68% e na mulher em média 0,62%. Das 469.563
bolsas coletadas, 5,61% foram descartadas por sorologia positiva, sendo a que mais prevaleceu foi a
sífilis com média de 2,46% de descartes. Pode-se destacar a diminuição da sorologia positiva para
sífilis, 3% em 2010 para 2,0% em 2013. Foi observada uma prevalência elevada de inaptidão para
doação, sobretudo em doadores do gênero feminino onde a anemia foi o principal fator responsável e
no sexo masculino foi a hipertensão. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recomenda que a taxa
de inaptidão sorológica seja inferior a 8,3%, e, no Brasil, essa taxa varia de 10 a 20%, esse índice é
mais alto do que nos países desenvolvidos. Os resultados demonstraram uma elevada taxa de
inaptidão para doação de sangue, porém, ocorreu uma diminuição das taxas de descarte de bolsas de
sangue durantes os anos seguintes, muito provavelmente, devido às campanhas dos centros de
hemoterapia para aumentar a quantidade de doadores de repetição.
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Resumo
A circulação concomitante de diferentes arbovírus em território brasileiro demanda novos procedimentos destinados ao
diagnóstico diferencial das arboviroses no contexto da vigilância em saúde. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um
modelo de classificação para apoio ao diagnóstico diferencial da infecção sintomática pelos vírus Zika (ZIKV) e dengue
(DENV). Foram utilizados os registros de casos de zika (203) e dengue (288) atendidos no serviço de infectologia de um
hospital privado de Manaus, AM, no período de 2014 a 2017. Para confirmação diagnóstica foram considerados resultados
positivos para RT-qPCR (ZIKV) e NS1 (DENV). Os casos foram submetidos a um protocolo de investigação clínica e
laboratorial. Razões de chances (odds ratios – OR) de diagnóstico de zika em relação à dengue, baseadas na presença de
sinais e sintomas (exantema maculopapular, febre, prurido, artralgia, edema articular, cefaleia, conjuntivite, mialgia,
linfadenopatia, diarreia, náuseas e vômitos) foram estimadas por meio de modelo de regressão logística múltipla. Para a
entrada e retenção (stepwise backward) das variáveis explicativas no modelo considerou-se a significância estatística da
associação de ZIKV com a presença de sinais e sintomas nos níveis de 20% e 5%, respectivamente. A significância
estatística foi determinada pelo teste de Wald e a qualidade do ajuste do modelo final pela análise de medidas de deviance,
utilizando-se o programa Stata 12. As idades médias dos casos de zika e dengue corresponderam a 37,4 (±11,4) e 33,6
(±12,4) anos, e as proporções do sexo feminino a 66,0% e 50,4%, respectivamente. Cerca de 66% dos casos de dengue
foram diagnosticados em 2014/15 e 100% dos casos de zika em 2016. Em relação à dengue, as chances de diagnóstico de
zika foram mais elevadas na presença de conjuntivite (OR=63,8; IC95%: 15,0-270,7), exantema maculopapular (OR=24,7;
6,8-89,5), prurido (OR=12,4; 4,2-37,0) e linfadenopatia (OR=8,0; 1,3-51,1). Quando presentes as quatro manifestações
simultaneamente, a probabilidade estimada para o correto diagnóstico de zika foi 0,999. O modelo de regressão logística
mostrou-se útil para a classificação de casos de zika em relação à dengue, com base na avaliação clínica realizada por
infectologistas. Análises adicionais, baseadas em avaliações clínicas realizadas por profissionais da atenção básica são
necessárias antes da decisão sobre o uso de tais modelos em apoio à classificação de casos de arboviroses na vigilância em
saúde.
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Resumo
A pediculose da cabeça é causada pelo piolho Pediculus capitis L. e afeta milhões de pessoas no mundo, sendo prevalente
nas crianças em fase escolar. A doença é considerada uma das ectoparasitoses que mais preocupam os responsáveis pela
saúde da criança e, embora seja conhecida, vários mitos persistem acerca do tema. Esse trabalho teve como objetivo avaliar
o nível de conhecimento de professores sobre a pediculose, bem como esclarecer a tais profissionais e pais das crianças
sobre a epidemiologia da doença. Para isso, inicialmente, foi aplicado um questionário sobre a experiência profissional dos
docentes (n = 11) a respeito da pediculose, em uma escola particular de ensino básico (nível fundamental) do município de
São Cristóvão, Sergipe. Na segunda etapa, um minicurso sobre a doença foi ministrado ao público-alvo. Os dados obtidos
mostraram que todos os professores avaliados estavam cientes de que a pediculose independe da condição financeira e faixa
etária, mas que está diretamente associada a bons hábitos de higiene. Além disso, a maioria dos profissionais afirmaram ser
a escola o principal local de infestação (55%) e reinfestação (63%) por P. capitis. Eles também acreditam que crianças do
sexo feminino têm mais chances de serem infestadas (82%). Embora mais da metade dos docentes (63%) tenham afirmado
que o tema pediculose já havia sido abordado em sala de aula, uma minoria (37%) ainda acreditava que piolho saltava e
voava. Entre os entrevistados, 91% disseram que a infestação diminui após a abordagem do tema e 72% concordaram que a
criança acometida pela ectoparasitose não deve ser afastada da sala de aula. Um dado preocupante entre os analisados é o
fato de todos os professores responderem que crianças infestadas sofrem discriminação por parte de outros alunos. No que
concerne à palestra, foram abordados aspectos da biologia de P. capitis, formas de transmissão, controle, prevenção e mitos
da pediculose. Alguns pais citaram como medidas terapêuticas adotadas por eles o uso de cachaça, querosene e álcool na
cabeça das crianças e, na ocasião, foi explicada a ineficácia e malefícios à saúde dessas práticas. Diante do exposto, concluise que embora a pediculose seja comum nos âmbitos escolar e familiar, é necessário oferecer educação em saúde nesses
ambientes com o intuito de sensibilizar as pessoas envolvidas nos cuidados de bem-estar e higiene das crianças.
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Resumo

As contaminações dos corpos de água e de frutos do mar para consumo são consideradas problemas
de saúde pública mundial, por atuarem como veículo para transmissão de diversos agentes
microbiológicos. A ostra é o principal grupo alimentar relacionado com a disseminação dos vírus
gastroentéricos pelo fato de atuarem como filtros naturais dos ambientes aquáticos contaminados
onde são cultivadas. Dentre estes agentes virais, destacam-se os rotavírus do grupo A (RVA) que são
responsáveis por altas taxas de mortalidade em todo mundo, predominantemente entre crianças
menores de cinco anos. Como o RVA possui grande impacto epidemiológico, observa-se a relevância
de estudos que envolvam sua transmissão por alimentos contaminados, sendo esta temática pouco
abordada em âmbito nacional. Portanto, o presente estudo visou detectar RVA em ostras e águas de
ostreiculturas de cinco municípios da mesorregião Nordeste do estado do Pará durante o ano de
2017. Foram realizadas ao longo do ano, quatro coletas de ostras e três pontos do rio onde elas foram
cultivadas, sendo duas no período mais chuvosos e duas no período menos chuvoso. As ostras foram
dissecadas e concentradas, e as águas também passaram pelo processo de concentração. O genoma
viral foi extraído e a detecção molecular foi realizada pela Reação em Cadeia da Polimerase com
Transcrição Reversa em tempo real (qRT-PCR) com o uso de iniciadores específicos para o gene
NSP3 do RVA. Das 24 amostras de ostras e 61 amostras de águas coletadas foi observada uma
frequência de RVA 16,7% (4/24) e 18% (11/61), respectivamente. Com relação ao período de coleta,
foi demonstrado uma maior positividade para RVA entre as amostras coletadas no período menos
chuvoso, tanto nas ostras (75%, 3/4), quanto nas amostras de água (81,8%, 9/11). Todos os três
pontos de coleta dos rios apresentaram amostras positivas, e houve pelo menos uma amostra (de
ostra ou água) positiva para todos os cinco municípios estudados. Houve positividade para as ostras e
para as águas no mesmo período do ano e município. Tais resultados nos permitem inferir uma
possível fonte de contaminação do ambiente aquático no qual as ostras foram cultivadas, o que pode
resultar em casos de infecção por RVA por meio da ingestão de ostras contaminadas.
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Resumo

O Global Public Health Intelligence Network (GPHIN) é um sistema baseado na internet usado para
monitorar fontes de mídia global, reunindo informações relevantes sobre eventos de saúde pública em
tempo real. Objetivou-se relatar a experiência com o uso do GPHIN para detecção digital de doenças
pelo Ponto Focal Nacional do Brasil para o Regulamento Sanitário Internacional (RSI). No período de
janeiro a dezembro de 2016, foram realizadas buscas em notícias relacionadas à ocorrência de
doenças de notificação compulsória utilizando o GPHIN. As palavras-chave foram definidas com base
na Portaria Ministerial nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, que instituiu a lista nacional de doenças
notificáveis. Os rumores/notícias e relatórios foram selecionados pela relevância pelos técnicos do
Ponto Focal Nacional do RSI do Brasil. Milhares de rumores/notícias foram capturados durante o
período em estudo, dos quais 92 foram considerados como potencialmente relevantes. A maioria dos
rumores/notícias estava relacionada à doenças de transmissão respiratória (n = 22; 23,9%), seguido
por doenças transmitidas por vetores (n = 21; 22,8%), relacionadas a produtos ou serviços (n = 12;
13,0%), zoonoses ( n = 9; 9,8%) desastres naturais ou antropogênicos (n = 7; 7,6), epizootias (n = 7;

7,6), doenças transmitidas por água ou alimentos (n = 5; 5,4%), eventos incomuns e inesperados (n =
4; 4,3%), evento de massa (n = 2, 2,2), surtos/doenças de etiologia desconhecida (n = 2; 2,2%) e
desabastecimento (n = 1; 1,2). Os rumores/notícias considerados potencialmente relevantes foram
encaminhados à equipe técnica responsável e abordados nas reuniões periódicas do Comitê de
Monitoramento de Eventos (CME), que é presidido pelo Secretário de Vigilância em Saúde. O GPHIN
facilitou o monitoramento de rotina das fontes de mídia, no contexto do Ponto Focal Nacional do RSI.
No entanto, destacamos a necessidade de se utilizar diferentes fontes de detecção digital de doenças,
como o TweetDeck, RSSOwl, Google News, entre outros, maximizando a capacidade de detecção de
surtos, de emissão de alerta precoce e criando oportunidades de resposta oportuna à emergências de
saúde pública.
Palavras-chaves: Emergência, Saúde Pública, Vigilância
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Resumo
Escherichia coli representam um grave problema de Saúde Pública devido à enorme capacidade de aquisição de genes de
resistência para diferentes classes de antimicrobianos como carbapenêmicos, aminoglicosídeos e fluoroquinolonas,
transferíveis intra e interespécies através de elementos móveis de resistência e, levando a necessidade de utilização de
outras classes como as polimixinas. Foram descritos plasmídeos mediando resistência para colistina em cepas de Escherichia
coli e outras enterobactérias de origem humana e animal através de genes pertencentes a família mcr (mcr-1, mcr-2, mcr-3,
mcr-4 e mcr-5). Procurou-se investigar a presença do gene mcr-1 em 412 cepas de E. coli isoladas de fontes ambientais (237)
e animais (175), recebidas entre maio/2016 e dezembro/2017 pelo LRNEB/IOC/FIOCRUZ, para diagnóstico conclusivo. As cepas foram
inoculadas em ágar MacConkey contendo 2 mg/mL de colistina e, aquelas com crescimento positivo foram submetidas a Reação

em Cadeia de Polimerase – PCR e, 320 cepas foram submetidas a testes de suscetibilidade antimicrobiana – TSA, de acordo
com CLSI, utilizando 12 antimicrobianos representativos de sete classes. Foi observado perfil de multirresistência em 49
cepas (15,3%), inclusive com associação de betalactâmicos de 3ª geração, aminoglicosídeos e fluoroquinolonas. No cômputo
geral, 64 cepas apresentaram produtos de amplificação para o gene mcr-1, sendo 56,2% isoladas de fonte ambiental 53,1%
com perfil multirresistente. Ressalta-se a importância do monitoramento de microrganismos portadores de importantes genes
de resistência antimicrobiana, bem como o uso mais consciente de agentes antimicrobianos em humanos, na pecuária e em
atividades agrícolas, o que pode contribuir para controlar a disseminação desses microrganismos em diferentes fontes e
regiões do mundo.
Palavras-chaves: Enterobactérias, Escherichia coli, multirresistente, colistina, gene mcr-1
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Resumo

A água é um elemento vital não só à natureza, mas em todas as atividades desenvolvidas pelo
homem. Considerando o impacto que a água não tratada representa para a saúde pública, sendo ela
um veículo de transmissão de doenças, torna-se de fundamental importância à investigação desses
agentes virais, permitindo avaliar tanto a qualidade da água bem como as cepas circulantes dos vírus
de disseminação entérica. Desta forma, este artigo objetivou identificar os tipos de vírus encontrados

em análises de água ambiental de diferentes localidades do Brasil, realizando uma revisão sistemática
descritiva da literatura. Foram incluídos no estudo artigos publicados entre os anos 2007 e 2017, nos
idiomas português e inglês, disponíveis nas bases de dados SciELO, MEDLINE, LILACS, BVS –
BIREME e PUBMED e obtidos empregando o descritor “viral detection in water samples”. Foram
encontrados 2.105 artigos, dos quais 17 foram selecionados para o estudo e após análise obteve-se
10 tipos virais (Adenovírus, Astrovírus, Enterovírus, Norovírus, Polyomavírus Rotavírus, Sapovírus,
Torque teno vírus, Vírus Gemicircular e Vírus da hepatite A) em diferentes matrizes de água (água do
mar, fontes de água potável, água superficial [lagoa e lagoa salobre], águas residuais urbanas e
tratados de esgoto). O Adenovírus foi abordado em 27% (9⁄17) dos artigos científicos, seguido do
Rotavirus tipo A em 24% (8⁄17) e Norovirus com 18% (6⁄17) das publicações, sendo estes os de maior
importância na etiologia de doenças diarreicas. As publicações acerca do tema refletem a
necessidade de melhorias no saneamento e tratamento de águas, assim como a propagação de
medidas de prevenção, pois a falta de informação sobre vírus entéricos, que representam uma
ameaça para a saúde humana.
Palavras-chaves: Contaminação ambiental, Gastroenterites, Vírus em águas
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Resumo

As salmoneloses não tifoidais são reconhecidas como causa comum de doenças transmitidas por
alimentos (DTA) em humanos e representam um grave problema de saúde pública sendo uma das
principais zoonoses em todo o mundo. Sua ocorrência é decorrente de suas características de
endemicidade, alta morbidade e, sobretudo, devido à dificuldade da adoção de medidas no seu
controle. Embora a maioria das infecções de Salmoneloses não-tifoidais sejam autolimitantes e se
resolvam dentro de alguns dias, Salmonella ser. Heidelberg costuma apresentar um quadro oscilante
que pode variar de uma leve diarréia a um quadro sistêmico grave que requerem terapia com
medicamentos antimicrobianos. O aumento na casuística humana de casos de S. Heidelberg em
surtos de origem alimentar, fortalece a necessidade de monitoramento constante na cadeia alimentar.
Um total de 77 cepas de diferentes fontes de isolamento (44 de fonte alimentar, 15 de fonte animal, 10
de fonte humana e 8 de fonte ambiental) previamente caracterizadas por soroaglutinação rápida em
lâmina como S. Heidelberg tiveram seu perfil similaridade gênica obtido pela técnica de eletroforese
em campo pulsante (PFGE) digeridos pela enzima XbaI, e padrões calculados pelo coeficiente de
Dice. Foram detectados 4 clusters distintos com 35 pulsotipos apresentando menos que 60% de
homologia gênica. Com relação à região de isolamento a maioria dos isolados foram detectados na
região sul (61/77) seguido da região sudeste (13/77) e centro oeste (3/77). Não foram evidenciados
isolados nas regiões norte e nordeste do país. O maior pulsotipo detectado apresentou 14 isolados,
sendo estes identificados com maior frequência na região Sul (11/14), seguido da região Centro-Oeste
(2/14) e Sudeste (1/14). Quanto à fonte de isolamento 57,1% dos clones foram oriundos de isolados
humanos (8/14), 28,6% de isolados ambientais (4/14) e 7,1% de isolados de origem alimentar (1/14) e
animal (1/14). Após sua primeira identificação em 1999 (1/14) este clone foi detectado novamente em
2009 (5/14), 2010 (6/14) e 2011 (2/14). Desde a primeira identificação de perfil clonal em 1995, na
região Sul, pode-se perceber um aumento substancial de pulsotipos circulantes durante os últimos
anos sendo estes distribuídos por diferentes origens de isolamento e em regiões distintas do país
demonstrando a elevada circulação de clones, fato este que reforça a problemática e a importância de
manutenção de um constante monitoramento deste sorovar no território nacional.
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Resumo
Com o objetivo de preservar a saúde da população, as panificadoras e supermercados devem aplicar e monitorar as boas práticas de
manipulação para que os alimentos produzidos e comercializados sejam inócuos evitando o adoecimento por doenças transmitidas por
alimento (DTA). Assim, monitorar as boas práticas de manipulação nesses segmentos é essencial para a garantia da segurança dos
alimentos produzidos. Nesse contexto, objetivou-se investigar as condições higienicossanitárias na manipulação de alimentos em
panificadoras e supermercados do Distrito Sanitário VII do Município de Recife. Foi realizado um estudo descritivo e retrospectiva cuja
coleta dos dados ocorreu no mês de janeiro de 2017 a maio de 2018. O instrumento utilizado contém 32 itens que foram baseados na
Resolução RDC/Anvisa n.216/04 e categorizados entre seis blocos: Manipulação; Armazenamento e transporte; Controle de Pragas;
Documentação especifica; Saúde do trabalhador e Exposição ao consumo; Cada item do instrumento foi classificado quanto ao nível de
risco de ocorrência de DTA: I (não afeta em grau crítico), II ( contribui, mas não determina a ocorrência) e III ( determina a exposição e a
ocorrência). Foram avaliados 25 estabelecimentos. Os itens mais descumpridos do nível III foram o da categoria de controle de pragas
(medidas de controle químico e barreiras físicas), armazenamento (acondicionamento e prazo de validade), documentação especifica
(manual de boas práticas atualizados e acessíveis aos funcionários) e área de manipulação (equipamentos utilizados na preparação de
alimentos em bom estado de conservação e limpeza) representando, 76%; 76%;76% e 64% dos estabelecimentos respectivamente. A
média de conformidades indica que os estabelecimentos observados apresentam 44% de conformidade em itens de risco III,
demonstrando que ainda há deficiências nos serviços de alimentação no que se refere ao controle e a segurança alimentar, favorecendo
o aparecimento e a contaminação por microrganismos e a veiculação de DTAs. De acordo com o presente estudo constata-se o
constante desafio e a importância da adequação desses estabelecimentos ás normas de higiene e segurança alimentar, sendo esta
adequação de suma importância para a manutenção da saúde do consumidor. Porém para que estes produtos ofereçam qualidade e
segurança é preciso haver um controle desde a compra dos produtos, durante as etapas de manipulação, acondicionamento exposição,
até a venda propriamente dita.
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Resumo

Algumas infecções parasitárias são consideradas raras, especialmente algumas zoonoses que
eventualmente podem atingir o ser humano. É o caso do helminto Lagochilascaris minor, implicado
como causador de uma parasitose emergente e potencialmente grave. O objetivo deste trabalho foi
realizar uma revisão integrativa de literatura sobre o parasita Lagochilascaris minor. A busca nos
bancos de dados foi realizada com a utilização do portal Capes, nas bases ScieLO, ScienceDirect e
LILACS indexados nos últimos 100 anos. Um dos critérios de inclusão foi seleção de artigos com
acesso ao texto completo. A busca retornou 122 publicações e depois de aplicados os critérios de
inclusão e exclusão, 17 trabalhos foram selecionados para participar da pesquisa, denotando a
escassez de publicações sobre o tema. As principais formas de contaminação são ingestão de carne
crua ou mal cozida de animais silvestres, contendo larvas encistadas do parasito e/ou ingestão de
larvas infectantes juntamente com água de bebida contaminada com fezes de hospedeiro silvestre.
Todos os casos foram relatados na América latina, sendo mais de 90% dos casos somente no Brasil,
notadamente no estado do Pará. A lagochilascaríase é uma doença de evolução crônica cujo
processo infeccioso pode persistir por vários anos. O parasita realiza autoinfecção no homem e isso
leva a uma cronificação da doença durante vários anos. A doença se manifesta pela formação de
abscessos em diversas regiões do corpo. Seu diagnóstico pode ser feito pelo encontro de ovos do
helminto em amostras de fezes dos pacientes ou pela presença de ovos, larvas e vermes adultos nas
secreções das lesões. Contudo, em alguns casos essas lesões não se exteriorizam nem alcançam a
luz do sistema digestório, e já que não há métodos sorológicos específicos, pode não haver um
diagnóstico conclusivo. Além disso, é uma infecção difícil de ser tratada, geralmente exigindo uso

contínuo de fármacos e remoção cirúrgica dos abscessos, quando possível. Mas não há ainda uma
droga totalmente eficaz no tratamento da infecção. Os medicamentos mais utilizados são mebendazol,
tiabendazol, albendazol, levamisol, ivermectina e dietilcarbamazina, em esquemas terapêuticos que
podem se prolongar por meses e até anos. Por isso, são necessários maiores estudos para ampliar o
conhecimento desta parasitose entre profissionais da saúde, especialmente em áreas endêmicas, já
que há marcantes limitações para o diagnóstico e também para a terapêutica.
Palavras-chaves: Lagochilascaris minor, emergente, zoonose
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Resumo

A difilobotríase é uma doença parasitária, de distribuição mundial, causada pelo cestódeo do gênero Diphyllobothrium sp., acometendo
principalmente gestantes e imunodeprimidos. Se trata de uma zoonose, cujo principal modo de transmissão se dá pela ingestão de
peixes crus ou mal cozidos, contaminados com a larva plerocercoide do parasito. Esse trabalho teve como objetivo realizar um
levantamento do conhecimento dos moradores do município de Salinas, Minas Gerais sobre difilobotríase. Para isso, realizou-se uma
pesquisa descritiva, onde a coleta de dados se deu por aplicação de um questionário sobre o tema, com um roteiro de perguntas que
buscavam registrar informações a respeito do consumo de carne de peixe, conhecimento sobre a difilobotríase, bem como suas formas
de transmissão. O critério de seleção foi o desejo de participar. Responderam o questionário 25 moradores do município, entre homens
e mulheres. As entrevistas tiveram duração média de cinco minutos, respeitando o caráter sigiloso da pesquisa. Dos moradores
participantes, um percentual de 96% (24/25) declararam não saber do que se trata a doença. Em relação ao consumo de carne de peixe
crua, 68% (17/25) relataram não ingerir e 28% (7/25) afirmaram o consumo rotineiro. Um entrevistado, representando um percentual de
4%, afirmou comer eventualmente. Sobre o local de aquisição de peixes pelos entrevistados, 36% (9/25) revelaram que compram em
supermercados da região, 32% (8/25) no Mercado Municipal de Salinas e 8% (2/25) compram em outras cidades. Um percentual de
24% (6/25) afirmou que só come peixes em restaurantes. A pesquisa também revelou que 88% (22/25) dos moradores entrevistados
não têm o conhecimento de que peixes podem trazer doenças aos humanos. Alguns ainda afirmaram durante a realização da pesquisa,
terem certeza que peixe seria uma das poucas espécies não prejudiciais ao consumidor. Apesar de ser considerada uma zoonose
exótica, o estudo demonstrou que os moradores do município de Salinas que participaram da pesquisa, carecem de informações sobre
difilobotríase. Faz parte das atribuições do Centro de Vigilância Epidemiológica do estado manter todos informados sobre os riscos do
consumo da carne de peixe crua. Assim, devido ao aumento do consumo de carne de peixe crua nos últimos anos, evidenciado pela
literatura disponível sobre o assunto, essa zoonose pode emergir, sendo de suma importância informar a população sobre suas causas
e formas de prevenção.
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Resumo
A difteria é uma doença bacteriana transmissível aguda, toxiinfecciosa, imunoprevenível, causada pelo bacilo toxigênico
Corynebacterium diphtheriae. A manifestação clínica típica é a presença de placas pseudomembranosas branco-acinzentadas
aderentes nas amígdalas, podendo se estender para estruturas vizinhas. A introdução da imunização no calendário nacional de rotina
vacinal, na década de 80, causou uma redução significativa de sua morbi-mortalidade e padrão epidemiológico, atualmente
caracterizado pela ocorrência esporádica de casos e surtos. Este trabalho tem por objetivo descrever o perfil clínico-epidemiológico da
Difteria, bem como as ações de vigilância e resposta, no Estado de Pernambuco, durante o ano de 2015. Em 2015, foram confirmados
sete casos da doença pelo Corynebacterium diphteriae, um destes com evolução para óbito. Esse foi o ano de maior detecção de casos

em comparação com o período de 2004/2013, quando ocorreram apenas dois casos confirmados e com o ano de 2014, quando outros
dois casos foram confirmados em um mesmo município. Os casos do ano sob estudo eram predominantemente do sexo masculino
(71,43 %), na faixa etária entre 15 e 19 anos (42,86%). Quanto à situação vacinal 42,86% apresentavam esquema vacinal completo e
atualizado. A maioria dos casos (85,7%) não manifestaram gravidade e 28,5% não apresentaram pseudomembranas. Cinco casos
foram confirmados pelo critério clínico epidemiológico (71,43%), apontando a importância da busca dos comunicantes. Devido as ações
de vigilância através de busca dos contatos e novos casos e coleta de amostras clínicas foi possível identificar e tratar os portadores
assintomáticos. Estas condutas em conjunto a quimioprofilaxia e bloqueio vacinal seletivo contribuíram para quebrar a cadeia de
transmissão. Foram observados agregados familiares nos municípios de Salgueiro-PE (três pacientes) e Chã Grande-PE (dois
pacientes) e mais dois pacientes sem vínculo epidemiológico na cidade de Recife-PE. Diante do exposto, observa-se que ocorreu um
aumento da detecção de casos de difteria em Pernambuco, provavelmente pelo aumento da sensibilidade dos serviços de vigilância. A
ocorrência desses casos aponta para mudança do perfil clínico epidemiológico evidenciada pela apresentação de formas mais brandas,
ausência de pseudomembranas e aumento da faixa etária acometida.
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Resumo

A Salmonelose tem sido a Doença Transmitida por Alimentos (DTA) mais abundante nos últimos anos,
tanto nos estados brasileiros, quanto em outros países desenvolvidos e em desenvolvimento. Além
dos surtos de DTA pelo mundo, a resistência antimicrobiana vem se expandindo cada vez mais, sendo
considerado um problema de Saúde Pública a nível mundial com consequências clínicas e
econômicas alarmantes. O sorovar S. Infantis começou a ganhar destaque no cenário nacional devido
ao aumento significativo de sua casuística nos últimos anos associado ao elevado percentual de
resistência a antimicrobianos detectado nestes isolados. O presente trabalho teve como objetivo fazer
o levantamento da prevalência e do perfil de susceptibilidade antimicrobiana do sorovar S. Infantis
isolados de diferentes fontes da cadeia alimentar no período de 2013 a 2017, encaminhados ao
Laboratório de Referência Nacional em Enteroinfecções Bacterianas (LRNEB), oriundos de todas as
regiões do país. Para caracterização antigenica quanto a sorovar foi realizado o teste de
soroaglutinação rapida em lamina, utilizando antissoros poli e monfasicos somaticos e flagelares
produzidos no LRNEB e para determinação do perfil de susceptibilidade antimicrobiana foi utilizado o
teste de disco difusão seguindo os parametros estabelecidos pelo Clinical and Laboratory Standart
Institut (CLSI, 2017), utilizando drogas representativas de diferentes classes empregadas nas clínicas
humana e veterinaria, assim como aquelas empregadas como promotores de crescimento na
produção de alimentos de origem animal. Do total de isolados de Salmonella spp. encaminhados ao
LRNEB no periodo do estudo, 1.393 isolados foram classificados como Salmonella Infantis. Destes
511 foram analisados pelo Teste de Suscetibilidade aos Antimicrobianos, com 19,3% das cepas
multirresistentes (resistencia a 3 ou mais classes de antimicrobianos), 24% foram resistentes a menos
de 3 classes e 41% apresentaram suscetibibldade intermediária a uma ou mais classes. Estes
resultados demonstram que S. Infantis. está entre os 10 sorovares mais prevalentes no Brasil, sendo
os alimentos o principal veículo de disseminação deste microrganismo, com os mais variados perfis de
resistência aos antimicrobianos, incluindo fenótipos de multirresistências, representando um grave
problema de Saúde Pública enfatizando a importância de um controle contínuo deste patógeno
encontrado em todas as instâncias da cadeia alimentar.
Palavras-chaves: cadeia alimentar, DTA, resistência antimicrobiana, saúde pública, salmonelose
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Resumo

Na terapêutica moderna é indispensável o uso de antimicrobianos em infecções causadas por
microrganismos. O estudo foi realizado em um hospital estadual de referência regional para
diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas localizado na cidade de Teresina-PI. O presente
estudo visa obter um padrão de uso de medicamentos de uso restrito por parte desse hospital. A
obtenção dos dados foi feita nos períodos de março a junho de 2018 por meio da análise das
prescrições de medicamentos de uso restrito e organizados de acordo com a medicação prescrita, a
origem do paciente e frequência de administração de cada medicamento. Na tabulação dos
antibióticos de uso restrito, foi analisado um total de 95 pacientes, sendo 54 do sexo masculino e 41
do sexo feminino. A maioria dos pacientes que fazem uso de medicamentos de uso restrito, como os
antibióticos, são oriundos da enfermaria (61%), o que é evidente, visto o maior número de leitos na
enfermaria no hospital (132), seguido de Unidade de Terapia Intensiva e Hospital-dia. A grande
quantidade das prescrições oriundas da UTI (34%) implica em maior quantidade de prescrições por
paciente, visto que só existem 7 leitos, dessa forma, percebe-se a gravidade das infecções
acometidas por esses pacientes. Muitos desses pacientes recebidos são soropositivos, acometidos
com o agravamento da AIDS e infecção secundária. Dos 12 medicamentos de uso restrito avaliados, 8
são antibacterianos, 2 antifúngicos, 1 antiviral e 1 opioide. O antibiótico mais utilizado foi a
Vancomicina em um período que variou de dois a quarenta e dois dias e dosagens de 250mg a 6g. O
segundo antibiótico mais utilizado no período analisado foi a cefepima, uma cefalosporina de quarta
geração fornecida no hospital nas doses de 1g ou 2g. A Ceftazidima, uma cefalosporina de terceira
geração, é a terceira mais frequente nas prescrições e a dose pode variar de 1g a 6g por dia, seguido
de Ganciclovir sódico, o qual é de uso restrito em ambiente hospitalar. De acordo com os dados
obtidos das prescrições, na padronização de medicamentos de uso restrito do hospital, a vancomicina
se destacou como o mais prescrito. Quanto a origem das prescrições, avaliou-se que 61% foram da
enfermaria, correlacionando-se com o grande número de leitos deste setor, porém grande quantidade
das prescrições (34%) são de origem da UTI, em que só existem 7 leitos, o que implica em maior
quantidade de prescrições por paciente, tendo em vista também os soropositivos.
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Resumo

A dengue é um problema na saúde pública brasileira. Possui espectro clínico que pode variar de
doença assintomática até atingir a letalidade. Fatores associados aos óbitos envolvem a
susceptibilidade individual, ao sorotipo e à capacidade de organização dos serviços para atender os
casos mais graves. Este estudo teve o objetivo de conhecer a distribuição espacial da mortalidade por
Dengue no Brasil. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo com delineamento ecológico. As
unidades de análise foram as 27 unidades federativas (UF) do país. Realizou-se a análise da série
temporal das taxas de mortalidade por dengue no período de 2008 a 2016, organizada por triênios
(2008-2010, 2011-2013, 2014-2016) e distribuídas pelas UF. Os dados referentes aos casos de óbitos
(Sistema de Informação de Mortalidade) e às estimativas populacionais foram obtidos do website do
Departamento de Informática do SUS. Realizou-se distribuição do total de óbitos por sexo e faixa
etária. As taxas de mortalidade por triênio foram calculadas através da soma dos casos a cada três
anos dividido pela soma das populações no mesmo período e multiplicado por milhão. Foram criados
mapas temáticos através de shapefile disponível no site do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (sistema de referência Sirgas 2000). A distribuição das taxas foi realizada através de
quantis. Os dados foram tabulados no programa Excel 2010. Em todo o período estudado, foram
notificados 2.816 óbitos por dengue, 1.490 (56%) casos do sexo masculino. A proporção de óbitos por
faixa etária foi mais acentuada nos intervalos de idade mais avançada, com 1.728 mortes (61%)
pertencentes às faixas acima de 50 anos. Nos dois primeiros períodos, as maiores taxas de
mortalidade estão concentradas principalmente nas UF da Região Centro-Oeste (exceto Distrito

Federal, com menos de 1 caso/milhão de hab.). No terceiro período, contudo, as maiores taxas
concentram-se nas UF de parte da Região Centro-Oeste e da Região Sudeste. Estudos anteriores
mostram que uma rede de serviços organizada permite reduzir essa mortalidade. A distribuição da
mortalidade por dengue ocorre de forma desigual no país. Sugerem-se estudos que identifiquem
possíveis fatores associados à mortalidade nas diferentes unidades federadas do país.
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Resumo
As atividades agrícolas foram responsáveis por 170.000 mortes por ano dos acidentes de trabalho, o que representa
cerca de 50% das estimativas globais de mortes relacionadas a todas as atividades produtivas. A agricultura
concentra maior risco de acidentes ocupacionais, contudo sua dimensão é desconhecida pela escassez de estudos
brasileiros e subnotificação na área rural. Nos países em desenvolvimento as estatísticas são escassas e imprecisas,
no entanto, diferenças na proporção da agricultura familiar versus agricultura corporativa no processo de trabalho,
particularmente na mecanização, bem como diferenças nas principais culturas, podem influenciar as taxas de
acidentes no local de trabalho. As transformações no cenário agrícola brasileiro vêm reconfigurando os modos de
vida no campo, com repercussões sobre a saúde da população camponesa. No Brasil, o uso de agrotóxicos na
agricultura é um problema de saúde pública, considerando as contaminações provocadas no ambiente, alimentos e
as intoxicações em humanos. O objetivo do trabalho é apresentar a distribuição espacial das notificações das
intoxicações exógenas por agrotóxicos registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), no
estado de Pernambuco no ano de 2016 e agravos à saúde relacionados, como estratégia de Vigilância em Saúde.
Obteve-se dados 899 de notificações em 121 municípios, distribuídos em 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres),
representando 65,4% do total de municípios com ocorrência de notificação no Sinan de casos de intoxicação
exógena relacionada à agrotóxicos. Para realização da espacialização das notificações das intoxicações exógenas,
foram selecionados do banco geral de notificação das intoxicações exógenas os casos relacionados à exposição por
agrotóxico. Considerando a robustez de produção na literatura, que já estabelecem a relação de agravos à saúde
como consequência da exposição à intoxicação exógena por agrotóxicos, pode-se inferir que a estratégia
metodológica permitiu a identificação espacial de municípios e Geres prioritárias para a implementação de ações de
Vigilância em Saúde na perspectiva da adoção de medidas intersetoriais, contínuas e sustentáveis, voltadas para a
prevenção e redução de impactos dos agrotóxicos na saúde e ambiente e promoção da saúde.
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Resumo

Os pombos domésticos (Columba livia) encontram‐se dispersos pelo território brasileiro devido à disponibilidade de alimentos, locais de
nidificação e a ausências de predadores. As Regiões Administrativas (RA) do Distrito Federal tanto em órgãos públicos ou residências,
apresentam problemas ocasionados pela presença dos pombos como acúmulo de fezes, sujidades e ectoparasitos, além do poder de
transmissão de doenças zoonóticas. Foi realizado estudo descritivo com base nos registros das reclamações acerca de problemas
relativos à presença de pombos, junto à Vigilância Ambiental do DF de 2014 a 2016. Avaliou-se dados como forma de solicitação,
localização, RA, tipo de logradouro (público ou privado), datas da solicitação e do atendimento, número de abrigos, ninhos e
disponibilidade de alimentos. Os dados foram tabulados e trabalhados pelo programa Microsoft Excel® para cálculo da média,
frequências absolutas e relativas das ocorrências por ano e distribuição nas RAs. Os dados foram distribuídos espacialmente, em
mapas, com utilização de Sistema de Informação Geográfica (SIG) Quantum GIS. Foram registradas 535 queixas de problemas de
pombos durante os anos de 2014 a 2016. Maior número foi verificado na RA X – Guará – seguida por Brasília e Gama. A maior
demanda de solicitações com 81% partiu de estabelecimentos privados, dentre esses, 60% dos logradouros eram residências das quais
em 33% (108/324) apresentava algum dos fatores predisponentes para a presença de pombos como abrigos, ninhos, alimentos e local
para pouso. A qualidade do banco de dados principalmente relativa à completitude precisa ser melhorada. As ações de vigilância de
orientações sobre o destino adequado do lixo ou de obstrução do acesso das aves a abrigos se tornam limitadas frente à disponibilidade
de alimentos – um dos principais fatores no ambiente urbano para a proliferação dos pombos. A educação em saúde pública é base
para a prevenção de problemas e agravos transmitidos por pombos. Faz‐se necessário o conhecimento do real problema causado por
pombos no intuito de direcionar os programas, pois o controle da população de pombos deve ser uma ação conjunta entre os órgãos
governamentais e a sociedade. Conhecer e discutir a distribuição espacial e temporal das reclamações acerca de pombos registradas
do DF teria a finalidade de melhorar as condições ambientais e propor estratégias para reduzir transtornos, agravos e doenças
relacionadas.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é a doença priônica humana, com inicidência anual estimada em 1
caso por milhão de habitantes ao ano. Cerca de um terço dos casos têm manifestações atípicas como ataxia de marcha,
afasia ou perda visual (forma Heidenhain), no entanto, é raro a perda auditiva bilateral como pródromo de DCJ. OBJETIVO:
Relatar um início atípico de DCJ. MÉTODO: Relato de caso. RESULTADO: Homem, 61anos. Março de 2017 iniciou quadro
de perda auditiva progressiva associado a zumbidos. Após 2 meses, foi admitido no hospital com perda completa da audição,
alteração na fala e marcha. Exame neurológico: consciente e orientado, nistagmo horizontal sem alterações visuais, anacusia
bilateral e desvio dos índices para direita, síndromes piramidal e cerebelar, poliminimioclonias e sinais de frontalização. O
eletroencefalograma (EEG) evidenciou alentecimento difuso e assimétrico da atividade de base. Ressonância magnética de
crânio (RM), demonstrou hipersinal no T2 em núcleos da base e restrição a difusão cortical. O líquido cefalorraquidiano (LCR):
células 3/mm (linfócitos 90%; monócitos 10%.); proteínas 76 mg/dL; glicose 76 mg/dlL; Tau proteína 440ng/L, proteína 14-3-3
ausente. O potencial evocado auditivo constatou disfunção bilateral dos nervos vestibulococleares. Após 3 semanas
internado, apresentou mutismo acinético com piora cognitiva rápida. Novo EEG evidenciou atividade periódica trifásica (0.81.3 Hz). Evoluiu com óbito após 8 semanas da admissão. A imuno-histoquímica do anatomopatológico demonstrou a
presença da proteína priônica patológica (PrPsc). DISCUSSÃO: DCJ é a principal causa de demência rapidamente
progressiva. Outras causas importantes devem fazer parte do diagnóstico diferencial das encefalopatias rapidamente
progressivas com envolvimento auditivo, sendo as principais: Doença de Susac, doença de Whiple, HIV, sífilis, sarcoidose,
vasculites do SNC, doenças linfoproliferativas, encefalites paraneoplásica e autoimune. Os sinais na RM cerebral (hipersinal
no caudado, putâmen , pulvinar do tálamo e a restrição a difusão cortical) são sinais característicos. A presença da proteína
14-3-3 no LCR e da proteína PrPsc na anatomopatologia, junto ao EEG com atividade periódica, diagnostica a DCJ.
CONCLUSÃO:A DCJ deve ser sempre considerada em caso de demência rapidamente progressiva, principalmente quando
associados a mioclonias e eventualmente, perda auditiva.
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Resumo

Introdução: A doença meningocócica em suas diferentes formas clínicas tem acometido pessoas
residentes em municípios do Amazonas, especialmente em Manaus. Objetivo: Analisar a ocorrência
da doença meningocócica (DM) registrada na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira
Dourado (FMT-HVD), no período de janeiro 2008 a dezembro de 2017. Material e Métodos:
Analisaram-se todos os casos de DM diagnosticados e notificados no Sistema Informação de Agravos
de Notificação (SINAN)/Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública/FMT-HVD, de janeiro de
2008 a dezembro de 2017. As variáveis foram casos e óbitos por meses e anos, sexo, faixa etária,
tipos de sorogrupos e municípios de residência. Resultados: Foram diagnosticados e notificados 237
casos de doença meningocócica com 35 óbitos, sendo a taxa de letalidade 14,8%. No acumulado de
todos os anos, no primeiro semestre ocorreram 140 (59,1%), e no período de 2008 a 2012 registrouse o maior número de casos 143 (60,3%). O sexo masculino contribuiu com 139 (58,6%) casos. Tevese registro de casos em todas as faixas etárias (<1ano a 80 e + anos); em <1 ano 12 (5,1%), de 1 a 14
anos 75 (31,7%), de 15 a 49 anos 138 (58,2%) e entre 50 a 80+anos 12 (5,0%). Sobre a forma clínica:
meninigococcemia 102 (43,0%) casos com 26 óbitos (letalidade 25,5%), meningite meningocócica 74
(31,2%) com 2 óbitos (letalidade 2,7%) e meningite meningocócica+menincococcemia 61 (25,8%)
casos e 7 óbitos (letalidade 11,5%). O sorogrupo, “C” foi o mais representativo (97 - 40,9%) com
ocorrência entre 2008 a 2017, e pelo “B” foram registrados casos (18 -7,6%) de 2008 a 2014. Os
casos foram procedentes de 18 municípios do Amazonas, dos quais 10 da Região Metropolitana de
Manaus. De Manaus foram 199 (84,0%) casos. Conclusões: A doença meningocócica, ao longo dos
anos tem sido frequente, especialmente em Manaus, e continua merecendo especial atenção no
diagnóstico e tratamento rápido, além disso, na manutenção da investigação epidemiológica para
identificação e controle dos comunicantes, visando evitar novos casos. Diante disso, é indispensável
o treinamento continuado dos profissionais de saúde sobre diagnóstico, tratamento e vigilância
epidemiológica com qualidade.
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Resumo

A desinfecção da água tem sido praticada por milênios, tal processo têm como objetivo a inativação
de organismos patogênicos, capazes de produzir doenças (PAIXÃO; SILVA; ANDREOLA, 2014). O
hipoclorito de sódio é um composto químico usados frequentemente como desinfetante de uso diário,
sua utilização evita, portanto, ameaças decorrentes da presença de contaminantes, patógenos ou
substâncias tóxicas em geral. A Portaria nº 2.914, de 11 de dezembro de 2011, estabelece
procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e à vigilância da qualidade da água para
consumo humano. Relatar a experiência sobre a utilização de estratégias para evitar as doenças de
veiculação hídrica, com destaque sobre a desinfecção correta da água para utilização caseira em
suas variadas formas. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, que descreve
aspectos vivenciados pelos autores. O relato foi idealizado na disciplina Práticas Integrativas de
Saúde I, na Unidade Docente Assistencial (UDA) do Centro Universitário Cesmac, onde a experiência
possibilitou o planejamento e a execução da ação, que teve como norteador a temática à cerca da
qualidade da água e utilização do hipoclorito de sódio, tanto na água como nos alimentos. Os
moradores de uma microárea adstrita na UDA foram abordados e as estratégias utilizadas foram: a

elaboração e distribuição de panfletos, dinâmicas com demonstrações e cartazes ilustrativos contendo
mapas conceituais para melhor compreensão. Com base no que foi vivenciado, pode-se observar
ainda o uso incorreto do hipoclorito e dos cuidados com a água, como o tempo de molho dos
alimentos e dissolução na água para consumo humano. Por esse motivo, atividades educativas,
focando essa temática, podem evitar doenças graves como a rotavírus, diarreias, leptospirose e
hepatite A. Através dessa ação foi possível visualizar que os principais questionamentos estavam
voltados ao sabor da água, formas de uso e odor nos alimentos. Destaca-se que a prevenção das
infecções, utilizando hipoclorito para reduzir as chances de contaminação por vírus, parasitas e
bactérias, é de suma importância na qualidade de vida humana, haja vista que é um produto usado
para tratamento de água e desinfecção em geral, sendo muito eficiente no combate a doenças
hídricas potencialmente transmissíveis e que podem contribuir para desequilíbrio harmônico do
organismo.
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Resumo

As doenças negligenciadas representam doenças que acometem pessoas no mundo inteiro e que
estão intimamente ligadas a condições de pobreza e exclusão social. Os professores das séries
iniciais exibem um papel fundamental quando se trata do processo preventivo dessas patologias.
Sendo assim, é necessária uma formação profissional de qualidade visando um trabalho docente
efetivo. Diante do exposto, objetivou-se verificar os conhecimentos e práticas dos professores do
ensino fundamental I de três escolas localizadas no município de Santana do Ipanema acerca das
doenças negligenciadas incidentes nesta cidade, bem como as práticas pedagógicas empregadas no
ensino destas doenças. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo de cunho transversal
realizado com 22 professores do ensino fundamental I (1º ao 5º ano) de três escolas do município de
Santana do Ipanema, alagoas. A coleta de dados foi realizada a partir de um questionário. Dos 22
professores que participaram do estudo, cerca de 86,4% (19) são do sexo feminino. Quanto a
formação acadêmica o maior percentual foi de professores graduados 68,2% (15). Cerca de 54,5%
(12) dos docentes nunca ouviram falar sobre as doenças negligenciadas, 59,1% (13) acreditam que
há fatores socioeconômicos que podem determinar a incidência dessas doenças sendo que os
mesmos também acreditam que seus alunos estão expostos as essas doenças. Mais de 90% dos
professores acreditam que a educação em saúde e o ambiente escolar podem contribuir para a
prevenção das doenças negligenciadas. Quando perguntados se os mesmos realizavam alguma
atividade voltada para a educação em saúde, 36,4% (8) disseram que não realizavam nenhuma
atividade. Cerca de 90,9% (20) dos professores acreditam que há necessidade de ações educativas
voltadas para a educação em saúde no ambiente escolar. O desconhecimento de mais da metade dos
professores quanto a temática das doenças negligenciadas, demonstra a necessidade de maiores
discussões sobre esse tema. O reconhecimento dos professores de que há um caráter social
relacionado a essas doenças e de que os seus alunos estão expostos a essas doenças diante do
contexto ambiental da escola, é um fator positivo, pois isso demonstra que os professores estão
atentos ao ambiente em que a escola está inserida. É necessário um maior investimento em ações
voltadas aos professores do município sobre a temática educação em saúde, para que os mesmos
possam contribuir efetivamente na prevenção e controle dessas doenças.
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Resumo
No cenário mundial, o Brasil destaca-se por com elevado contingente de pessoas com Doenças Tropicais Negligenciadas
(DTNs) que necessitam de tratamento medicamentoso. Apesar das estratégias de controle e prevenção às DTNs adotadas no
Brasil, faz-se necessário a compilação de informações, principalmente em regiões vulneráveis. O trabalho de pesquisa tem
por intuito analisar as informações disponíveis em mídia referentes as DTNs. Trata-se de uma revisão de literatura produzida
com uma busca de publicações na base de dados SCIELO, adotando os termos “Brasil” (Decs), “doenças negligenciadas”
(Decs) e “saúde” (Decs). Foram selecionadas 94 publicações das quais 24 foram incluídas por estarem diretamente
relacionadas à temática. Dos dados obtidos 70,8% foram direcionados à pesquisa de fatores limitantes do manejo das DTNs,
destacando-se a falta de investimento, as estratégias de controle ineficazes, o diagnóstico tardio, o saneamento básico
inadequado e os tratamentos ultrapassados e limitados. Verificou-se que 37,5% das pesquisas relataram melhorias e avanços
direcionados às DTNs, tais como, a formulação de ferramentas para mensurar a demanda por medicamentos nos países
latinos, as novas pesquisas de repelentes que combatam vetores, a implantação de instrumentos de acompanhamento
midiático sobre doenças e as estratégias pontuais para o aprimoramento dos cuidados dedicados às DTNs. Neste contexto,
pode-se inferir que o estado da arte das publicações científicas sobre as DTNs ainda é limitado, porém, caracteriza bem o
atual panorama dessa temática, tendo em vista as diversas nuances encontradas por gestores e por pesquisadores para a
solução deste problema, levando em consideração as dimensões e as capacidades do país. Assim, pode-se empreender que
os recentes estudos sobre as DTNs são de fundamental importância para a caracterização deste tema e, juntamente com
novas produções científicas, contribuirão para o contínuo melhoramento da saúde pública no Brasil.
Palavras-chaves: Brasil, Doenças Negligenciadas, Saúde
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Resumo
A infraestrutura sanitária é deficiente no Brasil, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE), em 2008 somente 46%
dos domicílios estavam conectados a redes de esgotamento sanitário. Isso está diretamente relacionado com as condições de saúde da
população, que é deficiente, principalmente em países em desenvolvimento. No Brasil, a presença de patologias como a cólera,
febre tifoide e leptospirose, vinculadas à escassez de acesso a saneamento básico, refletem a história de uma política de saneamento
vinculada ao desenvolvimento institucional do Estado, sendo desigual entre as regiões, que se tem refletido no perfil de adoecimento da
população, já que, nas Regiões Norte e Nordeste, há manutenção de níveis endêmicos de patologias que já estão quase superadas em
outras Regiões do país. Deste modo, doenças infecciosas permanecem sendo uma importante causa de morbidade e mortalidade e a
sua prevalência demonstra a fragilidade dos sistemas públicos de saneamento. O presente estudo tem o objetivo de relatar os números
de internações, óbitos e os gastos públicos com doenças infecciosas de veiculação hídrica. Os dados foram obtidos por meio eletrônico
através do Sistema de Informação Hospitalar-SUS, designado TABNET, e posteriormente foram tabulados na ferramenta de suporte
Microsoft Office Excel. Os dados são referentes ao período de abril de 2017 à abril de 2018, alimentados pelas notificações dos
hospitais alagoanos do SUS. As doenças de transmissão hídrica foram: cólera, febre tifoide, shiguelose, amebíase, diarreia,
gastroenterite e leptospirose, as quais totalizaram 22% das internações hospitalares referentes a doenças infectoparasitárias, com 44
óbitos e totalizando uma despesa para federação de R$ 1.194.109,10 reais, correspondendo a 97.4% dos gastos. A diarreia e a
gastroenterite representam a maior parcela em todos os parâmetros, com 2.695 internações, 42 óbitos e despesas que ultrapassam um
milhão de reais. As doenças são prevalentes em crianças menores de 10 anos, exceto nos casos de leptospirose, onde jovens e adultos
representam a maior parcela. É notório que o investimento da federação é alto para o tratamento de pacientes acometidos pelas
doenças citadas, entretanto faz-se necessário investir em políticas de prevenção, principalmente no âmbito de saneamento básico, a fim
de reduzir gastos desnecessários com tratamentos de doenças preveníveis e ocupação de leitos hospitalares.
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Resumo

Introdução: Frequências sonoras são ondas mecânicas longitudinais geradas a partir de um distúrbio
em um meio. Suas características são descritas pela parte da física referente a movimentos
ondulatórios e acústica. A percepção, ou sensação, de som é gerada a partir de vibrações das
partículas do ar no órgão responsável por detectar essas variações, o tímpano nos humanos e os
órgãos sensoriais, no caso dos insetos, podendo ser as antenas, pernas, abdome dentre outros,
dependendo da espécie do inseto. O mosquito Aedes aegypti é o vetor que transmite as arboviroses
responsáveis pela dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Esse vetor apresenta duas fases
distintas no seu ciclo de vida: uma aquática (ovo, larva e pupa) e outra terrestre (adulta). Objetivo:
identificar e compreender o efeito biológico do som no desenvolvimento larval de Aedes aegypti.
Desenho do estudo: Foi analisado o desenvolvimento larval desse vetor submetidas a frequências
sonoras de 40 MHz e 14 MHz, desde seu estágio inicial até se tornarem pupa. Metodologia: Foram
selecionadas aleatoriamente 90 larvas em estágio L1 onde foram acomodadas em duas bandejas,
sendo 45 larvas na bandeja de controle com temperatura ambiente, água declorada e ração de gato
CEDAN® sabor misto, triturada e as outras 45 nas mesmas condições, exceto pelo fato de que nessa
segunda se tinha um aparelho emitindo ondas sonoras a uma frequência de 40 MHz. Todos os dias as
bandejas eram monitoradas até que as larvas se tornaram pupa, a fim de se constatar o
desenvolvimento larval em cada condição. Num segundo momento foram realizados os mesmos
procedimentos com mais 90 larvas inicialmente em L1 e acomodadas em duas bandejas, sendo 45
em uma bandeja de controle e as outras 45 submetidas a uma frequência de 14 MHz, onde foram
monitoradas diariamente com o mesmo objetivo. Resultados: Observou-se que nas bandejas onde se
tinha o aparelho emitido ondas sonoras o desenvolvimento se deu de forma mais rápida que nas
bandejas do controle. Discussão: Em outros trabalhos observou-se a perda amostral por morte após
exposição a determinadas intensidades de ondas sonoras. Conclusão: Evidencia-se que as ondas
sonoras aceleraram o desenvolvimento larval do A. aegypti, o que não se confirmou em outros
estudos para outros tipos de insetos.
Palavras-chave: Aedes aegypti ;Desenvolvimento larval; Frequência sonora.
Palavras-chaves: Aedes aegypti, Desenvolvimento larval, Frequência sonora

EFICIÊNCIA DOS GASTOS PÚBLICOS EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FRENTE AOS CASOS
DE DOENÇAS EPIDÊMICAS
Autores Valkyrie V. Fabre 1, Emanuele Engelage 1, Leonardo Flach 1, Altair Borgert 1
Instituição 1 UFSC - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (Eng. Agronômico Andrei
Cristian Ferreira, s/n - Campus Universitário, Trindade, Florianópolis - SC)
Resumo
A literatura ressalta que os serviços de saúde pública proporcionam bem-estar social e contribuem para o desenvolvimento
econômico das nações. Nas últimas décadas houve ampliação desses serviços em vários países e se busca agora analisar a
eficiência dos gastos. O interesse individual dos gestores, segundo a Teoria das Escolhas Públicas (TEP), pode interferir nos
resultados e tornar ineficientes os serviços prestados. Na área da saúde, o campo das vigilâncias tem obtido destaque,
sobretudo na atuação epidemiológica. Portanto, o objetivo é analisar a eficiência dos recursos públicos aplicados à vigilância
epidemiológica. O referencial teórico é principalmente internacional, já que essa pesquisa é inédita no Brasil. As doenças
Gripe Influenza, Dengue (casos e focos) e AIDS em adultos, foram utilizadas como variáveis, devido a maior incidência na
região pesquisada. Trata-se de pesquisa quantitativa, exploratória e documental. Foram utilizadas análises estatísticas
robustas multivariada, de regressão com dados em painel, correlação de Pearson e correlação Canônica. A base de dados foi
coletada de 60 municípios escolhidos aleatoriamente, o que resultou em 240 observações ao longo de 4 anos. As conclusões
divergem das encontradas na literatura internacional, já que ficou evidenciado que os gastos não tiveram crescimento
representativo no período e não estão surtindo efeito na diminuição dos casos de doenças. Os resultados revelam que os
gastos e os casos de doenças são correlacionados positivamente, ou seja, quando há elevação dos recursos aplicados em
vigilância epidemiológica, há também, elevação dos casos das doenças. Para a eficiência dos gastos em um sentido de
causalidade, verifica-se que estes não têm significância estatística para explicar os casos de gripe Influenza, Dengue e os
focos do mosquito transmissor. Contudo, para a AIDS, foi constatado que maiores gastos acarretam em mais casos da
doença, o que diverge das expectativas. Os indícios sugerem que as escolhas dos gestores não trazem eficiência ao sistema
de saúde. Os gastos epidemiológicos devem ter caráter principalmente preventivo e mitigador, mas aparentam ocorrer
principalmente para controlar doenças em períodos epidêmicos já instalados. Essa pesquisa corrobora com os preceitos da

TEP, de que preferencias individuais dos gestores eleitos se sobrepõem ao interesse coletivo da população, o que resulta na
ineficiência do sistema de saúde pública voltado à vigilância epidemiológica.
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Resumo
Estudos sobre a ocorrência de parasitos em animais de companhia cada vez mais vem ganhando importância em virtude da relação
estreita entre homem e animal, uma vez que estes podem ser veículos de transmissão de agentes zoonóticos. O presente trabalho teve
como objetivo avaliar a presença de endoparasitos gastrintestinais zoonóticos em amostras de fezes de gatos domiciliados do município
de Salinas, norte de Minas Gerais. O estudo foi realizado com 25 gatos domiciliados, sendo aplicado um questionário para os
proprietários, contendo perguntas sobre sexo, idade, alimentação, vermifugação, vacinação e se o animal possui acesso à rua ou
convive com outros animais. Logo após foram entregues sacos plásticos estéreis identificados, sendo explicado aos proprietários o
modo de coleta das fezes frescas expelidas espontaneamente pelos felinos. As amostras foram colocadas em caixas de isopor com
gelo, sendo encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia Veterinária (LPV) do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG),
Campus Salinas. Realizou-se o método de Centrifugo-flutuação em solução saturada de Sheather e análise ao microscópio nas
objetivas de 10X e 40X. O resultado foi calculado em percentual, por meio de proporção simples. Após a análise das lâminas, observouse um percentual de 36% (9/25) de amostras positivas para endoparasitos. Destas, 77,8% (7/9) para ovos de Ancylostoma spp. e 11,1%
(1/9) para ovos de Toxocara spp. e oocisto de protozoário. Dos animais positivos, 66,7% (6/9) eram fêmeas e 33,3% (3/9) machos;
66,7% (6/9) tinham idade superior a dois anos e 33,3% (3/9) inferior a dois anos; 88,9% (8/9) tinham contato com outros felinos, não
tinham raça definida e alimentavam-se de ração e comida, com acesso à rua e 11,1% (1/9) comiam apenas de ração, sem acesso à rua.
Nenhum gato positivo para endoparasitos era vermifugado nem vacinado. Conclui-se que há a presença de endoparasitos
gastrintestinais zoonóticos em amostras de fezes de gatos domiciliados em Salinas, Minas Gerais. Os helmintos Ancylostoma spp. e
Toxocara spp. são os principais agentes etiológicos das larvas migrans cutânea (bicho-geográfico) e visceral, respectivamente,
constituindo-se zoonoses presentes em todo o país. Os resultados ressaltam a importância de um maior controle parasitológico em
gatos domiciliados, para proteção da saúde animal e humana, uma vez que estes endoparasitos podem resultar em doenças de suma
importância à Saúde Pública devido ao seu potencial zoonótico.
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Resumo
Durante o processo de comercialização dos peixes pode ocorrer contaminação por agentes bacterianos, principalmente do gênero
Enterococcus spp. relacionando a inadequações nas operações industriais. Neste contexto, o estudo teve como objetivo avaliar a
ocorrência de Enterococcus spp. em corvina (Micropogonias furnieri) comercializada em feiras livres de municípios do Recôncavo da
Bahia, no período de novembro de 2017 a janeiro de 2018. O critério de amostragem utilizado foi a amostragem estratificada, de acordo
com os critérios geográficos (município) e de hábito de consumo/vendas (espécie de peixe), com relação à determinação do n amostral
utilizou-se como referência a quantidade de pescado comercializado (Kg) em uma abordagem de amostragem exaustiva. Foram
colhidas 12 amostras evisceradas dos municípios de Cruz das Almas, Muritiba, Maragogipe, Cachoeira e Santo Amaro. Identificando-as
quanto ao fornecedor e município, transportadoas em recipiente isotérmico com gelo rígido reutilizável para manter a refrigeração
adequada (5oC), encaminhado-as para o Laboratório de Doenças Infecciosas do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, utilizando a metodologia descrita no Manual de Métodos de Análise Microbiológica de
Alimentos de Silva et al (2007) segundo a American Public Health Association (APHA). Foi observado bactérias do gênero Enterococcus
spp. em 100% das amostras, no qual o maior registro foi em Santo Amaro (4,389 log UFC/g), seguido por Muritiba (4,182 log UFC/g),
Cruz das Almas (3,729 log UFC/g), Maragogipe (3,247 log UFC/g) e o Cachoeira (3,187 log UFC/g), constatando risco para saúde do

consumidor, devido a presença deste microrganismo estar relacionada a presença de patógenos, em especial as espécies Enterococcus
faecalis e Enterococcus. faecium. Sua presença indica problemas nas condições ahigiênico-sanitárias, evidenciando falta de boas
práticas de manipulação e fabricação. Acometem principalmente pessoas imunocomprometidas e em terapia intensiva.
Acarretando infecções no trato urinário, infecção intra-abdominal e pélvica, bacteremia, endocardite e infecção neonatal. Concluiu-se
que as corvinas comercializadas nestas regiões são inadequadas para o consumo humano, mostrando a necessidade de inspeção
sanitária da corvina (Micropogonias furnieri) comercializada informalmente nas feiras livres.
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Resumo
A leptospirose é uma doença bacteriana aguda, sendo considerada a antropozoonose mais amplamente difundida no mundo,
que pode manifestar-se tanto de maneira assintomática, por quadros leves, ou por casos graves que podem levar a morte. O
homem pode contaminar-se através do contato direto com a urina de animais infectados ou de forma indireta pela exposição a
água ou solos contaminados. Sua ocorrência está relacionada à precárias condições de infraestrutura sanitária e alta
infestação de roedores infectados. O objetivo do presente trabalho consistiu em descrever o perfil epidemiológico da
leptospirose no Estado do Pará, no período de 2008 a 2017. As informações foram colhidas a partir do banco de dados do
Sistema de Informação em Saúde – DATASUS, do Ministério da Saúde e as variáveis estudadas foram: número de casos,
número de óbitos, sexo, faixa etária, escolaridade, zona de residência e município. No Estado do Pará foram confirmados
1.240 casos de leptospirose e 144 óbitos, com letalidade de 11,6% no período. Embora não exista predisposição de gênero
ou de idade para contrair a infecção, os mais acometidos foram indivíduos do sexo masculino (76,6%) e na faixa etária de 20
a 59 anos (66,3%). Quanto à escolaridade, a maioria dos casos (67,4%) era de pessoas que possuíam até o ensino
fundamental completo. A maior concentração dos casos se deu em residentes na área urbana (85%) e a distribuição espacial
mostrou que a leptospirose ocorreu em 71 municípios do estado, com destaque para a capital Belém com 553 casos,
representando 44,6% do total do estado. Diante das informações epidemiológicas aqui expostas conclui-se que os casos e
óbitos de leptospirose no Pará são consideráveis, demonstrando a necessidade de políticas públicas para a melhoria das
condições sanitárias e educacional, com consequente prevenção da doença.
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Resumo

A raiva é uma infecção zoonótica que atinge o sistema nervoso central, sendo causada por um vírus
de RNA pertencente ao gênero Lyssavirus. Sua transmissão para o homem ocorre pela inoculação do
agente infeccioso presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura.
O trabalho avaliou o perfil dos agravos, entre os anos de 2007 a 2017, na região Nordeste do Brasil.
Foi feito um estudo documental, retrospectivo, em que houve a recuperação de dados secundários
disponíveis na plataforma do DATASUS/SINAN. O mesmo foi acessado via internet e as variáveis
analisadas foram: região de notificação, ano, município de notificação, zona, raça, sexo, escolaridade
e faixa etária. Durante os anos de 2007 a 2017, foram notificados 31 casos de raiva no Brasil, sendo
22 na região Nordeste do país. O ano de 2013, foi responsável pelo maior número de notificações,
com 22,7% (N= 5). Dentre os municípios, São Luís-MA e Fortaleza-CE, registraram o maior número
de notificações, com 31,8% (N= 7) e 18,2% (N= 4), respectivamente. Observou-se que 59,1% (N= 13)
eram da zona urbana, 86,4% (N= 19) eram do sexo masculino, 59,1% (N= 13) tinham entre 20-59
anos, 81,8% (N= 18) eram da cor parda e 45,5% (N= 10) tinham escolaridade baixa. A região
nordestina é endêmica para a raiva, e isso é observado pela maior prevalência de casos confirmados

nessa região. Observa-se uma urbanização da raiva no decorrer dos anos devido a expansão das
cidades e consequentemente um maior contato com os vetores. O sexo masculino e a faixa etária
entre 20-59 anos, tiveram a maior prevalência, talvez devido ao maior contato com os animais e
consequentemente maior exposição ao vírus. Indivíduos de escolaridade baixa foram os mais
atingidos, presumindo-se que o nível socioeconômico pode influenciar em um maior risco de
agressões por animais. A alta prevalência de casos de raiva na região Nordeste do Brasil, vem sendo
evidenciada no decorrer dos anos, necessitando o desenvolvimento de políticas públicas que atendam
as demandas dessa região, alertando da importância da profilaxia antirrábica humana e animal,
prevenindo o aparecimento de novos casos.
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Resumo
A Tuberculose Pulmonar(TP) é uma doença infecciosa que tem como principal agente etiológico o Mycobacterium tuberculosis. Pode
derivar da reativação de uma infecção primária passada ou pode ser consequência de uma infecção recente, além de que o indivíduo
pode apresentar uma predisposição genética ou ambiental para desenvolvê-la. Nesse contexto, uma compreensão epidemiológica das
circunstâncias associadas a essa problemática é necessária. Sendo assim, o objetivo deste estudo é verificar os fatores de risco e as
complicações no curso da difusão da Tuberculose Pulmonar na região metropolitana do Cariri (RMC). Trata-se de um estudo transversal
epidemiológico, descritivo e quantitativo no período de 01 de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2015 retirado do “Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN)” , com informações referentes à zona de residência, à modelo de atenção e à evolução
dos casos nas cidade de Juazeiro do Norte - CE, Crato- CE e Barbalha – CE , além de informação complementar da base de dados
“Scielo”. Foi observado na pesquisa que as cidades com maiores prevalências de casos de tuberculose pulmonar na RMC são Juazeiro
do Norte (48,61%), Barbalha (15,98%) e Crato (15,96). Já com relação ao sexo, o acometimento masculino predomina. Nota-se que
desde o início da avaliação o modelo de atenção influenciou no aumento do número de notificações dos casos de tuberculose pulmonar,
tendo em vista o aumento de PSFs (Programa de Saúde da Família) e do Programa de Agentes Comunitários de Saúde que são
políticas públicas que visam ampliar o diagnóstico e tratamento dessas doenças. Pôde ser percebido também diferenças entre as zonas
de residência rural e urbana, tendo uma incidência três vezes maior na zona urbana (76,1%) que na rural. Além disso, notou-se uma
diferença entre os casos de TP cadastrados e acompanhados. Esse dado demonstra a possibilidade da não adesão ao tratamento de
forma adequada. Já dentre os indivíduos que evidenciaram recidiva, 45% interromperam o tratamento e 27% relataram etilismo.
Ademais, em pacientes com TBM (Tuberculose Pulmonar Multirresistente), observa-se o alcoolismo e tabagismo em 39% dos
indivíduos, enquanto os que se apresentavam sem a TBM, representavam 24% deles. Assim, vê-se que muitas políticas públicas já
foram colocadas em prática e trouxeram inúmeros benefícios, mas percebe-se, também, que em algumas situações os hábitos de vida
dos pacientes tem uma influência enorme no tratamento e cura da doença.
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Resumo

A tuberculose continua merecendo especial atenção dos profissionais de saúde de todo o mundo, é
uma doença de emergência mundial por ser a maior causa de morte dentre as doenças infecciosas
em todo o planeta. Apesar de já existirem recursos tecnológicos capazes de garantir seu controle, não
há previsão para sua erradicação, a não ser que novas vacinas e novos tratamentos sejam
descobertos. Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo acerca da epidemiologia da
tuberculose no estado do Pará. Foi feito um estudo epidemiológico com base em dados obtidos
através do Sistema de Agravo de Notificação (SINAN) e do site do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE). Definiu-se como objeto do estudo os dados obtidos no estado do Pará nos anos de
2014 a 2017. Dentro deste período foram confirmados 10.221 casos de tuberculose em homens e
5.534 casos em mulheres, totalizando 15.755 casos de tuberculose no estado nesses 4 anos. A
frequência absoluta no ano de 2014 foi de 3.989 casos, no ano de 2015 foi de 3.768 casos, no ano de
2016 foi de 4.227 casos e no ano de 2017 foi de 3.771 casos. A taxa de incidência de tuberculose no
ano de 2014 foi de 49,4 casos/100.000 habitantes, no ano de 2015 foi de 46,0 casos/100.000
habitantes, no ano de 2016 foi de 51,0 casos/100.000 habitantes e no ano de 2017 foi de 45,0
casos/100.000 habitantes. Há uma frequência absoluta maior de tuberculose no sexo masculino, de
acordo com os dados provenientes do SINAN, algo que estudos epidemiológicos anteriores sobre o
assunto também apontaram. Verifica-se também que as taxas de incidência de tuberculose no estado
do Pará nos anos citados neste estudo foram inferiores às citadas em estudos epidemiológicos
anteriores (95,0 casos/100.000 habitantes em 2002), o que indica que a tuberculose teve uma
diminuição em sua incidência, seja por conta de uma possível subnotificação de casos novos pelo
SINAN ou por conta da criação de programas governamentais voltados ao combate da mesma ou de
tratamentos mais eficazes. Entretanto, segundo estatísticas de 2013, a taxa de incidência de
tuberculose no estado do Pará foi 42,7 casos/100.000 habitantes, o que apresenta um aumento em
sua incidência quando comparado este ano com o ano de 2017 (45,0 casos/100.000 habitantes),
revelando que a tuberculose continua sendo um desafio a ser superado no estado do Pará.
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Resumo
As hepatites virais são doenças caracterizadas pelo processo inflamatório do parênquima hepático. São causadas pelos vírus
hepatotrópicos que são: A, B, C, D e E, sendo os mais comuns no Brasil são A, B e C. A transmissão pode ser por via enteral ou
parenteral. Pode variar desde formas assintomáticas até formas mais graves. As hepatites virais representam um grande problema de
saúde pública, visto que são responsáveis por cerca de 1,4 milhão de óbitos anualmente. Objetivou-se descrever o perfil epidemiológico
das hepatites virais no Brasil entre os anos de 2010 a 2017. Trata-se de um estudo transversal descritivo. Variáveis analisadas: região,
estado, raça, sexo, faixa etária, forma clínica e classificação etiológica. Os dados foram obtidos do Sistema de Notificação de Agravos
de Notificação (SINAN). No período estudado, foram notificados 301.024 casos de hepatites virais no Brasil. O maior número de casos
foi na região Sudeste (n=113.961/37,8%), seguida da região Sul (n=88.057/29,2%). Os estados que se destacaram foram São Paulo
(n=71.095/23,6%) e Rio Grande do Sul (n=44.541/14,8%). A raça branca foi a que teve maior número de casos (n=138.031/45,8%). O
maior número de casos ocorreu em indivíduos do sexo masculino (n=166.694/55,3%) e a faixa etária mais acometida foi a de 40-59
anos (n=125.337/41,6%). Em relação à forma clínica, a maioria dos indivíduos possuía hepatite crônica (n=215.200/71,4%) e o vírus que
está mais associado aos casos de hepatites é o tipo C (n=134.921/44,8%), seguido pelo vírus B (n=110.654/36,7%). O conhecimento
das características epidemiológicas pode ajudar no planejamento de políticas e planos que reduzam a transmissão da doença. Concluiuse que a doença é um problema de saúde pública em todo o Brasil. Advoga-se a necessidade de implantação de medidas que possam
reduzir a ocorrência da doença.
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Resumo
O vírus Zika (ZIKV) é transmitido principalmente pelo mosquito Aedes aegypti. Em 2016, foram confirmados 130.701 casos
de ZIKV no Brasil. Já em 2017, foram registrados 17.594 casos prováveis e 1 óbito pelo ZIKV. Neste sentido, estudos
epidemiológicos são de suma importância, pois através destes podemos compreender a dinâmica da infecção, dado que o
mesmo está relacionado ao desenvolvimento de doenças, como microcefalia e síndrome de Guillain-Barré. O objetivo deste
trabalho foi realizar um estudo epidemiológico descritivo de dados do ZIKV fornecidos pela 15ª Regional de Saúde (RS). A
pesquisa foi realizada de acordo com o COPEP da Universidade Estadual de Maringá (Nº 2.364.256). Participaram da
pesquisa, pacientes com ZIKV diagnosticados por exame laboratorial. Os participantes eram residentes e/ou atendidos pela
15ª RS, que abrange 30 municípios do Paraná. As informações dos pacientes foram obtidas por dados fornecidos pelo
Sistema de Informação de Agravos de Notificação, entre Janeiro de 2015 e Maio de 2017. As frequências dos dados foram
realizadas por contagem direta. Foram confirmados 351 casos de ZIKV, dado que 7 (2%) dos casos foram relatados em 2015.
No entanto, o auge da infecção se deu em fevereiro de 2016 com 174 (49,6%) casos. Cerca de 38 (11%) dos casos de
infecção foram observados em pacientes na cidade de Curitiba, 54 (15%) foram registrados para as cidades de Maringá e
Colorado. Do total de participantes, 229 (65%) foram do sexo feminino, 122 (35%) foram do sexo masculino. A média de
idade foi de 38 (±17) anos, dado que 34 (10%) foram menores de idade (< 18 anos) e 38 (11%) foram gestantes. No tocante à
raça, 280 (80%) autodeclararam a raça branca e, quanto ao grau de escolaridade, 71 (20%) informaram ter ensino médio
completo. Ademais, vale salientar que 231 (66%) dos casos foram autóctones e 111 (32%) foram casos importados. A maioria
dos pacientes residiam em zona urbana e 336 (96%) dos casos evoluíram para a cura, sem histórico de microcefalia ou
Síndrome de Guillain-Barré. Estados do Nordeste brasileiro possuem menores condições sanitárias se comparados com o
Paraná. Isso pode implicar em condições propícias para o desenvolvimento do transmissor de ZIKV, com mais casos
observados nestas regiões. Assim, este trabalho apresentou informações relevantes sobre os pacientes com ZIKV e evidencia
a necessidade de atenção governamental e pública para o estado, na tentativa de erradicar a infecção pelo ZIKV.
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Resumo
Animais peçonhentos são aqueles que produzem substância tóxica e que possuem uma ferramenta que possibilita inocular esta
substância em seu alvo, dentre os quais, destacam-se escorpião, serpente, abelha e aranha. Analisar o perfil epidemiológico dos
acidentes com animais peçonhentos no Nordeste Brasileiro, ocorridos entre 2010 e 2016. Trata-se de um estudo transversal descritivo.
Variáveis analisadas: estado de ocorrência, faixa etária, momento do atendimento, animal responsável, gravidade e desfecho
epidemiológico. Os dados foram obtidos do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN). Foi realizada a análise descritiva
simples das variáveis. No período estudado, foram notificados 344.442 casos de acidentes com animais peçonhentos na região
Nordeste. O ano de 2014 foi o que registrou o maior número de ocorrências, totalizando 58.044 casos (16,8%), enquanto 2010 foi o que
apresentou menor número (n=38.263/11,1%). O estado que apresentou o maior número de acidentes notificados foi Bahia com 101.681
casos (29,5%), seguida por Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Maranhão, Piauí e Sergipe, respectivamente.
Em relação à faixa etária, indivíduos com 20-39 anos de idade foram os mais acometidos (n=114.885/33,3%). A maioria dos acidentados
foi atendida até a primeira hora após o ocorrido, o que representou 135.374 casos (39,3%). O animal responsável pelo maior número de
acidentes foi o escorpião (n=244.207/70,9%), seguido por serpente (n=49.060/14,2%) e abelha (n=21.361/6,2%), respectivamente. A
maioria dos acidentes foi classificada como sendo de grau leve (n=283.611/82,3%) e com desfecho cura (n=308.843/ 89,7%). Ademais,
665 (0,19%) óbitos foram registrados pelo agravo notificado. O modo de ocupação dos espaços urbanos é um fator determinante para o
aumento da ocorrência de acidentes com animais peçonhentos. Desta forma, percebe-se que acidentes por animais peçonhentos estão
muito presentes e, portanto, é necessário ações de prevenção e educação em saúde.
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Resumo
Existe um problema fundamental no atual paradigma adotado para o desenvolvimento de sistemas de informação em saúde,
que afetam negativamente as atividades de vigilância epidemiológica em três aspectos: (1) O uso de modelos de dados topdown leva ao risco de dados imprecisos ou incompletos. ; (2) As principais fontes de dados são aplicações centradas em
hospitais ou clínicas, que não contêm registros de populações descobertas e (3) Sistemas de Apoio à Decisão (SAD) ainda
são incipientes, principalmente projetos acadêmicos em medicina interna.
A web e as lojas de aplicativos são preenchidas com projetos abandonados de monitoramento de doenças, que falharam
porque são silos de dados de cima para baixo, o que significa que eles impunham variáveis que não representavam o exato
encontro médico ou a experiência real do paciente com uma condição de doença. . Além disso, eles não são semanticamente
interoperáveis, o que impede o compartilhamento de dados coerente.
O objetivo deste estudo é descrever a formação técnica e a implementação do Sistema de Apoio à Vigilância Epidemiológica
(EpiS3), um aplicativo para vigilância sindrômica e controle de doenças desenvolvido para uma rede social semanticamente
interoperável.
O EpiS3 é um plugin para uma rede social de e-health baseada em uma infraestrutura de informação semanticamente
interoperável. Essa rede social é baseada nas especificações MLHIM (Multilevel Healthcare Information Modeling), a
harmonização baseada em tecnologia XML + RDF minimalista entre os princípios de mensagem XML do HL7 e os princípios
de modelagem multinível de interoperabilidade semântica definidos nas especificações openEHR.
Foi desenvolvido um conjunto de dois perfis epidemiológicos (“vigilância sindrômica da febre hemorrágica aguda” e “profilaxia
pós-exposição da raiva”) e 3 perfis de profissionais de saúde. A taxa de validação intra e inter-perfis das 5.543 instâncias de
dados na rede foi de 100%. A taxa de perda semântica da consulta de dados nos diferentes perfis de pacientes e profissionais
de saúde foi de 0%.
Neste experimento controlado, o EpiS3 eliminou a subnotificação das síndromes de febre hemorrágica aguda e os casos de
perda de oportunidade para a profilaxia da raiva. A infraestrutura tecnológica do EpiS3 garantiu a interoperabilidade semântica
de todas as instâncias de dados produzidas pela rede simulada, independentemente da variabilidade dos modelos de dados
entre e dentro de perfis individuais.
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Resumo

A operacionalização das ações de vigilância em saúde no espaço de atuação da Estratégia Saúde da
Família requer um esforço coletivo que engloba, além da articulação intersetorial, decisão política,
associada a um trabalho persistente de organização das práticas de saúde. Nesse sentido, o
Programa de Enfrentamento às doenças Negligenciadas - Sanar, da Secretaria Estadual de Saúde,
desenvolveu uma estratégia para qualificação das ações dos Programas de Controle da Hanseníase
(PCH) e Tuberculose (PCT), no âmbito da Estratégia Saúde da Família. Trata-se de um relato de
experiência que tem como objetivo descrever a estratégia de assessoramento técnico para o PCH e

PCT. Antecedendo a estratégia houve a construção de um modelo lógico e matriz de indicadores;
validação consensual; definição dos municípios; unidades de saúde a serem visitadas e reunião de
pactuação. Em seguida, foi realizado o assessoramento técnico e, posteriormente, realizada a
consolidação dos dados; reunião de pactuação e monitoramento. A construção do modelo lógico e
matrizes de julgamento ocorreu por meio da análise documental de elementos que orientam as ações
do PCH e PCT; a validação envolveu a avaliação dos instrumentos por expertises na temática; os
municípios visitados foram 15 prioritários com indicadores operacionais considerados inaceitáveis
para ambas as doenças e as unidades assessoradas apresentavam casos com registro ativo no
SINAN no ano vigente; na reunião de entrada havia a discussão com os gestores sobre a estratégia,
situação dos indicadores e processo de trabalho; no assessoramento técnico todos os profissionais
atuantes na ESF eram instrumentalizados acerca das ações de vigilância dos dois agravos; na
consolidação dos dados as matrizes eram preenchidas com as informações coletadas por meio de um
questionário estruturado aplicado com os profissionais das USF e elaborados relatórios sobre a
situação do município; a reunião de pactuação com a gestão do município visava a resolução dos
entraves identificados e, por fim, o monitoramento para acompanhar as Unidades de Saúde quanto
aos indicadores operacionais e de processo de trabalho pactuados. Essa estratégia fortalece o
processo de trabalho para a integralidade da atenção à saúde dos pacientes acometidos por estas
doenças. Constitui-se um instrumento inovador e avaliativo que pode ser replicado em outros Estados,
como orientador das ações dos Programas nos municípios.
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Resumo

No Brasil, o trabalho realizado por menores de 14 anos de idade é terminantemente proibido, sendo
permitido a partir desta idade sob a condição de menor aprendiz. Apesar disso, ainda observa-se no
país a persistência do trabalho irregular de crianças e adolescentes nos mais diversos setores
produtivos, constituindo um desafio para a atuação da saúde do trabalhador. Descrever a atuação do
Centro de Referência Estadual em Saúde do Trabalhador de Pernambuco (Cerest-PE) nas ações de
enfrentamento ao trabalho infantil. Relato de experiência. Foram descritas as atividades realizadas
pelo Cerest Estadual de Pernambuco no ano de 2017 juntamente com parcerias intra e intersetoriais
na análise de dados, formação e suporte da rede de atenção à saúde do trabalhador. Para
estruturação e conhecimentos das informações disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan) foi realizada análise da base de dados dos acidentes de trabalho com crianças e
adolescentes notificados em 2017. Além disso, foram realizadas 20 capacitações sobre a vigilância
epidemiológica destes acidentes para equipes de unidades hospitalares de média e alta
complexidade. Também foram realizadas 03 formações para equipes de Saúde da Família e Ações
Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil municipais em parceria com os Cerest
Regionais de Pernambuco. Por fim, o Cerest-PE, que é membro do Fórum Estadual de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil em Pernambuco (Fepetipe) desde o ano de 2011, articulado com os
seus demais membros, realizou um seminário para discussão intersetorial do tema e atividades de
sensibilização com a população. O trabalho infantil acarreta prejuízos para o desenvolvimento
biopsicossocial de crianças e adolescentes. O setor saúde é privilegiado para a identificação desses
danos, mas devido à complexidade de resolução dessa problemática, é necessária uma atuação
ampla em diversas frentes de trabalho. Neste contexto, estratégias desenvolvidas na saúde do
trabalhador são fundamentais para o enfrentamento ao trabalho infantil. Considerando a complexidade
do enfrentamento ao trabalho infantil, é imprescindível a articulação intersetorial e a sensibilização da
sociedade, estando a saúde em um dos locais privilegiados para trabalhar esta temática.
Palavras-chaves: Defesa da Criança e do Adolescente, Saúde do Trabalhador, Trabalho de Menores

É

Ã

Ú

À
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Resumo
Diante da tríplice epidemia de Dengue, Chikungunya e Zika, declarada em 2015 como emergência em saúde pública de interesse
nacional no Brasil, fez-se necessária a intensificação de ações para a prevenção e controle destas epidemias. Este relato de experiência
objetiva descrever as estratégias da Coordenação de Promoção da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco,
desenvolvidas no ano de 2016, para contribuir com o enfrentamento das arboviroses no estado. As estratégias dividiram-se nos eixos:
educação e formação, a partir de encontros trimestrais com os municípios, por macrorregiões de saúde, para a elaboração e
monitoramento dos planos de ação dos Núcleos de Promoção da Saúde (NPS), a partir dos temas prioritários da Política Nacional de
Promoção da Saúde (PNPS); mobilização social, visando a sensibilização da população para o tema adotado na campanha do Dia
Mundial da Saúde: Enfrentamento ao Aedes e suas consequências; e disseminação da informação pelos seguintes meios: publicação
do documento Compartilhando Experiências do Dia Mundial da Saúde; realização da I Mostra de Experiências Exitosas em Vigilância de
Doenças e Agravos não Transmissíveis (DANT) e Promoção da Saúde (PS); e publicação dos anais de resumos dos trabalhos enviados
pelos municípios para a referida Mostra. Dos 44 municípios que aderiram ao NPS em 2016, 14 (32%) desenvolveram planos de ação
com o tema promoção do desenvolvimento sustentável, da PNPS; 33 municípios realizaram ações de mobilização social do Dia Mundial
da Saúde e enviaram relatórios; e dos 41 municípios que apresentaram trabalhos na I Mostra de Vigilância de DANT e PS, 7 (17,1%)
abordaram temas relacionados à prevenção e ao controle das arboviroses. As estratégias de atuação para o enfrentamento da epidemia
das arboviroses, pautadas na PS, possibilitaram a incorporação das ações nas agendas de trabalho dos municípios, conferindo-lhes
sustentabilidade e visibilidade.
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Resumo

As parasitoses são relevantes problemas de saúde pública, afetando principalmente as crianças. Com
o objetivo de avaliar a presença de estruturas parasitárias em chupetas de crianças em creches do
município de Salinas, Minas Gerais, foi aplicado um questionário aos responsáveis das crianças sobre
hábitos de higiene, cuidados com objetos e conhecimento sobre parasitoses intestinais. Foram
coletadas dez chupetas (repostas por novas unidades), acondicionadas em sacos plásticos individuais
e identificados, encaminhados ao Laboratório de Parasitologia Veterinária (LPV) do Instituto Federal
do Norte de Minas Gerais (IFNMG)- Campus Salinas. Foram adicionados 50ml de água destilada nos
sacos, agitados por 30 segundos, e o líquido transferido para tubos Falcon. Após 24 horas, coletou-se
uma gota do sedimento e depositou-se sobre lâmina de microscopia com uma gota de lugol, cobrindose com lamínula. Realizou-se também a técnica de centrífugo-flutuação simples com solução saturada
de Sheather, que possibilita a flutuação de estruturas menos densas. Após análise em microscopia
óptica nas objetivas de 10x e 40x, observou-se na sedimentação, a presença de oocisto de
protozoário em uma chupeta. Na centrífugo-flutuação, constatou-se oocistos de protozoários em duas
chupetas e ovo de ascarídeo em uma dessas, totalizando 3 chupetas positivas para estruturas
parasitárias. Quinze responsáveis responderam o questionário e 20% (3/15) revelaram que não
possuem o hábito de lavar as mãos antes das refeições, apesar de todos terem afirmado que lavam
os alimentos antes de ingeri-los. Um percentual de 27% (4/15) disseram não saber o que são
parasitoses intestinais e 13,3% (2/15) não se lembram ou nunca tomaram antiparasitários. Sobre
transmissão, 60% (10/15) asseguraram não ser possível a transmissão de parasitos entre crianças.

Sobre cuidados com os objetos como mamadeiras, copos e garrafinha de água, revelou que 66,6%
(10/15) fazem a higienização diária, inclusive das chupetas. Diante desses resultados, pode-se inferir
que falhas nos hábitos de higiene dos responsáveis, a carência de informações corretas sobre
transmissão e utilização de antiparasitários, revelam a necessidade de campanhas de educação em
saúde, englobando a higienização de objetos utilizados pelas crianças, pois podem servir como
veículos de parasitos. Conclui-se que há a ocorrência de estruturas parasitárias em chupetas de
crianças nas creches avaliadas do município de Salinas, Minas Gerais.
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Resumo
Hortaliças como alface e a rúcula podem ser contaminadas por enteroparasitas através de água e solo contendo formas parasitárias
provenientes de dejetos fecais ou pela manipulação da hortaliça em locais inapropriados, assim são consideradas importantes veículos
de transmissão de doenças. O objetivo deste trabalho foi avaliar a contaminação parasitária por cistos, ovos, larvas de helmintos e
oocistos de protozoários patogênicos/comensais para o homem em alface e rúcula comercializadas no município de Jataí-GO. As
amostras foram compradas em quatro hortas, dois supermercados e uma feira urbana sendo de três produtores distintos, no município
de Jataí-GO, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2017. As hortaliças foram lavadas manualmente e pinceladas separadamente em
bandeja plástica com 200 mL de água destilada com Tween 80 a 1%. A água das lavagens foi filtrada em gaze cirúrgica de oito dobras,
em seguida submetida à sedimentação espontânea por 24 horas ou à sedimentação por centrifugação a 1.500 rpm por 2 minutos. Para
identificação dos parasitas procedeu-se a leitura do sedimento corado com lugol, em lâminas ao microscópio ótico. Foram obtidas 36
amostras sendo 21 de alfaces e 15 rúculas. Vinte e sete (75%) amostras apresentaram estruturas parasitária, 62% estava contaminada
por Balantidium coli, 48% por larvas de nematoides de vida livre, 7% continham larvas de Strongyloides sp., 4% Ascaris sp., 22%
Cystoisospora sp., 11% Entamoeba coli, 11% Entamoeba hartmanni entre outros contaminantes. A técnica parasitológica que teve maior
positividade foi de sedimentação espontânea, com encontro de estruturas parasitárias em 66% das amostras analisadas e 8% para a
sedimentação por centrifugação, com diferença estatística significante (p = 0,0329). A alface foi considerada a hortaliça com o maior
número de contaminantes (80%), enquanto sete amostras (60%) de rúcula foram positivas, não havendo diferença estatística
significante na taxa de positividade nos diferentes tipos de hortaliças analisadas (p= 0,1221). Das hortaliças provenientes de
supermercados 83% tinham estruturas parasitárias, seguido de hortas (80%) e feira urbana (55,55%). A presença de estruturas
parasitárias na maioria das amostras indica que essas hortaliças são um possível veiculo de transmissão de doenças na região,
fazendo-se necessária orientação dos consumidores sobre a devida higienização.
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Resumo
A Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis. É uma doença milenar e
de difícil tratamento, que ainda persiste em diversos locais do país e do mundo. Os bacilos acometem principalmente o
pulmão, mas podem infectar os rins, os ossos e os gânglios. A transmissão ocorre a partir da tosse e/ou
dos espirros contento bacilos nos perdigotos liberados no ar por essas ações. Dessa forma, buscamos definir e analisar a
situação epidemiológica de uma cidade no interior norte do estado do Ceará entre os anos de 2012 e 2017. Este estudo é
ecológico, retrospectivo, descritivo, realizado com dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificações - SINAN,
por intermédio da Vigilância Epidemiológica do Município de Sobral. Foram realizadas análises dos dados dos casos novos de
tuberculose entre os anos de 2012 e 2017. Sendo analisados variáveis com situação de enceramento, forma clínica, faixa
etária, sexo e distrito de residência. Nos anos entre 2012 e 2017 foram confirmados 864 casos novos de tuberculose no
município de Sobral. Segundo a análise dos dados obtidos, podemos perceber que a faixa etária mais acometida é dos
20 aos 34 anos (35,9%) e também dos 35 aos 49 anos (27,2%). O sexo masculino foi o mais acometido com 64,9% dos

doentes. A forma clínica prevalente foi a pulmonar (86%) mas também com uma quantidade significativa de casos de
tuberculose extrapulmonar (12%). Em relação a situação de enceramento, a maioria dos casos foram finalizados com cura
dos pacientes (80,4%), houveram 3% de óbitos e 7,2% de abando do tratamento. Os distritos com os maiores números de
casos são Sinhá Saboia, Expectativa, Padre Palhano, Coelce e Terrenos Novos. Com base na análise dos dados obtidos,
podemos ver que a cidade de Sobral é uma cidade endêmica para a tuberculose, sendo que o número de casos ainda é muito
relevante. Além disso, mostrou que o grupo mais acometido é o do sexo masculino com idades entre 20 e 49 anos. Foi
apresentado também que o número de cura foi grande, mas que a porcentagem de abandono do tratamento ainda é
muito significativa, sendo um dos principais problemas devido a reincidência, o reinicio da transmissão e o aumento do
número de bactérias resistentes aos tratamentos disponíveis. Considerado os resultados obtidos, vemos que
a tuberculose ainda se configura como um problema de saúde pública, com enormes desafios e que ainda enfrenta
uma transmissão em número de casos altíssimos.
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Resumo
A dengue é uma arbovirose transmitida pela picada do Aedes aepypti, um mosquito de hábitos diurnos, urbanos, que se concentra em
locais de ocupação desordenada. São 4 sorotipos de vírus em circulação no Brasil, sendo o primeiro sorotipo isolado no final do século
XX. Ainda hoje ocorrem inúmeros casos no país com diversas formas de complexidades. Com esses conhecimentos, buscamos apontar
e debater a situação epidemiológica no interior norte do estado do Ceará entre os anos de 2012 e 2017. Este estudo é ecológico,
retrospectivo, descritivo, realizado com dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificações - SINAN, por intermédio da
Vigilância Epidemiológica do Município de Sobral. Foram realizadas análises dos dados dos casos novos de dengue entre os anos de
2012 e 2017, sendo analisados pela faixa etária, situação de encerramento, faixa etária e locais de residência. Nos 5 anos de análise
houveram 9119 casos novos, o distrito residencial mais acometido foi Taperuaba com 12,2% dos casos, seguido dos distritos dos
Terrenos Novos (7,2%), Aprazível (6,7%) e Sinhá Saboia (5,5%). Alguns municípios tiveram um número baixíssimo de casos, com os
distritos de Alto Novo, Caracara e São Francisco. A faixa etária mais acometida é entre 20 e 34 anos (35,4%), entre 35 e 49 anos
(20,6%) e entre os 15 e 19 anos. Além disso, uma porcentagem considerável (18,3%) dos casos acometeu crianças e adolescente
menores de 15 anos. O sexo mais acometido foi o feminino, com uma porcentagem de 58,3% dos casos. Houve apenas um
óbito decorrentes da dengue nos últimos cinco anos. Com base nos dados analisados, podemos afirmar que a doença ainda está em
circulação em nosso país, mesmo com as diversas campanhas, programas de combate e redução da transmissão, ainda não foi
possível erradicar os casos dessa arbovirose. A maior preocupação é que ainda há uma grande porcentagem de casos ocorrendo em
crianças menores de 15 anos, população com uma maior vulnerabilidade para o agravamento de doença. A análise epidemiológica
mostra-se de fundamental importância para mostrar-nos a incidência de dengue, possibilitando aumento da visibilidade para a doença
analisada. Como evidenciado no estudo, a dengue ainda é um grande problema de saúde pública, que precisa de continua atenção e
monitoramento.
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Resumo
A Febre Amarela é uma doença viral aguda - transmitida por mosquitos - cujo ciclo silvestre é mantido em endemicidade
pelos primatas não humanos. Devido à ocorrência de epizootias e casos humanos, houve aumento do número de pessoas
vacinadas para Febre Amarela. Dessa forma, essa população esteve exposta à ocorrência de efeitos adversos dessa vacina
(EAPV-FA). O propósito desse estudo foi descrever os efeitos adversos relacionados à vacina da febre amarela e os erros de
vacinação notificados no estado de São Paulo no ano de 2016. Nesse estudo descritivo, foram levantados dados de casos de
EAPV-FA e os erros de vacinação no período de janeiro a dezembro de 2016. Tais informações foram catalogadas a partir: do
Sistema de Informação do Programa de Imunizações (SI-PNI) - Módulo de Eventos Adversos Pós-Vacinação, de relatórios de
casos de EAPV-FA enviados à Divisão de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica “Professor Alexandre

Vranjac”, dados de doses aplicadas e cobertura vacinal do SI-PNI e do software Avaliação do Programa de Imunizações. Foi
utilizada análise estatística descritiva, que englobou frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas; medianas
para variáveis quantitativas. Calculou-se o risco de eventos adversos correlacionado com número de doses de vacinas
aplicadas (DA). No ano de 2016, foram notificados 204 eventos relacionados à vacinação de Febre Amarela. Destes, 154
foram EAPV-FA, que corresponde a um evento notificado para cada 4.683,45 DA. Dentre os sintomas mais frequentes de
EAPV, destacou-se reação no local de aplicação da vacina, seguida por exantema, náuseas/vômitos. O município que mais
notificou foi Ribeirão Preto (um evento para cada 678,42 DA). Foram identificados quinze eventos adversos graves (EAG),
computando taxa de um evento para cada 7.187,33 DA, sendo a convulsão o principal sintoma notificado. Foram registrados
um caso de Síndrome de Guillain-Barré, outro de meningoenecefalite e dois casos de doença viscerotrópica. Houve 48 erros
de imunização e dois erros de imunização com eventos adversos, contabilizando um total de um erro notificado para cada
14.425,04 DA. O risco de EAPV-FA é de um evento para cada 4.683,45 DA e o de EAG é de um evento para cada 7.187,33
DA. Os coeficientes de incidência de doença neurológica associada à vacina de febre amarela e doença viscerotrópica
associada à vacina de febre amarela são de um evento para cada 360.626,00 DA, respectivamente.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada por diferentes espécies de
protozoários do gênero Leishmania e transmitidas por flebotomíneos do gênero Lutzomyia. Em 2015, a taxa de incidência de LTA em
Sobral era aproximadamente o dobro da taxa no Ceará (CEARÁ, 2016). Destinamo-nos a analisar os casos de LTA no município de
Sobral e delinear seu perfil epidemiológico. Este estudo é ecológico, retrospectivo, descritivo e utiliza dados do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação – SINAN, por intermédio da Vigilância Epidemiológica do município de Sobral. Foram analisados os casos
notificados de LTA em Sobral no período de 2012 a 2017 em relação ao sexo, faixa etária, cura e distritos do município. Foram
registrados 73 casos no município dentre os quais 36,9% se concentravam em dois bairros da área urbana: Junco e Terrenos Novos,
que são bairros vizinhos na região leste da cidade, apesar da alta incidência nesses bairros 100% dos casos obtiveram cura. O grupo
mais acometido nesse período foram pessoas entre 20 e 34 anos de ambos os sexos com 32,87% dos casos, os homens foram os mais
acometidos com 53,42% dos casos, além disso eles foram afetados em todas as faixas etárias, enquanto as mulheres só foram afetadas
entre 10 a 64 anos, totalizando 46,57%. Do total de casos de LTA 98,63% obtiveram cura com tratamento no próprio município. Os
bairros periféricos de Sobral possuem coleta de lixo menos eficiente e frequentemente a população descarta seus resíduos orgânicos de
forma inadequada no ambiente, os bairros com maior incidência de LTA estão na periferia da cidade, neles é perceptível o descaso no
descarte do lixo. Como já foi mencionado anteriormente os flebotomíneos se reproduzem em locais ricos em matéria orgânica, assim
essa é uma possível relação para justificar a prevalência de casos, visto que há matéria orgânica disponível para reprodução do
mosquito e o município é região endêmica para LTA. A região de saúde Sobral é endêmica para LTA o que impulsiona especialização
dos promotores de saúde para detectar a doença precocemente. Essa preparação das equipes favorece o tratamento nas fases iniciais
da doença, que é demonstrado na alta taxa de cura registrada.
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Resumo
Os laboratórios de pesquisa normalmente estão integrados à instituição de ensino superior, não exibindo riscos aparentes.
Entretanto, há riscos ambientais que podem gerar agravos à saúde do manipulador e equipe multidisciplinar através do
manuseio de agentes biológicos, substâncias nocivas ou equipamentos. Assim, este estudo objetiva realizar um estudo
observacional sobre os riscos ambientais e elaborar um mapa de risco de um laboratório de pesquisa em Recife/PE. Trata-se
de uma pesquisa descritiva com abordagem observacional sem intervenção no curso natural ou no desfecho da rotina,
realizada entre 04 a 08 de setembro de 2017 através de lista de verificação diária, sem divulgação do local ou nome de

terceiros. O estudo foi realizado em um laboratório de pesquisa básica, localizado na Universidade Federal de Pernambuco,
classificado em Nível de Biossegurança 2, sendo composto por 22 usuários (iniciação científica, mestrandos, doutorandos,
técnico e pesquisadores). Observou-se a sinalização de contatos emergenciais e responsáveis, além da localização de EPI.
Os objetos pessoais são retidos em uma sala e o uso do aparelho celular é permanentemente proibido. Contudo, não se
notou o símbolo do risco biológico indicando os agentes manipulados e o nível de biossegurança do laboratório. O local
apresenta condições necessárias ao trabalho, destancando o Procedimento Operacional Padrão (POP) para
cada equipamento presente no laboratório. Durante a análise, foram observados os riscos ambientais, principalmente o risco
biológico (33%), seguido do risco de acidentes (27%), enquanto o risco físico foi o menos encontrado (7%),
demonstrando que há riscos ambientais de distintas intensidades no ambiente laboratorial. Não foi observado um mapa de
risco do laboratório, somente um mapa de risco geral disposto no corredor da instituição. Havia adequação do piso, paredes,
pias, bancadas e teto, atendendo à Norma Regulamentadora 8 (NR-8). De acordo com a literatura, o fácil acesso
ao POP permite atingir a homegeneidade dos procedimentos. Nas visitas foi verificado o contato com patógenos e o uso de
EPI adequados, como luvas e jaleco. Por fim, foi elaborado o mapa de risco de acordo com as observações durante o período
de visitação, identificando os níveis de intensidade e cores. Conclui-se que através de práticas de biossegurança pode haver
melhoria na conduta de usuários frente riscos ambientais, garantindo qualidade da saúde dos profissionais e dos trabalhos
desenvolvidos.
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Resumo

A raiva é definida como uma doença viral causada por um vírus neurotrópico frequentemente
encontrado na saliva de animais infectados. É caracterizada por uma irritação no sistema nervoso
central, seguida de paralisia e morte, as feridas por mordedura no rosto, cabeça, pescoço ou mãos
devem ser tomadas muito a sério. O vírus da raiva tem a capacidade de afetar todos os mamíferos, e
está amplamente distribuído em todo o mundo. Essa entidade possui uma letalidade de 100%,
classificado como zoonose e na sua transmissão intervém a agressão de um animal doente. O
trabalho foi realizado no Centro de Higiene, Epidemiologia e Microbiologia da província de Havana
com o objetivo de avaliar a frequência de apresentação da raiva no período 2000-2017 e sua relação
com as mordeduras por animais. Com um desenho não experimental longitudinal de tendência foram
identificados os dados proporcionados pelo programa de raiva, as variáveis em estudo foram: focos de
raiva pelos municípios, pessoas lesionadas, faixa etária, amostras enviadas ao laboratório, animais
que lesionam, classificação de lesões por área corporal e gravidade da mesma. Uma estatística
descritiva foi feita para a variável faixa etária registrando os dados em uma tabela de frequência a
partir do programa Statgraphic plus versão 5.1 e um teste de intervalos múltiplos para determinar se
existem diferenças significativas entre as medias das idades. Uma análise de regressão quadrática foi
realizada entre as variáveis total de pessoas lesionadas e cães que lesionam. No município de
Boyeros foi realizado um estudo observacional descritivo e prospectivo com os pacientes que se
apresentaram nesta área de saúde em 2017, com lesões por mordeduras. De um total de 1370
amostras enviadas ao laboratório, 964 correspondem a animais que lesionam (AL) e 406 animais de
vigilância epidemiológica (VE), foram positivos para o vírus da raiva pela técnica de
imunofluorescência 126 animais, representando 9,19% das amostras totais analisadas. Os resultados
mostraram que os municípios que apresentaram o maior número de casos por raiva foram Boyeros,
Lisa e Arroyo Naranjo coincidindo serem os periféricos da cidade. A espécie mais implicada em lesões
múltiplas (38%) e de menor gravidade (58%) foram os cães mestiços com donos e a maior
porcentagem de lesionados no município de Boyeros foram homens com mais de 18 anos de idade.
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Resumo

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) é uma polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda,
de natureza autoimune que afeta o sistema nervoso periférico. Foi realizada revisão sistemática de
estudos epidemiológicos com enfoque na etiologia, publicados entre 2007 e 2017, para descrever os
fatores associados ao desenvolvimento da SGB e características das publicações antes, durante e
depois da epidemia do vírus Zika no Brasil e no mundo. As bases de dados utilizadas foram
EBSCOhost Reseach Databases, Medical Literature Analysis and Retrieval System Online e Literatura
Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. A qualidade dos estudos foi avaliada por meio
do instrumento Newcastle Ottawa Scale. Foram identificados 224 artigos após a busca nas bases de
dados e 34 foram selecionados para o estudo. Desses artigos, 17 usaram desenho de caso-controle,
oito de coorte, cinco Self Controlled Case Series, dois de Self Controlled Risk Interval e dois com
desenhos mistos. A qualidade global dos artigos foi considerada alta em relação à maioria dos itens
avaliados. Vários agentes etiológicos encontraram-se associados com a SGB, entre eles:
Campylobacter jejuni, vacina da influenza (pandêmica e sazonal), vírus Zika, Mycoplasma
pneumoniae, infecção respiratória e gastrointestinal. No período estudado, não houve aumento anual
importante no número de estudos que atendeu aos critérios de inclusão apesar dos dois eventos de
grande impacto na saúde coletiva: a pandemia do vírus da Influenza H1N1 em 2009 e a epidemia do
vírus Zika, a partir de 2015 nas Américas. Os agentes encontrados foram, na maioria, os mesmos
relatados antes do período do estudo, sendo o Campylobacter jejuni o agente mais investigado e
associado à SGB. A relação com cirurgias, vírus chikungunya, vírus Zika e a vacina quadrivalente do
papilomavírus humano nas meninas (HPV 4 Gardasil) destacam-se como novidades na lista dos
possíveis desencadeadores da SGB relatados no período estudado. Não foram identificados estudos
realizados no Brasil nesse período. Os resultados dessa revisão sistemática podem contribuir para o
conhecimento dos principais agentes etiológicos envolvidos no desenvolvimento da SGB e auxiliar a
tomada de decisões em saúde, assim como guiar futuras pesquisas, especialmente no momento em
que o Brasil vem vivenciando o aumento de casos da síndrome, chamando atenção da comunidade
acadêmica, dos serviços de saúde, da comunidade e da imprensa.
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Resumo

A ocorrência de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) é uma situação muito
prevalecente nos serviços de saúde brasileiros, levando ao uso das mais diversas classes de
antimicrobianos (ANVISA, 2017). Neste contexto, buscou-se analisar o perfil de crescimento
microbiano em hospitais de Fortaleza/CE. Para tal realizou-se um estudo de caráter observacional e
retrospectivo, em dez hospitais conveniados a uma operadora de planos de saúde, feito por
levantamento de culturas de pacientes em antibioticoterapia entre janeiro/2009 e maio/2018. Foram
excluídos do estudo aqueles em uso de antibiótico profilático. A coleta de dados foi feita por auditoria
prospectiva de prontuários médicos. Os dados foram analisados no Microsoft Excel for Windows®
2013. Avaliou-se 37.286 culturas de 14.674 pacientes, das quais 23.025 (61,75%) coletadas em
vigência do antibiótico, 10.962 (29,39%) de pacientes de UTI e 12.144 (32,56%) positivas. Há uma
prevalência de bactérias, 29,04% (10.830;12.144), das quais sobressaem-se as gram negativas,
78,39% (8.490;10.830), seguindo os dados encontrados na literatura, como em FARIAS (2010) que
mostra estas bactérias como as mais frequentes no Brasil. Destas, 24,24% (2.626;10.830) são
Pseudomonas aeruginosa, 18,42% (1.995;10.830) Klebsiella pneumoniae e 13,06% (1.415;10.830)

Escherichia coli. Quando comparados aos estudos de DAMASCENO et al (2008) observa-se um
padrão de crescimento microbiano semelhante, com maior frequência de P. aeruginosa (19,5%) e E.
coli (17,3%). De 2009 a 2015 o microrganismo mais prevalente foi P. aeruginosa, 22,55%
(1.910:8.467), enquanto que de 2016-2018 foi a K. pneumoniae, aparecendo em 22,96% (762;3.318)
das culturas positivas, inferindo uma mudança na principal espécie de bactéria nestas unidades.
Nestes últimos três anos nota-se um aumento nas culturas sugestivas de KPC, 11,87% (394;3.318),
em relação ao encontrado em 2009 a 2015, 4,67% (396;8467), alertando para o aumento desse
padrão de resistência, conforme os estudos de Menezes et al (2007), onde foram isolados KPC em
15% das culturas positivas de um hospital de Fortaleza. Contudo, nota-se maior frequência de
infecções causadas por bactérias gram negativas, e que estamos encarando uma mudança
significativa do perfil destas bactérias, tanto em relação a espécie mais presente no ambiente
hospitalar, quando ao padrão de resistência antimicrobiana apresentado.
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Resumo

A diarreia ainda é uma das principais causas de morte nos países em desenvolvimento por envolver
fatores de ordem ambiental, nutricional, social, econômica e cultural. Sobretudo, os lactentes no
primeiro ano de vida constituem o principal grupo de risco, tanto no que diz respeito à incidência,
como no risco para complicações e morte. Ademais, outro público suscetível a óbitos por diarreia e
gastroenterite é o de maiores de 50 anos. Dessa maneira, o objetivo desse estudo foi verificar a
evolução temporal da mortalidade por diarreia e gastroenterite no Estado de Alagoas do ano de 1996
a 2015. Este estudo de série temporal empregou dados disponibilizados pelo Sistema de Informação
de Mortalidade e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Foram calculadas taxas de
mortalidade brutas e específicas por idade. No período descrito, houveram 4515 óbitos por diarreia e
gastroenterite. As taxas de mortalidade no Estado variaram de 23,18 a 3,26 mortes por 100 mil
habitantes. As maiores taxas foram encontradas para a faixa etária de 0 a 4 anos, 70 a 79 anos e 80
anos ou mais. A partir do ano de 2006 observou-se um decréscimo da mortalidade infantil (0 a 4 anos)
por diarreia e gastroenterite, esse índice correlaciona-se com os resultados obtidos pela
implementação obrigatória de vacina no referido ano, assumindo um papel crucial no combate à
mortalidade infantil por diarreias agudas. Entretanto, para as faixas mais idosas (70 a 79 anos e 80
anos ou mais) as taxas permaneceram em constante elevação. Sabe-se que esse público está em
senescência, com atrofia do timo e imunossupressão, o que o torna suscetível a doenças e agravos.
Em suma, conclui-se que a diarreia e a gastroenterite ainda apontam como as principais causas de
mortes evitáveis no Brasil, dessa maneira necessitando de estudos epidemiológicos a partir dos
Sistemas de Informação em Saúde para auxiliarem no delineamento das políticas públicas.
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Resumo
A Febre Amarela (FA) é uma arbovirose que classicamente causa febre hemorrágica cujos casos graves alcançam letalidade
de 50%. Seu controle exige ações articuladas das vigilâncias de epizootias, casos humanos, entomologia e imunização e
logística para demandas assistencial e laboratorial. Objetivo. Descrever a estruturação do ES para ações de controle na
epidemia de 2017. Metodologia. Estudo descritivo das ações implementadas pela Secretaria de Estado da Saúde (SESAES). Resultados. As epizootias e casos humanos foram notificados em janeiro/17, nos municípios de Ibatiba (sudoeste) e
Colatina (noroeste). Foi instituído o Centro de Operações em Emergências em Saúde Pública (COES-ES) com equipe do
Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, das Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental, Imunização, do
Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana da Saúde. Nas primeiras confirmações (19/01/17), iniciou-se a
vacinação onde havia casos humanos e/ou epizootias e posteriormente em ‘áreas ampliadas’ (municípios vizinhos),
alcançando todo o ES em 30 dias. O COES-ES adotou definição de caso ampliada, dispensando icterícia e/ou hemorragia
para caso suspeito. Criou-se ficha complementar à do SINAN com dados clínicos-laboratoriais para coleta de dados. As
notificações eram diariamente consolidadas e produzidos informes para divulgação. As vigilâncias entomológica e ambiental
municipais foram capacitadas para controle vetorial e captura de primatas não-humanos (PNH). Houve treinamentos para
detecção de casos, conduta clínica e coleta de exames. No hospital de referência foi criada enfermaria e leitos em UTI para
os graves. O encerramento dos casos era feito em comitê médico da vigilância. Houve parceria com a Universidade Federal
do ES na investigação de epizootias. Conclusões. O apoio externo foi essencial para ações oportunas. A análise sugere
falha na detecção de epizootias (normalmente precedem os humanos). A vacinação maciça, organizada agilmente foi eficaz.
O treinamento da vigilância e assistência, aliado à definição de caso, proporcionou maiores detecção de formas
leve/moderada e rapidez na assistência aos graves, resultando em menor letalidade quando comparado com outras regiões.
A imunização e controle vetorial em áreas urbanas certamente ajudou a evitar a reurbanização da FA. O ES logrou êxito na
epidemia com rápida resposta, levando a desfecho mais ameno entre humanos que com PNH, onde inexistem medidas de
prevenção.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A esquistossomose é uma doença de caráter multifatorial comum na Ásia, África e
Américas e endêmica no Brasil, particularmente no estado de Sergipe. A capacidade de prever sua
distribuição terá implicações importantes para a concepção dos programas de controle. OBJETIVOS:
- avaliar associação entre variáveis socioeconômicas e ambientais e a distribuição espacial dos casos
de S. mansoni em Sergipe. MÉTODOS: Realizou-se estudo ecológico de séries temporais a partir da
base de dados do: Sistema de Informações do Programa de Controle da Esquistossomose (SISPCE),
do período de 2010-2015; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010); Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2014); Secretária de Planejamento do Estado de Sergipe
(SEPLAN, 2016). Foram analisadas a frequência e distribuição das infecções por S. mansoni
utilizando o software Excel 2013, e o SPSS (versão 23 -IBM) para o teste de Mann-Whitney, para
associação entre áreas de prevalência >15% e variáveis sociodemográficas (IDHM, renda, nível
educacional) e ambientais (Índice de adequabilidade ambiental) do estado. No software ArcGis 10.2.1,
a partir de técnicas de espacialização e interpolação (Inverso da Distância Ponderada - IDW),
realizou-se distribuição espacial e identificação dos locais de maior adensamento dos casos.
RESULTADOS: Na análise temporal, em média 47% dos municípios sergipanos enviaram dados para
o PCE, estando todos positivos. No período em estudo, foram realizados 407.441 exames
coproscópicos, (Kato-Katz) com prevalência de 32.306 (7,9%). Destacam-se as elevadas médias de
positividade registradas em Pacatuba (26,2%), São Cristóvão (24,1%); Santa Rosa de Lima (23,6%) e
Ilha das Flores (21,58%). O teste de Mann-Whitney conferiu associação (p<0,05; IC >95%) entre
áreas de prevalências >15% e porcentagem de água e esgotamento inadequados (p=0,0009); IDH
Municipal baixo (p=0,0019); renda (p=0,0018) e nível educacional (p=0,00009). CONCLUSÕES: A

associação entre a infecção por S. mansoni e dados socioeconômicos e educacionais ressalta a
importância de maior controle dos fatores de risco e, sobretudo, a necessidade de campanhas de
educação e saúde.
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Resumo

A dengue é uma doença transmitida por vetores, com quatro sorotipos, os quais podem ser
transmitidos pelo Aedes aegypti e também pela espécie Aedes albopictus. Na Colômbia circulam
todos os sorotipos e estão presentes os dois vetores.A dengue no país vem crescendo,observando-se
um incremento de 1,7 vezes, ao comparar com a década de 90 e com os anos 2000-09,e de 2,5 vezes
com os anos 2010-16.O objetivo do estudo ecológico foi identificar as variáveis sociodemográficas,
climáticas e entomológicas que podem explicar o comportamento da dengue nos municípios de La
Mesa, Anapoima e Apulo entre os anos de 2010-15.Os casos de dengue foram removidos do Sistema
de Vigilância na Saúde Pública (SIVIGILA).As variáveis climáticas (humidade relativa, temperatura e
precipitação) foram obtidas das estações localizadas nas áreas de estudo.As variáveis entomológicas
foram o índice predial para larva/pupa, recipientes e Breteau.O valor médio por ano de cada índice
para cada um dos municípios foi oferecido pela Secretaria.Não diferenças de casos entre os sexos. O
regime de afiliação contributivo registrou maior número de casos. 42% das pessoas frequentam a sala
de emergência nos primeiros 2 dias de sintomas. Em 59,2% foi dengue com signos de alarme e em
42,2% de todos os casos os pacientes foram internados.A incidência da dengue mostra um aumento
marcado em 2013, o qual foi um ano epidêmico na Colômbia.1 de cada 4 pacientes sofrem uma
infecção procedente da área rural.Ao analisar as variáveis climáticas, a precipitação e a humidade
relativa evidenciam um comportamento bimodal. O ano com as médias de precipitação e humidade
relativa mais altos por mês foi em 2011 e as médias mais baixas foi em 2015.La Mesa é o município
com as médias mensais de temperatura mais baixas.Encontrou-se que os pacientes que vivem nos
municípios foram hospitalizados mais que os não vivem nestes municípios. Pode-se estabelecer que
alguns dos casos de dengue informados provem de zonas rurais.Ao avaliar as variáveis
entomológicas, os valores dos índices são similares na maioria dos anos.A análise por cluster
bietápico gerou um modelo.A partir desta variável construiu-se a regressão multinível, o modelo uso
temperatura, humidade relativa, precipitação, ciclo vital infância, moradia urbana e regime
contributivo(Wald=19,5 p<0,01).A variável mais importante foi a temperatura.As variáveis climáticas
são importantes tê-las em consideração ao analisar os casos de dengue porque podem afetar a
biologia do vetor
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Resumo
A Zika é uma doença febril aguda, causada por um vírus, com sintomas que podem se assemelhar aos da dengue. A
associação do ZIKA com a síndrome de Guillain-Barré e, principalmente, com a microcefalia tem sido motivo de preocupação
pelas autoridades de saúde. Em Manaus no ano de 2016 foram reportados 6.790 casos notificados, destes 4.415 foram
confirmados. A Zika é uma arbovirose transmitida pela picada de mosquitos do gênero Aedes, principalmente o Aedes
aegypti, encontrado com maior facilidade em regiões tropicais e subtropicais, uma vez que fatores climáticos e ambientais
atuam sinergicamente na ecologia do vetor. O presente estudo tem como objetivo avaliar a distribuição espacial e temporal
dos casos de Zika, identificando os fatores sociodemográficos associados à sua incidência por bairro de Manaus em 2016.
Trata-se de um estudo exploratório observacional ecológico misto realizado por meio de análises de dados do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação – SINAN, onde todos os casos confirmados de Zika foram agregados por bairro
(unidade de análise), a taxa de incidência foi calculada dividindo-se os casos confirmados pela população dos bairros
multiplicada por 100.000. A distribuição espacial foi avaliada com base em mapas temáticos da incidência por bairros de
Manaus para o período estudado. A distribuição no tempo foi observada através de gráficos de linha. Para avaliação dos
fatores associados à taxa de Zika utilizaram-se modelos de regressão linear multivariados. Análise univariada foi utilizada
para selecionar as variáveis para a etapa multivariada (p<0,2). No modelo multivariado, apenas variáveis com p<0.05 foram
consideradas significantes. Em Manaus no ano de 2016 foram notificados 6.790 casos, destes 4.415 confirmados para Zika
vírus, apresentando uma taxa média de incidência durante no ano de 247 casos por 100.000 habitantes, e os bairros com
maior incidência da doença encontram-se na zona oeste e sul da cidade, sendo o bairro Dom Pedro aquele com maior taxa
no período correspondendo a 1101,3 casos por 100.000 habitantes. No modelo final, apresentaram significância: o percentual
de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo com associação negativa, bem como a média percentual de
extremamente pobres, já o Índice de Gini apresentou associação positiva. Os resultados apontam a influência de fatores
sociodemográficos na transmissão de Zika. Tais fatores devem ser considerados no planejamento das ações para controle da
doença.
Palavras-chaves: Arbovirose, Epidemiologia, Incidência, Saúde Pública, Zika Vírus

FEBRE MACULOSA BRASILEIRA: PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS NOTIFICAÇÕES NO ESTADO
DO CEARÁ, 2010-2018

Autores

Iva Maria Lima Araújo Melo 1, Kellyn Kessiene de Sousa Cavalcante 1,2, Marta Maria
Caetano de Souza 1, Francisca Aline Freitas Coelho 1, Josafá do Nascimento Cavalcante
Filho 1, Sheila Maria Santiago Borges 1, Lara Lima Araújo Melo 2

Instituição 1 SESA - Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Av. Almirante Barroso, 600, Praia de
Iracema, Fortaleza), 2 UFC - Universidade Federal do Ceará (R. Coronel Nunes de Melo,
1315, Rodolfo Teófilo, Fortaleza)
Resumo
Introdução: A febre maculosa brasileira é uma doença infecciosa aguda causada pela bactéria Rickettsia rickettsii,
transmitida por carrapatos do gênero Amblyomma, cuja apresentação clínica pode variar desde quadros clínicos clássicos a
formas atípicas. No Brasil, ocorre mais nas regiões Sudeste e Sul. Todo caso suspeito requer notificação compulsória
imediata e investigação, por se tratar de doença grave. Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico da febre maculosa no
Ceará, no período de janeiro de 2010 a maio de 2018. Métodos: O estudo é descritivo e transversal, com base nos dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foram calculadas as frequências absolutas e relativas das variáveis
sociodemográficas (município e zona de residência, sexo, faixa etária, raça, escolaridade) e específicas dos casos (sintomas,
mês de início dos sintomas, tipo de exposição, critério de confirmação, evolução). Resultados: Foram notificados 96 casos de
febre maculosa em 13 municípios do Ceará, destacando-se Aratuba (32,3%), Pacoti (32,3%) e Guaramiranga (13,5%),
localizados na região Nordeste do estado. Houve mais registros nos anos de 2013 e 2015, ambos com 20 (20,8%)
notificações. Quanto à sazonalidade, observaram-se casos em todos os meses do ano, com maior frequência em maio. A
maioria foi do sexo masculino (55,2%), raça parda (85,4%), nível fundamental de escolaridade (33,3%) e faixa etária de 40 a
59 anos (37,5%), com mediana de idade de 40 anos. As infecções ocorreram principalmente na zona rural (67,7%), em
frequentadores de ambientes de florestas, matas, rios ou cachoeiras (76,0%), que se expuseram a carrapatos (81,3%). Os
sintomas mais frequentes foram febre (79,2%), cefaleia (74,0%), mialgia (59,4%) e linfadenopatia (28,1%). O critério de
confirmação foi laboratorial em 57,3% dos casos e 100,0% evoluiu para cura. Discussão: Por ser uma doença
multissistêmica, os profissionais médicos devem estar vigilantes no diagnóstico oportuno e diferencial, considerando-se o
envolvimento do carrapato na transmissão. Conclusão: A febre maculosa foi mais frequente no mês de maio, na zona rural e
em frequentadores de ambientes com exposição a carrapatos. Mais da metade dos casos foi do sexo masculino, tendo como
principal sintoma a febre. Estes dados deverão subsidiar as capacitações técnicas, buscando o fortalecimento das ações de
vigilância epidemiológica e o direcionamento das medidas de prevenção e controle da doença no Ceará.
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Resumo
A filariose linfática (FL) é uma das doenças potencialmente erradicáveis, devido as suas características epidemiológicas, considerando
isso, a Organização Mundial da Saúde propôs em 1997 sua eliminação mundial, prevista para até 2020. Uma das estratégias de
interrupção da transmissão é a adoção do Tratamento Coletivo (TC) em áreas de elevada positividade. Recife-PE foi incluído como foco
de eliminação e realizou de 2003 a 2012 o TC em áreas prioritárias. De 2013 a 2018, realizou o Transmission Assessment Survey (TAS)
para avaliação quanto à quebra da transmissão da doença nessas mesmas áreas. O objetivo deste estudo é descrever a experiência de
enfrentamento de caso positivo de filariose, diagnosticado através do exame de gota espessa (GE) em ação de rotina em uma área
circunvizinha a área submetida ao TC no Recife-PE em 2017. Foi realizada uma pesquisa documental e consulta a informantes-chave,
participantes do processo de enfrentamento do caso positivo e para mensuração dos dados foram utilizadas as planilhas de
consolidação. Realizou-se o planejamento e intervenções de forma integrada envolvendo os técnicos e gestores dos níveis municipal,
estadual, federal e do Serviço de Referência Nacional de Filariose (SRNF). Houve a delimitação dos raios de ação, diagnóstico
ambiental, captura e pesquisa de infecção vetorial, ações educativas, realização de exames complementares (FTS, Filtração, USG,
Og4C3, Bm14 e Wb123) e tratamento dos casos positivos e portadores de morbidade. Foram selecionados e trabalhados 25
quarteirões, 888 imóveis, correspondendo a 83,6% do total de imóveis da área. Referente ao vetor Culex quinquefasciatus foram
tratados 648 focos, coletadas 851 fêmeas (sendo 01 positiva). Testou-se 1.672 pessoas e 11 casos positivos identificados. Demonstrouse que Recife possui uma vigilância ativa para o controle da FL e que a integração da atenção básica com a vigilância em saúde e a
parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e SRNF contribuiu para o êxito da construção e execução da estratégia frente a uma nova
situação.
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Resumo
Micoses são infecções causadas por fungos, e, dependendo de seu nível de penetração na pele, são classificadas em
superficiais, cutâneas, subcutâneas e sistêmicas. Sua ocorrência se relaciona a condições de umidade e higiene dos
indivíduos acometidos. As micoses superficiais são as que não provocam resposta inflamatória mais profunda, e
nesse grupo se incluem tinhas e pitiríase versicolor. Nessas ocasiões, os fungos invadem a camada córnea, os pelos
e as unhas, degradando-os e liberando antígenos que desencadeiam inflamação superficial. O objetivo desse estudo
é avaliar a prevalência de micoses superficiais no município de Sobral-CE. É um estudo transversal com abordagem
quantitativa, utilizando 90 entrevistados, maiores de idade, abordados em uma campanha em praça pública no
município. 60% dos entrevistados são do sexo feminino, ao passo que 40% do sexo masculino. Em relação a
escolaridade, 21,1% dos entrevistados possui ensino superior completo, 31,1% ensino superior incompleto, 15,6%
ensino médio completo, 15,6% ensino médio incompleto, 3,3% ensino fundamental completo, 11,1% ensino
fundamental incompleto e 2,2% analfabetismo. Perguntados se tem ou já tiveram algum tipo de micose em sua vida,
66,7% dos entrevistados respondeu que sim, contra 33,3% não. Sobre o local atingido, 77,6% responderam que a
micose afetou a pele, 17,2% as unhas, 1,7% o couro cabeludo e 6,9% outros órgãos. Dos interrogados que souberam
citar o tipo de micose que apresentou, 43,2% relataram tinha (frieira ou em outras partes do corpo), 36,4% pitiríase
versicolor, 11,4% onicomicose e 9,1% candidíase. Em relação ao tratamento, 62,5% fez uso da medicação indicada
pelo médico, 19,6% usou receita caseira, 12,5% iniciou o tratamento mas não concluiu e 5,4% não fez uso de
medicamentos. Dados os resultados, percebe-se que mais da metade dos participantes relataram pelo menos 1
episódio micótico na vida, dos quais predominaram as afecções de pele. Observa-se que ao menos um terço dos
pacientes não fez uso da medicação indicada pelo profissional de saúde de forma correta, abandonando no meio do
tratamento ou utilizando fórmulas caseiras. Esse fato aponta uma possível falha nos tratamentos originais ou erros
de diagnóstico. O grande número de micoses afetando a pele, como pitiríase versicolor e tinha, mostra a necessidade
de ações de educação em saúde com foco preventivo, estimulando atitudes como boa higiene corporal e adesão
correta aos tratamentos indicados.
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Resumo
Micoses são infecções causadas por fungos, e, dependendo de seu nível de penetração na pele, são classificadas em
superficiais, cutâneas, subcutâneas e sistêmicas. Sua ocorrência se relaciona a condições de umidade e higiene dos
indivíduos acometidos. As micoses superficiais são as que não provocam resposta inflamatória mais profunda, e
nesse grupo se incluem tinhas e pitiríase versicolor. Nessas ocasiões, os fungos invadem a camada córnea, os pelos
e as unhas, degradando-os e liberando antígenos que desencadeiam inflamação superficial. O objetivo desse estudo
é avaliar a prevalência de micoses superficiais no município de Sobral-CE. É um estudo transversal com abordagem
quantitativa, utilizando 90 entrevistados, maiores de idade, abordados em uma campanha em praça pública no
município. 60% dos entrevistados são do sexo feminino, ao passo que 40% do sexo masculino. Em relação a
escolaridade, 21,1% dos entrevistados possui ensino superior completo, 31,1% ensino superior incompleto, 15,6%
ensino médio completo, 15,6% ensino médio incompleto, 3,3% ensino fundamental completo, 11,1% ensino
fundamental incompleto e 2,2% analfabetismo. Perguntados se tem ou já tiveram algum tipo de micose em sua vida,
66,7% dos entrevistados respondeu que sim, contra 33,3% não. Sobre o local atingido, 77,6% responderam que a
micose afetou a pele, 17,2% as unhas, 1,7% o couro cabeludo e 6,9% outros órgãos. Dos interrogados que souberam
citar o tipo de micose que apresentou, 43,2% relataram tinha (frieira ou em outras partes do corpo), 36,4% pitiríase
versicolor, 11,4% onicomicose e 9,1% candidíase. Em relação ao tratamento, 62,5% fez uso da medicação indicada
pelo médico, 19,6% usou receita caseira, 12,5% iniciou o tratamento mas não concluiu e 5,4% não fez uso de
medicamentos. Dados os resultados, percebe-se que mais de 50% dos participantes relataram pelo menos 1 episódio
micótico na vida, dos quais predominaram as afecções de pele. Observa-se que ao menos um terço dos pacientes
não fez uso da medicação indicada pelo profissional de saúde de forma correta, abandonando no meio do tratamento
ou utilizando fórmulas caseiras. Esse fato aponta uma possível falha nos tratamentos originais ou erros de
diagnóstico. O grande número de micoses afetando a pele, como pitiríase versicolor e tinha, mostra a necessidade de
ações de educação em saúde com foco preventivo, estimulando atitudes como boa higiene corporal e adesão correta
aos tratamentos indicados.
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Resumo
A violência contra a mulher é um problema de saúde global que afeta milhões de mulheres em todo o mundo, particularmente em países
em desenvolvimento. Esta pode acarretar danos psicológicos, emocionais, reprodutivos e sociais. O estudo objetiva determinar a
frequência de mulheres com infecção sexualmente transmissível (IST) atendidas em um centro de referência de violência do estado de
Pernambuco. Foi realizado um estudo observacional descritivo no período de 2014 e 2016. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Foram analisados todos os prontuários de vítimas de qualquer tipo de
violência atendidas no Serviço de Atendimento à Mulher Wilma Lessa em 2014 (n=436) e 2016 (n=369). Em 2014, 2,06% (n=9) vítimas
apresentaram alguma infecção sexualmente transmissível (IST), das quais seis apresentaram sífilis, uma hepatite B, uma HPV e uma
doença inflamatória pélvica. A idade das pacientes com IST variou entre 21 e 43 anos, com média de 30,4 anos. Em 2016, 7,6% (n=28)
das vítimas possuíam alguma IST. Dessas, 15 tinham sífilis, seis HPV, três tricomoníase, duas HIV, uma herpes genital e uma
gardnerella. A idade das pacientes infectadas variou entre 15 e 48 anos, com média de 28,3 anos. O número de vítimas que procuraram
o serviço diminui em 2016, porém o número de pacientes com IST aumentou. Não foi possível identificar se as vítimas adquiriram
infecção antes ou após os atos de violência. Também é importante salientar o papel do gênero quando a incidência de IST é maior nas
mulheres, principalmente as que sofrem abuso crônico, pois a violência sexual predispõe e aumenta a vulnerabilidade da mulher adquirir
HIV/IST. Muitas mulheres perdem a autoestima e a confiança após contraírem IST, o que pode leva-las a evitar novas relações,

exacerbar traumas psicológicos decorrentes da violência sofrida e ao medo da rejeição por futuros parceiros. Além disso, infecções
prévias predispõem a novas infecções, comprometendo, assim, a saúde da mulher. É imprescindível que haja maior mobilização no
âmbito social e de saúde visando a saúde da mulher e a igualdade de gênero.
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Resumo

A polimixina B polimixina E são antigos antimicrobianos que entraram em desuso especialmente
devido à sua toxicidade para os rins e sistema nervoso central. Seu uso tem sido retomado nos
últimos anos como última opção terapêutica para infecções por bactérias Gram-negativas multidroga
resistentes (MDR). Entretanto, com a reutilização desses antimicrobianos, têm sido recentemente
detectados isolados Gram-negativos resistentes à polimixina em todo o mundo, inclusive no Brasil.
Dentre esses isolados, têm-se Enterobacter aerogenes e Enterobacter cloacae. Portanto, esse
trabalho tem como objetivo avaliar a presença de genes relacionados à resistência à polimixina em
isolados de E. aerogenes e E. cloacae coletados em um hospital público de Recife, no período de
novembro de 2011 a agosto de 2012. Dois isolados de E. aerogenes (um proveniente de colonização
e o outro proveniente de infecção) e dois E. cloacae (oriundos de infecção ocular e bacteremia) foram
submetidos a sequenciamento genômico. Com o auxílio de diversas ferramentas de análise “in silico”
foram identificados os genes de resistência à polimixina: pmr e arn no DNA cromossomal das
amostras (esses genes não foram detectados em DNA plasmidial). Ambos isolados de E. aerogenes
apresentaram 3 cópias do gene pmr e 2 cópias do gene anr. O mesmo foi observado para o isolado de
E. cloacae proveniente de hemocultura. O isolado proveniente de secreção ocular apresentou 4
cópias de pmr e apenas uma cópia de arn. Sabe-se que cópias adicionais do gene podem afetar o seu
nível de expressão, então a detecção de cópias extras do gene anr pode resultar na expressão
aumentada desses genes nos isolados de E. aerogenes e em E. cloacae (bacteremia) quando
comparada ao isolado de E. cloacae (secreção ocular). O inverso foi observado para o gene pmr. Os
resultados apresentados são preocupantes, pois as opções de antimicrobianos disponíveis para o
tratamento destas infecções estão cada vez mais reduzidas. São de extrema relevância o uso
inteligente de antimicrobianos e medidas que visem diminuir a disseminação desses isolados MDRs,
portadores de diferentes genes de resistência.
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Resumo

A hanseníase é uma doença tropical negligenciada que se configura como um importante problema de
saúde pública no Brasil. Paralelamente, o Brasil tem vivenciado um intenso processo de
envelhecimento populacional. Objetivou-se analisar a tendência e as características epidemiológicas
da hanseníase na população idosa da Bahia no período de 2001 a 2017. Trata-se de um estudo
ecológico. Os dados foram obtidos do Sistema Nacional de Agravos de Notificação. A tendência dos
coeficientes de detecção de casos novos em idosos, segundo gênero, foi analisada utilizando o
modelo de regressão segmentada (joinpoint regression). A tendência foi classificada em estacionária,
crescente ou decrescente. Calculou-se o APC (Annual Percent Change) Intervalo de confiança 95%
(IC95%). Significância de 5%. Variáveis epidemiológicas também foram analisadas. Foram registrados
8.843 casos novos de hanseníase na população com 60 anos ou mais no período estudado. A taxa de
detecção média foi de 38,73/100 mil, sendo maior nos homens (45,19/100 mil) do que nas mulheres
(33,54/100 mil). Tendência de redução das taxas ocorreu em ambos os sexos a partir de 2004, sendo
maior nas mulheres (APC -3,4%). Quanto ao perfil epidemiológico, houve predomínio dos casos em
idosos entre 60 -69 anos (5.117/ 57,86%). A raça com maior frequência detectada foi a parda (4.459/
50,4%). O ensino fundamental foi registrado em 43,53% dos pacientes diagnosticados. Os
encaminhamentos e as demandas espontâneas foram os dois principais modos de detecção da
doença, apresentando percentuais de 52,25% e 35,26%, respectivamente. No momento do
diagnóstico, a classificação operacional prevalente foi a multibacilar (5.861/66,28%), podendo
observar que 2.286 (31,96%) tinham a forma Dimorfa e 1.549 (17,51%) a Vichowiana. O percentual de
homens com grau II foi de 11,0% (n=507) e de mulheres foi de 5,39% (n=228). O cenário
epidemiológico da hanseníase em idosos no estado da Bahia é motivo de preocupação, uma vez que
essa população pode sofrer mais com as consequências da ação do mycobacterium leprae, sobretudo
por ser mais atingida pelas formas mais graves da doença. A prevalência da forma clínica Dimorfa
corrobora com outros estudos, demonstrando o quão tardiamente estão sendo realizados os
diagnósticos. Pode-se concluir, que, a invisibilidade dessa doença nesses sujeitos, é capaz de manter
ativa a cadeia de transmissão da hanseníase, tornando-a persistente na comunidade.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, bacilo que tem capacidade de
infectar grande número de indivíduos, podendo acometer pessoas de ambos os sexos e de qualquer idade em áreas endêmicas. A
doença causa manifestações variadas na pele e nos nervos periféricos, podendo gerar graves incapacidades físicas. O presente
trabalho objetivou delinear o perfil epidemiológico dos novos casos de hanseníase no município de Sobral, nos anos de 2012 a 2017.
Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo, descritivo e quantitativo, com utilização de dados obtidos a partir do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação – SINAN, por intermédio da Vigilância Epidemiológica do município de Sobral. Foram analisados
os casos notificados e confirmados em relação às variáveis: sexo, faixa etária, ano de diagnóstico, classificação operacional e distrito de
residência. Ocorreram 505 novos casos e desses, 102 (20,1%) ocorreram em 2012 e 91 (18%) em 2013. Na distribuição por faixa etária,
indivíduos maiores de 15 anos representaram 94,2% dos casos, totalizando 476 notificações, e em relação ao sexo, o mais prevalente
foi o sexo masculino com 267 (52,8%) indivíduos confirmados. Analisando a classificação de acordo com o número de lesões cutâneas,
305 (60,3%) apresentaram a forma multibacilar e desses, 58 (19%) ocorreram no ano de 2015. A forma paucibacilar representou 39,6%
dos casos. No tocante aos distritos de residência, os que apresentam mais notificações foram Sumaré (9,5%), Terrenos Novos (8,5%) e
Sinhá Sabóia (8,3%), totalizando juntos 133. Os novos casos foram predominantemente multibacilares, que representa a forma mais
grave da doença, com pacientes apresentando mais de 5 lesões cutâneas. Além disso, os homens, sobretudo adultos e jovens, foram

mais acometidos. Na distribuição espacial, os bairros periféricos apresentaram mais notificações que os bairros centrais da cidade.
Desse modo, a hanseníase é uma doença que, apesar de possuir detecção e tratamento disponibilizados na rede pública, tem
importante incidência, o que evidencia a necessidade de intensificar orientações e ações de vigilância. Além disso, a prevalência da
forma multibacilar da doença está intrinsecamente relacionada com estigmas históricos que intensificam o preconceito existente. Tal fato
leva a uma reflexão acerca do aspecto psicossocial envolvido, com ênfase no acolhimento da comunidade aos indivíduos acometidos
por essa enfermidade.
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Resumo

Homicídio é definido no Código Penal como eliminação da vida extrauterina de uma pessoa por outra.
As taxas de homicídio representam um parâmetro central da violência urbana, tendo grande impacto
nos indicadores de saúde pública. O Ministério da Saúde (MS) criou então o Sistema de Informações
de Mortalidade (SIM-MS), de modo que são contabilizados e interpretados dados acerca dessa
problemática. Sabe-se, assim, que o Brasil é um dos primeiros colocados em relação a números de
homicídios, mesmo comparado aos demais países da América Latina, considerada uma região muito
violenta. O Nordeste assumiu em 2009 o primeiro lugar entre as regiões com maior número de
homicídios nacionalmente. Contudo, o Maranhão não está entre os estados de maior número de
homicídios, embora essas proporções possam se dar, por exemplo, via subnotificação de dados. É
preciso, a partir das informações disponibilizadas pelo MS, trabalhar os grupos de risco, de modo a
traçar estratégias para controlar essa problemática. Assim, realizou-se um estudo descritivo de corte
transversal, de dados secundários, de homicídios que ocorreram no estado do Maranhão no ano de
2013. Os objetivos correspondem a validar a relevância de parâmetros como idade, sexo, cor, estado
civil e escolaridade das vítimas, além de local de ocorrência, mediante análise quanti-qualitativa. O
perfil encontrado está em acordo com dados nacionais, sendo os homens adultos não brancos um
grupo altamente afetado pela realidade da violência urbana, em se tratando de homicídio. O padrão
de mortalidade do homem negro demonstra uma faceta importante acerca da marginalização desse
grupo, sendo também ferramenta de informação sobre o contexto familiar da família negra. Pessoas
solteiras totalizam 67,76% das vítimas, sugerindo possível relação entre o vínculo familiar e a redução
da exposição à violência. A via pública foi o local de aproximadamente 45% dos óbitos por homicídio
no estado do Maranhão em 2013, demonstrando tanto possíveis falhas na segurança pública quanto a
necessidade de atendimento imediato à vítima. Diante disso, é necessário, primeiramente, entender o
contexto de socialização que produz a violência. Esses achados colaboram para a defesa de novas
estratégias, em prol da educação e segurança públicas, visando à cidadania exercida com ética e
respeito ao outro.
Epidemiologia, Homicídio, Maranhão, Violência
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Resumo
As internações por doenças infecciosas e parasitárias (DIP), em muitos casos, são evitáveis quando se garantem adequadas
condições de vida e moradia, além de acesso oportuno e resolutivo a serviços de atenção primária à saúde. Esta pesquisa
objetivou descrever as hospitalizações por doenças infecciosas e parasitárias em idosos, no Brasil. Trata-se de um estudo
ecológico, de série temporal, cuja unidade de análise foi o Brasil, macrorregiões e unidades da federação, de 2008 a 2016. As
fontes dos dados desta pesquisa foram: Sistema de Informação Hospitalar (SIH), para dados de hospitalização; e o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para consulta aos dados demográficos. A construção dos indicadores considerou
as hospitalizações ocorridas de janeiro de 2008 a dezembro de 2016, segundo local de residência, de pessoas com 60 anos
ou mais de idade, cuja causa de internação tenha sido alguma DIP que estivesse incluída no Capítulo 1 da 10ª versão da
Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Foram calculadas as taxas de internação e a proporção de internações por
DIP em idosos e as taxas de hospitalização por causas específicas de DIP em idosos. No Brasil, de janeiro de 2008 a
dezembro de 2016 foram registradas 1.769.634 hospitalizações em idosos devido à doenças infecciosas e parasitárias. A taxa
de internações por DIP reduziu 10,3% no período, variando de 9,7 à 8,7 hospitalizações por 1.000 idosos. As regiões
Nordeste, Norte e Centro-Oeste apresentaram as maiores taxas de internação por DIP e, ao mesmo tempo, as maiores
reduções percentuais no período. Em 2016, Maranhão (21,0), Piauí (17,5) e Rondônia (14,9) foram as unidades da federação
com as maiores taxas de internação por DIP. Do total de internações em idosos, cerca de 8,0% foram em decorrência de
doenças infecciosas e parasitárias, sendo observadas maiores proporções nos estados da Região Norte e Nordeste e
menores valores no Sudeste e Sul. Em relação as causas específicas de hospitalização, destacam-se septicemia, diarreia e
gastroenterites infecciosas e dengue. As doenças infecciosas e parasitárias representam importante causa de internação em
idosos no Brasil. Evidenciou-se maior risco de internar e maior proporção de internações por DIP nas regiões Norte e
Nordeste, o que pode indicar que a morbidade hospitalar por esse conjunto de causas tem relação com indicadores
socioeconômicos e de acesso a serviços de saúde.
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Resumo
Introdução: a espacialização tornou-se uma importante ferramenta para o planejamento das ações de controle, pois subsidia
a aplicação de estratégias de controle baseadas na identificação de áreas de risco e períodos de risco, permitindo otimizar a
aplicação dos recursos. Objetivo: identificação de áreas prioritárias para a vigilância e controle de dengue e outras
arboviroses transmitidas pelo Aedes aegypti no município de Natal-RN. Métodos: estudo ecológico misto baseado em quatro
fundamentos: (1) obtenção semanal dos indicadores epidemiológicos e entomológicos; (2) criação de categorias de risco
baseadas nos indicadores epidemiológicos e entomológicos; (3) classificação semanal dos bairros da cidade de em áreas
com distintos níveis de risco de ocorrência de surtos e epidemias; e (4) estabelecimento de estágios de resposta para cada
nível de risco. Os indicadores entomológicos foram obtidos a partir das armadilhas de oviposição, e os indicadores
epidemiológicos, das notificações no Sinan-dengue online, da busca ativa de casos e detecção de RNA viral (RTq-PCR) em
artrópodes e amostras de soro humano; definiram-se níveis de risco baseados nesses indicadores, estabelecendo-se
categorias de intervenções para cada nível. Resultados: Com a curva epidêmica de cada bairro, o primeiro bairro identificado
em situação epidêmica, ainda no segundo semestre de 2015, foi o de Nossa Senhora da Apresentação, localizado no distrito
Norte da cidade. O monitoramento semanal da população de Aedes aegypti permitiu a identificação do distrito Norte como o
de maior índice de positividade de ovitrampas – IPO –, o distrito Oeste como o de maior índice de densidade de ovos – IDO –,
além da sazonalidade do vetor com maiores IPO e IDO nas primeiras semanas do ano. Os valores mais elevados de
positividade de ovitrampas foram localizados nos bairros de Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Redinha e Pajuçara
(IPO de 16 a 25%), além do bairro de Bom Pastor (IPO=27%) no distrito Oeste. A busca ativa de casos febris que se
enquadrassem nos critérios clínicos e epidemiológicos para dengue, chikungunya ou Zika resultou na coleta de 83 amostras
de sangue. Destas amostras, em 31 foi detectado RNA dos vírus chikungunya. O monitoramento virológico em artrópodes
identificou a circulação do DENV-1 e DENV-3 e do vírus chikungunya. Conclusão: a estratégia identificou precocemente o
surgimento de epidemias localizadas; foi útil à orientação das medidas de controle para as áreas de maior risco.
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Resumo
Verifica-se nas consultas ginecológicas que mais da metade das mulheres apresentam alterações no fluxo vaginal pelo menos
uma vez em suas vidas. É importante destacar que a prevalência dessas alterações pode sofrer variações de acordo com a
localidade e população. Nessa perspectiva, os problemas ginecológicos configuram-se como enfermidades relevantes à
saúde da mulher pela sua elevada frequência e multiplicidade de agentes, como também pelo seu reflexo negativo no aspecto
emocional e reprodutivo. O presente estudo tem por objetivo identificar a frequência das infecções do trato reprodutivo em
mulheres atendidas em uma unidade de atenção primária à saúde, na região da zona da mata de Pernambuco. Trata-se de
um estudo retrospectivo, documental, de corte transversal, realizado com 361 registros de mulheres na faixa etária dos 14 aos
87 anos. Para a análise, procedeu-se a distribuição das frequências absolutas e relativas das variáveis coletadas, assim como
medidas de tendência central e de dispersão, e representados por tabelas através do programa estatístico EpiInfo versão
7.1.5.2. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, com CAAE nº 54417916.2.0000.5208. A Gardnerella vaginalis
(16,62%) foi o agente microbiológico mais frequente que os demais causadores de infecções do trato reprodutivo; os
microrganismos foram mais prevalentes na faixa etária de 25-34 anos. A equipe de saúde deve estar atenta às orientações
relacionadas à vaginose bacteriana, uma vez que esta se configurou como a mais prevalente afecção nas mulheres usuárias
do serviço, considerando o tratamento empregado após o diagnóstico microbiológico. O elevado número de registros de
mulheres jovens deve-se ao maior cuidado com a saúde íntima, pois se sugere que estas se encontram em pleno exercício da
atividade sexual, e tem maior acesso a informação e aos serviços de saúde. Sob o ponto de vista dos benefícios do cuidado à
saúde da mulher, na atenção primária, incentiva-se a atuação profissional no sentido de promover ações de educação em
saúde visando a conscientização de mulheres das diversas faixas etárias, sobre a relevância das ITR’s.
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Resumo

Armadilhas de captura são importantes ferramentas de monitoramento entomológico. No caso do
Aedes alguns municípios têm substituído o LIRa (Levantamento Rápido do índice de Infestação por
Aedes) pelo monitoramento com ovitrampas. Uma ovitrampa consiste em um recipiente com água
limpa contendo um substrato para deposição dos ovos, simulando um ambiente perfeito para a
procriação do Aedes. O presente trabalho objetivou testar diferentes condições para utilização de
ovitrampas no monitoramento entomológico no município de Mossoró-RN. No primeiro ensaio
foram selecionados três locais em diferentes bairros onde foram testados diferentes modelos de
ovitrampas: M1: recipiente preto com capacidade para 2000 mL; M2: recipiente branco com
capacidade para 2000 mL; M3: recipiente preto com capacidade para 200 mL. Todos os recipientes
eram de plástico e continham uma palheta de madeira com as mesmas dimensões para suporte
dos ovos, a qual foi substituída semanalmente durante 10 semanas e utilizada para contagem dos
ovos depositados. Na segunda etapa o modelo considerado mais eficiente no primeiro ensaio foi
instalado em 6 residências situadas em diferentes bairros. Em cada residência foi colocada 4
ovitrampas, sendo duas na área externa (frente e quintal) e duas na área interna (cozinha e
banheiro). As ovitrampas foram monitoradas semanalmente durante 8 semanas. Os dados foram
expressos em média ± desvio padrão e comparados utilizando ANOVA e teste t. No total foram

recolhidos 31.305 ovos. No primeiro experimento foram recolhidos 4.149 ovos, sendo o M1 (101 ±
66,5), mais eficiente que o M2 (21± 19,01) e o M3 (16 ± 14,7). Com relação ao local foi verificado
que as ovitrampas dispostas no ambiente externos (209,82 ± 103,85) foram mais eficientes do que
as do ambiente interno (72,94 ±68,5), todavia não houve diferença entre as ovitrampas externas
dispostas na área da frente (216,33 ± 122,76) e no quintal (203,31 ± 88,06) e entre as ovitrampas
internas dispostas em cozinhas (71,12 ± 88,06) e banheiros (74,77 ± 72,82). Os resultados
respaldam a colocação de ovitrampas no ambiente doméstico em área externa, a qual é também
mais acessível facilitando as atividades de monitoramento.
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Resumo
IMPACTO EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE EM MINAS GERAIS NA PERSPECTIVA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO PERÍODO
DE 2010 A 2015
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A dengue é uma doença infecciosa ocasionada pelo vírus do dengue (DENV) que se dispõe em quatro sorotipos (DENV1-4), sendo
considerada uma das mais importantes arboviroses no mundo atingindo, em sua maioria, países tropicais e subtropicais. Entre os países
tropicais destaca-se o Brasil, no qual o estados de Minas Gerais foi destaque nacional no ano de 2013. O objetivo deste estudo foi
demonstrar o impacto epidemiológico da dengue no estado de Minas Gerais, na perspectiva do SUS no período de 2010 a 2015. Com a
técnica de pareamento probabilístico determinístico através das bases de dados adminstrativas do SUS (SIA/SIH/SIM) foram verificados
os registros associados aos indivíduos que utilizaram o SUS para o tratamento de dengue e dengue grave no município neste período,
bem como os óbitos (dengue: CID-A90; dengue grave: A91). As análises foram conduzidas no Microsoft Excel 2010. Publicações do
Ministério da Saúde (SINAN) foram utilizadas para verificação dos casos notificados. Adicionalmente, foram considerados os códigos
dos procedimentos SUS aplicados a dengue (0303010010, 74300440, 74500457) e dengue grave (0303010029, 74300628, 74500627)
aplicados para esta arbovirose no período em estudo. A partir dos resultados verificou-se um total de 951.559 casos de dengue e 2.952
de dengue grave notificados para o período no estado, com 24.013 casos com utilização de recursos dos SUS (22.781:dengue; 1.232:
dengue grave), com 56% dos registros no SUS associados a indivíduos do sexo feminino. 1276 óbitos foram registrados (1146: dengue;
130: dengue grave) no país, tendo sido ocorridos, em sua maioria, nos anos de 2010 e 2013 períodos de epidemias no estado. O
elevado número de casos da doença em Minas Gerais representa o seu grande impacto para a saúde pública no estado, o que torna
relevante a realização de estudos epidemiológicos considerando a perspectiva do SUS, a fim de melhor contribuir para discussões sobre
as ações e políticas públicas de saúde para enfrentamento desta arbovirose.
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A dengue é uma doença infecciosa ocasionada pelo vírus do dengue (DENV) que se dispõe em quatro sorotipos (DENV1-4), sendo
considerada uma das mais importantes arboviroses com destaque para países tropicais como o Brasil. O objetivo deste estudo foi
demonstrar o impacto epidemiológico da dengue no país, na perspectiva do SUS, no período de 2010 a 2015. A partir da técnica de
pareamento probabilístico determinístico através das bases de dados administrativas do SUS (SIH/SIM) foram verificados os registros
associados com a hospitalização por dengue e dengue grave, bem como os óbitos (dengue: CID-A90; dengue grave: A91). As análises
foram conduzidas no Microsoft Excel 2010. Publicações do Ministério da Saúde (SINAN) foram utilizadas para verificação dos casos
notificados. Adicionalmente, foram considerados os códigos dos procedimentos SUS aplicados a dengue (0303010010, 74300440,
74500457) e dengue grave (0303010029, 74300628, 74500627). A partir dos resultados verificou-se 6.024.100 casos notificados de
dengue e 71.355 de dengue grave, o que acarretou em 334.602 e 14.562 hospitalizações para o tratamento, respectivamente, de
dengue e grave. A incidência mediana de hospitalização para dengue e dengue grave foi, respectivamente, de 26,8 e 0,7
registros/100.000 hab, com destaque para o ano de 2010 que representou os maiores índices da doença (maior epidemia
registrada). Foram verificados 3290 óbitos e dentre as hospitalizações a faixa etária entre 5 a 54 anos (76,7%) apresentou o maior n° de
casos e predominio para o sexo feminino (53,4%). O elevado número de casos da doença no país demonstra o impacto clínico e até
mesmo econômico visto os possíveis gastos associados com o tratamento desta arbovirose. Discussões a cerca de estratégias para o
combate ao vetor devem ser continuamente trabalhada por gestores e envolvidos no âmbito da vigilância sanitária. Estudos como este
contribuem para demonstrar um melhor panorama sobre os dados epidemiológicos no âmbito da notificação e de hospitalização no
SUS, a fim de melhor contribuir para o planejamento de políticas públicas de saúde aplicadas a dengue.
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A dengue é considerada uma das mais importantes arboviroses no mundo, capaz de infectar o homem a partir da picada da fêmea de
mosquitos do gênero Aedes, sendo comum em regiões tropicais e subtropicais. Dentre os países tropicais, o Brasil se destaca pelo
grande número de casos da doença, sendo o estado de Minas Gerais (região Sudeste) caracteriza-se como um dos principais afetadas,
no qual foi destaque nacional em número de registros em 2013. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o impacto epidemiológico da
dengue no município de Divinópolis, maior cidade da mesorregião do oeste do estado, a fim de melhor contribuir para as discussões
frente ao enfrentamento desta arbovirose no munícipio considerando todos os registros associados com o tratamento desta, na
perspectiva do SUS, no período de 2000 a 2015. A partir da técnica de pareamento probabilístico determinístico nas bases de dados
adminstrativas do SUS (SIA/SIH/SIM) foram avaliados todos os registros referente a indivíduos que utilizaram o SUS para o tratamento
de dengue ou dengue grave no município no período de 2000 a 2015. Com base nas análises, verificou-se que dos casos notificados no
município 160 casos utilizaram recursos públicos para o tratamento desta infecção (dengue: 90,62% e dengue grave: 9,38%), com
similar percentual de infecados, de 50%, entre o público feminino e masculino. Adicionalmente, 35% dos casos ocorridos no período
acometeu indivíduos entre 0-24 anos, 51,25% (25-64 anos) e 13,75% com pessoas acima de 64 anos. Acredita-se que esse grande
número de contaminações entre 25-64 anos seja pelo fato da maior parte da população do município se concentrar nesta faixa etária.
Torna-se relevante avaliar os casos registrados desta infecção, de notificação compulsória, que chegam a utilizar recursos públicos não
apenas no âmbito nacional mas, principalmente, no nível municipal para que se possa melhor compreender o impacto epidemiológico da
doença para otimizar as ações para prevenção desta nos pequenos e grandes centros urbanos do Brasil.
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Resumo

A Melioidose é uma doença infecciosa tropical, cujo agente etiológico é a bactéria Burkholderia
pseudomallei, transmitida por água ou solos contaminados. A apresentação clínica inclui pneumonia
adquirida na comunidade, septicemia, e outras formas clínicas graves, apresentando altas taxas de
mortalidade. Os primeiros casos de Melioidose no Brasil ocorreram em março de 2003 na zona rural
do município de Tejuçuoca, Ceará. Atualmente, o Ceará registra 29 casos confirmados da doença
distribuídos em 17 municípios. Devido à alta letalidade da doença e a dificuldade no diagnóstico, este
projeto teve como objetivo; implementar a vigilância universal da Melioidose no estado do Ceará a
partir de janeiro de 2017. As principais ações realizadas pela vigilância em saúde foram: capacitações
para médicos, farmacêuticos, enfermeiros e técnicos da vigilância epidemiológica, abordando
aspectos epidemiológicos, clínicos e laboratoriais, de prevenção, controle e diagnóstico da Melioidose,
além do fluxo de notificação e investigação de casos da doença, conforme a Portaria nº 1.786, de 17
de outubro de 2005; elaboração de materiais educativos para divulgar orientações à população e aos
profissionais de saúde, visando uma maior sensibilidade para detecção precoce e tratamento
adequado dos casos de Melioidose. Os materiais educativos incluíram: nota técnica, guia de vigilância
em saúde, folders e cartazes; além de Manuais de Procedimentos Operacionais Padrões das
vigilâncias sentinela e laboratorial. Estas ações resultaram em uma vigilância universal da Melioidose
implementada, com profissionais de saúde orientados e sensíveis à notificação oportuna e diagnóstico
da Melioidose no Ceará. Conclui-se que, diante de seu comportamento endêmico e de sua
importância como um problema de saúde pública emergente, faz-se necessária uma melhor
compreensão sobre a situação epidemiológica da doença no Ceará para subsidiar, de forma segura,
as ações de vigilância universal contínua da Melioidose, proporcionando além de um diagnóstico
rápido e preciso, uma eficaz assistência à saúde dos casos confirmados.
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Resumo

A notificação compulsória, constitui uma das principais fontes do monitoramento epidemiológico cujo
registro e processamento dos agravos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
cursa como uma ferramenta para planejamento de ações preventivas de epidemias. As Doenças de
Notificação Compulsória (DNCs) são aquelas cuja magnitude e potencial de causar surtos exigem
medidas eficazes de controle, e uma das principais DNCs é a dengue. Dessa forma, faz-se necessário
investigar a incidência e distribuição da dengue e sua taxa de mortalidade no 8º Distrito Sanitário (DS)
de Maceió, que abrange os bairros de Cruz das Almas, Jacarecica, Guaxuma, Garça Torta, Riacho
Doce, Mirante da Sereia, Pescaria, Saúde e Ipioca, ressaltando a importância da notificação
compulsória como ferramenta estratégica em saúde. Esse estudo trata-se de uma pesquisa

quantitativa descritiva do tipo levantamento através da análise de dados da Secretaria Municipal de
Saúde referente ao SINAN e SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade) pertinente ao 8º DS de
Maceió. Sendo realizado por meio de análises dos índices de morbimortalidade de causas externas
como a dengue, contidos em tabelas dos sistemas de informação em saúde referente ao 8º DS de
Maceió do ano de 2017, referente aos 5 anos anteriores. A partir desta análise, estabeleceu-se um
comparativo com os demais agravos da região e a relevância da notificação. A averiguação dos dados
permitiu concluir que a taxa de mortalidade por causas externas foi de 19,5%. Em Maceió, dos
agravos notificados 36,6% foi da dengue, sendo a maior doença notificada, seguido dos acidentes
antirrábicos com 25,5%. No 8º DS, em contrapartida, a dengue encontra-se em 2º lugar com 24,94%,
em 1º estão os acidentes antirrábicos. Assim, a dengue afeta fortemente a região devido às condições
climáticas que tornam um ambiente propício para a reprodução do vetor Aedes aegypti; além do
precário saneamento básico e falta de informação e interesse da comunidade associado à carência de
políticas públicas em saúde que propiciam maior incidência do agravo. Notou-se então, a importância
da notificação compulsória no enfrentamento e controle da dengue, visto que aborda os determinantes
envolvidos no ciclo da doença. Nessa perspectiva, a informação é o ponto de partida para o
planejamento de ações de educação em saúde que sensibilize a população na inspeção e eliminação
de reservatórios e consequente diminuição da disseminação da epidemia.
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Resumo

A qualidade da água nos serviços de diálise é essencial para a saúde e manutenção da vida dos
pacientes renais crônicos, sendo assim, a água utilizada deve passar por um tratamento especial. Em
fevereiro de 2018, completou-se 22 anos do episódio trágico ocorrido no município de Caruaru,
localizado no Agreste do Estado, que ficou conhecido como “A Tragédia da Hemodiálise”, no qual
mais de 100 pacientes renais foram intoxicados por microcistinas, toxinas produzidas por
cianobactérias, presentes na água destinada às sessões de hemodiálise e dentre esses pacientes, 65
vieram a óbito. Assim, considerando-se a importância da qualidade da água tratada nos serviços de
diálise para prevenção de riscos de intoxicações aos pacientes com insuficiência renal crônica,
objetivou-se analisar a importância do monitoramento de cianobactérias nos serviços de hemodiálise
no Estado de Pernambuco com base nos dados extraídos do Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral, no ano de 2017. Para este estudo foram analisadas amostras de água de
diálise na pré-osmose e na pós-osmose das unidades de diálise distribuídas no Estado de
Pernambuco. A pesquisa qualitativa de cianobactérias foi realizada através da técnica de Utermöhl.
Foram analisadas 305 amostras, obtidas de 42 unidades de diálise, sendo 289 a partir da pré-osmose
e 16 da pós-osmose. 17% das amostras da pré-osmose apresentaram presença de cianobactérias.
No que diz respeito à pós-osmose, não observou-se cianobactérias em nenhuma das amostras
analisadas. Microcystis sp.; Raphidiopsis mediterranea e Geitlerinema amphibium foram espécies de
cianobactérias observadas nas amostras de pré-osmose. Estas espécies fazem parte de gêneros já
estudados e com comprovação de seu potencial para produzir cianotoxinas. O monitoramento dos
sistemas de tratamento e distribuição da água tratada para diálise é importante instrumento de ação
sanitária que garante a implementação de rotinas de manutenção eficiente visando à prevenção dos
riscos a que se expõem os pacientes renais crônicos, garantindo dessa forma, a segurança dos
pacientes. Com base neste estudo, sugere-se a criação de uma legislação que contemple análises de
cianobactérias e cianotoxinas como parâmetros da qualidade da água de diálise.
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Resumo
A Portaria nº 1.353 do Ministério da Saúde, editada em 13 de junho de 2011, determina que o candidato à doação de sangue
passe por uma triagem clínica e sorológica, com o intuito de garantir que o sangue a ser transfundido ofereça o menor risco
possível ao doador. A realização da triagem clínica e sorológica, na seleção dos candidatos à doação de sangue, tornam a
prática hemoterápica mais segura, porém provocaram a diminuição das reservas de sangue nos Hemocentros. O objetivo
deste trabalho foi verificar as principais causas de inaptidão nos candidatos à doação de sangue, durante a triagem clínica,
realizada nos Hemocentros Coordenador e Regionais do estado do Ceará. Para isso, realizou-se um estudo retrospectivo e
descritivo, com abordagem quanti e qualitativa, utilizando como fonte os relatórios com os dados dos candidatos a doação de
sangue dos Hemocentros Coordenador e Regionais do estado do Ceará, no ano de 2016. A análise estatística foi feita
utilizando o programa Microsoft Excel® 2013. De um total de 149.738 candidatos a doação de sangue, 110.619 (73,88%)
foram considerados aptos à doação, enquanto que 39.119 (26,12%) foram considerados inaptos. A inaptidão estava presente
principalmente no sexo feminino (51,58%) e na faixa etária correspondente à 18 a 29 anos (56,38%). O maior número de
inaptos foi na doação do tipo espontânea (87,1%) e no doador do tipo primeira vez (60,1%). Os fatores de inaptidão à doação
de sangue com maior destaque, durante a triagem clínica, foram o comportamento de risco para DST e anemia, com 18,85%
e 1,87 % para o gênero masculino e 15,4% e 8,5%, para o gênero feminino, respectivamente. A anemia no gênero feminina
está normalmente correlacionada à fase menstrual, na qual as reservas de ferro encontram-se diminuídas e sua necessidade
aumentada, enquanto que a rejeição dos homens por comportamento de risco para IST, se deve a fatores como: maior
liberdade sexual vivenciada atualmente, tendência a ter relações extraconjugais e diminuição do uso de preservativo, que os
tornam mais suscetíveis às doenças sexualmente transmissíveis. Os resultados encontrados condizem com a literatura
pesquisada. Concluímos que, a realização de estudos com a finalidade de descrever o perfil dos inaptos e as causas de
inaptidão são importantes, uma vez que geram campanhas educativas e informativas específicas que melhoram a captação e
consequentemente aumentam os estoques do banco de sangue.
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Resumo
A transmissão materno-fetal da sífilis é considerada um problema de saúde pública no âmbito global, sendo a ausência do
tratamento na gestante responsável por até um quarto de natimortos e 11% de morte neonatal. No Brasil, a notificação
compulsória da Sífilis Congênita (SC) permitiu melhorias na observação das taxas de incidência até a atualidade, no entanto,
a incidência dessa enfermidade permanece em crescimento. Diante dessa situação, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
lançou uma estratégia de Eliminação Mundial da Sífilis Congênita e, no Brasil, foram implementadas resoluções, como a
portaria nº 3.242, em 2011, e a portaria nº 77, em 2012, que propõem auxiliar a melhoria do diagnóstico e das estratégias de
prevenção da doença. O presente estudo tem como objetivo descrever a situação epidemiológica da Sífilis Congênita e os
possíveis fatores associados aos casos de SC em Salvador no período pré–resolução (2007 a 2011) e pós–resolução (2012 a
2016). Foi realizado um estudo ecológico observacional de série temporal referente aos casos confirmados de SC em
Salvador, utilizando dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) no período pré–resolução (2007 a 2011) e
período pós-resolução (2012 a 2016). Foram calculadas as taxas de incidência, letalidade e possíveis fatores associados. Um
total de 3302 casos de SC foram analisados, demonstrando um aumento progressivo de 11,2 vezes da incidência ao longo
dos anos (p<0,001) e redução de 0,4% da letalidade no período pós-resolução. Além disso, observou-se uma maior incidência
da SC associada as mães com nível de escolaridade mais baixo (p=0,002). A elevada incidência e diminuição da letalidade no
período pós–resolução exibida no estudo pode estar associada com a melhoria do diagnóstico para sífilis, e com aumento de

mães que realizaram e diagnosticaram durante o pré-natal (p<0,001). Por outro lado, a elevada incidência também pode estar
associada ao desabastecimento nacional da Penicilina G desde 2014, visto no aumento de parceiros não tratados (p=0 031).
Esses achados demonstram o impacto positivo das resoluções na melhora do diagnóstico da sífilis materna, na adesão das
gestantes ao pré-natal e na diminuição da letalidade dos recém-nascidos acometidos pela sífilis. Entretanto, ainda são
necessárias reformulações nas políticas de saúde pública que abrangem as resoluções visando reduzir a incidência da Sífilis
Congênita no país.
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Resumo
A sífilis é uma doença infecciosa crônica de transmissão sexual e vertical, que há séculos desafia a humanidade e, apesar de seu
controle necessitar de um mínimo de sofisticação tecnológica, ainda mantêm-se como um preocupante problema de saúde pública no
mundo. Este estudo tem como objetivo descrever a incidência da sífilis em gestantes adolescentes. Trata-se de uma pesquisa de corte
transversal com dados secundários disponíveis no sistema oficial de vigilância de sífilis da Secretaria Estadual de Saúde de
Pernambuco e informações disponíveis no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde-Sífilis 2017 e no Departamento de Informática
do SUS (DATASUS), alimentado pelo Sistema de Informação de Nascidos Vivos. A população do estudo abrangeu adolescentes na
faixa etária de 10-19 anos e notificadas como caso de sífilis gestacional no período de 2007-2016 no Brasil e em Pernambuco. Durante
o período de 2007-2016 foram notificados 46.395 casos no Brasil dos quais 1.494 (3,2%) eram residentes de Pernambuco. A faixa etária
predominante tanto no Brasil como em Pernambuco foi de 15 a 19 anos (95%). Enquanto que no país a taxa de incidência no período
aumentou em 10 vezes, passando 2,0/1000 nascidos vivos em 2007 para 20,4 em 2016, em Pernambuco o crescimento foi de 5 vezes,
passando de 2,0/1000 nascidos vivos em 2007 para 10,7 em 2016. O país vive uma tendência crescente dos casos de sífilis em
gestantes adolescentes nos últimos anos, dado também evidenciado em Pernambuco. A precocidade nas relações sexuais, a
multiplicidade de parceiros e a pouca utilização de preservativos, associada a uma maior liberdade sexual, são alguns dos fatores
conhecidos que podem contribuir para o aumento da vulnerabilidade das adolescentes. Sabe-se que o acompanhamento de sua
incidência é de grande importância para o conhecimento da realidade situacional e tomada de decisão. Entretanto, torna-se fundamental
ir mais além do monitoramento, diagnóstico precoce e tratamento do problema já instalado, de modo que ações que promovam a
redução da vulnerabilidade e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis sejam implantadas.
Palavras-Chaves: Adolescente, Gestantes, Incidência, Sífilis, Vigilância.
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Resumo

O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, no âmbito do SUS foi fundado em 1999. Apesar disso, a
cobertura sanitária dessa população mantém-se precária, havendo danificação de suas condições de
vida por causa do contato com os brancos e a privação de investigação de casos infecciosos,
ocasionando seu adoecimento por inúmeras morbidades. As hepatites virais são consideradas um
grave problema de Saúde Pública devido a sua alta incidência e prevalência no Brasil. O vírus possui
tropismo pelo fígado causando sua inflamação e até mesmo sua falência, originado por diversas
etiologias. Diante disso, objetivou-se analisar as regiões de notificação e as características clínicas de
hepatites virais na população indígena e sua classificação final. Trata-se de um estudo
epidemiológico, transversal, de natureza descritiva. A população do estudo foi composta por todos os
casos notificados de hepatites virais em índios no ano de 2015. Os dados foram extraídos do
DATASUS. As variáveis relacionadas a hepatites virais em indígenas foram: etiologia, fonte de

infecção, forma clínica, região de notificação, classificação final. Após a coleta, os dados foram
tabulados utilizando o Excel. A análise dos dados foi realizada por meio de frequência absoluta e
relativa. No Brasil, foram notificados 260 casos de hepatites virais no ano de 2015. A região Norte foi
destaque no número de notificações (189 - 72%). As confirmações dos casos suspeitos foram
predominantemente realizadas por meio de exames laboratoriais (243 - 93%). A forma clínica mais
prevalente foi a hepatite crônica (189 - 74%), tendo como etiologia de domínio a hepatite B (159 64%), seguindo de hepatite A (39 – 16%). Dentre as principais fontes de infecção, verificou-se via
sexual (50 - 28%) e através de alimento/água contaminados (30 - 17%). Desde de 1995 foi instituído
a vacinação contra a hepatite B na população indígena, apesar disso houve casos confirmados em
crianças indígenas nascidas após a inserção da vacina, por conseguinte é fundamental fortalecer
ações de identificação, manejo e precaução da infecção pelo HBV nessa população. As principais
fontes de infecção identificadas em outras pesquisas foram a transmissão vertical e a via sexual,
sendo o último equivalente ao encontrado em pesquisa atual. Conclui-se que são necessárias
medidas profiláticas regulares para controle das hepatites, incluindo vacinação e educação para
redução da morbimortalidade pela hepatite na população indígena.
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Resumo
Introdução: A Sífilis Congênita é o resultado da disseminação hematogênica do Treponema pallidum na gestante infectada não-tratada
ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via vertical, pelo canal de parto se houver lesões genitais maternas e através da
amamentação. Existem dois estágios da doença: precoce, diagnosticada até́ dois anos de vida e tardia, após esse período. Devido a
percepção empírica do aumento dos casos de Sífilis em geral na população de Pernambuco, houve a necessidade de levantar um
estudo epidemiológico sobre essa doença. Objetivos: Caracterizar a incidência de Sífilis Congênita em Pernambuco, comparar a
incidência em gestantes que realizaram ou não o pré-natal. Desenho do estudo: Estudo de incidência retrospectivo. Métodos: Foi
utilizado a base de dados nacional DATASUS onde foi coletado dados epidemiológicos de Sífilis Materna e Congênita no estado de
Pernambuco durante os anos de 2007 até 2017, analisando a incidência em gestantes que realizaram o pré-natal, assim como das que
não o realizaram. Discussão: Foi observado um total de 11097 casos de Sífilis Congênita no período, sendo 8424 casos da doença
quando a mãe realizou pré-natal, 1466 quando não realizou e 1207 com pré-natal ignorado. Ocorreu uma diminuição da incidência do
ano 2007 a 2009, quando a partir de então a incidência atingiu em 2017 um aumento de 490,67%. A análise dos dados coletados,
permite perceber uma desproporcionalidade entre o total de gestantes diagnosticadas com sífilis (7601 casos) com a incidência de Sífilis
congênita (11097 casos). O número expressivo de casos diagnosticados de Sífilis congênita indica que o rastreio ocorre de modo eficaz
tanto naquelas que realizaram pré-natal ou não. Todavia, o número maior de casos de Sífilis Congênita comparado com a Sífilis materna
indica uma grande probabilidade de ocorrer uma falha na linha de cuidado ou que ocorreu uma subnotificação de gestantes
diagnosticadas. Porém, não há dados exatos que indiquem o motivo da falha do sistema. Conclusão: Observou-se um aumento
significativo na incidência de sífilis para todos os parâmetros analisados. Em Pernambuco ao se comparar as taxas de detecção de sífilis
em gestantes com as taxas de sífilis congênita, foi identificado uma quantidade de sífilis congênita maior do que as taxas de detecção
em gestantes. Isso remete a possíveis lacunas do tratamento na gestação, notificação deficiente em gestantes e do sistema de
vigilância epidemiológica do estado.
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Resumo

A sífilis na gestação é um grave problema de saúde pública visto que, 40% das gestações resultam
em perdas fetais e perinatais e, em torno de 50% dos recém-nascidos poderão sofrer sequelas físicas,
sensoriais ou do desenvolvimento. Este agravo foi incluído como infecção sexualmente transmissível
de notificação compulsória devido a sua elevada taxa de prevalência e de transmissão vertical, que
varia de 30 a 100%, sem o tratamento ou com tratamento inadequado. Portanto, o objetivo do estudo
é investigar a incidência de sífilis em gestantes no Distrito Sanitário V. Trata-se de uma pesquisa
documental, descritiva e quantitativa, realizada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN). Levantaram-se as notificações com situação de encerramento no SINAN que ocorreram
durante o ano de 2017 no Distrito Sanitário V da cidade do Recife, Pernambuco, Brasil, sendo
composto por 16 bairros: Afogados, Areias, Barro, Bongi, Caçote, Coqueiral, Curado, Estância, Jardim
São Paulo, Jiquiá, Mangueira, Mustardinha, Sancho, San Martin, Tejipió e Totó. Destaca-se que, em
2017, o período de detecção e classificação, no caso de sífilis em gestante, foi ampliado, passando a
considerar o pré-natal, parto e puerpério. Observou-se que o total de casos de sífilis em gestantes
notificados foram 44 (100%), sendo provenientes de 12 bairros: 4 em Estância (9,09%), 6 em
Mustardinha (13,63%), 1 em Curado (2,27%), 12 em Afogados (27,27%), 4 em Bongi (9,09%), 4 em
San Martins (9,09%), 2 em Caçote (4,54%), 4 em Areias (9,09%), 2 em Jardim São Paulo (4,54%), 1
no Barro (2,27%), 3 no Totó (6,81%) e, por fim, 1 em Coqueiral (2,27%). Sobre a raça da gestante, 3
se auto afirmaram brancas (6,81%), 8 negras (18,18%), 17 pardas (38,63%) e, em 16 fichas a
informação foi ignorada ou estava em branco (36,36%). Com relação a faixa etária, 12 tinham de 1519 anos (27,27%), 26 de 20-34 anos (59,09%) e 6 de 35-49 anos (13,63%). Observa-se que o maior
número de casos ocorreu no bairro de afogados, em pardas e na faixa-etária de 20-34 anos. A
qualidade da assistência pré-natal é imprescindível para a redução da ocorrência da sífilis no período
gestacional. Estratégias para a organização dos serviços incluem: detecção e captação precoces;
oferta dos exames; registros apropriados; garantia de tratamento oportuno e adequado, e busca ativa
dos parceiros sexuais. Somente através da adoção de medidas mais efetivas de prevenção e controle,
sistematicamente aplicadas será possível a eliminação do problema.
Palavras-chaves: Complicações Infecciosas na Gravidez, Epidemiologia, Gravidez, Incidência, Sífilis

INCIDÊNCIA DE VARICELA NA CIDADE DE FORTALEZA ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2017
Autores

Ana Beatriz Souza Martins 1, Patrícia Pereira Lima Barbosa 2, Francisca Kalline de
Almeida Barreto 1, Carlos Henrique Alencar 1

Instituição 1 UFC - Universidade Federal do Ceará (Departamento de Saúde Comunitária, Faculdade
de Medicina. Rua Professor Costa Mendes, 1608), 2 UFC - Universidade Federal do Ceará
(Departamento de Patologia e Medicina Legal, Rua Monsenhor Furtado s/n - Rodolfo
Teófilo - CEP 60441-750 - Fortaleza – CE.)
Resumo
A varicela é uma doença infectocontagiosa altamente transmissível causada pelo Vírus Varicela Zoster. De 2012 a 2017, o Brasil
apresentou 602.136 casos de varicela, sendo 60.955 apenas no ano de 2016. No mesmo ano o Nordeste apresentou 11.149 casos da
doença com incidência média de 21/100 mil habitantes (hab). O objetivo deste estudo foi descrever a incidência e o perfil epidemiológico
dos casos de varicela na cidade de Fortaleza de 2010 a 2017. O estudo teve como fonte de dados o banco de notificações do Sistema
de Monitoramento Diário de Agravos (SIMDA) do município de Fortaleza e os dados populacionais foram obtidos do DATASUS e IBGE.
Os coeficientes de incidência foram calculados por ano e nas regionais administrativas da cidade de Fortaleza. Os dados foram
analisados através do programa Excel. Em Fortaleza, foram notificados 4.307 casos de varicela, o ano de 2011 deteve o maior número
de casos (1180-27,3%), com incidência de 48,1casos/ 100 mil hab. Em seguida, o ano de 2012 e 2014 com 35,0 e 26,3 casos/100 mil
hab., respectivamente. Já em 2017 a incidência foi de 10,0/100 mil hab. Identificou-se maior número de casos em crianças entre 5 e 9
anos de idade (21,8%) e em adultos de 20 a 39 anos de idade (21,2%). A regional VI apresentou incidência de 62,7/100 mil hab.,
seguido pelas regionais V e III com 31,8 e 30/100.000 hab., respectivamente, sendo a regional II a de menor incidência com 9,5
casos/100 mil hab. A regional VI da cidade de Fortaleza que apresenta a maior coeficiente de incidência da doença, é também a mais
populosa da capital, com mais de 540 mil hab., e a maioria de sua população é pobre. Crianças na fase escolar, que possuem contato
com outras crianças em ambientes fechados, e adultos não imunizados, se tornam mais susceptíveis à doença formando o grupo de
indivíduos mais acometidos em Fortaleza. A incidência de varicela diminuiu no decorrer dos anos, principalmente depois da introdução
da vacina no calendário vacinal em 2013. A varicela pode causar complicações graves, dependendo da imunidade do indivíduo e do
ambiente em que ele vive, e suas complicações não devem ser subestimadas. Embora seja uma doença imunoprevinível, continua a
acometer crianças e adultos. Os focos de maiores incidências devem ser observados e ativamente vigiados. Assim esse trabalho serviu
para conhecer o perfil desta doença na cidade de Fortaleza, e poderá servir para auxiliar possíveis políticas públicas para intervir nesta
doença.
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Resumo

Os sistemas de informação em saúde fornecem dados fundamentais para o planejamento e oferta de
ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa foi
descrever a incompletude das informações sobre sífilis congênita disponíveis no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Trata-se de um estudo ecológico, de série temporal,
cujas unidades de análise foram os agregados Brasil, macrorregiões e unidades da federação, de
2007 a 2016. A fonte de dados desta pesquisa foi o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação. Para avaliar a completude das variáveis, foi calculada a proporção de registros cuja
resposta era “em branco/ignorado”. A incompletude no preenchimento da variável escolaridade
materna ficou acima de 25% no Brasil, em todos os anos estudados, sendo os melhores resultados
observados na Região Norte e os piores na Região Sudeste. Por outro lado, apenas 3% das
notificações não continham informações sobre a idade materna, com pouca variação entre as regiões.
Na série histórica, a variável raça/cor da criança apresentou cerca de 20% de incompletude no país.
Em 2016, a melhor situação para essa variável foi observada na Região Norte (10,3% de
incompletude) e a pior na Região Centro-Oeste (24,5%). As informação sobre o momento do
diagnóstico de sífilis materna e realização estavam presente em mais de 95% dos registros no Brasil.
Para essas duas variáveis, destaca-se que, em 2016, no Paraná, a incompletude nos seus
preenchimentos ficou abaixo de 1%. Outra variável com problemas de preenchimento foi “tratamento
do parceiro”, cuja incompletude ficou em torno de 20% no período estudado. Quando se avaliou o
registro da evolução dos casos de sífilis congênita, observou-se redução da incompletude no período,
variando de 10,3%, em 2007, para 4,7% em 2016. Os resultados dessa pesquisa apontam diferenças
importantes na incompletude do preenchimento das fichas de notificação de sífilis congênita no
SINAN. Além disso, é importante destacar que as informações de caráter mais clínico e aquelas
relacionadas ao diagnóstico da doença se apresentaram mais completas do que informações
sociodemográficas e relacionadas ao tratamento do parceiro. O preenchimento correto e completo das
fichas de notificação da sífilis congênita deve ser estimulado, tendo em vista a sua utilidade na
definição de prioridades de intervenções para o enfrentamento dessa doença no Brasil.
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Resumo
O uso de cateter intravenoso (CIV) é importante em pacientes hospitalizados, principalmente em unidades de terapia intensiva (UTI),
naqueles que necessitam de múltiplos acessos venosos periféricos ou acesso venoso central. O risco de infecção relacionado ao acesso
venoso (IRAV) está associado a vários fatores. Com relação aos agentes infecciosos, há muitas espécies às quais o paciente pode ser
exposto durante a hospitalização, e quando em uso de CIV, as chances de infecções são maiores. Em estudos anteriores, as bactérias
isoladas de CIV apresentaram um alto padrão de resistência aos antibióticos. O presente trabalho objetivou relatar a incidência das
infecções hospitalares associadas ao uso de cateter; evidenciar os microrganismos relacionados a IRAVs e conscientizar acerca da
necessidade de prevenção dessas infecções. A pesquisa foi realizada por meio de revisão de literatura através da pesquisa nas
seguintes bases de dados: SCIELO e PUBMED. Os termos pesquisados para a pesquisa foram: Cateter intravenoso, Unidade de terapia
intensiva, Resistência e Epidemiologia. A infecção hospitalar (IH) é um dos maiores problemas de saúde pública, e os dados
epidemiológicos no Brasil mostram que os índices de IH permanecem altos, aproximadamente 15,5%. Cerca de 20 a 40% dos pacientes
com CIV desenvolvem infecção local, e 3 a 10% sepse ou bacteremia. No último relatório divulgado pelo Centro Europeu de Controle de
Doenças, o Staphylococcus spp. foi identificado como o principal agente etiológico de IRAV, sendo os Staphylococcus coagulase
negativo, como, por exemplo, S. epidermidis, e S. aureus, responsáveis por 25,3% e 12,1% dos casos, respectivamente. Outros
microrganismos isolados que também apresentam relevância clínica para as IRAVs são: Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter sp.,
entre outros com menor incidência. Apesar de os CIV serem necessários para os pacientes hospitalizados, caracteriza-se como um

possível veículo de infecções para vários agentes etiológicos, podendo representar riscos para os pacientes em UTI, principalmente os
imunossuprimidos ou em internação prolongada, fazendo uso de cateter venoso central por longos períodos. Também pode representar
um fator de risco para infecções por bactérias multirresistentes, que são frequentemente isoladas desses meios. A profilaxia para
prevenir IRAVs faz-se necessária em serviços de cuidado intensivo, evitando a ocorrência das mesmas em pacientes debilitados.
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Resumo
Com comportamento altamente sinantrópico e antropofílico, Aedes aegypti é o mosquito mais associado ao homem e tem grande
relevância em saúde pública por apresentar competência vetorial para transmitir diversos arbovírus como os da dengue, febre amarela,
chikungunya e zika. Assim, é fundamental investigar os níveis de infestação pelo vetor em locais com grande contingente populacional,
de modo que o objetivo deste estudo foi monitorar a infestação por Ae. aegypti nos campi da Universidade Federal do Vale do São
Francisco no estado de Pernambuco. Mensalmente, durante os últimos 10 meses, foram instaladas e monitoradas 10 armadilhas de
oviposição nos locais com maior circulação de pessoas nos campi Sede e Ciências Agrárias (CCA). Os ovos coletados foram contados
com auxílio de microscópio estereoscópio e originaram os adultos utilizados na identificação específica a partir das suas características
morfológicas. Foram calculados o Índice de Positividade da Ovitrampa (IPO), o Índice de Densidade dos Ovos (IDO), o Número Médio
de Ovos (NMO) e o Índice de Constância (C). Além disso, investigou-se a correlação entre esses índices entomológicos e as variáveis
ambientais precipitação, temperatura e umidade relativa do ar. Ao todo foram coletados 3221 ovos, 77% deles no campus Sede, embora
Ae. aegypti seja classificada como uma espécie constante nos dois campi (C>50%). No campus CCA, os maiores valores dos índices
entomológicos (IPO, IDO e NMO) foram registrados nos meses de março e abril de 2018, enquanto no campus Sede os altos níveis de
infestação duraram de fevereiro a maio de 2018. Quanto aos locais com maior infestação por Ae. aegypti, a residência universitária
localizada no CCA foi responsável por 49% dos ovos coletados. Já no campus Sede, os maiores índices foram observados no bloco de
salas de aula (33%), embora a infestação também estivesse distribuída no ginásio de práticas esportivas, na biblioteca e no restaurante
universitário, cada um com 21% dos ovos coletados. Não houve correlação entre as variáveis entomológicas e as variáveis ambientais,
indicando que a manutenção da infestação pelo vetor nos campi pode ser mais influenciada pelos hábitos da população que por fatores
abióticos. Assim, a identificação da dinâmica da infestação por Ae. aegypti possibilitará estabelecer medidas eficazes de controle vetorial
de acordo com as particularidades de cada campus, para reduzir a incidência de arboviroses na região.
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Resumo
Os cães apresentem diversos benefícios a saúde humana, embora sejam reconhecidos pelo seu envolvimento em mais de 100
zoonoses. Existem poucos dados sobre a ecologia das populações de cães de rua, embora a restrição na movimentação desses
animais seja sugerida como estrategia de controle em caso de surtos. A esterilização de cães causa alteração hormonal, o que pode
alterar a movimentação desses animais na busca por parceiros. O objetivo desse estudo foi analisar a área de vida em duas populações
caninas irrestritas, entre 2012 e 2014, em duas regiões do município de Divinópolis–Minas Gerais com condições socioeconomicas e
ambientais semelhantes, sendo em uma delas realizada a castração química. Todos os cães encontrados em um trajeto
predefinido tiveram suas coordenadas geográficas registradas e foram encaminhados ao Centro de Referência de Vigilância em Saúde,
onde eram submetidos a exames sorológicos, marcados eletronicamente por meio de microchip para identificação em possíveis
recapturas e liberados no mesmo local de coleta. Durante este estudo as coordenadas geográficas dos 217 cães recapturados
foram usadas para estimar o Home range, por meio das técnicas de Minimum Convex Polygons (MCP) com 95% de área e o Fixed
Kernel (HR) em 95% e 50% dos dados, analisadas pelo software ESRI:ArcGIS 10.5, além disso foi realizado o teste não-paramétrico de
Mann-Whitney no software IBM SPSS 25 para a comparação das áreas geradas nos dois grupos. As regiões de estudo A (região
controle) e B (região de intervenção) possuíam 135ha e 114ha, respectivamente. Para estimar o MCP foram necessários excluir 36
pontos por possuírem localização duplicada. Os MCPs foram de 86ha e 84ha nas regiões A e B, respectivamente. O MCP dos machos
na região A foi de 76ha e 70ha para as fêmeas, já na região B o MCP dos machos foi de 58ha e 69ha para as fêmeas. O HR50% foi de
42ha na região A e 46ha na região B, já o HR95% foi de 29ha e 25ha, respectivamente. As áreas de uso da população canina em
ambas as regiões foram semelhantes, apresentando poucos polígonos periurbanos. A esterilização não apresentou significância
estatística entre as áreas de vida das populações caninas no estudo. Em meio urbano, a busca por alimentos e a interação com

humanos podem influenciar mais a movimentação dos cães do que a busca por parceiro. Haja vista o alto custo dos procedimentos e o
impacto nulo a curto prazo, a esterilização não é o melhor meio para restringir a movimentação de cães irrestritos.
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Resumo

A leptospirose é uma zoonose endêmica em centros urbanos e a transmissão é favorecida pelo
contato com água contaminada pela urina da ratazana (Rattus norvegicus), principal reservatório da
bactéria. A Leptospira spp. tem capacidade de sobrevivência no ambiente, quando em condições
favoráveis de temperatura e umidade. Uma das estratégias de redução no número de casos é o
manejo de roedores realizado pelos serviços públicos, baseados no uso de rodenticidas químicos, em
áreas com infraestrutura precária. Apesar disso, não há estudos relacionando sazonalidade e a
infestação de roedores. O objetivo deste estudo foi descrever a ocorrência as solicitações para
desratização em bueiros e a relação com os índices de precipitação e temperatura na cidade de
Curitiba/PR. O desenho do estudo foi do tipo ecológico, no qual foram utilizadas as solicitações de
desratização recebidas pela central telefônica da prefeitura (156), como indicador (proxy) da
infestação de roedores (considerou-se que a solicitação da desratização representava presença de
ratos no local). As informações de precipitação e temperatura média mensal foram obtidas no Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET). Todos os dados são referentes ao ano de 2015. Foi utilizado o
coeficiente de correlação de Pearson, com nível de significância p<0,05, para análise estatística. As
solicitações para controle de roedores em bueiros variaram de 370 em janeiro (máximo) a 197 em
julho (mínimo). A temperatura média variou de 14,8ºC a 22,8ºC em junho e janeiro, respectivamente.
A precipitação mensal variou de 26 mm em agosto a 259,5 mm em dezembro. Houve associação
estatística significativa entre a elevação no número de solicitações de desratização e o aumento da
precipitação (r=0,791; p=0,002) e na temperatura média (r=0,749; p=0,005). Portanto, os meses que
apresentaram temperaturas elevadas e altos índices de pluviosidade, também apresentaram maior
quantidade de solicitações de desratização, provavelmente, devido à maior quantidade de ratos.
Assim, conclui-se que as ações de vigilância e prevenção de leptospirose, incluindo o manejo de
roedores, devem ser intensificadas no período que antecede os meses mais quentes e chuvosos, afim
de diminuir a infestação de roedores e, provavelmente, a frequência de casos da doença, reduzindo o
impacto da doença nas populações desfavorecidas.
Palavras-chaves: Leptospira spp., Temperatura, Pluviosidade, Controle de roedores, Vigilância
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Resumo

A esquistossomose mansônica, cujo agente etiológico é o trematódeo Schistosoma mansoni, é uma
endemia parasitária na América. A contaminação das coleções hídricas por fezes humanas contendo
o parasito é um dos principais fatores relacionados à transmissão da doença. Objetivou-se realizar um
inquérito sobre o conhecimento da esquistossomose no Mercado Municipal de Salinas, Minas Gerais.
A presente pesquisa de caráter qualiquantitativo, foi realizada no mês de junho de 2018, a partir da
aplicação de 50 questionários aos frequentadores do Mercado Municipal, respeitando o caráter
sigiloso da pesquisa. O questionário continha perguntas relacionadas à doença, hospedeiro
intermediário, formas de transmissão, sinais clínicos, diagnóstico, tratamento e medidas prevenção e
controle. Os resultados revelaram que 92% (46/50) não sabem o que é esquistossomose, porém
69,5% (32/50), já ouviram falar. Com relação à causa 94% (47/50) desconhecem; quanto à forma de
transmissão, 24% (12/50) possuem algum entendimento. Um percentual de 62% (31/50) declarou não
saber a existência de um caramujo na transmissão. Os 38% (19/50) restantes, sabem da participação
do caramujo, no entanto, 5,2% (1/19) conseguem reconhecê-lo. Quanto aos sinais clínicos, 50%
(25/50) não sabem quais são e outros 50% (25/50) conhecem pelo menos um sinal clínico. Se
tratando de diagnóstico, 26% (13/50) tem conhecimento sobre exame de fezes e 74% (37/50)
desconhecem. Um percentual de 68% (34/50) sabe que existe tratamento, no entanto somente 11,1%
(4/34) destes, tem noção de qual é o tratamento adequado. Questionados sobre medidas de
prevenção e controle, 44% (22/50) afirmam compreender a profilaxia da doença, mas destes, 31%
(7/22) alegam não saber como prevenir ou evitar. Diante dos resultados, pode-se inferir que há
carência de conhecimento da população investigada sobre esquistossomose, podendo ser definido
como um fator de risco da infecção no município. Percebe-se a necessidade de planejamento e
aplicação de ações que promovam uma mobilização comunitária, educação em saúde para crianças e
adultos, proporcionando conhecimento e estabelecimento de medidas profiláticas.
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Resumo

A toxoplasmose é uma zoonose de ciclo estabelecido causada pelo protozoário Toxoplasma gondii,
embora pouco se sabe sobre seu comportamento em fauna urbana de gatos abandonados no Brasil.
Deste modo, o objetivo desse estudo foi avaliar a presença de anticorpos IgG anti-T. gondii em
amostra de gatos presentes no campus da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”
(ESALQ/USP), localizado em área urbana com remanescentes florestais, animais de produção e
silvestres, além de população estimada de 300 gatos errantes. O presente estudo se caracterizou
como transversal, do tipo inquérito, com amostras coletadas de gatos errantes ou mantidos no gatil do
campus. A pesquisa de anticorpos IgG anti-T. gondii foi realizada pela técnica de imunofluorescência

indireta (RIFI), com diluição 1:16 como ponto de corte. A análise estatística foi realizada com teste
exato de Fischer e a razão das chances, com nível de significância a 5%. Do total de gatos, 8/51
(15,7%) amostras foram sororreagentes, sendo 4/26 (15,4%) de fêmeas e 4/25 (16,0%) de machos,
sem diferença estatística significativa de sexo (p=0,99). Segundo o local de permanência dos gatos,
6/16 (37,5%) errantes e 2/35 (5,7%) do gatil foram sororreagentes, com associação estatística
significativa (p=0,01) e com razão das chances de 9,36 (IC 95% 1,70 – 76,43) para os gatos errantes.
A razão das chances apresentou um intervalo de confiança discrepante, provavelmente devido ao
baixo número de amostras, sugerindo realização de maior amostragem de gatos errantes para
confirmar a frequência encontrada. A maior positividade encontrada para os gatos errantes, pode
estar relacionada aos hábitos de caça, devido a ingestão de hospedeiros intermediários contendo
bradizoítos, como aves e roedores. Atuando como hospedeiros definitivos, os gatos domésticos
desempenham papel importante na disseminação de oocistos resistentes pelas fezes, contribuindo
para a contaminação ambiental e na veiculação hídrica do protozoário. O contingente populacional de
gatos errantes no campus, em particular jovens suscetíveis, sugere o potencial risco de surtos de
infecção para animais de produção e silvestres, bem como para alunos, servidores e visitantes. Em
conclusão, deve-se proceder imediata redução da população de gatos desassistida, com ações para
manejo populacional, promoção da guarda responsável e adoção dos gatos.
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Resumo

Introdução: A Atenção Primária no Brasil é o foco prioritário das ações de cuidado em saúde.
Considerando sua abrangência nacional, em 2008 o Ministério da Saúde definiu a Lista Brasileira de
Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária. Esse instrumento é utilizada para avaliação
da atenção primária, podendo contribuir na avaliação do desempenho do sistema de saúde nos
âmbitos Nacional, Estadual e Municipal. Objetivo: Descrever o perfil das internações do Grupo 1 da
Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária em Campo Grande – MS
entre 2013 e 2017. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo ecológico, descritivo, retrospectivo, de
internações hospitalares obtidas a partir de dados secundários da Autorização de Internação
Hospitalar reduzida, do Sistema de Informações Hospitalares do SUS, Campo Grande – MS, janeiro
de 2013 a agosto de 2017. Resultados: Entre janeiro de 2013 e agosto de 2017, em Campo Grande –
MS foram realizadas 1.179 internações por doenças preveníveis por imunização e condições
sensíveis. Nas doenças imunizáveis por vacinas, exceto Tuberculose, houve um ligeiro decréscimo
dos casos de internações, 57 internações em 2013 e 37 em 2016. Tuberculose, aumentou 17% em
quatro anos, 161 em 2013 e 189 em 2016. Internações por Sífilis apresentaram uma tendência de
crescimento linear, tendo aumento de 72% entre os anos de 2015 e 2016. A caracterização por sexo
apresentou uma maioria de ocorrência de internações no sexo masculino (71,2%). A caracterização
por faixa etária mostra que adultos entre 40 e 49 anos que foram os mais internados (19,6%);
lactentes com menos de 1 ano foram os menos internados, 24 internações (1,5%). O desfecho
apresentou 6 óbitos no período, onde 100% dos óbitos foram por tuberculose. O tempo de
permanência das internações variaram entre zero a 83 dias, onde a maior frequência de internações
de 8 a 14 dias de permanência, com 350 internações (29,6%). Gastos com internações por
tuberculose corresponderam a um aumento de 33% entre 2013 e 2016. Conclusão: Embora futuros
estudos mais complexos sejam necessários, a presente pesquisa aponta para um aumento no quadro
das internações do Grupo 1 da Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção
Primária na capital de Mato Grosso do Sul, apesar dos ganhos irregulares, e indicam que as políticas
de saúde devem se voltar para o fortalecimento qualitativo das ações da atenção primária à saúde.
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Resumo

Introdução: A vacina pneumocócica conjugada 10-valente (VPC-10) foi implantada no Brasil em 2010
no calendário de imunização infantil no intuito de reduzir a morbimortalidade por pneumonia em
crianças, uma vez que o pneumococo é o principal agente etiológico. Objetivo: Comparar a
hospitalização por pneumonia em crianças no estado de Pernambuco antes e após a implantação da
VPC-10, identificando o possível efeito da vacinação. Desenho do Estudo: Estudo ecológico de série
temporal, com predição. Métodos: Foram incluídas todas as internações por pneumonia (CID-10: J12J18) em crianças de 7 meses a 4 anos residentes em Pernambuco (n=71.704), ocorridas no Sistema
Único de Saúde antes (2005-2009, n=40.858) e após (2011-2015, n=30.846) a implantação da VPC10, captadas no Sistema de Informação Hospitalar. A análise temporal das internações de 2005-2009
(60 meses) utilizou um modelo auto-regressivo integrado de médias móveis com ajuste de
sazonalidade-SARIMA (metodologia Box-Jenkins), com predição do número mensal de internações
para 2011-2015. Os valores preditos e observados para 2011-2015 foram comparados, para verificar
se houve alteração no número esperado de internações. Resultados: Houve uma redução de 24,5%
no número de internações após a implantação da VPC-10, passando a média mensal de 681 (20052009) para 514 internações (2011-2015). A taxa de hospitalização caiu de 56,1 para 43,4 por mil
nascidos vivos (queda de 22,7%). Na modelagem temporal do número mensal de internações antes
da implantação da VCP-10, observou-se sazonalidade e não existência de tendência. O modelo
SARIMA (0,0,1)(1,1,0)12 para esse período apresentou parâmetros significativos (p<0,001), bom
ajuste (R2=0,709, p>0,05 da estatística Ljung-Box Q, resíduos aleatoriamente distribuídos) e boa
predição para o período 2011-2015. Comparando-se os valores preditos pelo modelo com os
observados após a implantação da VCP-10, estimou-se que 8.682 internações foram evitadas nos
cinco anos seguintes à introdução da vacina (declínio de 22%). Discussão: A evidência da redução
das hospitalizações por pneumonia em crianças no estado de Pernambuco relacionada à VPC-10
soma-se e corrobora os achados de poucos estudos em outras áreas do país, como Belo Horizonte e
Curitiba, reforçando o valor da vacinação. Conclusão: Nos cinco anos após a implantação da VPC-10
no estado de Pernambuco, o declínio de 22% das hospitalizações por pneumonia em crianças de 7
meses a 4 anos sugere boa resposta à vacinação.
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Resumo
A pneumonia consiste no processo infeccioso agudo que acomete o pulmão, podendo ser causada por bactérias, vírus ou
fungos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, ela foi responsável por 16% das mortes de crianças abaixo dos 05 anos
em 2015. Este trabalho intenciona analisar as características referentes à pneumonia na Bahia. Trata-se de um estudo
epidemiológico analítico-descritivo sobre casos classificados como Pneumonia pelo CID-10. As informações foram obtidas
pelo Datasus (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), abrangendo dados entre 2008 e 2017, no Estado da
Bahia. Durante o período considerado, ocorreram 508.052 internações por Pneumonia na Bahia. Destas, 264.962 (52,1%)
foram do sexo masculino e 243.090 (47,8%) foram do sexo feminino. A média de permanência geral foi de 4,5 dias, sendo um
pouco maior no sexo masculino (4,6 dias) do que no feminino (4,4 dias). Boa parte das internações se concentrou na faixa

etária menor de 04 anos, com 202.303 (38,9%) casos. A letalidade foi de 3,8%, ultrapassando 3% nos maiores de 30 anos e
acima de 10% nos maiores de 70 anos. A maioria teve a admissão em caráter de urgência, sendo que a taxa de mortalidade
foi maior nos atendimentos eletivos, com 4,6%. O regime público correspondeu a 47% das internações, apresentando taxa de
mortalidade de 4,27%, em contraste com a rede privada com 38,% das internações e mortalidade de 2%. Em relação à raça,
a parda representou 45,9% dos casos e a raça amarela foi a que apresentou a maior taxa de mortalidade com 6,7%. O custo
das internações totalizou R$ 364.009.317,40. Portanto, os dados permitem inferir que a pneumonia ainda é um importante
desafio para a saúde pública, já que motivou a internação de mais de meio milhão de pessoas ao longo de uma década nesta
unidade da federação. Além disso, está igualmente evidenciada a concentração dos casos na infância e a elevação da
mortalidade conforme o aumento da idade.
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Resumo

As intoxicações estão entre os agravos por causas externas mais comuns. No Brasil, dentre as
classes de agentes tóxicos, os medicamentos ocupam a primeira posição em número de ocorrências,
em um conjunto de dezesseis substâncias. As crianças são o grupo de maior risco para intoxicações
devido a seu comportamento curioso e exploratório, o que aumenta sua exposição a esses agentes. O
presente estudo teve como objetivo avaliar os dados provenientes de intoxicação infantil por
medicamentos e identificar as principais classes terapêuticas envolvidas. Trata-se de um estudo
retrospectivo transversal, de abordagem quantitativa descritiva dos casos de intoxicação infantil por
medicamentos, notificados pelo CIATOX-CG, entre abril de 2017 e 2018. Esses casos foram
registrados nas fichas de notificação do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e
enviados para o mesmo. Foram analisadas as seguintes variáveis: faixa etária (0 a 14 anos), gênero,
circunstância e classe farmacológica dos medicamentos. Foram identificadas 92 intoxicações
medicamentosas, sendo o gênero feminino o mais acometido com 55,3% dos casos. Com relação à
faixa etária, 55,4% dos casos ocorreram na faixa etária de 0 a 4 anos, 28,2% de 5 a 9 anos e 16,3%
de 10 a 14 anos. O predomínio na faixa etária de 0 a 4 anos é decorrente da maior ignorância dessa
idade quanto ao risco dessas substâncias. No que diz respeito às circunstâncias, houve predomínio
da forma acidental, na faixa etária de 0 a 4 anos. Contudo, foram registrados cinco casos de tentativa
de suicídio, entre 11 e 12 anos, fase em que mudanças fisiológicas e psicológicas podem levar a
comportamentos suicidas. Do total de 114 medicamentos registrados, as classes farmacológicas
foram: ansiolíticos e hipnóticos (19,3%), antipsicóticos (19,3%), anticonvulsivantes (14%),
suplementos vitamínicos (7%) e demais classes (40,4%). Os psicofármacos foram os principais
agentes das intoxicações, sendo produtos potencialmente tóxicos e que merecem destaque no
contexto da prevenção desses agravos. O presente estudo possibilitou constatar que o público infantil
continua sendo muito suscetível às intoxicações medicamentosas devido à curiosidade presente
nessa fase. O Brasil avançou muito com o Projeto de Lei n.º 530 de 2003, no qual fica criada a
embalagem especial, que apresenta maior dificuldade de abertura, para medicamentos, produtos
químicos ou inflamáveis de uso doméstico, oferecendo mais proteção às crianças.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A tuberculose é considerada a doença infecciosa de maior mortalidade no mundo, segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), sendo classificada como um grave problema de saúde pública mundial. Em 2017, entre 30 países
prioritários definidos pela OMS, o Brasil ocupava a 20ª posição quanto à carga da doença e a 19ª no que se refere à
coinfecção tuberculose-HIV. OBJETIVO: Analisar a tendência temporal da incidência e mortalidade por tuberculose no
nordeste brasileiro, entre 2001 e 2015. DESENHO DO ESTUDO: Ecológico de séries temporais. MÉTODOS: Os dados de
incidência e mortalidade foram obtidos, respectivamente, do Sistema Nacional de Informações de Agravos de Notificação e do
Sistema de Informação de Mortalidade. As taxas foram calculadas para toda a região Nordeste e cada unidade federada. Para
a análise, foi utilizado o modelo de regressão segmentada (joinpoint regression). A tendência foi classificada em estacionária,
crescente ou decrescente. Calculou-se o APC (Annual Percent Change) Intervalo de confiança 95% (IC95%). Significância de
5%. RESULTADOS: A incidência apresentou tendência decrescente no Nordeste (APC -1,9; -2,7 a -1,1). Verificou-se
tendência de crescimento da incidência em Alagoas (APC 17,2; 14,3 a 20,2), no Maranhão (APC 17,9; 15,4 a 20,5), no Rio
Grande do Norte (APC 9,4; 6,3 a 12,7) e em Sergipe (APC 13,3; 8,3 a 18,6). Tendência decrescente foi observada na Bahia
(APC -4,0; -4,5 a -3,4), Paraíba (-1,3; -2,3 a -0,2) e Pernambuco (-3,3; -3,8 a -2,7). Na mortalidade, constatou-se tendência
decrescente no Nordeste (APC -1,2; -2,3 a -0,1) e Bahia (APC -2,0; -2,7 a -1,2). Sergipe apresentou tendência crescente
(APC 1,8; 0,2 a 3,4). Os demais apresentaram padrão estacionário. DISCUSSÃO: Em geral, a tendência decrescente na
incidência de tuberculose e mortalidade na maioria dos estados corroboram com o comportamento observado em todo o
Brasil e podem ser resultado da maior disponibilidade e acesso aos serviços de saúde. O crescimento em alguns estados é
motivo de preocupação. CONCLUSÃO: Pode-se concluir, que, no Nordeste brasileiro, entre 2001 e 2015, houve uma
tendência decrescente tanto na incidência quanto da mortalidade. Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe
merecem especial atenção.
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença parasitária considerada um grave
problema de saúde pública. No Brasil está distribuída em todo o seu território, com grande relevância
na região Norte. No estado do Pará, os municípios que sediam projetos desenvolvimentistas têm
apresentado historicamente condições socioeconômicas e ambientais que facilitam o estabelecimento
da doença. Nesse contexto, o estudo objetiva analisar a distribuição da Leishmaniose Tegumentar
Americana em três municípios do estado do Pará, e sua relação com variáveis epidemiológicas,
clínicas e ambientais, no período de 2007 a 2016. O presente estudo descritivo e transversal foi
realizado nos municípios de Altamira, Novo Repartimento e Tucuruí, no período de 2007 a 2016. Os
dados epidemiológicos e clínicos foram obtidos nas bases de dados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, da Secretaria do Estado de Saúde Pública do Pará. Os dados ambientais
foram obtidos no Programa de Desmatamento da Amazônia. Posteriormente esses dados foram
depurados utilizando o programa TabWin e em seguida foram descritos com o auxílio do software
EpiInfo. Foram notificados 2706 casos de LTA. O município de Altamira apresentou maior notificação
(1122), seguido por Novo Repartimento (950) e Tucuruí (634). Indivíduos do sexo masculino, de 18 a
59 anos, etnia parda e baixo nível de escolaridade foram os mais acometidos. O perfil clínico foi a
forma cutânea, casos novos e evolução para a cura. A série temporal apresentou uma tendência
decrescente nos três municípios, entretanto, ocorreu alternância de aumento e diminuição dos casos
ao longo da série, relacionada a dificuldade de vigilância ambiental nos três municípios. Foi observada
uma relação direta entre o desmatamento e o número de casos, sobretudo em 2007 e 2008, nos três
municípios. A LTA embora decrescente ainda é um grande problema de vigilância ambiental nos
municípios estudados. O modelo de desenvolvimento exploratório implementado nesses municípios,
com intenso desmatamento, pode ter contribuído para a exposição da população local aos vários
fatores de risco de transmissão da doença. Os municípios de Altamira e Tucuruí foram impactados
pelas construções de grandes hidrelétricas. Enquanto, Novo Repartimento abriga, total ou
parcialmente, 1 terra indígena, 3 unidades de conservação e 40 projetos de assentamentos.
Ressaltamos a necessidade da realização de ações de vigilância e controle da doença de forma
sistemática e continua.

Palavras-chaves: Epidemiologia, Meio Ambiente , Leishmaniose Tegumentar Americana

LEISHMANIOSE VISCERAL: CARACTERÍSTICAS CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS EM UM
MUNICÍPIO ENDÊMICO NO INTERIOR DO CEARÁ

Autores

Beatrice Ponte Souza 1, Jorge Luis Pires de Moraes 1, Tamara de Paiva Rocha 1, Carolina
Rosa de Oliveira Leal 1, Janice Oliveira Fontenele Barcelos 1, Sandra Maria Carneiro Flôr
2

Instituição 1 UFC - Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral (Avenida Comandante
Maurocelio Rocha Pontes, 100 - Derby, Sobral - CE, 62042-280), 2 VE - Vigilância
Epidemiológica de Sobral (R. Finlândia, s/n - Morada dos Ventos, Sobral - CE, 62041-240)
Resumo
A leishmaniose visceral (LV), popularmente conhecida como calazar, é uma zoonose de evolução crônica, com acometimento sistêmico
e, se não tratada, pode levar a óbito até 90% dos casos. É causada pelos protozoários do gênero Leishmania e transmitida ao homem
pela picada de fêmeas do inseto vetor infectado. No ambiente urbano, os cães são a principal fonte de infecção para o vetor. Objetivouse descrever as características clínicas e epidemiológicas dos novos casos de LV em região endêmica no norte do estado do Ceará,
entre os anos de 2012 a 2017. Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo, descritivo e quantitativo, com utilização de dados obtidos
a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, por intermédio da Vigilância Epidemiológica do município de
Sobral. Foram analisados os casos notificados e confirmados na cidade de Sobral, em relação ao ano de diagnóstico, evolução da
doença, droga inicial administrada, faixa etária, sexo e distrito de residência. No período analisado, foram notificados e confirmados 102
novos casos de LV. Desses, 68 (66,6%) eram do sexo masculino e, desses, 16 (23,5%) tinham entre 35 e 49 anos. Em relação ao sexo
feminino, ocorreram 34 (33,3%) confirmações e, dessas, a prevalência foi de pacientes pediátricos que totalizaram 67,6% dos casos. A
faixa etária mais acometida foi a de crianças menores de 4 anos, representando 31,3% do grupo. No tocante ao ano de diagnóstico, 62
(60,7%) foram em 2012 e 2013. As regiões com mais notificações da doença foram Terrenos Novos e Sinhá Sabóia, responsáveis por
22,5% dos casos. Analisando a evolução da doença, 80 (78,4%) obtiveram a cura, 2 (1,9%) abandonaram o tratamento, 5 (4,9%) vieram
a óbito pela LV e 15 (14,7%) foram transferidos. Em relação ao tratamento inicial administrado 76,4% pacientes receberam antimonial
pentavalente, 13,7% anfotericina B, 5,8% anfotericina B lipossomal e 2,9% foram tratados com droga não informada. A análise destaca
uma maior incidência no sexo masculino e em crianças menores de 4 anos. Na distribuição espacial, os bairros periféricos concentraram
mais notificações. Em relação à conduta clínica, o antimonial pentavalente foi o tratamento inicial mais utilizado e a maior parcela dos
pacientes alcançou a cura da doença. Sendo a região uma área endêmica, o conhecimento da patologia pelos profissionais de saúde é
de extrema importância para diagnostico, tratamento precoce e prevenção, reduzindo indicadores epidemiológicos no município.
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Resumo
Leptospirose é uma doença grave, causada pela bactéria Leptospira. Trata-se de uma zoonose de grande importância social
e econômica, apresenta elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e afastamento do trabalho. Sua
ocorrência relaciona-se à precária condição de infraestrutura sanitária e alta infestação de roedores infectados. As inundações
propiciam a disseminação e a persistência do agente causal no ambiente, facilitando a ocorrência de surtos. O objetivo desse
trabalho foi analisar o perfil clínico-epidemiológico dos casos confirmados e notificados no nordeste brasileiro, por meio do
sistema de informações de agravo de notificação entre o período de 2012 a 2017. Trata-se de um estudo transversal
descritivo, cujos dados foram obtidos no Departamento de informática do SUS (DATASUS) e avaliados no que se refere ao
número de casos notificados, estado, ano de notificação, sexo, raça, faixa etária e evolução. Foram excluídos os casos onde
esses dados foram ignorados ou deixados em branco. No período de 2012 a 2017 foram notificados 22.181 casos de
leptospirose no Brasil, sendo destes 2.670 casos no Nordeste Brasileiro. O ano de 2014 foi o período de maior número de
casos registrados, com 573 casos. Dos casos registrados na região Nordeste foram notificados 37,9% em Pernambuco
seguido de 24,4% da Bahia. Com relação à faixa etária, a maior incidência foi registrada em adultos jovens entre (20 a 29
anos) com 48,9% seguido pela faixa etária de (40 a 59 anos) com 35,6%. O sexo masculino foi o mais acometido com 79,9%.
As raças parda e branca foram as que registraram mais casos de leptospirose 66,2% e 8,8% dos casos, respectivamente. De
todos os casos, 79% evoluíram para a cura e 14,3% dos pacientes diagnosticados nas condições estabelecidas foram a óbito
pela leptospirose. Entre os casos notificados de Leptospirose, no nordeste brasileiro, no período analisado, viu-se o
predomínio do sexo masculino, adultos jovens e da raça parda. Tais dados são relevantes para fornecer informações para
construção de políticas de prevenção e controle de endemias.
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Resumo
O vírus Linfotrópico de células T Humanas (HTLV) faz parte da família Retroviridae, a mesma do HIV, sendo transmitido por
via sexual, vertical, hemotransfusão e compartilhamento de seringas. A triagem sorológica para o HTLV, em bancos de
sangue, passou a ser obrigatória no Brasil por meio da Portaria nº 1.376 do Ministério da Saúde em 1993. O objetivo deste
trabalho foi verificar a frequência dos candidatos à doação de sangue infectado pelo vírus HTLV na Hemorrede cearense e
traçar suas características epidemiológicas. Foi realizado um estudo descritivo e retrospectivo com abordagem quantitativa
baseado nos dados dos candidatos à doação de sangue com resultado indeterminados ou positivos para o vírus HTLV, nos
anos de 2014 a 2016, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (HEMOCE). Os dados foram analisados utilizando
o programa Microsoft EXCEL 2013 e o trabalho obteve aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal
do Ceará sob o número de parecer 2.583.283. A prevalência desse vírus nos anos de 2014, 2015 e 2016 foi de 0,0085%,
0,0091% e 0,0021%, respectivamente. Em relação ao perfil epidemiológico, foi visto que as mulheres (59%), com idade média
de 39 anos (27%), pertencentes a raça morena/parda (66,7%), com ensino fundamental (31,8%) completo e procedentes de
Fortaleza (55%), representaram a maior parte dos candidatos à doação que detinham o vírus, sendo esse, principalmente do
tipo HTLV 1. Constatou-se que 30% dos candidatos não retornaram para coletar uma segunda amostra sanguínea nos casos
em que os primeiros resultados no teste de triagem deram positivos ou inconclusivos, e esses dado é preocupante, pois esses
indivíduos podem estar infectados e transmitir o vírus, visto que não somente a transfusão sanguínea consiste em um meio de
transmissão para o vírus, outras vias como a sexual e a vertical são relevantes na contaminação. Conclui-se que a
prevalência para o HTLV foi muito baixa e acredita-se que esse resultado tenha ocorrido devido a exclusão permanente dos
doadores de repetição soropositivos e à realização de uma triagem clínica e sorológica rigorosa pela Hemorrede cearense.
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Resumo
A sífilis é uma doença infecciosa humana produzida por uma bactéria espiroqueta, o Treponema pallidum. É considerada uma doença
sexualmente transmissível, que apesar da eficácia do tratamento, ainda causa significativa morbidade e mortalidade, ao acometer
sistemas e órgãos, sendo assim um grave problema de saúde pública. O teste sorológico usado mais comumente para a triagem da
infecção pelo T. pallidum é o Veneral Disease Research Laboratory (VDRL), que é um teste não-treponêmico de baixo custo. Tendo em
vista, a relevância dos agravos dessa doença frente á saúde pública, este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento de
pacientes com VDRL positivo em um laboratório privado de análises clínicas no município de Juazeiro-BA. O levantamento foi realizado
através de dados dos prontuários de pacientes que solicitaram diagnóstico no Laboratório de Análises Clínicas MedCheck-up, no
período de janeiro de 2017 a maio de 2018. Foram considerados como variáveis do estudo, o convênio de entrada (SUS-Sistema Único
de Saúde e Convênio Particular) e o sexo. Foram estabelecidos cálculos de prevalência de infecção. Avaliou-se um total de 1.160

prontuários, sendo 221 pacientes do sexo masculino e 939 pacientes do sexo feminino. Em relação ao convênio de entrada, 1030
(88,79%) eram integrantes do SUS e 130 (11,20%) de convênios particulares, demonstrando uma maior procura de pacientes advindos
do SUS para o diagnóstico de sífilis. Dos exames verificados 7,5% dos testes foram reagentes (n=87) e 92,5% não reagentes (n=1073).
Em referência aos testes reagentes, 31 (14,02%) são de pacientes do sexo masculino e 56 (5,96%) de pacientes do sexo feminino,
observando-se uma maior proporção de testes reagentes entre os homens. Corroborando desta forma com outros trabalhos da literatura
que observaram uma maior prevalência de sífilis em indivíduos do sexo masculino. Dessa forma, foi possível observar que os pacientes
do SUS realizaram uma maior procura para o diagnóstico clínico de sífilis, além do que, o sexo masculino apresentou uma maior
prevalência de VDRL positivo, e isso pode se justificar pelo fato de normalmente homens procurarem tardiamente por ajuda médica,
impondo obstáculos e resistência, o que pode implicar na disseminação de infecções que sem tratamento aumenta o risco de
transmissão. Portanto, o teste VDRL se constitui um instrumento de significativa importância em levantamentos sorológicos, como
também no acompanhamento da infecção sifilítica.
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Resumo
A Doença de Chagas é uma antropozoonose emergente na América Latina devido ao crescente registro de casos agudos isolados. No
Brasil, verifica-se a ocorrência de indivíduos infectados, majoritariamente, na região norte do país (95%) sendo o estado do Pará
responsável por 85% destes. A fase aguda da doença causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi consiste no período inicial
sintomático da infecção, em que há alta parasitemia no sangue e predomínio de fenômenos vasculares, exsudativos associados à
respostas inflamatórias e às lesões celulares. O estudo teve como princípio a investigação do perfil epidemiológico da Doença de
Chagas no estado do Pará, no período de 2013 à 2017. A pesquisa de caráter descritivo, foi desenvolvida a partir das informações
obtidas na base de dados online do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Nos últimos anos, o estado do Pará
apresentou um aumento expressivo de novas infecções, com cerca de 145%, totalizando 1.117 casos desde 2013 até 2017, havendo
maior incidência no mês de outubro, com 169 eventos. Mediante as análises dos dados obtidos durante o período, há maior incidência
em indivíduos do sexo masculino (618), principalmente aos pertencentes à faixa etária de 20 à 39 anos. As notificações compulsórias
em crianças menores de um ano é restrita, tendo relato de somente 9 casos. A transmissão ocorre em sua maioria por via oral,
responsável por 75% dos casos acometidos, especialmente através de alimentos como açaí e suco de cana contaminados pelas fezes
do barbeiro. A transmissão vetorial está relativamente controlada, tendo poucos acidentes (7%). Mesmo com a alarmante taxa de
ocorrência de infecções, o prognóstico estatístico do intervalo estudado é otimista, já que apenas 1% dos indivíduos vieram à óbito pelo
agravo notificado e 90% dos pacientes sobreviveram, sendo o ano de 2016 incumbido da maior taxa de mortalidade. É relevante
ressaltar a ocorrência de recentes infecções em gestantes pela potencial contaminação congênita, portanto o levantamento realizado
aponta que de um total de 13 mulheres, 24% estavam no primeiro trimestre da gravidez, 38% no segundo e, 38% no terceiro trimestre. A
doença representa uma grande preocupação aos gestores da saúde pública, por isso é de suma importância o desenvolvimento de
ações voltadas para a vigilância epidemiológica, além das notificações compulsórias, para que sejam efetivamente controladas todas as
formas de transmissão.
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Resumo
A gripe H1N1 ou gripe suína trata-se de uma doença causada pelo vírus Influenza A, subtipo H1N1, que possui alta instabilidade
genética e elevada capacidade mutagênica, o que o torna responsável por surtos tais qual o recentemente notificado em Fortaleza e
região metropolitana. A letalidade associada ao vírus, especialmente pela possibilidade de evolução a sua principal complicação:
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), explicita a importância de se recorrer ao levantamento midiático com o intuito de
compreender a atual situação epidemiológica e analisar estratégias de atenuação da transmissão viral. Realizou-se um estudo
transversal com boletins epidemiológicos fornecidos pela Secretaria de Saúde do Ceará, dados secundários do Ministério da Saúde e
mídias digitais jornalísticas estaduais e nacionais publicadas de 1° de janeiro de 2009 a 1° de junho de 2018. No Ceará, os primeiros
casos de morte por SRAG causada por infecção de H1N1 ocorreram em abril de 2018, com oito casos confirmados. Até o dia 4 de maio
de 2018, das 404 suspeitas notificadas, 121 eram, comprovadamente, de H1N1, o que se soma ao alarmante dado de 320% de

aumento no número de mortes (21 óbitos) por H1N1 em relação a todo o ano de 2017 (5 óbitos). Em seguida, o boletim epidemiológico
de 18 de maio confirmou 32 óbitos e 185 casos de SRAG por H1N1, sendo Capital e Região Metropolitana as de maior incidência. O
último boletim, lançado em 1° de junho de 2018, fechou em 266 o número de casos de SRAG por influenza A H1N1 até a data, sendo,
apenas em Fortaleza, 238 casos confirmados de SRAG por influenza (independente do subtipo), com 26 óbitos. Percebe-se, assim, um
alarmante crescimento nas notificações de H1N1 durante o período estudado. Por isso, as estratégias adotadas pela Secretaria de
Saúde para atenuar a transmissão englobam dois âmbitos: a vacinação (sendo Fortaleza a segunda capital em números de cobertura
vacinal do país) e as vigilâncias de síndrome gripal e de SRAG. Tais ações mostraram eficácia, tendo em vista a redução nos reportes
de casos de SRAG observada durante as duas últimas semanas de maio. No entanto, ainda é necessário o acompanhamento contínuo
dos boletins lançados pela Secretaria de Saúde para que se confirmem os resultados positivos da estratégia em vigilância e prevenção
adotada para expandi-la a outras regiões tropicais sujeitas à situação.
Palavras-chave: Epidemia, Epidemiologia, Imunização, Síndrome Respiratória Aguda Grave, Vírus da Influenza A Subtipo H1N1.
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Resumo
Introdução: A leptospirose, uma das zoonoses mais difundidas no mundo, é endêmica no Brasil, sendo comum a ocorrência
de surtos epidêmicos nas épocas de maior precipitação pluviométrica. Águas superficiais contaminadas com Leptospira
interrogans, eliminadas pela urina de ratos infectados, são a principal via de transmissão da enfermidade para o homem e
para os animais. Objetivo: Descrever o número de casos sorológicos positivos notificados de leptospirose do período de
janeiro a maio de um hospital público da cidade do recife. Metodologia: O trabalho é um estudo descritivo transversal com
dados obtidos da comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH), o período escolhido foi de janeiro a maio do ano de
2018, foram fornecidos dados em relação a casos confirmados, suspeitos, negativos e não solicitados. Resultados: Dos dados
coletados, foram notificados no hospital durante o período de estudo escolhido 39 casos suspeitos de leptospirose, dos casos
suspeitos 16 foram considerados positivos e 12 resultados negativos, 6 estão aguardando resultado e 5 não foram solicitados.
Os testes sorológicos são encaminhados para o Laboratório Central de Saúde Pública de Pernambuco (LACEM) onde foram
feitos os testes sorológicos de Soroaglutinação Microscópica (MAT) que é a técnica de referência indicada pela Organização
Mundial da Saúde para leptospirose. E o Teste Imunoenzimático (ELISA-IgM) técnica gênero-específica, que é indicada para
a fase aguda da doença. Os pacientes que apresentaram positividade sorológica foi administrado medicamentos de acordo
com a fase que se encontravam, dos 16 casos positivos 3 chegaram a óbito antes de receberem a confirmação sorológica
positiva. Os casos foram notificados e registrados no Sinan, utilizando-se a Ficha de Investigação da Leptospirose no dia em
que foi recebido a confirmação sorológica. Conclusão: Recife, em Pernambuco, é o local de maior quantidade de casos de
acordo com os dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Com base nesses resultados,
o risco em 2018 se mostrou menor quando comparado ao de anos anteriores, os motivos para tal diminuição não são bem
claros, mas pode estar relacionado à diminuição na pluviosidade algum investimento em saneamento básico e a
subnotificação da doença visto que os sinais e sintomas manifestados podem ser semelhantes a outros agravos, dificultando
a investigação e consequentemente o diagnóstico correto.
Palavras-chaves: Leptospirose, zoonose, diagnóstico, incidência
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Resumo
A distribuição da meningite é mundial e sua incidência varia conforme a região. No Brasil, é considerada uma doença
endêmica. Dentre os tipos de meningite, as de origem infecciosa, principalmente as bacterianas e virais, são as mais
importantes e estudadas na perspectiva da saúde pública devido à ocorrência e potencial para produzir surtos. Este trabalho
trata-se de um estudo descritivo e tem por objetivo fazer uma breve análise da situação de mortalidade por meningite
bacteriana e viral no estado de Pernambuco, entre os anos de 2006 a 2015. Como fonte das informações, foram utilizados os
dados públicos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação

(SINAN). Em Pernambuco, no período estudado foram notificados no SINAN 23.871 casos de meningites. Destes, 60,7%
foram classificadas como bacterianas e 39,3% como virais. Quando analisamos o total dos óbitos no SIM, encontramos 780
casos, sendo 97,7% por meningite bacteriana e 2,1% por viral. Segundo o sexo, foi observado que 61% do total de óbitos
foram de indivíduos do sexo masculino e 39% do sexo feminino. Ao verificar a faixa etária é perceptível que crianças menores
de cinco anos são as que mais vão a óbito por meningites, totalizando 19,5% dos casos. Deste universo, os menores de um
ano apresentam 10,6% dos óbitos. Em idosos também é observado um percentual considerável, totalizando 18,2% óbitos e
dentre os adultos, a faixa etária que apresentou os maiores números de óbitos foi a de 50-59 anos (13,9%). Em relação ao
critério raça/cor, percebe-se que durante o período analisado a maioria dos óbitos por meningite bacteriana foi de indivíduos
declarados pardos (61%), seguidos por brancos (27%) e pretos (7%). Os óbitos por meningite viral também seguiram esta
mesma lógica, sendo pardos (38%), brancos (37%) e pretos (19%). Sendo assim, com base nos resultados encontrados no
estudo, pode-se inferir que a manutenção das ações de vigilância em saúde no estado de Pernambuco é fundamental para o
contínuo monitoramento da epidemiologia da meningite e constante avaliação do comportamento deste agravo, com o
objetivo de subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas de saúde e novas estratégias voltadas para a manutenção do
controle da meningite no Estado.
Palavras-chaves: Aplicações da Epidemiologia, Meningite, Registros de Mortalidade
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Resumo

INTRODUÇÃO: A infecção pelo Vírus da Hepatite C (VHC) é causa de considerável morbidade e
mortalidade, com a maioria das infecções agudas a evoluir para a cronicidade, muitas vezes presente
de forma silenciosa. O contato com sangue contaminado é um grande risco para os profissionais de
saúde. OBJETIVOS: Analisar a tendência da taxa de infecção por hepatite C durante os cuidados em
saúde no Brasil e nas 5 regiões de saúde entre os anos de 2007 a 2014, utilizando o programa
Joinpoint regression. DESENHO DO ESTUDO: Estudo ecológico de séries temporais. MÉTODOS:
Análise da tendência da taxa de infecção por hepatite C pelos profissionais de saúde no Brasil e nas 5
regiões de saúde, cujos dados foram obtidos no PROADESS-Avaliação do desempenho do sistema
de saúde. Adotou-se um corte temporal de 8 anos (2007-2014). A análise de tendência foi realizada
pelo programa Joinpoint regression. Calculou-se o APC (anual percent change), intervalo de confiança
de 95% (IC95%) e o AAPC (Average Annual Percent Change). Significância de 5%. RESULTADOS:
Na região norte, notou-se uma redução dos casos (35,3-20,8), o joinpoint mostrou AAPC -3,7% e
p<0,01. Na região nordeste, a redução foi de 48,9 (2007) para 34,2 (2014), o joinpoint mostrou AAPC
-5,8 e p<0,01. Na região sudeste ,a redução foi de 36,6 à 33,6, a análise do joinpoint mostrou dois
comportamentos, 2007-2012 (APC 1,2) e 2012-2014 (APC -6,6). Na região sul, a redução foi de 45,3
(2007) a 37,1 (2014); a análise do joinpoint mostrou AAPC -4,1 p<0,01. Na região centro-oeste,
reduziu-se de (41,5-17,1) e a análise do joinpoint resultou em AAPC -6,7 e p<0,01. No Brasil, a
redução foi de 39,7 (2007) e 34,3 (2014) AAPC -4,5 e p<0,01. DISCUSSÃO: A melhora do número de
casos de VHC mostra que a evolução do tratamento bem como em procedimentos de biossegurança
como calçar luvas e correta esterilização dos equipamentos hospitalares, estão trazendo resultados
para a redução dos números de contaminação do profissional de saúde ao VHC. CONCLUSÃO: A
manipulação com mateiras com sangue contaminado ou secreções são importantes meios de
transmissão do VHC em profissionais de saúde, no entanto através de medidas de biossegurança,
uso EPIs e adequada técnica durante os procedimentos, notou-se uma redução dos casos de VHC
em profissionais de saúde.
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Resumo
Entre as doenças parasitárias que afetam o homem, a esquistossomose é uma das mais difundidas em escala mundial. Em
Sergipe, a doença um caráter multifatorial. A capacidade de prever a distribuição e determinar áreas potenciais para a
ocorrência da doença no estado terá implicações importantes para a concepção dos programas de controle. O estudo objetiva
identificar áreas vulneráveis e fundamenta-se na concepção de vulnerabilidade e no uso de técnicas de geoprocessamento distribuição espacial; análise espacial; interpolação (IDW e Krigagem). Inicialmente, a partir da base de dados do Sistema de
Informações do Programa de Controle da Esquistossomose (PCE), 2010 a 2015, realizou-se análise multitemporal dos
principais indicadores epidemiológicos da doença. Com o teste de Mann-Whitney no software SPSS (23-IBM) verificou-se a
associação entre as áreas com positividade acima de 15% e variáveis sociodemográficas (IDHM, renda e nível educacional) e
ambientais (Índice de adequabilidade ambiental) do estado, apontando fatores preditivos de ocorrência da doença. No
software ArcGis 10.2.1, a partir de técnicas de espacialização e interpolação (Inverso da Distância Ponderada - IDW),
realizou-se a distribuição espacial e a identificação dos locais de maior adensamento dos casos (hot spots). O estudo
integrado das características geoambientais e socioeconômicas foi essencial na compreensão da dinâmica espacial das áreas
endêmicas. A partir de um modelo estatístico proposto, avaliou-se a vulnerabilidade a ocorrência do agravo em áreas
endêmicas. Na análise temporal realizada foi evidenciada prevalências moderadas a altas . Os estimadores de densidade
apresentaram aglomerados de altas prevalências (hot spot) em três territórios do estado, Grande Aracaju, Baixo São
Francisco e Sul Sergipano, áreas historicamente endêmicas que apresentam grupos populacionais com alto risco de infecção.
Identificou-se quatro padrões epidemiológicos distintos de disseminação da esquistossomose no estado, apontando
diversidade nas situações de risco e transmissão da doença que servirão como auxilio à atual metodologia utilizada pela
Secretaria de Vigilância em Saúde visando um eficaz controle da endemia.
Palavras-chaves: Esquistossomose, Fatores de risco, Geoprocessamento, Vulnerabilidade
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Resumo
Diante da importância epidemiológica do mosquito Aedes aegypti e em virtude dos seus altos níveis de infestação no território brasileiro,
é fundamental monitorar a presença desse vetor em espaços públicos, com grande contingente populacional, para melhor entender a
dinâmica da infestação e traçar medidas de controle vetorial mais eficazes nesses ambientes. Assim, o objetivo deste estudo foi
investigar a infestação por Ae. aegypti no campus Juazeiro da Universidade Federal do Vale do São Francisco no estado da Bahia. Para
isso, mensalmente, durante os últimos 10 meses, foram instaladas e monitoradas 10 armadilhas de oviposição nos locais com maior
circulação de pessoas no campus. Todos os meses as armadilhas foram instaladas nos ambientes interno e externo e ficaram em
campo por sete dias. Os ovos coletados foram contados com auxílio de microscópio estereoscópio e imersos em água mineral para
eclosão e as larvas foram alimentadas diariamente até atingirem o estágio de pupa, quando foram transferidas para gaiolas para
emergência dos adultos. A identificação específica foi realizada a partir das características morfológicas dos indivíduos adultos. Foram
calculados o Índice de Positividade das Ovitrampas (IPO), o Índice de Densidade dos Ovos (IDO), o Número Médio de Ovos (NMO) e o
Índice de Constância (C). Além disso, investigou-se a correlação entre esses índices entomológicos e as variáveis ambientais
precipitação, temperatura e umidade relativa do ar. Ao todo foram coletados 952 ovos de Ae. aegypti, com maior infestação (42% dos
ovos) no interior do pavilhão de laboratórios. O vetor foi registrado em todos os levantamentos e a espécie foi classificada como
constante no campus, especialmente no complexo Multieventos, onde foi encontrada em 80% das investigações. O IPO variou de 10 a
60, com auge em fevereiro/18, enquanto os maiores valores de IDO e NMO foram registrados nos meses de dezembro/17 e março e
abril de 2018. Não houve correlação entre as variáveis entomológicas e as variáveis ambientais, indicando que a manutenção da
infestação por Ae. aegypti no campus pode ser mais influenciada pelos hábitos da população que por fatores abióticos. Dessa forma, é
fundamental identificar os criadouros do mosquito responsáveis pela presença constante do vetor no campus e investir em ações de
controle vetorial durante os meses com menor e nos locais com maior infestação, a fim de otimizar recursos e interromper o ciclo de
transmissão de arbovírus.
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Resumo

Uma das consequências das transformações antrópicas sobre o meio ambiente é a aproximação da
fauna silvestre aos centros urbanos, a exemplo da população de morcegos que aparentemente vem
aumentando nas cidades. Tal fato aumenta as chances de contato dos quirópteros com animais
domésticos e seres humanos, aumenta o risco de transmissões do vírus da raiva. Os quirópteros
podem transmitir o vírus rábico por repasto sanguíneo ou mordedura/arranhadura acidental. O
presente trabalho objetivou descrever o monitoramento de ataques por Desmodus rotundus a animais
e seres humanos, entre os anos de 2016 e 2017, no Distrito Sanitário de Itapuã no Município de
Salvador – BA. O DS Itapuã abrange 17 bairros, com população estimada em 276.260 habitantes. Na
área e período analisados foram notificados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) dois seres
humanos e 28 caninos espoliados por morcegos hematófagos, com maior parte dos ataques em
condomínios de casas no bairro de Patamares. Nestes imóveis são criados caninos de grande porte
com finalidade de guarda, os quais passam a noite no quintal e acabam por servir ao repasto
sanguíneo de morcegos hematófagos. Três imóveis possuíam criação de galinhas, as quais também
eram espoliadas. Após a notificação dos ataques, o CCZ realizou ação educativa e preventiva nos
condomínios, incluindo-se: orientação aos moradores para não manipular animais silvestres e informar
ao CCZ em caso de situação atípica; vacinação antirrábica canina e felina; busca ativa de abrigos de
D. rotundus. Foram percorridos 24 condomínios, com cerca de 5.966 imóveis no total, sendo
vacinados 1.263 animais em média a cada ano. Foram identificados dois abrigo com D. rotundus,
sendo capturados 24 espécimes, dos quais 20 receberam pasta com warfarina e quatro foram
encaminhados ao LACEN/BA. Um D. rotundus resultou positivo para raiva. Além deste, o vírus rábico
foi detectado em outros dois morcegos não hematófagos encontrados mortos na localidade. Os cães
primo-vacinados receberam três doses de vacina antirrábica nos dias 0, 7 e 30 pós-exposição;
enquanto os demais foram vacinados nos dias 0 e 30 pós-exposição. Considerando que os morcegos
assumiram papel de destaque na epidemiologia da raiva, é imprescindível que os municípios
implementem medidas preventivas, com ênfase na Educação em Saúde, vacinação animal e manejo
de quirópteros.
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Resumo
Atualmente, observa-se que a prevenção da raiva é mais caracterizada no controle por parte da população animal, por haver
uma grade de espécies bem ampla passível de transmitir a enfermidade ao homem. Pela mordida do animal infectado que se
dá a inserção do vírus da raiva contido na saliva, fazendo-o penetrar no organismo humano. O vírus ataca o Sistema Nervoso
Central (SNC), marcado por uma encefalite aguda. No Brasil, a raiva humana é endêmica; no entanto, poucos são as
publicações de internações hospitalares a nível estadual. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar os aspectos
epidemiológicos da morbidade hospitalar da raiva humana no Brasil. Trata-se de um estudo de desenho transversal, com
abordagem quantitativa, descritiva e retrospectiva. O cenário do estudo foi Brasil, país localizado na América do Sul; com
população de, aproximadamente, 208 milhões de habitantes. Possui divisão regional em cinco regiões: Norte, Nordeste,
Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Os dados foram coletados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS), utilizando como variáveis sexo, faixa etária, raça e estados. Os dados coletados corresponderam aos anos de
2008 a 2017. No período analisado, houveram 813 internações hospitalares de raiva humana no Brasil. Em relação ao sexo, o
predomínio foi do masculino com 468 internações (57,6%). Quanto à raça/cor, os mais notificados foram pardos (n=276;
33,9%). A variável raça/cor possuiu muitas internações sem esta informação (n=415; 51,0%). Em relação ao grupo etário,
houve mais notificações em população menores de quatro anos (n=316; 38,9%). Quanto à localidade, o estado de
Pernambuco (n=448; 82,4% das internações nordestinas), na região Nordeste (n=544; 66,9% das internações brasileiras).
Quantos aos anos, o maior número de casos foi em 2008 (n=160; 19,7%). A distribuição da raiva no Brasil é heterogênea e,
com o passar dos anos, os casos vêm diminuindo, principalmente nos municípios mais desenvolvidos, por possuírem um

sistema de saúde melhor. Como descrito neste estudo, as crianças são mais acometidas, pelo fato dos pais deixarem as
mesmas brincarem e acabam entrando em contato com o animal raivoso. Não existe tratamento específico para a doença,
tendo como principal ação de prevenção a vacinação canina. Conclui-se que o perfil de morbidade hospitalar por raiva
humana no Brasil é de homens, pardos e crianças com menos de quatro anos de idade.
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Resumo

A meningite viral é comum e muitas vezes não é relatada. O diagnóstico viral informa o prognóstico,
melhora o cuidado do paciente, diminui o tempo de permanência no hospital e pode ajudar a prevenir
a disseminação da infecção. Objetivou-se descrever as características das internações por Meningite
Viral no Brasil de 2007 a 2017. Estudo epidemiológico, descritivo e transversal. Este estudo envolveu
a morbidade hospitalar por local de internação. Os dados foram extraídos do Sistema de Informações
Hospitalares (SIH). Foram variáveis de análise: número de internações, custo total e médio das
internações, sexo, cor/raça, valor total dos serviços hospitalares, caráter de atendimento, óbitos e taxa
de mortalidade. Após a tabulação, procedeu-se análise estatística descritiva simples. Por utilizar
dados de domínio público, dispensou-se autorização do Comitê de Ética em Pesquisa. Ocorreram
36.687 internações nas cinco regiões brasileiras, sendo 40,81% (n=14.975) dos casos notificados na
região sudeste. Em seguida, o Nordeste do país contabilizou 29,02% (n=10.647) das internações. A
Região Norte foi a que teve menor número de internações (4,35%, n=1.598). Em relação às
características demográficas, 58,30% (n=21.391) das internações corresponderam ao sexo masculino,
e 41,70% (n=15.296) ao sexo feminino. A cor branca foi a que teve maior destaque (36,51%,
n=13.398), bem como os 12.124 casos (33,04%) nos quais essa informação não foi preenchida. O
custo total entre as cinco regiões foi de R$ 37.804.893,73, sendo uma média de R$ 1.030,47 por AIH
aprovada. Sobre o caráter do atendimento, 97,28% (n=35.690) foram internações de urgência e 2,72%
(n=994) eletivas. A permanência média no Brasil foi 7,4 dias, sendo maior na Região Norte (8,9 dias).
Acerca dos óbitos, foram notificados 1.292 casos, tendo a Região Sudeste com 38,62% dos óbitos
(n=499). A taxa de mortalidade geral no Brasil de 3,52. O critério de densidade populacional pode
justificar os altos números encontrados na região sudeste e os baixos na região norte. Os números
encontrados no nordeste do país sugerem a necessidade de ampliar a atenção da saúde nesta região.
As internações descritas destacam-se nas regiões sudeste e nordeste, homens, brancos, apresentam
custo elevado e tempo de permanência alto e caráter de urgência. Destaca-se a relevância dos dados
para vigilância epidemiológica da meningite viral no Brasil.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Meningite Viral, Morbidade
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Resumo
Meningite é a inflamação das meninges, membranas que envolvem o sistema nervoso central. As meningites podem ser classificadas
como agudas, essas podendo ser divididas em adquiridas na comunidade ou nosocomiais, adquiridas em meio hospitalar, e crônicas,

quando há duração superior a quatro semanas do sinais e sintomas de irritação meníngea. São, frequentemente, causadas por vírus,
apresentação mais tênues, de menor repercussão sistêmica, mais comuns em crianças, ou por causa bacteriana, menos frequentes
entretanto são as apresentações que manifestam taxas maiores de morbimortalidade e são mais comuns na população maior de 20
anos, ainda podendo ter causa fúngica, alérgica ou devido a processo neoplásico. Com intuito de analisar a ocorrência de óbitos entre
pessoas com 20 e 39 anos por Meningite, na Região Nordeste do País, desenvolveu-se um estudo transversal descritivo cujos dados
foram obtidos pelo Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e analisados quanto a taxa de mortalidade, o estado e ano de
notificação. Foi visualizado que nessa faixa etária, nos últimos cinco anos, a Região Nordeste possui o segundo maior número de óbitos
por casos de Meningite do país, correspondendo a 21,3%. O Estado com maior taxa de mortalidade é a Bahia com 102 casos, ou seja,
24,5% dos óbitos de toda região, já o estado com menor número foi a Paraíba com 14 mortes, equivalente a 3,3%. Mesmo com índices
elevados em relação a outras regiões, percebeu-se a diminuição tanto nos casos de notificação (42%) quanto de mortalidade da doença
(37%), o que é resultado de uma maior atenção para essa patologia pelos profissionais de saúde com o diagnóstico precoce e
internação de pacientes com sintomas da doença, impedindo assim, a transmissão para outras pessoas, bem como a vacinação dos
que estiveram próximos do paciente diagnosticado. Com isso, a importância da detecção e tratamento precoce, bem como meios de
prevenção da doença se fazem de extrema importância para o controle e diminuição de casos dessa patologia.
Palavras-chave: Epidemiologia. Meningite. Óbito.
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Resumo

Crianças com microcefalia associada à infecção congênita pelo vírus Zika (ZIKV) apresentam uma
série de anormalidades neurológicas e alterações visuais e auditivas, mas pouco é conhecido a
respeito das taxas de mortalidade nesta população. Neste estudo retrospectivo, foram investigadas as
taxas de mortalidade entre todas as crianças com microcefalia associada ao ZIKV nascidas nos
estados de Sergipe a Alagoas entre 2015 e 2017. Os desfechos de interesse incluíram sobrevida de
um ano, taxa de fatalidade- caso e taxa de mortalidade específica por causa. De 2015 a 2017, 259
crianças foram diagnosticadas com microcefalia associada ao ZIKV em Sergipe e Alagoas, entre as
quais 16 foram a óbito, 9 durante o período neonatal. A estimativa de sobrevida para um ano foi de
93,8% (IC 95% 90.8%-96.8%) e a taxa de fatalidade de 6.2%. A taxa de mortalidade foi de 0.76 e 0.51
para 10.000 nascidos vivos em Sergipe e Alagoas, respectivamente. Futuros estudos são necessários
para estabelecer a sobrevida em longo prazo dessas crianças e os fatores prognósticos associados.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Microcefalia, Mortalidade, Vigilância em Saúde Pública, Zika vírus
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Resumo

Ã

INTRODUÇÃO: A mortalidade infantil estima o risco de morte dos nascidos vivos durante o seu
primeiro ano de vida. Reflete as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura
ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna
e da população infantil. OBJETIVOS: Analisar a tendência da Mortalidade Infantil no Nordeste, entre
2001 e 2015. DESENHO DO ESTUDO: Estudo ecológico de séries temporais. MÉTODOS: O estudo
teve como cenário a região do Nordeste. Adotou-se como corte temporal o período de 15 anos (20012015). Foram analisadas a Taxa de Mortalidade Infantil e seus componentes (neonatal precoce,
neonatal tardia e pós-neonatal). Os dados foram obtidos do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM) e os dados de nascidos vivos do Sistema de informações e agravos (SINAN). A
análise de tendência foi realizada utilizando Joinpoint regression. A tendência foi classificada em
estacionária, crescente e decrescente. Calculou-se o APC (anual percent change) e intervalo de
confiança de 95% (IC95%). Significância de 5%. RESULTADOS: Tendência de redução da
mortalidade infantil e todos os seus componentes na região nordeste, sendo o componente pósneonatal com maior redução (APC -6,1; IC -7,2 a -5,0; p<0,001). Pernambuco apresentou maior
redução da mortalidade infantil geral (APC=-5,2; IC=6,3 a -4,1; p<0,001). No componente neonatal
precoce, o Maranhão foi o único com comportamento estacionário (APC= -0,2; IC= -0,7 a 0,4 p=0,5) e
Sergipe apresentou maior decréscimo (APC -5,4; IC= -6,6 a -4,1; p<001). Adicionalmente, na
mortalidade neonatal tardia, redução estatisticamente significante foi observada em Ceará (APC= -5,0;
IC= -6,5 a -3,5; p<0,001), Rio Grande do Norte (APC -2,9; IC= -5,0 a -0,8; p<0,001), Pernambuco
(APC -2,5; IC=-3,5 a -1,5; p<0,001), Alagoas (APC -3,8; IC= -5,2 a -2,4; p<0,001) e Bahia (APC -1,6;
IC=-2,2 a -0,9; p<0,001). Na mortalidade pós-neonatal, todos os estados apresentaram padrão
decrescente, com destaque para Alagoas (APC -8,6; IC= -9,8 a -7,3; p<0,001). DISCUSSÃO: A
melhoria das condições de vida da população do Nordeste, observada a partir do início do século XXI,
justificam a redução da mortalidade infantil, sobretudo pelos efeitos dessas condições na mortalidade
pós-neonatal. CONCLUSÕES: Constatou-se redução da mortalidade infantil, com maior destaque
para o componente pós-neonatal. As diferenças observadas entre os estados revelam aqueles com
maior necessidade de intervenção.
Palavras-chaves: Estudos Ecológicos, Epidemiologia, Mortalidade Infantil, Região Nordeste, Vigilância em Saúde Pública
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Resumo

A Doença de Lyme (DL) é transmitida pela mordedura do carrapato infectado por bactérias do gênero
Borrelia. A DL ocorre nos continentes europeu (Portugal) e americano (Estados Unidos, Uruguai,
Argentina e Brasil). Considerando que a DL é uma zoonose endêmica em alguns países, vê-se a
importância de acompanhar a taxa de óbitos da mesma no Brasil. Dito isto, o objetivo desta pesquisa
foi apresentar dados de mortalidade da DL no Brasil. Trata-se de pesquisa transversal, quantitativo,
descritivo e retrospectivo. Teve como cenário o Brasil, que possui 8.515.759,090 km2 e, segundo
estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, possui mais de
200.000.000 habitantes. Subdividido em cinco regiões: Sudeste, Sul, Centro-oeste, Norte e Nordeste.
Os dados foram coletados no banco de dados do Ministério da Saúde (svs.aids), Painel de
Monitoramento, com variáveis sexo, grupo etário, raça/cor e regiões; nos anos de 2008 a 2017. No
período analisado, tiveram 15 casos de mortalidade por DL no Brasil. Não houveram óbitos nos anos
de 2008, 2009 e 2014. A mortalidade variou entre um (6,8%, em 2016) e três (20,0%; em 2011 e 2015)
óbitos. Considerando meses, houveram mais óbitos em janeiro (n=4; 26,7%). Já entre grupos etários,
houve relevância considerável nos óbitos de pessoas entre 70 a 79 anos de idade (n=4; 26,7%). Em
relação à raça, houve predomínio na branca (n=12; 80,0%). No que diz respeito ao sexo, há um leve
predomínio do sexo masculino (n=8; 53,3%). Os carrapatos são o segundo maior grupo de artrópodes
que mais transmitem patógenos. A DL é uma doença emergente que possui como fatores associados
o reflorestamento e a urbanização. Essa doença ectoparasitária já foi descrita no Brasil, contudo seu
agente etiológico, Borrelia burgdorferi, nunca foi isolado, as provas da sua existência se restringem a
dados clínicos, sorológicos e epidemiológicos. Mediante o exposto, vê-se a necessidade de manter-se
vigilante, ainda que o dado de mortalidade apresente baixos índices anuais, devido a facilidade de
transmissão da doença e ela ser considerada uma enfermidade emergente. Com a análise desses dez
anos, constatou-se que o perfil epidemiológico de mortalidade por DL no Brasil se restringe a homens

da raça branca, com idade entre 70 a 79 anos. Além disso, devido a DL ser endêmica nos Estados
Unidos e Europa alerta o Brasil aos cuidados profiláticos e investimentos em estudos sobre a doença.
Palavras-chaves: Doença de Lyme, Mortalidade, Transmissão
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Resumo
Os avanços das ciências biomédicas e a melhoria dos indicadores socioeconômicos e do acesso a serviços de saúde tem
contribuído para o aumento da expectativa de vida, o que implica em aumento da população idosa. Apesar de seu perfil de
morbimortalidade ser marcado por doenças crônicas, as doenças infecciosas e parasitárias (DIP) ainda representam um
desafio para o setor saúde. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi descrever a mortalidade por DIP em idosos, no Brasil.
Trata-se de um estudo ecológico, de série temporal, cujas unidades de análise foram Brasil, macrorregiões e unidades da
federação, de 2008 a 2016. As fontes dos dados desta pesquisa foram: Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM),
para dados de mortalidade; e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), para dados demográficos. Foram
considerados os óbitos ocorridos de janeiro de 2008 a dezembro de 2016, segundo local de residência, de pessoas com 60
anos ou mais de idade, cuja causa do óbito tenha sido alguma doença infecciosa ou parasitária que estivesse incluída no
Capítulo 1 da 10ª versão da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Calculou-se as taxas de mortalidade e a
proporção de óbitos por DIP em idosos, e as taxas de mortalidade por causas específicas de DIP em idosos. As taxas foram
calculadas por 10.000 habitantes. No Brasil, de janeiro de 2008 a dezembro de 2016 foram registrados 219.460 óbitos
decorrentes de doenças infecciosas e parasitárias em idosos. A taxa de mortalidade por DIP aumentou 14,0% no período,
variando de 10,9 a 12,5 óbitos por 10.000 idosos. Em 2016, a maior taxa de mortalidade por DIP foi observada na Região
Nordeste (14,8) e a menor na Região Sul (9,0), com destaque para elevadas taxas no Rio de Janeiro (19,0) e na
Paraíba(18,2) e menores taxas no Espírito Santo (6,1) e Tocantins(8,1). Ao analisarmos a magnitude dessas causas de óbito
observou-se que, no Brasil, as DIP representaram menos de 4% das causas de morte em idosos, com poucas variações entre
as regiões e unidades da federação. Em relação às causas específicas de óbito, destacaram-se septicemia, Doença de
Chagas e diarreia e gastroenterites infecciosas. Os resultados desta pesquisa demonstraram que as doenças infecciosas e
parasitárias, apesar de não figurarem como as principais causas de morbimortalidade, representam importante desafio para
atenção à saúde do idoso, haja vista a evitabilidade de parcela considerável desses óbitos.
Palavras-chaves: Doenças Transmissíveis, Idoso, Mortalidade, Sistemas de Informação em Saúde
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Resumo

Introdução: A leptospirose é uma doença bacteriana infectocontagiosa e grave. A incidência de
leptospirose está intimamente relacionada à exposição aos fatores de riscos, como infraestrutura
básica precária, o qual favorece ao aparecimento de roedores infectados, e de maneira mais ampla a
episódios de enchentes. Nos últimos anos o número de casos de leptospirose tem chamado atenção
pelo aumento da incidência e da mortalidade no Nordeste, em especial Pernambuco, que possui 57
dos 124 óbitos ocorridos. Objetivo: Realizar um estudo transversal a partir dos dados analisados no
Datasus sobre a taxa de mortalidade por leptospirose no estado de Pernambuco, entre 2013 e 2017.
Desenho: É um estudo quantitativo, transversal e descritivo. Método: Análise de dados do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação e do Sistema de Informação sobre Mortalidade. Resultados e

discussão: O Brasil entre 2013 e 2017 possuiu 18.960 casos notificados de leptospirose, o que
acarretou em um total de 467 óbitos. A região Nordeste, teve 2.261 (11,92%) casos notificados, e
entre as outras regiões ocupou a quarta posição com maior incidência de Leptospirose no Brasil. A
região com maior incidência foi a região Sul (31,14%), seguidas de Sudeste (29,17%), Norte (26,02%)
e Centro Oeste (1,71%). Apesar do Nordeste brasileiro ser a segunda região com o menor número de
casos, o mesmo possui o segundo maior número de óbitos causados pela leptospirose, com um total
de 124 dentre 467 óbitos notificados em todo território nacional. O estado do Nordeste que detém
mais casos notificados é Pernambuco (891 casos), com um total de 57 óbitos. Do ano de 2016 ao ano
de 2017 houve aumento significativo de 11 para 17 casos de mortes, o que representa crescimento de
54%. Ao ser analisado o grupo acometido pela leptospirose em Pernambuco, observou-se um total de
43 (81,3%) óbitos no sexo masculina e 14 (75%) óbitos no sexo feminino. A faixa etária mais
acometida pelo desfecho morte foi entre 40 e 59 anos, com 17 (30%) óbitos. Conclusão: É possível
perceber maior vulnerabilidade do estado de Pernambuco para o desfecho morte na população
acometida por leptospirose. Essa situação evidencia maior exposição e fragilidade da população
desse estado aos fatores de risco que direcionam para a doença em questão, sendo importante
observar uma maior incidência da doença e posterior morte em homens jovens. O contexto
apresentado explicita para possível vivência de surto de leptospirose no estado de Pernambuco.
Palavras-chaves: Leptospirose, Mortalidade, Infecção , Fatores de risco, Epidemiologia
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Resumo
A tuberculose (TB) é um importante problema de saúde pública no Brasil, mantendo alto índice de letalidade entre as doenças
infectocontagiosas no mundo. A distribuição dos óbitos por TB ocorre de forma heterogênea entre as regiões do país. O
estado de Pernambuco apresentou taxa de 4,2/100.000 hab. no ano de 2016, enquanto Recife 6,4. Objetivou-se identificar a
distribuição geográfica dos óbitos por tuberculose no município de Recife por distrito sanitário e local do óbito. Estudo
descritivo exploratório que analisou 124 óbitos por tuberculose notificados no SINAN 2015, por Distrito Sanitário (DS) e local
de falecimento em Recife/PE. Realizou-se análise descritiva (frequências absolutas e relativas) das variáveis estudadas
utilizando o programa Statística 7. O estudo obteve parecer favorável do Comitê de ética em Pesquisa do Instituto Materno
Infantil de Pernambuco, sob número CAAE 66781917.0.0000.5201. O distrito que apresentou o maior percentual de óbitos
(22,6%) entre os residentes foi o DS 4, seguido do DS 2 (18,5%), DS 5 (17,7%), DS 7 (11,3%). Os menores valores foram
observados nos distritos 8 (10,5%), 1 (9,7%), 6 (8,9%) e 3 (0,8%). Quanto ao local do óbito, a maioria (54,8%) ocorreu em
hospitais, destacando-se o hospital especializado em tisiologia (37,1%) responsável pela atenção às demandas de todos os
DS devido a complicações da TB. Apenas um óbito ocorreu em hospital privado. As unidades de Pronto Atendimento
registraram 16,1% dos óbitos. Houve 25% de óbitos ocorridos no domicílio, certificados pelo Serviço de Verificação de Óbito.
Identificou-se 4% de óbitos registrados pelo Instituto de Medicina Legal (IML) que investiga mortes violentas e/ou acidentais
ocorridos em vias públicas. Estudos mostram a associação dos determinantes sociais com a distribuição geográfica da
incidência e mortalidade da TB (ACOSTA; BASSANESI, 2014; YAMAMURA, et al, 2015; CECCON, et al, 2017). Os maiores
percentuais de óbitos se concentraram em distritos caracterizados pela presença de conglomerados populacionais e grupos
de maior vulnerabilidade social e econômica. Embora os óbitos registrados no IML constituam apenas 4% do total, este local
de ocorrência de óbito requer especial atenção por representar um importante indicador social e de saúde. Sugere-se novos
estudo para identificar os fatores associados à maior ocorrência de óbitos nos DS.
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Resumo
Entre outras ações, recomenda-se que as campanhas de controle da dengue desenvolvam ações educativas para orientar e
responsabilizar as famílias na prevenção dos focos. O presente estudo verificou o nível de conhecimento sobre a dengue e
seu vetor dos habitantes de Mossoró-RN, município endêmico e com índices de infestação predial na faixa de risco de
epidemias (7,1 em 2016). A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário semiestruturado, contendo questões
sobre a dengue (primeira parte) e sobre o vetor (segunda parte). Nessa etapa os participantes também receberam
exemplares de A. aegypti em diferentes fases de desenvolvimento (ovo, larva, pupa e adultos) e adultos de outros dípteros
para testar a capacidade de identificação. O número mínimo amostral foi calculado usando o programa Epi Info 7. O
conhecimento da população foi classificado como bom (7 a 10%), regular (4 a 6%) ou insatisfatório (inferior a 3%) conforme o
percentual de acertos. O protocolo utilizado foi aprovado pelo CEP-UERN (CAAE 43784015.5.0000.5294). Foram
entrevistados 673 moradores. Percentuais de acertos superiores 80% foram verificados nas questões sobre sintomas,
conduta do paciente, complicações, transmissão e combate. Um total 31,80% dos entrevistados afirmaram ser possível a
transmissão da dengue por contato direto e, por isso, evitavam o contato com pessoas infectadas. Por sua vez, 61,22%
afirmaram que existe medicamento para curar a dengue. Com relação ao vetor, 80,98% associaram a presença do inseto a
existência de água limpa, 78,01% afirmaram que o período chuvoso e o mais propício para sua proliferação, enquanto 15,90%
disseram que ele tem hábitos diurnos. Embora 99,5% tenham afirmados que conhecem o “mosquito da dengue”, apenas
30,01% o descreveram como um mosquito escuro com manchas branca e 43,68% não conseguiram distingui-lo de um Culex
sp. Somente 15,6% e 7,28% dos entrevistados reconheceram as formas de larva e pupa como forma de desenvolvimento do
Aedes. Com relação ao conhecimento sobre a dengue foi constatado 75,81% dos entrevistados apresentaram conhecimento
bom, 22,71% regular e apenas 1,48%, insatisfatórios. Com relação ao vetor da dengue, 54,98% e 40,41% apresentaram um
conhecimento regular e insuficiente, respectivamente, e apenas 4,90% demostraram bom conhecimento. Os dados são
preocupantes uma vez que o reconhecimento do inseto é fundamental na identificação dos focos caseiros e indicam a
necessidade de atividades educativas direcionadas.
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Resumo

O tétano é uma doença aguda e não transmissível, cujo agente etiológico é a bactéria Clostridium
tetani. Na sua patogenia, o tétano desenvolve a paralisia espástica no paciente pela ação da toxina
tetanospasmina no bloqueio de raízes de neurônios inibitórios do sistema nervoso central, além de
causar diversas crises de espasmos que podem levar a quadros graves de insuficiência respiratória
nos pacientes, que comprometem a qualidade de vida. Apesar de ser uma doença imunoprevenível
através do esquema de vacinação, ainda há notificação significativa de casos dessa patologia, o que
demonstra uma fragilidade nesse aspecto da promoção da saúde. Caracterizar as notificações de
tétano em Alagoas entre 2010 e 2017. Consiste em um estudo transversal descritivo cujos dados
foram coletados no Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Entre 2010 e 2017
foram registrados 44 casos de tétano em Alagoas. Os anos com maior número de casos foram 2011 e
2014, em que houve 9 casos registrados (42%), seguido dos anos 2010 e 2016 com 7 casos
reportados (32%). Com relação à idade, 22 casos (50%) foram de 40 a 59 anos, seguida da faixa de
20 a 39 anos com 14 registros (31,8%). Quanto ao sexo, 40 (90,9%) registros foram masculinos e em
4 (9,09%) feminino. A raça foi parda em 39 (88,6%) notificações, branca em 2, preta em 1 e em 2
casos não foi identificada. Em relação à escolaridade dos pacientes, chama atenção que em 14 casos
(31,8%) eram de cidadãos analfabetos, e apenas 4 casos foram registrados com pacientes de ensino
fundamental completo. A maioria dos casos (88,6%) foi advinda de Maceió, seguido do município de
Ibateguara, com 2 casos. A evolução da maioria dos casos foi de óbito pelo agravo notificado com 23
casos, seguido de 19 casos de cura e apenas 1 caso houve óbito por outra causa. Os dados

corroboram com a epidemiologia de homens e maiores de 40 anos como a faixa etária mais atingida,
especialmente em eventos traumáticos. O grande número de mortes por tétano acidental mostra o
potencial virulento dessa doença, a qual poderia ser evitada através de um adequado esquema de
vacinação. Ressalta-se a importância de medidas profiláticas com campanhas de vacinação com
ampla cobertura populacional para evitar essa doença, diminuindo gastos de possíveis complicações
e internações dos pacientes, junto a palestras de prevenção de doenças, incluindo a forma de
contaminação e a necessidade de procurar atendimento pós-acidente, onde haja risco de contrair a
bactéria.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Somente em 2015, o número total de casos notificados de sífilis em gestantes, no Brasil, foi de 33.365 casos. Desse
total, 18,7% ocorreram na região Nordeste. Além disso, foram registrados 19.228 casos de sífilis congênita, o que representou 30,0% de
todos os casos do país. OBJETIVO: Analisar a tendência da sífilis gestacional e congênita, segundo características sociodemográficas e
clínicas, entre 2008 e 2015 nos estados do Nordeste brasileiro. DESENHO DO ESTUDO: Ecológico de séries temporais. MÉTODOS:
Dois grupos de variáveis (gestante e congênita). Sífilis gestante: classificação clínica, faixa etária, raça/cor, escolaridade, idade
gestacional. Sífilis congênita: faixa etária da mãe, raça/cor, escolaridade, idade da criança, diagnóstico final, realização de pré-natal,
momento do diagnóstico da sífilis materna, esquema de tratamento materno, parceiro tratado. Foram incluídos todos os casos
registrados no nordeste entre 2008 e 2015. Dados extraídos do site do Datasus. Aplicou-se modelo de regressão segmentada (joinpoint
regression) para cada característica. A tendência foi classificada em estacionária, crescente e decrescente. Calculou-se o APC (annual
percent change) e IC 95%. Significância 5%. RESULTADOS: Tendências de crescimento significativas foram observadas na sífilis
terciária (APC 10,3%; IC95% 5,5 a 15,4), faixa etária 15-19 anos (APC 5,3%; IC95% 1,9 a 8,8), raça parda (APC 1,5%; IC95% 0,8 a
2,2), maior escolaridade (APC 10,83%), diagnóstico no primeiro trimestre da gestação (APC 5,4%; 2,3 a 8,5). Na sífilis congênita,
destacaram-se o crescimento dos casos diagnosticados em <7 dias de vida (APC 0,2%; IC95% 0,1 a 0,4), do diagnóstico no momento
do pré-natal (APC 3,1%; IC95% 1,0 a 5,2), esquema de tratamento materno inadequado (APC 3.6%; IC95% 0,8 a 6,6). Observou-se
diminuição importante do diagnóstico tardio (APC -26,7%; IC95% -45,7 a -0,9). DISCUSSÃO: O crescimento da sífilis terciária em
gestantes, baixa faixa etária e esquema de tratamento materno inadequado são fatores que merecem especial atenção por parte do
sistema de saúde. Por outro lado, a melhoria do acesso ao pré-natal e a disponibilidade de testes justificam parte dos achados.
CONCLUSÃO: Embora sejam observadas características preocupantes, como a sífilis terciária e a ocorrência em gestantes muito
jovens, a melhoria também é ressaltada, como redução do diagnóstico tardio de sífilis congênita.
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Resumo
O sarampo é um das doenças de grande cuidado da saúde pública, por se tratar de um evento infeccioso agudo grave, responsável por
alta morbimortalidade em crianças menores de 5 anos de idade em alguns países. A vacina foi instituída no Brasil na década de 60, com
intuito de sanar as epidemias que ocorriam a cada 2 ou 3 anos. O Ministério da Saúde elaborou, em 1992, o Plano Nacional de
Eliminação do Sarampo, em que foram estabelecidas ações de ordem técnica-operacional. Em 2016, o Brasil obteve o Certificado de
Eliminação da Circulação do Vírus do Sarampo da Organização Pan-Americana de Saúde. Porém, a volta do vírus ao país propiciou o
surgimento de novos casos, inclusive de transmissão autóctone. Atualmente, a sua prevenção é feita através da tríplice e da tetra viral.
O presente trabalho objetiva associar o aumento de casos de sarampo no Brasil e a incompletude vacinal, abordando este como um
fator relevante. Buscou-se, através de estatísticas oficiais e de estudos, dispor de subsídios que confirmem a associação. Foram
utilizados 13 artigos das bases de dados LILACS, MEDLINE e SciELO, utilizando os descritores: sarampo; vacina contra sarampo e
cobertura vacinal. Foram usados os artigos dos últimos 5 anos com texto completo gratuito, aliados aos dados do DataSUS. Constatouse que a cobertura vacinal contra o sarampo é bastante heterogênea no Brasil. O Ceará é o Estado que mais vacinou contra a doença

em 2017, atingindo 119,26% do público-alvo para a tríplice viral. Em contrapartida, o Pará alcançou 68,45%. A meta estipulada no
Programa Nacional de Imunizações (PNI) é de 95% da cobertura vacinal de forma homogênea. Entretanto, a tríplice viral abrangeu, no
ano de 2017, 84,9% no país e a tetra atingiu 71,5%. Nos 2 anos anteriores a cobertura ficou acima dos 95%. A circulação do vírus no
Brasil prejudica a população não-imunizada. O surgimento de casos autóctones evidencia que a incompletude do calendário vacinal é
um dos responsáveis pelo risco de surto, como alertou recentemente a Organização Mundial de Saúde (OMS). Observou-se também
que a tetra viral possui uma menor porcentagem de cobertura vacinal. Por conseguinte, diversos são os fatores e as causas associados
à não-vacinação e este é um desafio para a saúde pública atual. Na medida em que novos surtos de doenças imunopreveníveis
aparecem, nota-se a importância da integralidade vacinal. É necessária a atenção à vacinação contra o sarampo para impedir que essa
doença atinja patamares já ultrapassados.
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Resumo

A Hantavirose é uma enfermidade aguda, bastante grave, de distribuição universal, provocada por
diferentes sorotipos de Hantavirus eliminados nas fezes, urina e saliva de roedores silvestres. Na
maior parte dos casos, a transmissão para o homem se dá em ambientes fechados pela inalação de
aerossóis (partículas suspensas na poeira) provenientes das secreções e excretas dos hospedeiros,
que funcionam como reservatórios do vírus. Ela pode também ocorrer pelo contato direto com esse
material infectado ou através de ferimentos na pele, assim como pela ingestão de água ou alimentos
contaminados, ou mordeduras dos animais contaminados. A hantavirose é uma doença de notificação
compulsória e de investigação epidemiológica obrigatória, objetivando localizar os focos de
transmissão a fim de implantar medidas de controle e de tratamento das pessoas já infectadas. No
município de Sorriso, norte do estado de Mato Grosso, no ano de 2017, relatamos o acompanhamento
de um paciente (L. F. A.), 22 anos, servente de pedreiro, que chega a unidade de pronto atendimento
municipal (23/08) com sintomatologia característica suspeita de hantavirose, é medicado e liberado.
Mais tarde, no mesmo dia, retorna à unidade com dispnéia, febre, mialgia e cefaléia, é medicado
novamente e encaminhado ao Hospital Regional de Sorriso. No hospital, mesmo medicado e
acompanhado, o paciente apresenta piora súbita e é encaminhado a UTI, tendo seu óbito registrado
no dia seguinte (24/07) as 7:20h após parada cardiorrespiratória em fibrilação ventricular. Amostras
foram colhidas e encaminhadas ao LACEN-MT para diagnóstico, retornando com diagnóstico positivo
para hantavirose. Foram realizadas incursões de investigação e atividades educativas no local onde o
paciente trabalhava, local provável de infecção, neste local (Fazenda Magiana), foram encontrados
vestígios de fezes de roedores, assim como foi relatado pelos demais morados do local a presença e
circulação de roedores silvestres no local. Realizou-se ações de desinfecção no local e orientações
quanto a práticas de higiene, saneamento e manejo ambiental que impeçam a aproximação desses
animais e revertam em condições mais adequadas de moradias e dos locais de trabalho. Trata-se do
primeiro relato de óbito pelo agravo no município.
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Resumo
Os ácaros do gênero Otodectes são parasitos encontrados frequentemente no ouvido de cães e gatos, sendo reconhecidos como os
principais causadores de otite externa nesses animais. A Malassezia sp. é o fungo isolado em maior frequência nos ouvidos de cães,
sendo também agente etiológico causador de infecções otológicas. Diante disso, objetivou-se avaliar a ocorrência de ácaros e fungos
em conduto auditivo externo de cães domiciliados em Salinas, Minas Gerais. Para o experimento, foram coletadas 50 amostras de swab
auricular de ambos condutos auditivos externos de 25 cães domiciliados em bairros aleatórios do município. Todos os proprietários
preencheram um termo de autorização, estando cientes do objetivo e utilização do material coletado. Para o exame direto, com auxilio
de swab estéril, após a coleta do cerúmen foi feito o rolamento em três pontos na lâmina de microscopia, devidamente identificada. Para
exames parasitológicos, utilizou-se tubos plásticos estéreis identificados, para armazenamento das amostras coletadas. As amostras
foram encaminhadas para o Laboratório de Parasitologia Veterinária (LPV) do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) –
Campus Salinas. Para o exame parasitológico, adicionou-se 1 mL de hidróxido de potássio a 33% dentro dos tubos contendo as
amostras, permanecendo por cinco minutos para clarificação do material. Após esse período, foi coletada 1 gota do sedimento, colocado
entre lâmina e lamínula e observado em microscópio óptico nas objetivas de 10x e 40x. Para o exame direto, as lâminas foram coradas
com Panótico Rápido® (Laborclin, Brasil) e visualizadas em microscopia óptica na objetiva de 100x em imersão. As análises
parasitológicas identificaram um percentual de 8% (2/50) de amostras positivas para a presença de ácaros em ambos condutos
auditivos externos. Já as análises citológicas identificaram um percentual de 40% (20/50) de amostras positivas para estruturas
leveduriformes de Malassezia sp. do conduto auditivo direito e 36% (18/50) no conduto auditivo esquerdo. Conclui-se que há a
ocorrência de ácaros e fungos em conduto auditivo externo de cães domiciliados em Salinas, Minas Gerais. É de extrema relevância o
conhecimento dos agentes associados a otite externa em cães, estabelecendo-se métodos de prevenção eficientes, promovendo assim
a saúde e bem-estar animal e consequentemente humana, uma vez que é crescente o número de casos de dermatozoonoses,
principalmente em indivíduos imunocomprometidos.
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Resumo

As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) são causadas por agentes biológicos, químicos e
físicos, os quais penetram no organismo humano pela ingestão de água e alimentos contaminados.
Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento de dados sobre surto de água e alimentos
ocorridos no estado de Pernambuco no período de 2012 a 2014. As amostras foram analisadas
segundo a metodologia descrita no Compendium APHA (2001) e Standard Methods (2005); os
resultados foram comparados aos padrões microbiológicos estabelecidos pela Resolução RDC nº
12/2001 e pela Portaria nº 2.914, de 12/2011. Em Pernambuco, dados obtidos oficialmente e
disponibilizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN/PE, apontam que dos 1.146
surtos analisados onde os agentes etiológicos com maior prevalência foram os de origem bacteriana,
destacando as Escherichia coli (E. coli), tanto na água quanto nos alimentos, seguido dos coliformes
termotolerantes. Através das notificações do LACEN/PE, verifica-se que as condições das águas e
alimentos utilizados nestes surtos podem ser provenientes das condições higiênico-sanitárias
precárias. É necessário um trabalho de conscientização da população sobre a importância da
notificação de surtos, além das informações para evitá-los, orientações quanto às noções básicas
sobre saúde e higiene do manipulador e boas práticas de elaboração dos alimentos.
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Resumo

A adequada alimentação é fator importante para garantir a saúde da criança e determinante na
velocidade de crescimento. Diante disso, o estudo tem como objetivo caracterizar o padrão alimentar
das crianças com Síndrome de Zika Congênita a partir de um ano de idade. Trata-se de um estudo
transversal realizado no Instituto de Pesquisa Professor Joaquim Amorim Neto, na cidade de Campina
Grande/PB. Foi aplicado questionário de frequência de consumo alimentar, dividido em seções, seção
das carnes, peixes e ovos, das leguminosas, de arroz e tubérculos, de sopas, de leite e derivados, de
vegetais e de frutas, além de uma seção sobre o período do aleitamento materno. Os dados foram
obtidos por meio de entrevista com as mães. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa
sob nº 62233316.6.0000.5175. Foram avaliadas 86 crianças entre 12 e 44 meses de idade. A média
de idade do desmame foi de seis meses, variando entre 0 a 32 meses. De acordo com os grupos
alimentares estudados, os alimentos mais consumidos foram, a carne de boi, frequência diária de
duas porções, o feijão, consumo diário de 1,8 vezes, a batata inglesa e inhame com uma frequência
diária de 1,7 porções, e as verduras e frutas com um o consumo de pelo menos 2 porções por dia. A
média de idade do desmame encontrada é preocupante por não seguir a recomendação da
Organização Mundial de Saúde, que preconiza o aleitamento materno até dois anos de idade. Estudos
têm demonstrado que os benefícios do aleitamento materno perduram por toda a vida como, menor
risco de obesidade, dislipidemias, hipertensão arterial, diabetes melito, síndrome metabólica, além de
resultados positivos do desenvolvimento neurológico, relevante para essa população. Com relação ao
padrão alimentar constata-se uma tendência ao hábito alimentar da família brasileira corroborando
com a alimentação apresentada no Guia Alimentar do Ministério da Saúde. No entanto, esse achado
não garante que as crianças com Síndrome de Zika Congênita, recebam o aporte adequado de
micronutrientes, como vitamina A, ferro, vitamina C, vitaminas do Complexo B, Zinco necessários para
combater o aumento e a freqüência de infecções, auxiliar no crescimento e desenvolvimento infantil.
Diante destes fatos, investigações envolvendo estudos longitudinais sobre a alimentação nessa
população, devem ser estimulados, como forma de identificar fatores de risco e suas implicações
sobre o crescimento infantil, enfatizando as repercussões em longo prazo.
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Resumo

Introdução: No Brasil, a transmissão vertical da sífilis permanece um grande problema de saúde
pública. O valor observado de casos notificados na gestação tem aumentado a cada ano, sendo maior
na Região Nordeste. Objetivo: Identificar áreas prioritárias para o controle da sífilis congênita em
Pernambuco. Métodos: Estudo ecológico e exploratório realizado com dados do DATASUS para os

municípios de Pernambuco. As taxas brutas de incidência da sífilis congênita foram calculadas por
triênio e suavizadas pelo Método Bayesiano Empírico Local devido a possíveis flutuações aleatórias
advindas das variações populacionais e subnotificações. Realizou-se análise comparativa entre as
taxas de 2012-2014 e 2015-2017. Foi investigada a presença de autocorrelação espacial nos dois
períodos por meio dos Índices de Moran Global e Local, sendo a análise realizada no software
Terraview 4.2.0. Resultados: A média da taxa de incidência bruta no primeiro triênio foi de 6,5
casos/1.000 nascidos vivos e de 10,2 casos/1.000 nascidos vivos para o segundo triênio investigado.
No recorte temporal, as taxas corrigidas apontaram expansão da infecção com difusão espacial da
Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste Central em direção ao Agreste Meridional e Sertão do
Moxotó, bem como, intensificação dos casos na Região do Sertão do São Francisco. Identificaram-se
áreas prioritárias para o controle da sífilis congênita em municípios agrupados entre si com taxas altas
e acima da média (alto-alto), localizados predominantemente na Região Metropolitana, Zona da Mata
e parte do Agreste Central. Discussão: A ocorrência de sífilis congênita é reconhecida como
indicador sensível da qualidade e do acesso da atenção pré-natal, evidenciando fragilidades técnica e
estrutural dos serviços de saúde. Com diagnóstico oportuno e tratamento adequado da gestante
infectada e do seu parceiro, a doença pode ser prevenida e, até mesmo, eliminada, reduzindo
desfechos perinatais adversos associados à infecção. O aumento na incidência entre as séries
temporais pode estar relacionado, possivelmente, ao desabastecimento de penicilina que, no Brasil,
teve início em 2014. Conclusão: O estudo apresentou a disseminação da sífilis congênita no território
pernambucano, revelando a existência de aglomerados espaciais com altas taxas do agravo. A
adoção da vigilância com foco no território poderá ser útil para identificar prioridades para
intervenções de controle por parte dos serviços de saúde e gestores locais.
Palavras-chaves: Análise Espacial, Saúde da Criança, Sífilis Congênita, Vigilância Epidemiológica
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Resumo

A esquistossomose mansônica é uma doença negligenciada ocasionada pelo helminto trematódeo
Schistossoma mansoni, conhecida popularmente como barriga d’água ou doença do caramujo. A
doença está diretamente relacionada à situações de pobreza e baixo desenvolvimento econômico,
principalmente à falta de saneamento básico e educação sanitária. Atualmente, a patologia afeta tanto
áreas rurais como urbanas litorâneas, sendo o Nordeste brasileiro a região que possui todas as
condições culturais, ambientais e sociais para o desenvolvimento do parasita. Dessa forma, o
presente trabalho teve por objetivo descrever o perfil epidemiológico da esquistossomose no estado
do Rio Grande do Norte em um período de dez anos. Foi realizado um estudo descritivo de
abordagem quantitativa a partir do banco de dados do DATASUS - do Ministério da Saúde, através
dos casos registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN e dos óbitos do
Sistema de Informação de Mortalidade – SIM, ambos referentes de 2007 a 2016. Também se coletou
informações do Programa de Controle da Esquistossomose – PCE equivalente ao período de 2006 a
2015. No Rio Grande do Norte foram notificados 584 casos da doença no SINAN em 38 municípios,
com maior concentração na capital Natal (49%). A distribuição dos casos se deu principalmente em
pessoas do sexo masculino (64,9%), na faixa etária produtiva de 20 a 59 anos (59,1%), de baixa
escolaridade (até ensino fundamental completo) (78,4%) e residentes na zona urbana (74,3%). Foram
notificados 40 óbitos por esquistossomose para igual período no SIM, representando uma letalidade
de 6,8%. De acordo com o Programa de Controle da Esquistossomose (PCE), foram trabalhados 18
municípios do estado e em 17 tiveram casos positivos para Schistossoma mansoni nos exames de
fezes. Ao todo foram 13.460 exames positivos e as maiores prevalências foram em Touros (5,9%),
Maxaranguape (5,8%), Baía Formosa (5,5%), Arês (5,3%) e Rio do Fogo (5,1%). Conclui-se que a
esquistossomose permanece sendo um dos agravos de grande importância para a saúde pública do
estado, demonstrando a necessidade de adoção de medidas mais eficazes para o controle da doença.
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Resumo
A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Treponema pallidum que, de acordo com seus estágios, é classificada
em sífilis primária, secundária, latente ou terciária. Doença que, atualmente, volta a chamar atenção pelo número crescente de casos,
sua transmissão pode ser por via vertical, transfusional e, principalmente, pela via sexual. A sífilis está relacionada a aspectos sociais,
biológicos e culturais, ocorrendo cada vez com mais frequente nas periferias urbanas, onde é possível observar menor nível
socioeconômico. Dentre as apresentações da sífilis, a de maior risco e de pior prognóstico é a Sífilis Congênita (SC), onde a bactéria,
presente na mãe infectada, é transmitida para o filho por via transplacentária podendo ocasionar aborto, má formação do feto, maior
chance de mortalidade neonatal, além da possibilidade de inúmeras sequelas. Para analisar a ocorrência de SC na Região Nordeste do
País, foi desenvolvido um estudo transversal descritivo cujos dados foram obtidos pelo Departamento de Informática do SUS
(DATASUS) e analisados quanto ao estado, ano de notificação e taxa de mortalidade. Nos anos de 2012 a 2016, foram notificados
21.364 casos de sífilis congênita na região Nordeste o que corresponde a 30,14% de todos os casos do país. O Estado do Ceará
apresentou o maior índice com 21,70% dos casos da região e a Paraíba, o menor, com apenas 5,07%. Pode-se analisar, também, que
durante os anos há um aumento de pouco mais de 70% casos confirmados de SC o que mostra uma necessidade de alerta a população
bem como a disseminação de estratégias para a prevenção dessa enfermidade. A taxa de mortalidade nesse período foi de 1,52% tendo
seu maior número em Pernambuco, com 88 óbitos. Tendo em vista que a Sífilis é uma doença passível de cura, deve-se atentar ao
diagnóstico precoce da doença, na mãe, durante o pré-natal, para que se inicie de imediato, o tratamento e, assim diminua a incidência
de casos, agravos e mortalidade.
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Palavras-chaves: Epidemiologia, Vigilância, Sífilis Congênita

PANORAMA NACIONAL DOS CASOS E ÓBITOS POR LEPTOSPIROSE ENTRE 2013 2017

Autores

José Ádonnys Bezerra 1, José Victor Holanda de Almeida Cavalcanti 1, Marcelo Batista
Amaral 1, Maria Carolina Batista 1, Laís Guerra Guedes 1, Marília Azevedo Guimarães
Soares 1, Lysiane Priscilla Olegário Santos da Silveira 1, Ana Lúcia Azevedo de Barros
Correia 1, Bruna Mariana Freitas Lima 1, Mayhara Rosany da Silva Santiago 1, Deborah
Maria Pereira Silva 1, Regina Coeli Ferreira Ramos 2,1

Instituição 1 UNICAP - Universidade Catolica de Pernambuco (Rua do Príncipe, Boa vista), 2 HUOC Hospital Universitário Oswaldo Cruz (R. Arnóbio Marquês, 310 - Santo Amaro, Recife - PE,
50100-130)
Resumo

A leptospirose é uma doença aguda de bactéria helicoidal aeróbica obrigatória do gênero Leptospira, do qual se
conhecem atualmente 14 espécies patogênicas, de elevada incidência no país, em uma média de 13.000 casos
notificados por ano, com 3500 confirmados, e letalidade média de 10,8%. Atinge, em sua maioria, pessoas na
faixa etária produtiva, dos 20 aos 49 anos. Em face do exposto, o presente estudo teve por objetivo avaliar e
comparar o perfil de notificações por leptospirose nos anos de 2013 a 2017 no Brasil. Trata-se de um estudo
documental, com abordagem quantitativa, com base nos dados cedidos pelo Ministério da Saúde através da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). A população do presente estudo foi composta por todos os casos de
Leptospirose nos anos de 2013 a 2017. Os resultados obtidos mostram decréscimo nos casos confirmados de
Leptospirose no país passando de 4043 em 2013 para 2788 em 2017, assim como o número de óbitos, 351 em
2013 para 231 em 2017. Observa-se que os surtos de leptospirose ocorrem de acordo com a influência do
regime pluviométrico no Brasil, além disso, a doença é a agravada pelas condições socioeconômicas e
estruturais. Por fim, a realização de medidas voltadas para a melhoria do saneamento básico, tais como coleta
adequada de resíduos sólidos, limpeza dos canais a céu aberto e bueiros existentes na área de estudo
evitariam inundações e alagamentos, o que iria diminuir a incidência da doença durante os períodos mais
críticos.
Palavras-chaves: Infecções bacterianas, leptospirose, Medidas em epidemiologia, Vigilância epidemiológica
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Resumo
Trabalhar a educação em saúde no controle das parasitoses em comunidades com déficit em saneamento básico e educação sanitária é
muito importante, devido ao alto risco de transmissão dessas doenças, sobretudo quando se trata da população mais jovem como as
crianças, pois o impacto fisiológico da afecção parasitária é muito maior do que em outras faixas etárias.O PET-Parasitologia - UFPE,
um grupo do Programa de Educação Tutorial do MEC/SESu, tem atuado nesse sentido quando se propõem a desenvolver trabalhos de
Educação em Saúde no controle das parasitoses junto aos escolares do ensino Fundamental da Escola Pe. Henrique Vieira, localizada
na Comunidade Quilombola Onze Negras, município do Cabo de Santo Agostinho- PE, região caracterizada por ser vulnerável a
diversas doenças parasitárias. Portanto, o objetivo do trabalho foi demonstrar as principais ferramentas educativas utilizadas pelo grupo
PET-Parasitologia e a forma como elas foram trabalhadas, a fim de estimular o aprendizado e o senso crítico das crianças no controle
das doenças parasitárias. Trata-se de um estudo observacional prospectivo. Esse trabalho tem sido desenvolvido desde 2012, com
frequência de quatro ou cinco encontros por semestre letivo. Como instrumento de ensinagem dos diversos aspectos das parasitoses,
foram utilizadas atividades com jogos, como: jogos da memória, jogos de tabuleiro, encontre o erro e caça-palavras. Os jogos da
memória, por exemplo, mostram hábitos saudáveis e as formas evolutivas dos parasitos. No Encontre o Erro são mostradas imagens
cotidianas de alguma prática inadequada que expõe os indivíduos a infecções parasitárias. Ao ser encontrado o erro, o tema foi debatido
com auxilio dos alunos PETianos. Além dos jogos, desenhos para colorir e atividades com massa de modelagem também foram
desenvolvidas para reproduzir as formas evolutivas dos parasitos e retratar o cenário de transmissão das doenças parasitárias. A partir
dessas atividades os escolares vêm construindo conhecimentos sobre os parasitos, as doenças que provocam e como preveni-las. Os
jogos foram elaborados com a intenção de despertar a análise crítica e a percepção inovadora dos escolares, assim como disseminar as
informações sobre o tema na comunidade. É de extrema importância, principalmente em regiões de risco, trabalhar a Educação em
Saúde no controle das parasitoses, visto que através da educação a população se apropria do conhecimento e passa a ser um agente
de combate dessas doenças.
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Resumo

As parasitoses intestinais (helmínticas e protozooses) representam a doença mais comum do globo
terrestre. São endêmicas em países do terceiro mundo, onde se constituem problemas de Saúde
Pública, tendo como seu alvo preferencial o público infanto-juvenil, por isso a necessidade de
atividades voltadas para a educação nesta faixa etária. Assim o objetivo deste trabalho foi desenvolver
e avaliar o impacto das ferramentas didáticas de caráter lúdico a fim de conduzir a construção do
conhecimento sobre parasitoses intestinais em escolares de uma escola estadual de Macapá, Amapá.
O público-alvo foi constituído por 112 alunos, com idade entre 7 a 17 anos. Inicialmente aplicou-se um
pré-teste constituído de 10 questões, para avaliar o conhecimento prévio do assunto, onde abordava a
morfologia do parasita, transmissão, ciclo biológico e profilaxia. Em seguida, foi realizada uma aula
expositiva dialogada, a fim de fornecer embasamento teórico aos alunos, e depois aplicação de
atividades lúdicas, que consistiram de uma competição composta de um jogo de perguntas e
respostas e a confecção em cartazes das etapas do ciclo biológico. Após o término das atividades, um
pós-teste, com questões iguais ao pré-teste, foi aplicado para verificar a eficácia das metodologias
didáticas empregadas. Os testes foram corrigidos e atribuídos notas de 0 a 10. Os dados obtidos no
pré-teste mostraram falta de conhecimento a respeito às parasitoses intestinais de 95,5% (107/112),
sendo o resultado no pós-teste mostrou-se significativo com 97,3% (109/112). Em relação à avaliação

por questão, observou-se no pré-teste, que as questões com maior índice de erros foram às
relacionadas com o nome científico do parasita 92,8% (104/112), profilaxia 91% (102/112) e dos
sintomas da doença 87,5% (98/112). Em relação às questões incorretas a que tratava do ciclo
biológico foi a que teve maior índice de erro 95,5% (107/112). Com a implementação do projeto de
intervenção de enfermagem no pós-teste observamos maior índice de acertos o nome científico do
parasito 95,5% (107/112) sintomas da doença 95,5% (107/112), profilaxia 97,3% (109/112) e ciclo
biológico 60,7% (68/112), apesar da diminuição, a questão do ciclo biológico continuou com o maior
índice de erro. Os resultados contribuíram para ampliar o conhecimento sobre as enteroparasitoses,
fortalecendo a promoção da saúde e mostrou a importância da inserção de metodologias de ensino
aprendizagem no ambiente escolar.
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Resumo
O inegável vínculo que existe entre o ambiente, as enfermidades dos animais e a saúde do ser humano fundamenta a realização de
projetos e pesquisas que visem maior conscientização da população, dos profissionais de saúde e daqueles que executam funções que
interferem diretamente na Saúde Coletiva. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar a percepção dos Agentes comunitários de
Saúde (ACSs) e Agentes de Combate as Endemias (ACEs) sobre algumas das principais zoonoses. Na cidade conta com 38 agentes,
incluindo ACSs e ACEs. Foram aplicados questionários, elaborados com perguntas abertas e fechadas, abordando o conceito da
Toxoplasmose, Leptospirose e Raiva. Na pesquisa sobre transmissão da Toxoplasmose, quando perguntados se acontece através do
consumo de carne crua ou mal passada, 58% dos agentes não souberam responder, 83% dos agentes associaram o felino como
transmissor da zoonose, 42% não souberam informar se haveria a transmissão através da placenta, no entanto 75% relataram saber do
risco de transmissão da zoonose durante a gravidez. Em relação à Leptospirose, quando perguntados sobre quais animais poderiam
transmitir a doença, 50% dos agentes citaram o rato e o morcego como transmissores, apenas 25% citaram o cão e o gato. Não houve
citação de animais de produção como possíveis espécies acometidas e, posteriormente, transmissoras da enfermidade. Ainda quando
perguntados sobre as formas de prevenção dessa zoonose não foi citada a vacinação dos cães, o que é preocupante, uma vez que
estes estão em contato mais íntimo do homem, e é uma das espécies mais acometidas com a bactéria. Em relação à Raiva, quando
perguntados sobre qual a forma de transmissão, 34% afirmaram que seria somente por mordedura, mas 100% responderam de forma
correta quais os animais podem transmitir o vírus, assim como também a frequência correta de vacinação para cães e gatos. Ao serem
questionados com a pergunta: “Ao se deparar com um morcego em sua residência, ou em outro local qualquer durante o dia, qual sua
reação?” 65,4% relataram que expulsariam do local, 19,2% matariam com a vassoura, 11,6% não souberam responder e apenas, 8%
relataram que procuraria o serviço de Saúde. Diante dos dados obtidos, é fundamental a capacitação desses profissionais para que eles
possam desenvolver suas atribuições com segurança e ajudem a cumprir as propostas do Sistema Único de Saúde.
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Resumo
O estado nutricional de indivíduos com doenças infectocontagiosas (DIC) é caracterizado pela presença de desnutrição. Em
Alagoas não há dados publicados do estado nutricional de pacientes com DIC. Portanto torna-se relevante esta pesquisa para
avaliar o perfil antropométrico e a força muscular desses pacientes. O objetivo desse estudo foi avaliar o perfil antropométrico
e a força muscular de adultos e idosos em um hospital público referência em doenças infectocontagiosas em Maceió-Alagoas.
Pesquisa transversal e prospectiva, com 56 indivíduos maiores de 19 anos, ambos os gêneros com DIC. Os parâmetros

antropométricos utilizados foram Índice de Massa Corporal (IMC), a circunferência muscular do braço (CMB), dobra cutânea
do tríceps (DCT) e perímetro da panturrilha (PP) e a avaliação da força muscular através da dinamometria. A maioria portava
HIV/SIDA, 87,5% de homens, 44,69 ±16,83 anos, com maior eutrofia em adultos pelo IMC e baixo peso em idosos. Déficit
muscular em 70,7% de adultos e de 60% em idosos segundo a CMB com 83% dos adultos e 53% dos idosos apresentando
déficit de tecido adiposo segundo a DCT. Média de 31,96±4,27 cm de PP em idosos e baixa força muscular em ambos os
gêneros e idade. Conclui-se que apesar da maior frequência de eutrofia observada pelo índice de massa corporal em adultos,
a avaliação dos compartimentos corporais em ambas as populações, mostra que os avaliados apresentam reservas
significativamente depletadas de tecido muscular e tecido adiposo, com baixa força muscular corroborando os dados da
literatura.
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Resumo

A Raiva é de importância mundial. É mortal em praticamente 100% dos casos humanos e seu
principal transmissor é o cão com portador, responsável por 98% das mortes. No Brasil, de 2011 a
2017, foram diagnosticados 231 casos em cães. Em 2009, foram notificados 440mil atendimentos
antirrábicos humanos e em 84% deles havia referências a cães suspeitos. Em Botucatu (140mil hab.),
o último caso diagnosticado foi há 33 anos. Atribui-se a isso ao êxito epidemiológico alcançado nas
campanhas anuais de vacinação realizadas há mais de 45 anos. As fichas de cadastros dos cães e de
seus donos utilizadas nos 55 postos de vacinação distribuídos pelos 98 km2 da área territorial urbana,
foram analisadas para se conhecer o perfil canino quanto ao sexo e faixa etária. As informações
coletadas no período, excluindo 2015 quando foi oficialmente suspensa, foram armazenadas em MS
EXCEL e analisadas quantitativamente. Em 2012 foram vacinados 20.583 cães, sendo 10.829 fêmeas
e 9.754 machos. Dos vacinados, 2.526 eram de até 12 meses, 10.711 de 1 a 5 anos e 7.346 com mais
de 5 anos. Em 2013 foram 15.638 cães, sendo 8.513 fêmeas e 7.125 machos. Desse total, 1.651
eram de até 12 meses, 7.947 de 1 a 5 anos e 6.040 acima de 5 anos. Em 2014 foram 13.288 cães,
sendo 7.285 fêmeas e 6.003 machos. Desses, 1.477 eram de até 12 meses, 6.951 de 1 a 5 anos e
4.860 com mais de 5 anos. Em 2016 foram 14.762 cães, 7.945 eram fêmeas e 6.817 machos. Dos
vacinados, 1.505 eram de até 12 meses, 7.804 de 1 a 5 anos e 5.453 com mais de 5 anos. Em 2017
dos 13.288 cães, 7.875 eram fêmeas e 6.741 machos, com até 12 meses foram 1.477, de 1 a 5 anos
6.951 e 4.860 com mais de 5 anos. Neste estudo, a faixa etária predominante vacinada é de cães de 1
a 5 anos. Consigna-se da importância de intensificar a vacinação em cães na idade oficialmente
recomendada de 3 meses. A maior parte da população vacinada é de fêmeas, resultado pertinente
para incentivar programas de esterilização. Conhecer a dinâmica da população canina, é importante
para que ações de saúde pública veterinária possam refletir diretamente na saúde coletiva.
Palavras-chaves: Dinâmica, Raiva, Vacinação, Zoonoses
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Resumo

Introdução: A raiva é uma zoonose viral que causa encefalite aguda e apresenta letalidade de
praticamente 100%. A raiva continua sendo um grave problema de Saúde Pública, responsável, a
cada ano, por milhares de mortes no mundo, tanto de animais como de seres humanos,
principalmente nos países em desenvolvimento. Em casos de agressão causada por mamíferos
transmissores de raiva, os procedimentos técnicos vão desde a análise do histórico da agressão e da
condição epidemiológica da doença, até a instituição de tratamento pós-exposição com utilização de
vacina ou sorovacinação. Objetivo: analisar o perfil da profilaxia antirrábica humana de pós-exposição
e identificar as áreas de circulação do vírus rábico em animais em Natal-RN. Métodos: estudo
ecológico que analisou os atendimentos do período de 2007 a 2016 registrados no SINAN. Foram
avaliadas variáveis clínicas e epidemiológicas e produzido um mapa de incidência de atendimento por
bairro, com indicação das áreas que ocorreram epizootias de raiva. Resultados: houve 18.798
atendimentos, com maior incidência no ano de 2015 (329,74 casos/100 mil hab). A faixa etária mais
acometida foi a de 0-13 anos (26,5%), sendo 60,8% desses atendimentos a crianças do sexo
masculino. Em 91,5% dos casos, a exposição foi pela mordedura, com ferimentos únicos em 53,8%;
os locais anatômicos mais afetados foram mãos/pés (42,7%). A espécie canina esteve envolvida em
71,4% dos casos. Em 64,9% dos tratamentos foi indicada a profilaxia com vacinação. Os bairros de
Lagoa Azul, Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Ponta Negra e Pitimbu registraram as maiores
incidências de atendimentos, além da epizootia de raiva em quirópteros. Conclusão: o município de
Natal apresenta áreas de elevado risco para a ocorrência da raiva humana, sendo o cão a espécie
mais envolvida nas agressões e as crianças o grupo mais vulnerável.
Palavras-chaves: Raiva, Vacinas Antirrábicas, Profilaxia Pós-Exposição, Risco, Epidemiologia Descritiva
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Resumo

A meningite é um processo inflamatório das membranas leptomeníngeas, que envolvem o sistema
nervoso central. Essas infecções são causadas por inúmeros agentes infecciosos, sendo os principais
os agentes bacterianos. Um desses agentes, a bactéria N. meningitidis, em casos mais graves causa
a doença meningocócica, que, por definição, compreende: infecção de orofaringe; meningite;
meningococcemia; e, excepcionalmente, infecção em outros órgãos. Determinar o número de
notificações e descrever o perfil das hospitalizações por meningite e doença meningocócica em
Alagoas no período de 2008 a 2017. Trata-se de um estudo do tipo transversal descritivo cujos dados
foram coletados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) e no Sistema de
Informações Hospitalares (SIH). No período estudado, foram notificados 1368 casos de meningite no
estado de Alagoas, sendo 257 casos de doença meningocócica. Quanto ao sexo, o mais acometido
foi o sexo masculino com 857 casos (62,6 %). A faixa etária de maior prevalência foi de 20-39 anos
com 351 casos (25,6%), seguida da faixa de 5-9 anos com 214 casos (15,6%). Do total de
notificações, foram registrados 171 óbitos (12,5%). A faixa etária com maior mortalidade foi de 20-39
anos com 68 casos (39,7%), seguida da faixa de 40-59 anos com 35 casos (20,4%). Foram realizadas
230 internações no período, dentre essas, 37 casos (16%) foram na faixa etária de 5-9 anos e 32
casos (13,9%) foram na faixa etária de menor de 1 ano. Quanto ao sexo, as internações foram mais
prevalentes no sexo feminino com 117 casos (50,8%). A meningite e a doença meningocócica são
doenças graves para as quais existe prevenção por meio de vacinas obrigatórias do calendário de
vacinação, mas que ainda apresentam alta prevalência e mortalidade. Em estudos anteriores, isso
também foi observado: ROCHE, SPENCER e MERIANOS em 2001 registraram a ocorrência de 3.000
casos de meningite no Brasil por ano, apresentando uma taxa de letalidade de 20%; Rodrigues, em
seu estudo de 2015, relatou maior prevalência no sexo masculino (60%) e alta taxa de letalidade
(9,3%), corroborando com o que foi encontrado neste estudo. A meningite e a doença meningocócica
são agravos prevalentes de grande morbidade e letalidade, que contam com medidas simples e
eficazes de prevenção, como as vacinas. Assim, é preciso haver uma maior cobertura vacinal e

adesão da população às vacinas, a fim de evitar que essas doenças continuem fazendo tantas
vítimas.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Hospitalização, Infecções meningocócicas, Meningite
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Resumo

O controle de roedores é uma atividade complexa pelo fato de ser uma das espécies animais mais
prolíficas da natureza e com alto potencial de adaptação. As atividades de controle dos animais
sinantrópicos são exercidas pela Vigilância Ambiental e estão cada vez mais inseridas nas ações de
Saúde Pública, porém estabelecer o controle eficaz de roedores é um desafio para a sociedade. O
presente trabalho visa descrever e discutir o perfil das reclamações acerca de roedores registradas no
Distrito Federal, para reflexão das estratégias e ações integradas com setores de limpeza urbana,
infraestrutura e obras para redução do incômodo e de doenças associadas a tais. Foi realizado estudo
descritivo com base na análise documental dos registros das reclamações feitas à DIVAL-DF, de 2014
a 2016 e feitas análises de correlação entre a frequência de reclamações e as médias de população
por Região Administrativa (RA); a oportunidade (solicitação-atendimento); forma de solicitação; tipo de
logradouro; ambiente público ou privado; presença de foco de roedores; e estudo socioeconômico por
RA. De 2014 a 2016 foram registradas 10.232 queixas com relação a roedores, sendo possível avaliar
a oportunidade média em 9.375, concluindo que em 2014 o período foi de 4 dias, em 2015, 4 dias e
16 dias em 2016. No triênio, em 90% das solicitações a oportunidade foi de até 17 dias e a maioria
das solicitações foi realizada por meio de ligações telefônicas. A partir do final de 2015 houve notada
redução de cerca de 30%: de 4.429 em 2014 para 1.358 em 2016, devido à dificuldade na
comunicação com o Órgão pela ausência do serviço de telefonia. Cerca de 90% das reclamações
foram oriundas de edificações privadas e 10% provenientes de locais públicos, sendo dessas últimas
48% (480/1.001) em escolas. Das solicitações privadas, 67% foram em residências e 12% de
estabelecimentos comerciais, com a justificativa da população ansiar por desratização gratuita. As
variáveis que mais influenciaram na quantidade de notificações foram: densidade demográfica; renda
per capita e grau de escolaridade dos indivíduos da região. Quanto à análise dos vestígios da
presença de roedores, foram registradas 21.674 trilhas e 8.475 tocas de roedores, e para tratamentos
desses focos foram utilizados raticidas em pó (1,232 toneladas), blocos (13.601 unidades) e iscas
(50.088 unidades), o que caracteriza um custo principalmente dirigido a edificações privadas. Esse
fato requer uma reflexão das políticas públicas.
Palavras-chaves: Animais sinatrópicos, Roedores, Vigilância Ambiental
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Resumo

Os roedores, animais que geram agravos sanitários e econômicos de grande importância para o
homem, podem ser encontrados em áreas urbanas e rurais, sendo considerados sinantrópicos. Dentre
as espécies mais comuns estão a ratazana (Rattus norvegicus), o rato de telhado (Rattus rattus) e o
camundongo (Mus musculus). Participam da cadeia epidemiológica de ao menos trinta doenças
transmitidas ao homem, como leptospirose, peste e hantaviroses, sendo animais de relevância na
saúde pública. O objetivo dessa pesquisa foi analisar a quantidade e aspectos das
solicitações/denúncias relacionadas a roedores, geralmente requeridas para análise da situação do
ambiente e realização de desratização, recebidas pelo setor de vigilância ambiental do município de
Camaragibe, Pernambuco. Foi realizado um estudo epidemiológico do tipo descritivo das
solicitações/denúncias relativas a roedores presentes no banco de dados online da vigilância
ambiental de Camaragibe, durante os anos de 2013 a 2017. Observou-se o total de 1172
solicitações/denúncias, em que 864 (74,0%) foram atendidas, 93 (7,9%) não foram atendidas, cinco
(0,5%) foram canceladas, duas (0,2%) não procediam e 200 (17,4%) não foram concluídas, pois em:
78 (6,7%) delas, o endereço não foi localizado, em 70 (6%) o imóvel estava fechado, em 52 (4,5%) o
proprietário recusou a visita e em duas (0,2%) o imóvel estava desocupado. A média de tempo de
atendimento, entre a solicitação da demanda e a visita, foi de 35 dias. Notou-se também que, em
média, os dois períodos de maior número de solicitações foram de janeiro a março (71,6) e de abril a
junho (62) , o que coincide com o período de alto índice de chuvas na cidade, momento em que os
roedores procuram abrigo dentro dos domicílios. Verificou-se ainda uma quantidade expressiva de
casos inconclusivos, o que reforça a necessidade de trabalhar a atenção da equipe no repasse das
informações e também o compromisso por parte da população em colaborar com a equipe da
vigilância para que a mesma conclua seu ofício. Deve-se reduzir o tempo de atendimento, melhorando
a qualidade do serviço e aumentando a resolutividade. É fundamental a promoção de ações de
educação em saúde voltadas para os profissionais e para a população, de forma que os cidadãos
trabalhem, de forma conjunta, a prevenção de zoonoses e o controle de roedores transmissores das
doenças.
Palavras-chaves: chuvas, educação em saúde, roedores
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Resumo

As gastroenterites estão entre as doenças que causam maior impacto na saúde pública. Os agentes
etiológicos são diversos e relacionam-se principalmente a patógenos que vivem em águas e alimentos
contaminados, esses, quando ingeridos, infectam o trato gastrintestinal provocando diarreia e
desequilibro hidroeletrolítico com perda de sais, desidratação profunda, podendo levar a morte. Dessa
forma, esse estudo se propôs a verificar o perfil das vítimas fatais por diarreia e gastroenterite no
estado de Alagoas no ano de 1996 a 2015. Este estudo de desenho epidemiológico analisou dados
secundários. Foram analisadas todas as Declarações de Óbitos do estado de Alagoas. Medidas
descritivas foram determinadas para todas as variáveis. No período descrito foram notificados 4.538
casos de mortes por diarreia e gastroenterite. Houve uma maior mortalidade no público infantil,
especialmente entre 0 a 4 anos (67,20%), do sexo masculino (54,47%) e cor parda e preta (73,17%).
Estudos apontam uma estreita correlação de mortalidade por gastroenterite no público infantil,
sobretudo por serem imunossuprimidos, e estarem mais suscetíveis a contaminação por água e
alimentos. Além do mais, observa-se uma taxa altíssima de mortalidade entre pardos e negros. Isso é
corroborado pela falta de saneamento básico que esse público é submetido. Existe uma precariedade
nas políticas públicas direcionadas para essa população, provocando doenças que poderiam ser
erradicadas com educação, higiene, saneamento básico e profilaxia. Os resultados apontam a
importância em se traçar um perfil das vítimas fatais por diarreia e gastroenterite a partir dos sistemas
de informação em saúde, pois servem como base para o planejamento das ações em políticas
públicas que deverão ser direcionadas para esse público vulnerabilizado.
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Resumo
A proteção da saúde é um dos direitos básicos mais importante do ser humano, garantido pela constituição federal, como um direito de
todos e dever do estado, devendo ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e
de outros agravos, de forma universal igualitária. A vigilância sanitária tem participação no setor preventivo e sua área de atuação é
extensa, interferindo em todos os aspectos que possam estar relacionados à saúde da população, suas ações devem ser capazes de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde.Portanto o presente trabalho teve como objetivo, analisar o perfil das denúncias recebidas
pela Inspetoria de Serviços de Saúde pela Vigilância Sanitária do Município de Maceió-AL, no ano de 2017. Trata-se de uma pesquisa
documental exploratória, a partir de dados secundários, arquivados no Setor de Serviços de Saúde da Vigilância Sanitária Municipal de
Maceió-AL. Durante o ano de 2017, foram registradas 27 denúncias, destas foram observadas que 40% eram de Hospitais de Alta
Complexidade, 11% de serviços de endoscopia, 7% de clinicas e 3% relativas a laboratórios, lavanderias, Unidades Básicas de Saúde,
Unidade de Pronto-Atendimento e Ambulatórios 24horas. Ao analisar a natureza das denúncias foi constatado que 14,5% foram
referentes a regularização profissional, 11% em relação a ausência do PMOC - Plano de Manutenção Operação e Controle para Ar
Condicionado, 7,4% condições de higiene insuficiente, presença de pragas e ausência de Programa de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos de Saúde e 3% devido a presença de medicação com prazo de validade expirado. Deste modo o atendimento das denúncias
possibilita a pratica de perícias em estabelecimentos que produzem, vendem, ou prestam serviços importante a saúde, como também a
identificação de empresas que trabalham de forma irregular proporcionando riscos à saúde pública.
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Resumo

O óbito de uma mulher no período gestacional, no parto ou no puerpério é um acontecimento que
finaliza, de forma trágica, o processo natural da reprodução humana. Segundo, a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a morte materna é o óbito de uma mulher durante a gravidez ou dentro de
um período de 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização
da gravidez, devida a qualquer causa relacionada, com ou agravada pela gestação ou por medidas
tomadas em relação a ela, porém não devidas a causas acidentais ou incidentais. Existe uma
deficiência em relação à vigilância epidemiológica do óbito materno em que as principais causas
básicas do mesmo necessitam de investigação. A busca por traçar um perfil epidemiológico das
principais causas básicas de óbito materno é subsídio para uma melhor identificação de fatores
negativos da prestação de cuidado em saúde. Objetivou-se realizar um levantamento do perfil de
investigação epidemiológico de mortalidade materna na macrorregião norte da Bahia no ano de 2017.
Trata-se de um estudo descritivo do tipo ecológico, em que utilizou-se como fonte de dados o Sistema
de Informação sobre Mortalidade da base federal (SIM-web). Foram consultados os óbitos maternos
do ano de 2017 residentes na macrorregião norte da Bahia, em que foi verificado a causa básica e o
status da investigação, comparando o status da investigação com a meta do estado da Bahia para
investigação de óbitos maternos. Ocorreram 13 óbitos maternos na macrorregião, sendo destes, 5
investigados. As principais causas básica foram: pré-eclâmpsia grave, infecção puerperal, gravidez
ectópica, anemia complicando a gravidez, doença do aparelho respiratório, transtornos do fígado
complicando a gravidez e meningite pneumocócica e outras. Existe uma deficiência na macrorregião
em relação à vigilância epidemiológica dos óbitos maternos, os quais necessitam de uma maior
investigação. Sendo que, a maior parte dos óbitos maternos encontrados foi do tipo obstétrico direto,

em sua maioria evitáveis, o que reflete a necessidade de garantir uma atenção integral e de qualidade
à mulher, desde a orientação quanto à saúde reprodutiva, planejamento familiar, assistência adequada
ao pré-natal e referência às gestantes de alto risco.
Palavras-chaves: Atestado de óbito, Mortalidade materna, Vigilância em saúde
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Resumo

A sífilis é uma doença infecto contagiosa crônica que atinge 12 milhões de pessoas por ano no
mundo. O presente estudo teve como objetivo traçar a epidemiologia da sífilis gestacional no estado
do Maranhão, notificadas no SINAN no ano de 2012 a 2017. O formulário de notificação de sífilis em
gestantes contemplou as variáveis idade e classificação clínica da sífilis. É possível observar o
aumento do número de notificações ao longo dos anos, pois passou de 255 casos relatados em 2012
a 955 casos em 2017. Por meio dos dados obtidos, foi possível verificar um total de 4090 mulheres
com diagnóstico de sífilis na gestação no período de estudo entre 2012 e 2017, o que demonstra um
acréscimo na frequência desses números ao longo dos anos em ambos os parâmetros analisados
com exceção do ano de 2016, o qual apresentou um certo decréscimo de notificações. As mulheres
de 20 a 39 anos são as mais acometidas com sífilis gestacional, podendo ser observado o maior
número de notificações em todos os anos analisados dentro dessa mesma faixa etária, o que
representa menores índices no ano de 2012 com 67,8% e maiores índices no ano de 2015 com 72,7%
do total de casos dentre todas as idades nesse mesmo ano. O segundo maior número de notificações
é encontrado em adolescentes de 15 a 19 anos, com maiores notificações no ano de 2014 em
comparação com as outras faixas etárias desse mesmo ano. O maior número de notificações
encontra-se na fase primária da doença, onde no ano de 2017 houve maior número de registros nessa
fase ao longo da série histórica estudada, apresentando 527 novos casos dentre as formas que a
doença pode se manifestar. Também é possível observar que há um grande número de casos
ignorados, ou seja, que não tem informação quanto a classificação clínica das gestantes, atingindo 45
casos no ano de 2012 e chegando a 382 casos em 2015 tendo em vista a relação feita
proporcionalmente em cada ano. A análise dos dados de sífilis em gestantes no Maranhão revela que
a contaminação é mais prevalente na forma primária na faixa etária de 20 a 39 anos de acordo com a
série histórica pesquisada de 2012 a 2017. Para eliminação da sífilis em gestantes, é necessário que
haja educação da população, dos profissionais de saúde e aperfeiçoamento da gestão governamental
por meio da realização de atividades educativas individuais e coletivas para acompanhamento das
gestantes em adesão ao tratamento e uso regular do preservativo nas relações sexuais.
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Resumo
As intoxicações exógenas ocorrem nos seres humanos, devido a exposição de forma aguda ou crônica a qualquer substância
química disponível no meio ambiente. Este estudo objetivou realizar uma análise do perfil epidemiologico das notificações dos
casos de intoxicações exogenas no estado de Pernambuco no ano de 2017. Foi realizado um estudo do tipo descritivo
retrospectivo a partir dos dados disponíveis no endereço eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS). Verificou-se que de janeiro a dezembro do ano de 2017, o estado de Pernambuco registrou 6.920 casos
de intoxicação exógena por diversos agentes tóxicos, como medicamentos (43,84%), agrotóxicos agrícolas (3,71%),
agrotóxicos domésticos (1,16%) e agrotóxicos de interesse em saúde pública (0,46%), raticidas (2,80%), produtos veterinários
(0,79%), produtos de uso domiciliar (5,04%), cosméticos (2,41%), produtos químicos (2,40%), metais (0,11%), abuso de
drogas (12,00%), plantas tóxicas (0,85%), alimentos e bebidas (13,55%), brancos e/ou ignorados (8,77%), entre outros
(2,03%). Quando se correlaciona as intoxicações exógenas às circunstâncias que levaram-nas a ocorrer, verificou-se que
apenas 1.097 (15,85%) das intoxicações ocorreram de forma acidental, enquanto 1.435 (20,74%) que ocorreram como
tentativa de suicídio no estado de Pernambuco e os outros 4.388 (63,41%) casos tiverem outras circunstâncias de menor
importância. Os resultados demonstram que a população brasileira utiliza de forma rotineira os produtos que são ou podem
ter caráter tóxico . Em grande parcela da exposição à intoxicação exógena, demostrou-se que a principal circunstancia da
intoxicação foi a intenção de cometer o suicídio, seguida pela forma acidental. Sendo assim, torna-se necessário o
esclarecimento sobre o perigo no uso desses produtos, por meio de ações de saúde pública direcionadas à sensibilização
da população frente aos riscos do uso destas substâncias e uma maior fiscalização na comercialização destes produtos que
deveriam ter sua venda mais controlada e restrita, além do controle adequado da dispensação pelos órgãos de saúde locais.
Palavras-chaves: Saúde pública, Epidemiologia, Medicamentos , Suicídio , Intoxicação
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Resumo

A América Latina apresenta elevado número de casos de contaminação em seres humanos pelo
Trypanosoma cruzi, protozoário responsável pela Doença de Chagas (DC). A transmissão pode
ocorrer, principalmente, através do vetor, pelo consumo de alimentos contaminados, por transfusão
sanguínea, via vertical materno-fetal, ou por acidentes laboratoriais. O Brasil contem cerca de 65
espécies de triatomíneos, vetores da DC, sendo o Triatoma infestans e o T.brasiliensis os mais
frequentes no país. Os insetos vetores apresentam ciclo silvestre e doméstico, colonizando,
majoritariamente, áreas rurais. A DC está no rol de doenças negligenciadas e depende de aspectos
socioeconômicos e bioecológicos. Dessa forma, o presente trabalho objetivou traçar o perfil
epidemiológico da Doença de Chagas no Brasil, no período de 2010 a 2014. O estudo foi realizado no
Brasil, no período de outubro a novembro, cujos dados foram extraídos de casos notificados, entre
2010 e 2014, pelo DATASUS (SINAN). Os resultados indicam um maior número de acometimentos de
indivíduos do gênero masculino, com faixa etária entre 20-39 anos, pardos. Foram registrados poucos
casos de óbito, sugerindo certa eficácia do controle da DC pelo Sistema Público de Saúde. A
transmissão da doença ocorreu, na maioria dos casos, oralmente, em área domiciliar. As análises
evidenciaram a importância de estudos epidemiológicos ao caracterizar a incidência e distribuição da
Doença de Chagas no Brasil, como forma de alertar a população e as entidades responsáveis pela
Saúde Pública.
Palavras-chaves: Doença de Chagas, Doenças negligenciadas, Perfil epidemiológico
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Resumo

A avaliação epidemiológica das notificados é fundamental para a recomendação das ações de
prevenção e de controle da doença. Objetivou-se avaliar o perfil epidemiológico da Febre Maculosa
(FM) no Espírito Santo (2007 a 2017). É um estudo descritivo das notificações compulsórias do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Para tabulação e análise dos dados foi
utilizado o programa Epi Info versão 3.5.2. No período avaliado foram confirmados 52 casos de FMB,
com uma média de 5,2 casos/ano, a maioria entre inverno e primavera (71,2%). A maioria dos casos
era do sexo masculino (73,1%), na faixa etária entre 20-39 anos (44,2%), com mediana de 36,4 anos
(1-100 anos), da raça/cor pardas (44,2%) e com ensino fundamental (40,4%). Grande parte dos casos
é autóctone no município de residência (75,0%). A maioria das ocorrências foi na zona urbana
(57,7%), com destaque para Colatina (21%), norte do Estado. Em relação ao local provável de
infecção, os ambientes que se destacaram foram o domiciliar (32,7%) e de trabalho (30,8%). Em 75%
dos casos houve relato de contato com carrapato e em 67,3% estavam relacionados a mata. Todos os
casos tiveram contato com animais: cães e/ou gatos (55,8%), bovinos (30,8%), capivaras (36,5%),
equinos (23,1%). Sinais e sintomas mais frequentes foram: febre (96,2%), cefaleia (90,4%), mialgia
(86,5%) e prostração (59,6%). Quanto ao critério de confirmação, 90,4% dos casos foram confirmados
por exames laboratoriais. Nos casos que evoluíram para hospitalização, 67,3% apresentaram uma
média de tempo de cinco dias de tempo de permanência no leito e a letalidade de 32,7%. A
notificação foi inoportuna em 40,4% das notificações, pois ultrapassaram o tempo determinado (60
dias) para encerramento. Os dados demográficos dos casos notificados correspondem ao perfil da
população. É importante que as ações de vigilância sejam intensificadas na região Norte do Estado,
antes do inverno. Outro aspecto importante é que grande parte dos casos ocorreu no domicílio,
diferindo dos dados de literatura. O fato de que a maioria foi confirmada por laboratório indica
oportunidade adequada na investigação, principalmente coleta de amostras clínicas. Os dados
apresentados neste estudo poderão subsidiar as capacitações técnicas voltadas para o
reconhecimento da circulação do agente, oportunidade no diagnóstico e tratamento e qualidade da
informação, fatores prioritários para o fortalecimento dos programas de vigilância epidemiológica da
FM.
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Resumo
A leptospirose é uma doença aguda e endêmica em grande parte do mundo, transmitida por bactérias da espécie Leptospira interrogans
mediante contato com solo ou água contaminados. O espectro da doença é bastante amplo, variando desde infecção subclínica a
síndrome severa com infecção de múltiplos órgãos. O objetivo do presente estudo foi descrever o perfil epidemiológico dos casos
confirmados de leptospirose em Pernambuco, durante os anos de 2007 e 2016. Estudo epidemiológico, de caráter transversal, descritivo
e retrospectivo. Foi realizada consulta aos bancos de dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) sobre a ocorrência
de intoxicações por agrotóxicos domésticos no estado de Pernambuco. Os dados coletados foram tabulados no software Tabwin 4.14 e
as frequências de incidência, mortalidade e letalidade foram calculadas no programa Microsoft Excel. Entre 2007 e 2016 foram
registrados e confirmados 2070 casos de leptospirose em Pernambuco. A doença demonstrou-se mais prevalente em indivíduos adultos
(as) jovens (42%), pardos (as) (52,6%), moradores (as) da zona urbana (41,5%), com baixa escolaridade (29,1%), majoritariamente do
sexo masculino (79,9%). Destaca-se também no estudo, as altas taxas de não preenchimento de variáveis importantes para a
caracterização do perfil da população adoecida. Observou-se que, houve não-preenchimento de campos da ficha de notificação
referente às variáveis raça, escolaridade e área de residência em, respectivamente, 29,1%, 55,3% e 53,5% dos casos. Percebeu-se
que, em Pernambuco, a leptospirose não foge do padrão de ocorrência das doenças negligenciadas, sendo mais prevalente e incidente
em indivíduos pobres, pretos e/ou pardos, com baixa escolaridade e baixo acesso a serviços básicos.
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Resumo

A leptospirose é uma antropozoonose transmitida aos seres humanos por meio do contato direto com
urina, água ou lama, pela penetração das leptospiras no organismo através da pele lesionada. O
objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico da leptospirose humana no estado de
Pernambuco, durante o período de 2007 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo
descritivo quantitativo, a partir de dados secundários obtidos através do sitio eletrônico do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). No período estudado foram
notificados e confirmados 2.261 casos, com maiores prevalências nas cidades de Cabo de Santo
Agostinho, Paulista e Recife que totalizaram 84,64% dos casos. Destes casos, 1.792 (78,98%)
ocorreram no sexo masculino e 477 (21,02%) no sexo feminino. Em relação ao local de residência dos
acometidos, 2.077 (91,53%) foram registrados na área urbana, 72 (3.17%) na área rural, 9 (0,40%) na
área peri-urbana e 111 (4,89%) casos, a informação foi ignorada ou estava em branco. Ainda, 966
casos (42,57%) ocorreram na faixa etária entre 20 a 39 anos; seguida por 555 (24,46%) dos casos
entre os 40 a 59 anos; 282 (12,42%) entre 15 a 19 anos. Os casos foram notificados principalmente
nos meses de abril a agosto, com maior ocorrência no mês de julho (20,80%). Em relação a evolução
da doença, 1813 (79,90%) casos evoluíram para cura, 247 (10,88%) para o óbito, 29 (1,28%) tiveram
óbito laudado por outra causa e 180 (7,93%) notificações estavam em branco ou foram ignoradas. Os
meses em que surgiram a sintomatologia e maioria dos casos foi notificado, coincidem com os meses
de maior período chuvoso no Estado de Pernambuco, caracterizando a precariedade das ações de
controle de roedores e saneamento básico. Portanto, medidas de educação em saúde direcionadas à
população carente de informação devem ser implementadas pelos órgãos locais de saúde, no período
que antecede ao período chuvoso (abril a julho), em todo o Estado e principalmente na região
metropolitana do Recife, para mudança desta realidade e consequentemente, redução dos casos de
leptospirose humana.
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Resumo

Introdução: Leptospirose é uma doença infecciosa, febril, causada pela bactéria do gênero
Leptospira. A L. Interrogans é uma das espécies mais importantes estando os sorotipos
Icterohaemorrhagiae e Copenhageni relacionados à casos mais graves. Diversos animais podem
transmitir a doença, sendo os ratos, ratazanas e camundongos os principais reservatórios e os
responsáveis pela persistência da doença, eliminando a bactéria na urina. A transmissão ocorre pelo
contato direto com a urina infectada ou pela exposição à água e solos contaminados onde a
penetração do agente se dá através de pele lesada ou mucosas. Objetivos: Avaliar o perfil
epidemiológico da Leptospirose no Ceará, de 2010 à 2017. Metodologia: estudo descritivo utilizando
Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Variáveis avaliadas: número de casos

confirmados, sexo, faixa etária, meses do ano, zona de residência, sintomas, se houve hospitalização,
taxas de incidência e letalidade. Resultados: Foram confirmados 875 casos no período, com maior
ocorrência em 2009 (307casos) e menor em 2015 (29 casos). O sexo masculino registrou 755 casos
(86,28%) e feminino 120 casos (13,7 %). A faixa etária de maior incidência foi de 20-39 anos
(267,5/100.000 habitantes). Os meses de maio de junho registraram maior número de casos 174
(19,8%) e 169 (19,3%). A zona urbana registrou 506 casos (57,8%) e a rural 315 casos (36,0%). A
febre foi o sintoma mais frequente com 95,5% de ocorrência, seguido de mialgia 83,8% e cefaléia
73,0%. Em relação à internação 81,43% dos pacientes foram hospitalizados. A maior taxa de
incidência foi em 2009 (3,59/100.000 habitantes) e a menor em 2015 (0,33/100.000habitantes). A taxa
de letalidade variou de 4,35% (2012) a 20,29% em 2009. Conclusão: A leptospirose é uma doença
infecciosa que acomete mais pessoas do sexo masculino e adultos entre 20 à 39 anos. A análise do
perfil demonstra a gravidade da doença, com sinais de alerta para sintomas como febre, mialgia e
cefaleia, necessitando na maioria dos casos de hospitalização e cujo curso progressivo é o óbito,
tornando-se sério problema de saúde pública. É importante que haja a implantação e/ou
implementação das medidas de prevenção e controle da leptospirose que são realizadas pelo controle
de roedores e boas práticas de higiene. É imprescindível a existência de uma vigilância atuante no
controle desse agravo que além de debilitante para o paciente tem altos custos para o sistema de
saúde.
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Resumo
A influenza é uma doença de natureza viral, globalmente distribuída e infecciosa; causada pelo agente etiológico Myxovirus influenzae.
Estes vírus são classificados em A, B e C. A gravidade dessa doença em suas pandemias e epidemias é bastante instável, pois pode
causar desde rinofaringite leve até pneumonia tendo poder de levar o indivíduo à morte. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar o
perfil das pessoas que se internam nos hospitais piauienses por influenza. Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa, descritiva e
retrospectiva. O Piauí, localizado na região Nordeste, possui área de 251.577,738 km2. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o Piauí tem população de 3.118.360 habitantes e 224 cidades, sendo Teresina, sua capital. Foram usados dados do
Sistema de Informações Hospitalares (SIH), DATASUS; no período de janeiro de 2014 à dezembro de 2017, com variáveis de sexo, faixa
etária e raça/cor. Das 224 cidades piauienses, internações hospitalares por influenza foram registradas em 27 municípios; totalizando
1.937 pessoas acometidas. O maior índice de morbidade ocorreu em Campo Maior (n=1.064; 54,9%), a sétima maior cidade do estado.
As cidades com menos notificações foram São Félix do Piauí, Alagoinha do Piauí, Amarante, São Miguel do Tapúio e Luzilândia; no total
de uma pessoa para cada cidade. Em relação ao sexo, o feminino foi mais prevalente (n=1.049; 54,2%). Quanto à faixa etária, o maior
índice de morbidade foi entre um e quatro anos (n=502; 25,9%). Em relação à raça/cor dos indivíduos, a quantidade maior foi entre
pardos (n=716; 37,0%). No entanto, 1.122 (57,9%) indivíduos foram internados sem identificação da raça/cor. Os resultados desta
pesquisa corrobora com a literatura ao constatar que a densidade demográfica e a faixa etária da população, unidas às condições e
variações climáticas, intervém muito na indicação de padrões de fluxo viral e de irradiação do vírus influenza. Conclui-se que o perfil de
pessoas que são internadas acometidas pelo vírus da Influenza no Piauí são, na maioria, mulheres, crianças e pardas. É necessário,
nos munícios mais prevalentes, uma reavaliação de medidas para a diminuição de infecções pelo vírus influenza. Recomenda-se o
detalhamento dessas análises no intuito de constatar as causas desta morbidade hospitalar.
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Resumo
A doença de Chagas, ou tripanossomíase americana, possui como agente etiológico o protozoário Trypanosoma cruzi, transmitido,
dentre outras formas, pela picada do triatomíneo. De acordo com o II Consenso Brasileiro em Doença de Chagas, existem enfermidades
que agravam a morbidade por tripanossomíase americana no Brasil. Desta forma, o objetivo deste estudo foi relatar o perfil
epidemiológico de morbidade hospitalar por doença de Chagas no Brasil. Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa, descritiva e
retrospectiva. O cenário de estudo foi o Brasil, com população estimada, em 2017, de 207.660.929 habitantes; possuindo cinco regiões
e 26 estados federativos. Os dados foram coletados com informações do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), do Departamento
de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). O período analisado foi de 2008 a 2017, com as variáveis sexo, faixa etária,
raça/cor, meses do ano e estados. No período estudado, tiveram 6.532 internações hospitalares por doença de Chagas no Brasil; sendo
que o ano com maiores inserções foi 2008 (n=1.435; 22,0%). Dentre as regiões e estados que apresentaram maior morbidade
hospitalar, por ordem decrescente, foram Sudeste (n=2.836; 43,4%), tendo o estado de São Paulo com mais internações; Nordeste
(n=1.662; 25,5%), tendo Pernambuco com mais inserções; Centro-Oeste (n=1.027; 15,7%), com Goiás com maior morbidade hospitalar;
Norte (n=541; 8,3%) com o Pará em destaque; e Sul (n=466; 7,1%) tendo Paraná com mais internações. Analisando os meses, notou-se
que a enfermidade é endêmica, variando de 455 a 583, com média de 544 internações/mês no período analisado. Em relação ao sexo, o
mais prevalente foi o masculino (n=3.467; 53,1%). Quanto à faixa etária, a mais frequente foi de pessoas entre 60 e 69 anos (n=1.462;
22,4%). Em se tratando de raça/cor, a parda foi mais prevalente (n=1.867; 28,6%). No entanto, nesta variável, o quesito “sem
informação” teve maior registro (n=2.591; 39,7%). Os resultados deste estudo corroboram com a literatura quando o número de
internações diminui a cada ano no Brasil, desde a década de 1990. O perfil das internações por doença de Chagas no Brasil foi de
pessoas, em sua maioria, homens, entre 60 e 69 anos e pardos; habitantes do Sudeste brasileiro.
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Resumo
A dracunculíase é uma doença tropical negligenciada provocada por um parasita nematódeo tecidual chamado Dracunculus
medinensis; transmitido quando há consumo de água contaminada. A dracunculíase é caracterizada pelo aparecimento de
bolhas, as quais, no seu interior, a fêmea do parasita se estabelece. Geralmente se localiza na parte inferior da perna,
causando prurido urtigante. Quando o enfermo mergulha a área afetada em água fria, ocorre o rompimento da bolha,
liberando milhares de larvas. Esta água com parasitos pode ser ingerida por crustáceos, atingindo, assim, o estágio
infeccioso. Então, o objetivo desse estudo foi relatar a morbidade hospitalar por dracunculíase no Brasil. Trata-se de pesquisa
transversal, quantitativa, descritiva e retrospectiva. O cenário de estudo foi o Brasil, com população estimada, em 2017, de
207.660.929 habitantes; possuindo cinco regiões e 26 estados federativos. Os dados foram coletados com informações do
Sistema de Informações Hospitalares (SIH), do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). O
período analisado foi de 2008 a 2017, com as variáveis sexo, faixa etária, raça/cor, meses do ano e estados. No período
analisado, existiram apenas duas internações hospitalares no Brasil: um na Bahia, em Feira de Santana, em abril de 2010; e
outro em Goiás, município de Catalão, em março de 2014. Ambos do sexo masculino. Quanto à raça/cor, um foi branco e
outro sem informação. Em relação à faixa etária, o internado da Bahia tinha de um a quatro anos; enquanto que o de Goiás,
de 50 a 59 anos de idade. A epidemiologia aborda, além de outras, a prevenção das doenças; mas tendo que, antes de mais
nada, analisar a população acometida. Em relação às doenças negligenciadas, como a dracunculíase, muitos estudos citam
acerca da terapêutica, e pouco se trata de medidas profiláticas. A literatura recomenda uma melhor qualidade da água de
consumo para evitar a dracunculíase; evento que deve ser melhor avaliado nos municípios onde estas pessoas se internaram
por esta doença. Conclui-se que o perfil epidemiológico das internações hospitalares por dracunculíase no Brasil foi de
homens e brancos; sendo uma criança e outro adulto.
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Resumo

A esquistossomose mansônica é ocasionada por vermes do gênero Schistosoma, tendo como
hospedeiro intermediário o caramujo do gênero Biomphalaria encontrado em água doce. Oriunda dos
continentes africano e asiático, disseminou-se por meio do tráfico de escravos no continente
americano. Das seis espécies existentes, somente a S. mansoni prevaleceu no Brasil, difundindo-se
para a população menos favorecida no que diz respeito ao saneamento básico. Após sua inserção no
território brasileiro, devido grande quantidade de recursos hídricos existentes, houve sua propagação
nas regiões Nordeste e Sudeste, acometendo milhões de pessoas. Assim, o objetivo desta pesquisa
foi levantar dados acerca da morbidade em nível hospitalar por esquistossomose no estado do Piauí.
Trata-se de um estudo de desenho transversal, com abordagem quantitativa, descritiva e
retrospectiva. O cenário de estudo foi o estado do Piauí, que possui área de 251. 611,929 km²,
densidade populacional de 12,40 habitantes/km², com população de 3.219.257 pessoas. O estado
possui 224 municípios, sendo sua capital Teresina. Os dados foram obtidos através do Departamento
de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), com dados do Sistema de Informações
Hospitalares (SIH). As variáveis analisadas foram sexo, faixa etária, cor/raça, mês, ano e municípios;
do ano de 2008 a 2017. Em toda a série analisada, o Piauí teve 13 internações hospitalares por
esquistossomose, sendo nove (69,2%) em Teresina e quatro (30,8%) em Picos. Quanto ao sexo, seis
(46,2%) eram homens e sete (53,8%), mulheres. Em relação ao grupo etário, houve internações de
seis crianças (46,2%), um adolescente (7,6%), quatro adultos (30,8%) e dois idosos (15,4%). Para a
variável raça, tiveram internações em pessoas pardas (n=6; 46,2%), branca (n=1; 7,6%) e, ainda, sem
informação (n=6; 46,2%). Relacionando com outro estudo, o Piauí teve menos internações por
esquistossomose, se comparadas com as 3.342 em Pernambuco, no período de 1992 a 2000. A
tendência nacional, desde a década de 1990, é de diminuição da morbidade hospitalar por
esquistossomose no Brasil. Conclui-se que o perfil epidemiológico da morbidade hospitalar por
esquistossomose no Piauí é de homens, pardos e em idade infantil.
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Resumo

Há meio milênio, a cada três epidemias de doenças respiratórias, uma é causada pelo vírus influenza.
Os vírus influenza B e A podem ser classificados em diferentes subtipos: H1, H2 e H3. Em 2002 e
2003, países como Austrália, Nova Caledônia, Nova Zelândia, Madagascar, Chile, Argentina e Brasil
foram atingidos com surtos de influenza, em diferentes intensidades. Diante do exposto, este trabalho
objetivou analisar os índices de morbidade hospitalar por influenza no Brasil. Trata-se de um estudo
de desenho transversal, com abordagem quantitativa, descritiva e retrospectiva. O cenário de estudo
foi o Brasil, o qual divide-se em cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os
dados obtidos foram coletados por meio de consultas na base de dados do Sistema de Informações
Hospitalares (SIH), Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), referentes
ao período de 2008 a 2017. Foram analisadas região de ocorrência, unidade federativa, sexo, faixa
etária e raça/cor. Desde 2008 até 2017, em todo Brasil, foram registrados 272.966 casos de
internações por influenza. Em 2009, verificou-se um surto, com registro de 42.869 (15,7%) internações
hospitalares, caracterizando-o como o ano de maior ocorrência até agora. A região que mais teve
registro foi a Nordeste (n=115.020; 42,1%) e o estado da Bahia (n=40.731; 14%). Ao analisar sexo, a
maioria dos óbitos era feminino (n=137.108; 50,2%). Explorando faixa etária, observou-se que o maior
registro de mortes por influenza foi em crianças entre um a quatro anos (n=49.730; 18,2%).
Considerando os óbitos de influenza por raça/cor, notou-se que indivíduos pardos foram os mais
atingidos (n=102.751; 37,6%). Enfatiza-se, ainda, o registro desta variável “sem informação”
(n=80.515; 29,5%). Em um estudo no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, de 2005 a 2009,
notou-se que a principal causa de internações de crianças com menos de cinco anos foi devido a
complicações no sistema respiratório, onde 18% dos internados foram à óbito. A literatura relata que,
após uma campanha de vacinação, os índices de morbidade por influenza diminuíram; mas, em
crianças menores de dois anos, tiveram predisposição a aumentar. Conclui-se que o perfil
epidemiológico de morbidade hospitalar por influenza no Brasil é, na maioria, na população feminina,
infantil e parda.
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Resumo
A malária é causada por protozoários do gênero Plasmodium, transmitidos pela picada da fêmea do mosquito anofelino
infectado com esporozoítos. As espécies P. falciparum e P. vivax são os de maior relevância epidemiológica. Mesmo não se
tratando de uma região endêmica para a malária, torna-se de extrema importância a manutenção e a vigilância dos casos de
malária no Piauí, haja vista que o mesmo faz divisa com dois estados pertencentes à área da Amazônia legal, região
potencialmente transmissora da enfermidade. Assim, objetivou-se identificar o perfil epidemiológico da morbidade hospitalar
por malária no Piauí. Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa, descritiva e retrospectiva. O presente estudo foi realizado
no estado do Piauí, com população de 3.219.257 habitantes e localizado no Nordeste do Brasil. É dividido em quatro
macrorregiões - Litoral, Meio Norte, Semi-árido e Cerrados - e faz divisa com Maranhão, Tocantins, Ceará, Bahia e
Pernambuco. Os dados foram obtidos pelo Sistema de Informações Hospitalares (SIH), Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS); considerando as variáveis municípios, ano, sexo, faixa etária e raça/cor; no período de
2010 a 2017. Nesse período, foram registrados 33 internações por malária, sendo 17 (51,5%) causados pelo P. falciparum e
16 (48,5%), por P. vivax. A faixa etária mais acometida pelo P. falciparum foi de 20 a 29 anos (n=8; 47,1%). O mesmo se
repetiu com o P. vivax (n=6; 37,5%). Quanto ao sexo, o gênero prevalente foi o masculino – P. falciparum (n=15; 88,2%) e P.
vivax (n=11; 68,8%). A raça/cor mais ocorrente foi a parda – P. falciparum (n=16; 94,1%) e P. vivax (n=14; 87,5%). O mês de
maior internação hospitalar foi julho, tanto para P. falciparum (n=8; 47,1%) quanto para P. vivax (n=8; 50,0%). As cidades
piauienses que tiveram internações hospitalares por malária pelo P. falciparum foram Floriano, Parnaíba, Teresina e Uruçuí; já
as internações por P. vivax foram em Buriti dos Lopes, Floriano e Teresina. Todos os municípios fazem fronteira com o estado
do Maranhão. Observa-se predominância do P. falciparum como principal agente etiológico no Piauí, estando de acordo com
o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2015 sobre internação por malária. Conclui-se que o as pessoas que se
internaram por malária no Piauí foram, majoritariamente, homens, pardos, com idade entre 20 e 29 anos.
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Resumo
Peste é uma doença infeciosa, transmitida pela picada de pulgas infectadas pela bactéria Yersinia pestis. Afeta o sistema
linfático, sendo altamente agressiva, possuindo alto nível de mortalidade. Pode ser facilmente dispersa por vasta área
territorial, através dos hospedeiros. Após infecção, o ser humano, na maioria das vezes, chega a óbito. Desta forma, o
objetivo deste trabalho foi fazer um levantamento dos casos de internações hospitalares por peste no Brasil. Trata-se de um
estudo de desenho transversal, com abordagem quantitativa, descritiva e retrospectiva. O Brasil é um país da América Latina,
com população de 207.660.929 habitantes, estimada para o ano de 2017, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística), com área de 8.516.000 km² de extensão e cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os
dados foram coletados pelo Sistema de Informações Hospitalares (SIH), Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS). As variáveis utilizadas foram: sexo, faixa etária, raça/cor, meses de atendimento e estados brasileiros. O
período de estudo foi de dez anos: de 2008 a 2017. Nesse período analisado, houveram 950 casos de internações
hospitalares por peste no Brasil, sendo que, de 2008 a 2011, houveram 750 (78,9%). Todos os estados das regiões Sul,
Sudeste e Centro-Oeste tiveram casos de internações hospitalares por peste. O estado de Pernambuco foi o que mais teve
casos de internação hospitalar por peste no Brasil (n=484; 50,9%). O sexo mais acometido foi o masculino (n=732; 77,1%). A
faixa etária mais frequente foi entre 20 e 29 anos de idade (n=200; 21,1%). A raça/cor mais presente foi a parda (n=394;
41,5%). Os meses em que mais ocorreram internações hospitalares por peste foram de maio a julho (n=385; 40,5%).
Segundo a literatura, não se deve responsabilizar unicamente o papel do roedor na transmissibilidade da doença; haja vista
que cães e gatos também podem veicular a bactéria e convivem mais próximo no ambiente doméstico dos seres humanos.

Há também, na literatura, o alerta de que métodos clássicos de vigilância epidemiológica adotados por alguns países como o
Brasil, não tem eficácia em determinadas situações, como por exemplo, o bioterrorismo. E que, esta doença pode ser usada
como arma biológica; tornando seu controle de suma relevância para a saúde pública brasileira. Conclui-se que o perfil de
morbidade hospitalar por peste no Brasil compreende homens pardos, com idade entre 20 e 29 anos.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Sabe-se que as doenças infectocontagiosas são prevalentes durante a infância, sendo fatores de
morbimortalidade. Percebendo que tais afecções estão diretamente relacionadas às condições de vida, de ambiente e de
acesso aos serviços de saúde, torna-se evidente a importância da avaliação das doenças infectocontagiosas durante a
infância. OBJETIVO: Analisar as prevalências e os fatores associados às doenças infectocontagiosas que acometem crianças
em um serviço de ambulatório infantil de doenças infecto parasitárias de um Hospital Universitário. DESENHO DO ESTUDO:
Estudo do tipo Retrospectivo. MÉTODOS: O presente estudo foi realizado através da análise dos dados dos internamentos no
setor infantil de doenças infecto parasitárias do Hospital Oswaldo Cruz no período de janeiro a dezembro de 2017.
RESULTADOS: Foram analisados 281 pacientes, sendo 126 meninas, 153 meninos, com idade de 1 a 17 anos (média = 6
anos ± 4,44 anos). A média de idade feminina foi de 5,65 ± 4,45 anos, enquanto a média de idade masculina foi de 6,28 ±
4,44 anos. Acerca das afecções mais frequentes no serviço, encontramos: Varicela em 67 (23,75%) pacientes, sendo 34
(50,74%) do sexo feminino, 32 (47,76%) do sexo masculino; HIV em 50 pacientes (17,73%), sendo 27 (54%) do sexo
feminino, e 23 (46%) do sexo masculino; Microcefalia (associada a TORCH) em 27 pacientes (9,57%), sendo 13 (48,14%) do
sexo feminino, e 14 (51,85%) do sexo masculino; Herpes Zoster em 18 (6,38%) pacientes, sendo 11 (61,11%) do sexo
feminino, e 7 (38,88%) do sexo masculino; Leptospirose em 16 (5,67%) pacientes, sendo 2 (12,5%) do sexo feminino, e 14
(87,5%) do sexo masculino; Coqueluche em 14 (4,96%) pacientes, sendo 5 (35,71%) do sexo feminino, e 8 (57,14%) do sexo
masculino; Dengue em 11 (3,90%) pacientes, sendo 5 (45,45%) do sexo feminino, e 6 (54,54%) do sexo masculino. Quanto
ao tempo de internamento, variou de 1 a 42 dias, e a maioria (75 pacientes, 27%) permaneceu internada por 2 ou 3 dias.
DISCUSSÃO: As crianças são muito vulneráveis às doenças infectocontagiosas. Isso ocorre porque o sistema de
autodefesa, o “sistema imunológico” ainda não está totalmente desenvolvido. CONCLUSÃO: Os grupos etários mais jovens
constituem uma população vulnerável à aquisição de doenças, logo, entender as particularidades dessa população é uma
forma de enfatizar as medidas públicas preventivas no nosso estado.
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Resumo

A sífilis congênita (SC) é consequência da transmissão do Treponema pallidum, por via placentária,
em qualquer fase da gestação, para o feto. Considerada recente quando os sinais e sintomas surgem
até os dois anos de idade. Estima-se que, no Brasil, 3,5% das gestantes sejam portadoras da doença
e o risco de transmissão vertical encontra-se em mais de 50%. O objetivo desse estudo foi analisar as
características epidemiológicas desse agravo, no município de Recife–PE, de 2012 a 2017, através de
um estudo transversal, com abordagem quantitativa, de dados obtidos a partir das fichas de
notificação epidemiológica, do Sistema Nacional de Agravos de Notificação. A população do estudo foi
constituída por todos os casos notificados de SC recente, incluindo óbitos e natimortos, em bebês de
até 23 meses, das gestantes residentes de Recife, no período de 2012 a 2017 e avaliados quanto ao
número de casos por ano, evolução, acesso ao pré-natal e tratamento do parceiro. No período de
2012 a 2017 foram notificados 2384 casos de SC recente em bebês do Recife, o que representa

36,5% dos casos do Estado de Pernambuco. Do total de casos 2,6% foram a óbito pelo agravo. Além
disso, em valores absolutos, respectivamente, foram notificados 234, 348, 373, 474, 425, 530 casos
nos anos de 2012 a 2017. Notou-se que, dos 2384 casos, 75,6% tinham realizado pré-natal e que
dessas 53,9% não tiveram seus parceiros tratados. Nota-se, então, que a SC recente, apesar de ter
seu agente etiológico, modo de transmissão e tratamento conhecidos, ainda persiste como grave
problema de saúde pública. A realização do pré-natal, no município, parece não ter assegurado o
diagnóstico precoce, de sífilis na gestante, permitindo o tratamento adequado, que evitaria a
transmissão vertical da doença. Observou-se, ainda, mais da metade das gestantes que fizeram prénatal não tiveram seus parceiros tratados, o que pode ocasionar reinfecção. Sendo assim, apesar das
limitações, inerentes às pesquisas com fonte de dados secundários, destaca-se a reemergência desse
problema, entre as doenças transmissíveis que pareciam ter sido controladas. A partir disso, infere-se
a necessidade de ações mais significativas para o controle desse agravo como reavaliação da
assistência pré-natal, destacando a qualidade da assistência, para reduzir a transmissão vertical da
doença, já que o diagnóstico precoce da infecção materna ainda é a melhor maneira de prevenir a SC.
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Resumo
O período da adolescência é considerado um fenômeno multidimensional, com inúmeras concepções e alterações fisiológicas, sociais,
comportamentais e psicológicas. São múltiplos os fatores ligados ao comportamento sexual que apontam a adolescência como grupo de
risco para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e, entre essas, a sífilis é considerada como importante problema de saúde
pública no país. Objetivou-se descrever o perfil epidemiológico da sífilis em gestantes adolescentes de acordo com variáveis
sociodemográficas e epidemiológicas. Realizou-se uma pesquisa de corte transversal com dados secundários disponibilizados na base
de dados do Sistema de informações de Agravos de Notificação da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. A população do
estudo abrangeu adolescentes na faixa etária de 10-19 anos, residentes no estado e notificadas como caso de sífilis gestacional no
período de 2007-2016. Pernambuco apresentou um aumento de 71 casos em 2007 para 289 casos em 2016, totalizando 1.494
gestantes adolescentes com sífilis notificadas. Desses, 95% ocorreu na faixa etária de 15-19 anos, 59,5% em pardas, 45,4% com o
ensino fundamental incompleto e 52% residentes na I regional de saúde, mais especificamente nos municípios de Recife, Olinda e
Jaboatão dos Guararapes. Apesar da notificação da sífilis em gestantes adolescentes ocorrer no pré-natal, boa parte se deu em um
período tardio, entre o segundo (39,5%) e terceiro trimestre de gestação (35,7%) e em 43,7% a evidência clínica foi a sífilis primária.
93% realizou o teste não treponêmico no pré-natal e 38,3% foram tratadas com Penicilina G benzatina 7.200.000UI. Apesar do Ministério
da Saúde recomendar o tratamento do parceiro concomitante à gestante, apenas em 21,7% dos casos o parceiro foi tratado. Quando a
sífilis acomete mulheres durante a gestação, constitui uma importante causa potencialmente evitável de óbito fetal e de outros
resultados perinatais adversos, ocorrendo principalmente nas regiões menos desenvolvidas do mundo. Diante da magnitude do
problema, considerando que o início da atividade sexual encontra-se cada vez mais precoce e que as adolescentes encontram-se
particularmente vulneráveis, torna-se fundamental o conhecimento de sua distribuição e tendência, de modo a contribuir com o
planejamento, formulação das políticas de saúde, tomada de decisões e avaliação das ações de prevenção e controle.
Palavras-chaves: Adolescente, Epidemiologia, Gestantes, Sífilis, Vigilância.
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Resumo

Introdução: O vírus influenza é capaz de provocar epidemias recorrentes e pode evoluir com
pandemias quando um novo vírus se dissemina em uma população que não apresenta imunidade.

Objetivo: descrever o perfil epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por
influenza, no Ceará. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, dados coletados
através do Boletim Epidemiológico Influenza até 23º Semana Epidemiológicas (1/01 a 06/06/2018), do
Estado do Ceará, no ano de 2018. Resultados: Foram notificados 1105 casos de SRAG, dentre
estes, 36,6% (405/1105) foram causados pelo vírus influenza, 48,7% (538/1105) SRAG não
especificada, 1,3% (15/1105) por outros vírus/agentes etiológicos e 13,3% (147/1105) dos casos de
SRAG estão em investigação. Nesse período observa-se um acréscimo nos casos notificados e
confirmados para influenza a partir de março, sendo que o mês de abril concentrou 51,3% (567/1105)
e 76,8% (311/405) das notificações e casos de influenza, respectivamente e apresentou o maior
número de casos de SRAG notificados, com 24,3% (1105/4552), o maior número de casos
confirmados por influenza, com 49,6% (405/817), e a maior incidência de SRAG por influenza, com
4,52 casos por 100 mil habitantes. As faixas etárias mais acometidas são as de 60 anos e mais 25,4%
(103/405) e 1 a 4 anos 21,0% (85/405). O sexo feminino representou 54,1% (219/405) dos casos
confirmados por influenza. O total de cura dos casos de SRAG por influenza foi de 84,7% (343/405). A
letalidade por influenza de 15,6% e maior número de casos de SRAG por influenza dos últimos anos.
Foram registrados 115 óbitos por SRAG, dos quais 54,7% (63/115) foram por influenza. Apenas 4,8%
(3/63) dos óbitos tinham histórico de vacina. Dentre os óbitos, 61,9% (39/63) apresentavam um ou
mais fatores de risco relacionados com SRAG. As unidades com maior percentual de óbitos foram os
hospitais terciários com 57,1% (36/63), as UPAs com 25,4% (16/63), os hospitais secundários,
maternidades e UBS com 4,8% (3/63) cada e o SVO com 3,2% (2/63). Conclusão: Diante deste
cenário, temos ciência da importância da vacina contra influenza e o impacto positivo que ela causa,
refletindo diretamente na redução do número de casos e óbitos por influenza. A vacinação contra
influenza mostra-se como uma das medidas mais efetivas para a prevenção da influenza grave e de
suas complicações.
Palavras-chaves: EPIDEMIOLOGIA, GRIPE, INFLUENZA
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Resumo
O vírus influenza pertence à família Ortomixiviridae, possui quatro tipos distintos (A, B, C e D) e alguns deles são capazes de
provocar infecção aguda do sistema respiratório. Tem como características distribuição global e alta transmissibilidade, sendo
os vírus influenza A e B de maior potencialidade para causar epidemias. O objetivo do presente estudo foi conhecer o perfil
epidemiológico dos casos de SRAG com positividade pelo vírus influenza na cidade de Goiânia-GO. Trata-se de um estudo
retrospectivo, descritivo, obtidos através de dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
Influenza Web do ano de 2013 a 2017. No período analisado foram notificados 873 casos de SRAG, dos quais 210
apresentaram confirmação laboratorial para infecção pelo vírus influenza, desses, o vírus influenza A (H1N1)pdm2009 foi
detectado em 64,7% dos casos, em 16,6% detectou-se o subtipo H3 sazonal e 13,8% o influenza B, adicionalmente, 3,8%
foram classificados como influenza A não subtipado. Verificou-se que no ano de 2017 houve uma baixa frequência da
identificação do vírus influenza A (H1N1)pdm2009, já o vírus influenza A H3 sazonal representou 66,6% da positividade.
Diferentemente, no 2016 observou-se um perfil epidêmico para o vírus influenza A (H1N1)pdm2009, totalizando 99 casos
confirmados por critério laboratorial, sendo que esse quantitativo foi o mais expressivo nessa série histórica. A faixa etária dos
indivíduos adultos jovens (20 a 59 anos) representou cerca de 59,0% do total de casos notificados. Histórico de vacinação
contra influenza nos últimos 12 meses foi reportada por 30,0% e cerca de 82,3% fizeram o tratamento com o antiviral.
Aproximadamente, 22,3% necessitaram de ventilação invasiva, 37,6% foram internados em UTI e 25,2% evoluiram para o
óbito. Diante do exposto, verificamos que nos anos com detecção predominante do vírus influenza A (H1N1)pdm2009 houve
tendência a picos epidêmicos e que indivíduos adultos jovens representaram uma quantidade expressiva nessa série
histórica.
Palavras-chaves: INFLUENZA A , PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, VIGILÂNCIA
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Resumo

A ocorrência da doença de Chagas no estado do Acre é motivo de preocupação devido à escassez de
informação dos habitantes locais a respeito desta enfermidade, principalmente as famílias que vivem
no meio rural ou nas suas proximidades, exercendo atividades de extrativismo para sua subsistência.
O objetivo deste trabalho é analisar o perfil epidemiológico da transmissão oral e vetorial da doença
de Chagas no estado do Acre, no período de 2009 a 2016, bem como os fatores socioambientais que
influenciam a mesma. É um estudo descritivo no qual utilizou dados secundários de domínio público,
provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Sistema Único de Saúde
(SINAN) do Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS) da Fundação de Vigilância em
Saúde do Estado do Acre (FVS–AC). As variáveis utilizadas foram: gênero, faixa etária, forma de
contágio, distribuição por regional e município, perímetro e sazonalidade. Foi calculado o Coeficiente
de Frequência (número de casos dividido pela população da localidade no ano pesquisado
multiplicado por 100 mil habitantes). Os resultados confirmaram a ocorrência de 42 casos positivo da
doença em relação aos 139 casos notificados no período analisado, tendo um aumento de 300% em
2016, quando comparado com 2015, apresentando um coeficiente de frequência de 3,06 para cada
100 mil habitantes. Constatou-se que a maior ocorrência foi na zona rural, entre os meses de julho a
outubro, na faixa etária de 0 a 30 anos, por transmissão via oral. Também foi observado que o
município de Feijó, na regional do Envira/Tarauacá, apresentou o maior número de casos confirmados
no Estado do Acre, o que preocupa, visto que esse município é o maior produtor de açaí do estado, o
que vem de encontro com a principal via de transmissão que foi a oral. Essa que também é relatada
nos outros estados da região amazônica.
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Resumo

A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, endêmica e altamente transmissível que se caracteriza
por paroxismos de tosse seca. É uma doença respiratória de notificação compulsória nacional,
causada pela bactéria Bordetella pertussis. Em 2014, no Brasil, a vacina dTpa (Difteria, Tétano,
Pertussis acelular), foi incluída no calendário vacinal da gestante e deve ser administrada em cada
gestação. Essa imunização reduz consideravelmente a morbidade e mortalidade por coqueluche nos
menores de 6 meses, com uma eficácia de 90%, além de ser segura para a mãe e filho. O presente
estudo tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico de gestantes não vacinadas com a vacina
tríplice bacteriana acelular. Trata-se de um estudo descritivo transversal realizado numa maternidade
SUS, em uma cidade da região metropolitana do Recife, no período de Julho de 2016 a Julho de
2017, envolvendo 917 puérperas internadas. A coleta dos dados ocorreu por meio da aplicação de um

questionário às puérperas e análise dos prontuários. Após a análise dos dados, foi verificado que
78,8% das puérperas foram vacinadas com dTpa, durante sua gestação, e 21,91% não. Foi verificado
que as puérperas não vacinadas com dTpa, 17,9% tinham idade menor ou igual a 18 anos, 25,37%
estudaram até o ensino fundamental e 63% tiveram menos que 6 consultas de pré-natal. O motivo
mais relatado para não terem sido vacinadas foi terem feito a vacina na última gestação. Foi possível
evidenciar uma boa cobertura vacinal da dTpa no grupo estudado, porém não atingiu a meta de 95%
de cobertura preconizada pelo Ministério da Saúde. Observa-se que mais de ¼ das mulheres não
vacinadas para dTpa apresentam escolaridade baixa, isso pode ter refletido numa falta de
conhecimento sobre a importância da vacinação, associado a um acompanhamento não adequado
durante o período de pré-natal que não favoreceu a recomendação. Chama a atenção também o
motivo relatado para não vacinação na atual gestação, sugerindo que possa estar existindo falhas na
recomendação da vacinação por parte dos profissionais de saúde. Conhecer o perfil epidemiológicos
das gestantes não vacinadas com a dTpa, ajuda a conhecer quais os fatores podem contribuir para a
não vacinação e assim adotar intervenções mais eficazes. É notório a importância de investimentos na
educação em saúde das gestantes, visando levar conhecimento e prevenir agravos na saúde dessa
população e favorecer a educação permanente dos profissionais sobre a vacinação na gestação.
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Resumo
Introdução: A sífilis é uma doença infectocontagiosa tratável que afeta principalmente indivíduos sexualmente ativos, com destaque
para mulheres em idade fértil. Em 2008, foram descritos 1 milhão e 400 mil casos novos de sífilis em gestantes em todo o mundo,
enquanto no Brasil notificaram-se 169.656 casos de 2005 a 2016. Na vigência de tratamento inadequado ou ausente, a sífilis pode ser
transmitida para o feto em qualquer idade gestacional ou fase da doença, responsável por 50% dos natimortos no mundo. O aumento
progressivo da incidência de sífilis congênita concomitante à elevação de notificações desta em gestantes evidencia que, embora a
doença esteja sendo detectada durante a gravidez, o tratamento não tem sido realizado com excelência. Objetivo: Analisar o perfil
epidemiológico das gestantes portadoras de sífilis no município de Salvador-BA no período de 2009 a 2016 e descrever as
características demográficas, clínicas, diagnósticas e terapêuticas. Desenho do estudo: Descritivo, observacional, com dados
agregados e secundários. Métodos: Foram analisadas todas as gestantes com sífilis de Salvador-BA notificadas no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Com os dados coletados foi construído um Banco de dados no Programa Excel do
Microsoft Office. Para variáveis quantitativas foi utilizado a mediana com Intervalo Inter Quartil (IQQ), de acordo com os pressupostos de
normalidade. Para variáveis qualitativas foi utilizada apenas a distribuição absoluta e percentual. Resultados: Foram diagnosticadas
3.414 gestantes portadoras de sífilis, com aumento de 625,6% entre 2009 e 2016. A taxa de incidência anual foi ascendente (R²=0,962
β=4,965 p=0,000). A faixa etária de 21 a 30 anos teve maior notificação, com 1549 gestantes (45,37%) e a cor da pele predominante foi
parda com 1742 (51,02%). A sífilis latente foi a classificação clínica principal, somando 728 mulheres (21,32%). O teste não treponêmico
(VDRL) foi reativo em 2688 gestantes (78,73%) enquanto 1982 (58,08%) foram reativas ao teste treponêmico. O esquema de tratamento
mais utilizado foi Penicilina G Benzatina 7.200.000 UI em 1472 (43,11%) gestantes e o parceiro foi tratado em 533 casos (15,61%).
Conclusão: A sífilis gestacional apresentou um aumento significativo de incidência no período estudado na cidade de Salvador-BA. O
estudo demonstra falhas na qualidade da atenção desde o diagnóstico tardio até tratamento ineficaz dos parceiros.
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Resumo

A vacinação é uma importante intervenção a ser realizada no pré-natal, e deverá ser priorizada. A
imunização na gestante permite tanto a proteção materna, quanto a do concepto, pela via
transplacentária e amamentação. No período da gestação são indicadas as vacina contra difteria e
tétano (dT), a vacina contra difteria, tétano e coqueluche acelular (dTpa), a vacina recombinante
contra hepatite B e a vacina contra influenza. Traçar o perfil epidemiológico das gestantes imunizadas
pela dTpa, dT e gripe numa maternidade do sistema único de saúde (SUS). O estudo foi do tipo
descritivo transversal realizado numa maternidade localizada na região metropolitana do Recife, no
período de Julho de 2016 a Julho de 2017 e envolveu 1168 puérperas. A coleta dos dados ocorreu por
meio da aplicação de um questionário e da análise dos prontuários. De acordo com os dados
analisados, foi possível identificar que 61,3% das puérperas foram imunizadas durante sua gestação
pela dTpa, 50% pela dT e 47,1% pela da gripe. Em torno de 81,6% são residentes da região
metropolitana do Recife, e 16,7% tinham idade igual ou menor que 18 anos. 25,3% estudaram até o
ensino fundamental e 46,6% até o ensino médio. 19,2% fizeram menos de 6 consultas de pré-natal.
Verificamos uma grande quantidade de mulheres não vacinadas. A meta de 95% de cobertura vacinal
não ocorreu em nenhum imunobiológico estudado. Tal fato pode ter relação com pouco
acompanhamento no pré-natal, visto que quase 1/5 das mulheres tiveram número de consultas de
pré-natal abaixo do preconizado pelo ministério da saúde. Foi identificado também uma sobreposição
na aplicação de imunobiológicos, gestantes sendo imunizadas para dT e para dTpa na mesma
gestação, configurando falha na recomendação vacinal por parte dos profissionais de saúde. Tal
achado pode estar relacionado à desinformação sobre o assunto. Conhecer o perfil epidemiológico
das gestantes não vacinadas ajuda a conhecer quais os fatores de risco que podem estar ligados a
esta ocorrência e assim intervir de maneira mais acertiva. Os dados apresentados reforçam a
importância de consolidar as recomendações de vacinação nas gestantes junto aos profissionais de
saúde e da educação em saúde da população, buscando levar conhecimento e prevenir agravos na
sociedade.
Cobertura vacinal, Gestantes, Imunização
Palavras-chaves: Cobertura vacinal, Gestantes, Imunização

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DAS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR AMEBÍASE NA CIDADE
DE FLORIANO, PIAUÍ

Autores

Hemerson Saraiva Paulino 1, EMANUEL PEREIRA DIAS MOREIRA 1, William Paulo
Gomes de Brito 1, Jeniffer Oliveira de Sousa 1, ANA Beatriz Rufino dos Santos 1, Alyna
Silva Soriano Walter 1, Wagner Martins Fontes do Rêgo

Instituição 1 UFPI - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI (BR 343, KM 3,5 - BAIRRO MELADÃO
CEP 64808-605)
Resumo

A amebíase intestinal, causada pelo protozoário Entamoeba histolytica; afeta a população em geral,
atingindo, em maior proporção, pessoas que vivem em áreas com sistema de saneamento básico
rudimentar. A transmissão se dá pela ingestão de alimentos ou água contaminados por fezes
contendo cistos amebianos maduros. Estima-se que mais de 10% da população mundial estão
infectados por E. histolytica. Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar a morbidade hospitalar
relacionada à amebíase em Floriano, Piauí. Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa, descritiva e
retrospectiva. O cenário do estudo foi a cidade de Floriano, estado do Piauí. Sua população foi
estimada, em 2018, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 58.969 habitantes.
A coleta dos dados foi feita no Sistema de Informações Hospitalares (SIH), Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). As variáveis analisadas foram sexo, faixa etária,
raça/cor e meses do ano, entre 2008 e 2017. No período analisado, tiveram apenas quatro casos de
amebíase em Floriano. Em relação ao sexo, predominou o masculino (n=3; 75%). Quanto à faixa
etária, as internações ocorreram no grupo de 20 a 29 anos (n=3; 75%) e de 40 a 49 anos (n=1; 25%).
Em se tratando da raça/cor, a maior prevalência foi em pardos (n=3; 75%). As internações
hospitalares ocorreram nos meses de janeiro (2015), julho (2014) e setembro (2011 e 2016). Esse
dado é de suma importância, tendo em vista que poderíamos utilizá-lo como indicador e como fonte
de orientação para população, dos meses mais propícios a ser diagnosticados com a presença de
amebíase no organismo. Outro estudo, também no Piauí, na cidade de Geronte de Parnaíba, relatou
alta prevalência desta enteroparasitose na população. Assim, medidas que fortaleçam a convicção
acerca da importância da prevenção, através da melhoria das condições de saneamento básico,
socioeconômicas, de educação em saúde e da qualidade nas análises clínicas devem ser

asseguradas, como principais medidas de combate a essa doença em Floriano. Conclui-se que o
perfil epidemiológico das internações hospitalares em Floriano é, na maioria, de homens, adultos e
pardos. Interessante a faixa etária infantil não ser prevalente e, assim, acredita-se que essa doença é
subnotificada em Floriano. A baixa morbidade ocasionada pela amebíase em Floriano, necessita
melhorias na qualidade do saneamento básico da cidade e propagação de informações profiláticas
sobre a doença.
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Resumo

A doença de Chagas (DC) ou tripanosomíase americana tem como agente causador da DC é o Trypanosomacruzi, um protozoário
flagelado. Seu ciclo biológico inclui um hospedeiro triatomíneo, rotineiramente chamados barbeiros, dos gêneros Panstrongylus,
Rhodnius e Triatoma. Nos vertebrados, o T. cruzi circula na corrente sanguínea e multiplica-se nos tecidos. É uma zoonose que afeta de
18 milhões de pessoas na América Latina, na qual mais de 100 milhões de pessoas estão expostos ao risco desta infecção. Assim, o
objetivo deste estudo foi verificar a morbidade hospitalar por doença de Chagas no Piauí. Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa,
descritiva e retrospectiva. O cenário de estudo foi o estado do Piauí, com população estimada, em 2017, de 3.219.257 habitantes. Os
dados foram coletados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS). O período de análise foi de 2008 a 2017, considerando as variáveis sexo, faixa etária, raça/cor, municípios e ano de
atendimento. No período analisado, ocorreram 33 hospitalizações por DC no Piauí. Estes casos foram registrados em apenas nove
(4,0%) cidades piauienses: Teresina, Floriano, São João do Piauí, Oeiras, Bom Jesus, Luís Correia, Curimatá, Paulistana e Parnaíba.
Em relação ao sexo, o mais prevalente foi o feminino (n=19; 57,8%). A faixa etária que mais ocorreu foi de 50 a 59 e 70 a 79 anos (n=8;
24,2%). Quanto à raça/cor, somente a parda foi referida (n=14; 42,4%), mas o quesito “sem informação” teve maior número (n=19;
57,6%).Com os dados obtidos podemos observar que na capital foi mais acometida com internações por esta enfermidade,
demonstrando ser o maior centro de assistência médica do estado. Conforme literatura que detalha o ciclo biológico e a patogenia do T.
cruzi, a faixa etária acometida reflete a longevidade da gênese dos sinais clínicos que necessitam de Atenção Terciária. Em um estudo
de morbidade na Caatinga do Piauí observou que a morbidade cardiológica decorrente da DC teve alto índice de cardiomegaliae
megaesôfago. Esta pesquisa e outra realizada no município de João Costa, no Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí explicam que
a baixa frequência de infecção chagásica na infância indica controle da transmissão vetorial. Conclui-se que o perfil de internações
hospitalares por DC no Piauí é, na maioria, de mulheres, pardas e adultas e idosas.
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Resumo

A Síndrome da Imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma manifestação clínica avançada da infecção
pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). Apresenta-se como problema de grande preocupação
para a esfera da saúde pública mundial, em virtude do contínuo crescimento da infecção na
É

população. É uma doença de notificação compulsória através da vigilância epidemiológica em todos
os níveis de atenção do sistema de saúde, sendo incluídas no Sistema Nacional de Agravos de
Notificação (SINAN) gerando dados que ajudam no processo de conhecimento do perfil das doenças.
Portanto o estudo tem como objetivo conhecer a prevalência das notificações de HIV/AIDS na
população do município de Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Trata-se de um
estudo epidemiológico, quantitativo e descritivo com coleta de dados retrospectivos a partir plataforma
on-line do banco de dados do site do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS) no período de 2010 a 2015. Foram incluídos todos os casos notificados
que tiveram a sorologia confirmada para vírus HIV. De acordo com as informações obtidas foram
encontradas 3409 notificações em todo estado, onde 1393 ocorreram no município de Campo Grande,
com uma média de 233 casos por ano. Dentre as notificações a maioria era do sexo masculino (888),
baixo nível de escolaridade (284) e faixa etária maior que 24 anos. De acordo com a categoria de
exposição em indivíduos do sexo masculino a partir de 13 anos foi notificados a maior parte dos casos
em indivíduos heterossexuais, possibilitando a observação da desmitificação da definição de “grupo
de risco” que antes eram apenas homossexuais, usuários de drogas injetáveis, hemotransfundidos e
prostitutas. Campo Grande - MS não faz parte da região com maior detecção de casos, porém por
possuir uma média aproximada de 233 casos por ano e considerando o elevado número de habitantes
que a cidade possui, este é um valor que pode ser decrescido. Sendo assim o presente artigo sugere
que uma das ferramentas efetivas para controlar e diminuir os casos é a promoção da saúde a partir
da educação e conscientização da população. Neste sentido, as equipes de atenção básica à saúde
poderiam desenvolver ações voltadas para a conscientização em conjunto com as escolas e
comunidades, possibilitando prevenção, diagnóstico precoce e minimização das complicações.
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Resumo

Com o aumento da expectativa de vida e o desenvolvimento da indústria farmacêutica, com
medicações que melhoram o desempenho sexual e reposição hormonal, observou-se um aumento da
incidência de HIV/AIDS na população idosa no Brasil. Além disso, a invisibilidade existente em relação
a sexualidade dos idosos, ocasiona uma falta de abordagem dos profissionais de saúde durante as
consultas a respeito dos métodos de prevenção de infecções sexualmente transmissivéis (IST’s) e
consecutivamente da contaminação com o vírus HIV. Desse modo, objetivou-se analisar os casos
notificados de HIV entre idosos em um hospital de referência em infectologia no Ceará. A pesquisa
trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, de natureza descritiva. A população do estudo foi
composta pelos casos notificados de HIV/AIDS no ano de 2017 atendidos em um Hospital referência
em doenças infectocontagiosas do estado do Ceará. Os dados foram extraídos do Núcleo Hospitalar
de Epidemiologia do Hospital. As variáveis relacionadas foram: sexo, faixa etária, evolução do caso e
mês de da descoberta/notificação. Após a coleta, os dados foram tabulados utilizando o Excel. A
análise dos dados foi realizada por meio de frequência absoluta e relativa. Nesse hospital foram
notificados 38 casos de idosos com HIV positivo no ano de 2017. Observou-se que o sexo masculino
se sobressaiu (31 - 81,6%), tendo a faixa etária de 63 a 64 anos os indivíduos mais atingidos (31,6%).
O mês de maior ocorrência de notificação foi janeiro (7 - 18,4%) casos. Em relação a evolução do
caso foi possível observar que a maioria dos pacientes estavam vivos no período (31 - 81,6%), com
registros de óbitos em decorrência da AIDS (4 -10,5%) mortes por outras patologias (3 – 7,9%).
Pode-se notar que apesar do aumento de casos de HIV/AIDS entre a população idosa no Brasil, são
poucas as informações acerca da percepção dessa faixa etária em relação a temática. Com isso, se
faz necessário um maior enfoque nas campanhas educativas, sendo elas, dirigidas também à
população idosa. Além disso, é de suma importância que os profissionais da saúde sejam
sensibilizados e capacitados para abordar a questão da sexualidade com essa população, a fim de
prevenir a contaminação com o vírus HIV.
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Resumo
A ascaridose, popularmente conhecida como lombriga, é uma enteroparasitose de ampla distribuição mundial, ocasionada pelo
nematelminto Ascaris lumbricoides; cuja transmissão se dá pela ingestão de água e alimentos contaminados. Tem o ser humano como
hospedeiro definitivo, sendo as crianças o público mais atingido. A manifestação dos sintomas varia de acordo com o número de
parasitos adultos albergados pelo indivíduo. Considera-se, ainda, que está intimamente associada a condições socioeconômicas baixas
e saneamento básico inadequado. Em razão da alta prevalência de parasitoses e da escassez de estudos com essa temática, faz-se
indispensável a produção de pesquisas como essa. Diante disso, este trabalho teve como objetivo apresentar variáveis epidemiológicas
relacionadas à mortalidade por ascaridose no Brasil. Trata-se de um estudo transversal, com abordagem quantitativa, descritiva e
retrospectiva. O estudo teve como cenário o Brasil, país com cerca de 200.000.000 habitantes e cinco macrorregiões: Norte, Nordeste,
Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Foram utilizados registros de óbitos por escabiose no Brasil, no período de 2013 a 2017, dispostos na
plataforma do Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), da Coordenação-Geral
de Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS); empregando-se as variáveis sexo, raça/cor e faixa etária. No período analisado,
foram registrados 102 óbitos por ascaridose no Brasil. No que diz respeito ao sexo, o feminino foi o mais acometido (n=58; 56,86%).
Quanto à raça/cor, indivíduos pardos prevaleceram (n=60; 58,82%). No que tange à faixa etária, houve predomínio de crianças com
idade de 01 a 04 anos (n=51; 50%). Em relação ao período de ocorrência, abril foi o mês com maiores registros (n=14; 13,73%),
enquanto que o ano foi 2015 (n=28; 27,45%). Os estados mais atingidos foram Maranhão e Pará (n=14; 13,73%). A maioria das
literaturas não declara o óbito como complicação da parasitose. Cita-se, ainda, como fator de explicação à alta prevalência dessa
helmintose em crianças, o hábito de realizar atividades em contato com o solo; bem como o fato de que inúmeros indivíduos neste grupo
etário nunca foram vermifugados. Pode-se concluir que os óbitos por ascaridose no Brasil ocorreram, majoritariamente, nos estados do
Pará e Maranhão, sendo eles de pessoas do sexo feminino, pardas e com idade de 1 a 4 anos.
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Resumo
Mensura-se que cerca de 450 milhões de pessoas/ano são acometidas por parasitoses intestinais em todo o globo. No Brasil,
foram 51.413 indivíduos, em 2017. A enterobiose é ocasionada pelo helminto nematódeo Enterobius vermicularis, cuja
transmissão se dá pela ingestão dos ovos em água e alimentos contaminados. Em virtude da insuficiência de estudos com
essa temática e do fato de que doenças parasitárias possuem uma alta prevalência, faz-se necessário o desenvolvimento de
pesquisas afins. Desta forma, este trabalho teve como objetivo apresentar variáveis epidemiológicas concernentes à
mortalidade por enterobiose no Brasil. Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa, descritiva e retrospectiva. O Brasil,
cenário do estudo, possui cerca de 207,7 milhões de habitantes, área de 8.516.000 km² e está dividido em cinco
macrorregiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Foram utilizados registros de óbitos por enterobiose no Brasil,
no período de 2008 a 2017, dispostos na plataforma do Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM), da Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS);
empregando-se as variáveis sexo, raça/cor e faixa etária. No período analisado, houve registro de 32 óbitos por enterobiose
no Brasil. No tocante ao sexo, houve predominância de indivíduos masculinos (n=18; 56,3%). Considerando o grupo etário, a
população com idade de 80 anos ou mais predominou (n=11; 34,4%). A respeito da raça/cor, a maior quantidade de óbitos foi
entre pessoas pardas (n=22; 68,8%). Quanto ao mês, houve maior ocorrência em junho (n=6; 18,8%). Em concernência ao
ano, 2009 foi o período com maior número de óbitos (n=12; 37,5%). No que se refere à localidade, o estado da Bahia foi o
mais atingido (n=14; 43,8%). Como observado, a enterobiose levou ao óbito principalmente idosos, o que diverge do
apresentado pelo Guia de Bolso, Doenças Infecciosas e Parasitárias, que nega a capacidade letal desta parasitose, afirmando
que provoca unicamente alterações humorais nos pacientes. Ainda neste Manual do Ministério da Saúde, há a informação de
que este parasito é altamente prevalente em crianças. Uma atualização na literatura informa, ainda, que esta parasitose tem
alta prevalência em ambientes populosos, como asilos. Conclui-se que, de modo geral, os óbitos por enterobiose ocorreram,
predominantemente, em junho, na Bahia, em homens, pardos, com idade igual ou superior a 80 anos.
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Resumo
A escabiose, conhecida como sarna, é uma dermatose de ampla distribuição mundial, provocada por ácaros da espécie Sarcoptes
scabiei, cuja transmissão se dá pelo contato direto com indivíduos infestados ou fômites contaminados. Tal parasitose acomete seres
humanos, animais domésticos e selvagens. Acomete pessoas independentemente da etnia, faixa etária, sexo ou classe social, sendo
impossível a eliminação dos parasitos na ausência de tratamento. Por conta da alta prevalência de doenças parasitárias e da escassez
de estudos com essa temática, faz-se fundamental o desenvolvimento de pesquisas como essa. À vista disso, este trabalho teve como
objetivo apresentar variáveis epidemiológicas referentes à mortalidade por escabiose no Brasil. Trata-se de um estudo transversal,
quantitativo, descritivo e retrospectivo. O estudo tem como cenário o Brasil, país sul-americano, dividido em cinco regiões: Norte,
Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Foram utilizados registros de óbitos por escabiose no Brasil, no período de 2013 a 2017,
dispostos na plataforma do Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), da
Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS); sendo empregadas as variáveis sexo, raça/cor e faixa etária.
No período analisado, houve registro de 55 óbitos por escabiose no Brasil. No que se refere ao sexo, mulheres foram as mais
acometidas (n=29; 52,7%). Quanto à faixa etária, a população com idade infantil prevaleceu (n=15; 27,3%). Considerando a raça/cor, o
maior número de óbitos foi registrado entre pessoas pardas (n=25; 50,0%). Com relação ao período de ocorrência, houve maiores
registros de óbitos no mês de janeiro (n=10; 18,2%) e no ano de 2010 (n=10; 18,2%). No que diz respeito à localidade, a região Sudeste
teve mais óbitos (n=28; 50,9%), sendo o estado do Rio de Janeiro o mais atingido (n=12; 21,8%). A região Sul, durante o período
analisado, não registrou nenhum óbito por escabiose. Divergindo do exposto pelo trabalho, algumas literaturas afirmam que a escabiose
é uma parasitose não-letal, tendo, assim, pouca importância patogênica. Além disso, alguns autores declaram, ainda, que é a dermatose
mais comum no mundo, evidenciando a necessidade de desenvolver medidas profiláticas e terapêuticas relativas à parasitose. Concluise, então, que, no período analisado, vieram a óbito, majoritariamente, crianças pardas, do sexo feminino, em decorrência da escabiose.
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Resumo

Introdução : A OMS declarou a tuberculose como estado de emergência há uma década, a qual é
ainda causa de morte com alta prevalência, principalmente em adultos. Nesse aspecto, o Brasil ocupa
o 15º lugar dentre os 22 principais países responsáveis pela estimativa de 80% do total de casos no
mundo. Visando reverter essa situação, foi criado o Programa Nacional de Controle a Tuberculose,
utilizando-se da Estratégia de Saúde da Família para combater, controlar e prevenir a doença.
Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico dos pacientes portadores de tuberculose no período de 20152017 na USF São Joaquim. Desenho de Estudo: Trabalho transversal de caráter quantitativo.
Métodos: O trabalho abrangeu 30 pacientes atendidos pela USF São Joaquim (Belém-PA) portadores
de tuberculose no período entre 2015 e 2017. Foram analisadas variáveis como sexo, idade,
gravidade da tuberculose, sítios de infecção, tipo de entrada, diagnóstico de HIV por meio dos
prontuários dos pacientes e desfecho da doença. Resultados: De acordo com os dados colhidos,
constatou-se que a população analisada apresentou uma idade média de 41,72 anos. Houve
predominância dos casos de tuberculose no gênero masculino (60%), destacando-se a forma clínica
pulmonar (100%), com a entrada sendo feita geralmente por caso novo (95%) em comparação com
reincidência (5%). Além disso, o desfecho da doença foi de cura em 70% dos pacientes e de

abandono do tratamento em 30%. Discussão: O trabalho encontrou resultados semelhantes ao da
literatura científica, visto que dados como sexo e forma clínica coincidem com o de diversos artigos. A
detecção de casos novos está de acordo com a meta do modelo de controle da tuberculose atual, no
entanto, a taxa de abandono foi elevada, evidenciando a necessidade de uma melhora no tratamento
deste paciente a longo prazo. Conclusão: Foi possível, por meio desta pesquisa, o conhecimento do
perfil clínico-epidemiológico de uma parcela da população diagnosticada com tuberculose atendida na
USF São Joaquim. Percebe-se que a doença está sendo registrada frequentemente na atenção
básica e exige medidas e estratégias de prevenção e tratamento da doença, visando diminuir o
número de casos a nível regional.
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Resumo
A Tuberculose, doença infectocontagiosa que afeta prioritariamente os pulmões, é causada com frequência pela espécie da bactéria
Mycobaterium tuberculosis. Ampla manifestação em imunodeprimidos e associação a fatores de risco, como tabagismo, diabetes e
vulnerabilidade social, implicam no agravamento da doença. Ademais, expansão populacional provocada pela implantação da Usina
Hidroelétrica (UHE) Belo Monte no município de Altamira urge análise dos impactos sociodemográficos em relação à Tuberculose. O
objetivo deste trabalho é descrever perfil epidemiológico dos casos novos de tuberculose pulmonar e extrapulmonar no município de
Altamira, Pará, baseado em estudo epidemiológico descritivo com delineamento transversal, cujos dados, referidos entre 2013 e 2017,
foram obtidos na Secretaria Municipal de Altamira. Entre 2013 e 2017, 91,2% de 181 novos casos de tuberculose se enquadraram em
tuberculose pulmonar. O ano de 2017 apresentou o maior número de novos casos no período analisado, com aumento expressivo na
quantidade de casos em relação a 2013. Houve maior número de diagnósticos na faixa entre 20 e 29 anos, com aumento razoável dos
casos em relação a 2013. A enfermidade afetou principalmente pardos. Vale destacar aumento significativo do número de casos em
Indígenas em relação a 2013. Ademais, a doença acometeu homens com maior frequência, com crescimento razoável de novos casos
neste gênero em relação a 2013. Em relação à tuberculose pulmonar, evidenciou-se considerável redução no índice de cura em
comparação a 2013. Abandono de tratamento correspondeu a valores moderados, apesar de aumento abrupto relativamente a 2013
(37,9%); Óbitos por tuberculose e por outras causas representam índices mínimos. No que se refere à Tuberculose extrapulmonar,
avaliou-se cura da doença na maioria dos casos e uma fração significativa de óbitos. A partir da análise dos dados, constatou-se que,
possivelmente, os efeitos do crescimento populacional provocado pela implementação da UHE Belo Monte possam estar associados
aos índices anuais crescentes de novos casos no município de Altamira. Dessa forma, torna-se necessário proceder políticas públicas
apropriadas com intuito de investigar comorbidades e fatores de risco associados à tuberculose, promover atenção em saúde ao
indígena e proporcionar orientação clara sobre a importância da autonomia do cuidado e continuidade do tratamento.
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Resumo

A raiva é considerada uma das zoonoses de maior importância em saúde pública, por se caracterizar
como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É transmitida ao
homem pela penetração do vírus presente na saliva do animal infectado (mamíferos) através de
mordedura, lambedura e/ou arranhadura. No Estado do Tocantins, até o momento, foram confirmados
10 casos de raiva em humanos, sendo 5 transmissões por cães entre os anos de 1991 a 1999, e 5 por
quirópteros (morcegos), entre os anos de 2002 a 2017. Este estudo teve como objetivo caracterizar o
perfil epidemiológico dos atendimentos antirrábicos oriundos de agressões por quirópteros, em
indivíduos residentes no Estado do Tocantins, entre os anos de 2013 a 2017. Foram utilizados dados

do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) com posterior análise quantitativa. No
total foram notificadas 318 agressões por quirópteros, distribuídos em 83 municípios do Tocantins,
sendo os municípios de Palmas (13%), Conceição do Tocantins (9%), Araguaína (6%), Gurupi (5%) e
Porto Nacional (4%) os que mais registraram casos. Quanto ao perfil epidemiológico dos indivíduos, a
maioria era do sexo masculino (66%); faixa etária de 20 a 59 anos (66%); escolaridade até ensino
médio completo (59%); e residentes na zona urbana (67%). Apesar de controlada, a raiva ainda tem
se evidenciado por óbitos em humanos no estado, sendo os quirópteros, os responsáveis pela
transmissão da doença nos últimos casos. Como ação de vigilância epidemiológica do programa da
raiva, a Secretaria de Estado da Saúde firmou parceria com a Agência de Defesa Agropecuária do
Tocantins (ADAPEC) e repassa continuamente informações sobre as agressões por quirópteros em
humanos aos técnicos da equipe de captura de morcegos desta agência, que realizam a localização
das colônias e o controle populacional dos quirópteros hematófagos em todo o estado. Esta parceria
também compreende ações de educação em saúde aos profissionais de saúde e população em geral,
e é de suma importância para a prevenção da raiva humana e o controle destas agressões em
humanos.
Palavras-chaves: Quirópteros; Raiva Humana; Vigilância em Saúde Pública.
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Resumo
Introdução: O tracoma é uma ceratoconjuntivite bacteriana crônica palpebral e redicivante. É uma doença negligenciada e
constitui a mais importante causa de cegueira evitável do mundo, geralmente acomete crianças desde os primeiros anos de
vida1,2. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico de crianças e adolescentes com tracoma no munícipio pernambucano de
Moreno. Desenho de estudo: Descritivo, transversal e quantitativo. Métodos: Estudo realizado através do banco de dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), onde coletou-se dados registrados, do período de 2010 a 2012,
sobre perfil clínico e sociodemográfico de crianças e adolescentes diagnosticados ou sob suspeita de tracoma, da cidade de
Moreno. A coleta de dados ocorreu de janeiro a junho de 2016. Os pontos da residência dos casos notificados foram feitos por
geoprocessamento e para análise estatística utilizou-se o programa Stata 12.0. Ademais, foi elaborado um mapa com a
escala de incidência do tracoma em Moreno usando o programa Terraview 4.2. As normas da resolução nº 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde3 foram respeitadas e a pesquisa foi aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa com CAAE
56813815.0.0000.5207. Resultados: 121 casos foram notificados ao SINAN de 2010 a 2012, sendo o ano mais incidente o de
2011 (115/100000hab), crianças de 5 a 9 anos representaram 50,4% dos casos, as meninas também foram as mais atingidas
(59,5%), 90% dos casos eram residentes da área urbana. Quanto a forma clínica, a mais incidente foi a folicular (n=120). O
local de maior potencial para transmissão era a escola. Discussão: Outros estudos4,5,6 apresentaram resultados semelhantes
aos nossos, quanto predominância do sexo feminino, faixa etária de 5 a 9 anos e forma clínica do tracoma. Durante o
geoprocessamento foi observado nos bairros periféricos que a pobreza e a falta de higiene contribuem significativamente para
a propagação da doença, corroborando com o translado da doença, que se constata pela urbanização dos casos. Conclusão:
O estudo mostra que o tracoma continua a ser uma doença negligenciada sendo ainda um importante problema de saúde
pública. Os dados encontrados apontam que o município de Moreno vem sendo atingido severamente pela doença, alertando
gestores e profissionais de saúde para ações que transformem positivamente esse cenário.
Palavras-chaves: Avaliação em saúde, Epidemiologia, Tracoma
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Resumo
Introdução: O surto de infecção pelo Zika Virus no Brasil teve inicio em 2015 concomitantemente a descoberta dos
possíveis achados de gravidade em recém-nascidos (RN) ligados a infecção por esse vírus, inicialmente a
microcefalia, que ganhou destaque no mundo. Em 2016, a Síndrome Congênita por Zika Vírus (SCZV) em RN foi
reconhecida pelo Ministério da Saúde (MS), englobando outros achados clínicos em RN além da microcefalia.
Conhecer o perfil dos casos de SCZV é importante para o delineamento desta doença. Objetivo: Traçar o perfil
epidemiológico dos casos confirmados de SCZV em RN e nas mães no Estado do Espírito Santo (ES). Metodologia:
Trata-se de um estudo de corte transversal e descritivo, com análise de dados secundários provenientes do banco
RESP (Resposta Emergencial em Saúde Pública). Foram incluídos os casos confirmados de SCZV notificados e
residentes no ES no período de 2015 a 2016. As variáveis coletadas da mãe foram: idade, município de residência,
município onde ocorreu a notificação, instituição onde ocorreu o parto (pública ou privada), e exames
complementares realizados (HIV, Toxoplasmose, Sífilis e Dengue). E as variáveis coletadas no RN foram: sexo, idade
gestacional, peso ao nascer, exames complementares realizados (TCC, PCR Zika, Toxoplasmose), mortalidade, e
classificação do RN de acordo com o novo protocolo do MS de fevereiro de 2018 para microcefalia.. A análise de
dados foi realizada com o auxilio do software STATA 13.Resultados: No período analisado, foram confirmados 49
casos de SCVZ. Destes, 29 (59,18%) RN’s nasceram pré-termo. Em relação aos nascidos vivos (n=46), a mediana do
Perímetro Cefálico (PC) foi de 30 cm. A média de idade das mães foi de 28,18 anos, sendo que 06 (12,24%)
apresentavam idade inferior a 18 anos.No ES, 13 municípios notificaram casos de SCVZ, sendo 11 (22,44%) desses
residiam no município de Cariacica. Quanto ao sexo do RN, 24(48,97%) eram do sexo feminino e 23 (46,93%)
masculino. Quanto à instituição onde ocorreu o parto, 35 (71,42%) foram em instituições públicas. Dos 49 RN’s, 30
(61,22%) apresentavam a microcefalia como sinal clinico para a SCVZ. Considerações: O estudo aponta a importância
do pré-natal realizado de forma efetiva e completa, o que não condiz com a realidade dos casos analisados. O prénatal é essencial para diagnóstico e prevenção de problemas futuros, e o suporte ofertado para a mãe de um RN com
SCVZ provável deveria ser mais abrangente e completo afim de determinar causas efeitos.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Arboviroses, Microcefalia, Zika virus
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Resumo
A esquistossomose é uma doença parasitária, causada pelo contato com o Schistosoma mansoni, principalmente em açudes
de água doce. Entre os principais sintomas estão dor abdominal, diarreia com sangue e hematúria. Em casos mais graves, o
paciente pode evoluir para hemoptise, hepatomegalia, esplenomegalia e ascite. O objetivo desse estudo é analisar os casos
de esquistossomose no estado do Ceará durante os anos de 2014 a 2017, avaliando variáveis como sexo, escolaridade, faixa
etária e zona de residência da população acometida. Esse estudo é ecológico, baseado em dados fornecidos pelo Sistema de
Informação em Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde. No período de 2014 a 2017, foram notificados 110
casos de esquistossomose na população cearense. 69% dos casos ocorreu no sexo masculino, contra 31% no sexo feminino.
Nos casos onde a escolaridade foi investigada, 6,9% ocorreram em analfabetos. 51,4% dos casos afetaram pacientes com
ensino fundamental incompleto, 9,7% ensino fundamental completo, 4,2% ensino médio incompleto, 16,7% em pacientes com
ensino médio completo e 11,1% em pessoas que frequentaram o ensino superior. No que se refere à faixa etária, 2,8% dos
casos afetaram a faixa entre 0 e 9 anos. A população de 10 a 19 anos constituiu 9,1% dos casos, e a faixa de 20 a 59 anos
apresentou 70,9% dos registros no período. Entre maiores de 60 anos, foram registrados 17,1% dos casos. Quanto ao local
de moradia, 70% dos episódios afetaram moradores da zona urbana, contra 27,2% em habitantes da zona rural ou periurbana
e 2,8% não informados quanto à habitação. Diante desses dados, observa-se a maior frequência de esquistossomose em
pessoas do sexo masculino, com menor nível de instrução (ensino fundamental incompleto) e com idade entre 20 e 59 anos.
Observa-se que a maior parte dos casos afeta moradores da zona urbana, o que sugere uma expansão do processo de
urbanização para as áreas periféricas dos municípios. Assim, é importante conscientizar a população quanto às formas de
prevenção, como cuidados com higiene corporal e saneamento básico.
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Resumo

Introdução: As infecções hospitalares (IH) são um problema de saúde pública, pois sobrecarregam
tratamentos de saúde nas instituições, prolongando o tempo de internação e elevando o número de
morbimortalidade em pacientes hospitalizados1.Objetivo: Avaliar o perfil epidemiológico de pacientes
que tiveram IH notificada à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar de um hospital público de
Recife. Desenho de estudo: Transversal, retrospectivo e quantitativo. Métodos: A amostra do estudo
foi 175 prontuários de pacientes internados no Hospital da Restauração (HR), com idade a partir de 18
anos e diagnosticados com, pelo menos, uma das seguintes IH: Infecção de trato urinário, infecção de
sítio cirúrgico, infecção de trato respiratório e infecção de corrente sanguínea, no ano de 2014. Os
dados foram coletados de setembro de 2015 a janeiro de 2016, através de um questionário adaptado
de Poveda (2004)2 com variáveis sociodemográficas, história clínica do paciente e condutas de
prevenção e tratamento das IH. Para avaliar o perfil epidemiológico dos casos foram calculadas
frequências percentuais das variáveis e suas respectivas distribuições, o nível de significância foi de
5%. As normas da resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde3 foram respeitadas. A
pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do HR sob parecer 1.043.495. Resultados: O
perfil predominante foi: idade entre 31-65 anos (41,7%), mulheres (55,4%), pessoas naturais e
procedentes do agreste de PE (49,8% e 50,1%, respectivamente), 1º grau incompleto (60%) e
trabalho informal (62,3%). Os diagnósticos mais prevalentes foram traumatismo crânio encefálico
(16%), hemorragia intracerebral (12,5%) e aneurisma cerebral (12%). Os patógenos mais comuns em
isolamentos de cultura foram acinetobacter (20%) e staphylococcus (17,7%), todos os pacientes
passaram por cirurgias e apenas 8% realizaram antibioticoprofilaxia. 36% foram a óbito em
decorrência de IH. Discussão: Trabalhos4,5,6 apontam que a educação da equipe de saúde pode ser a
medida mais importante para a prevenção das complicações advindas da IH. Alerta-se para o cuidado
com a lavagem das mãos, medida primordial na prevenção, aliada à sensibilização da equipe
favorecendo condições adequadas para a realização dos procedimentos invasivos. Conclusão: A IH é
um evento social e não, apenas, biológico requerendo investimentos científicos, tecnológicos e
humanos para prevenção e controle, pois situa-se em dimensões complexas do cuidado à saúde.
Palavras-chaves: Avaliação em saúde, Epidemiologia, Infecção hospitalar
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Resumo

Os acidentes de trabalho grave (ATG) constituem-se um importante problema de saúde pública devido
a seu impacto na morbimortalidade da população. Para o Sistema Único de Saúde (SUS), configurase como ATG os ocorridos no exercício da atividade laboral, independentemente da situação
empregatícia e previdenciária do trabalhador, que acarreta dano à saúde, potencial ou imediato. São

de notificação imediata os acidentes fatais, com mutilações e os ocorridos em menores de 18 anos. O
objetivo do estudo foi descrever o perfil epidemiológico dos casos de ATG notificados no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e em formulário específico da plataforma do Centro de
Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Pernambuco (Cievs/PE) ocorridos em
Pernambuco. Trata-se de um estudo descritivo transversal. As análises foram feitas a partir de dados
secundários do SINAN (2007 a 2017) e do Cievs/PE (2015 a 2017). Foram notificados 8.482 casos no
SINAN e 559 casos no Cievs/PE. Com relação a variável tipo do acidente que estavam preenchidas,
76,2% foram acidentes típico e 23,8% de trajeto (n= 7.464). Dentre as principais ocupações
preenchidas (n=.4.053), destacam-se 18,7% dos acidentes em trabalhadores da agricultura e pecuária
e 11,8% em trabalhadores da construção civil. Os trabalhadores sofreram fraturas nos membros
superiores em 26,2% dos casos, traumatismos em regiões múltiplas do corpo em 5,4% e em 5,0%
amputações ao nível do punho e da mão. Estas lesões levaram a incapacidade temporária em 60,5%
das notificações, a incapacidade parcial em 6,5%, e ao óbito por acidentes de trabalho em 3,8% (n=
7.395). Com relação as variáveis analisadas, as ocupações que mais sofreram acidentes se
relacionam as atividades produtivas predominantes no Estado, sendo exercidas muitas vezes por
trabalhadores não registrados. Traumas em membros superiores e/ou mão costumam ter implicações
diversas quando comparados a outras regiões do corpo, porque podem limitar o indivíduo no exercício
de atividades básicas cotidianas, de forma permanente ou temporária, interferindo na sua qualidade
de vida. Considerando o elevado impacto dos acidentes para o SUS e para a previdência social, se
faz necessário um reforço nas ações de vigilância em saúde para notificação imediata dos casos e
elaboração de políticas públicas voltadas para prevenção e assistência no campo da saúde do
trabalhador.
Palavras-chaves: Acidente de Trabalho Grave, Saúde do Trabalhador, Vigilância em Saúde, SUS, SINAN
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Resumo
A raiva consiste em uma antropozoonose, caracterizada por uma encefalomielite viral aguda, causada por vírus da família
Rhabdoviridae, gênero Lyssavirus. O morcego hematófago Desmodus rotundus é o principal transmissor da raiva dos
herbívoros, o que traz prejuízos econômicos aos produtores rurais e risco à população humana. A Agência de Defesa
Agropecuária do Estado do Ceará através do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros é responsável pelas
ações de prevenção e controle. O objetivo do estudo foi descrever as características dos focos suspeitos de raiva dos
herbívoros no estado do Ceará, de 2015 a 2017. Realizou-se estudo transversal descritivo, através dos formulários de
investigação de doenças (FORM IN) e de exames para síndrome neurológica (FORM SN). As variáveis estudadas foram ano
de notificação, ocorrência por núcleo regional e município, origem da notificação, espécie acometida e resultado laboratorial.
Os dados foram analisados através do programa Stata® 11.2. O ano de 2017 teve 43,8% das notificações, seguido do ano de
2015 (28,4%) e 2016 (27,9%). Os produtores rurais notificaram 39,4% dos eventos, seguidos de notificações por terceiros
(36,1%) e 24,5% pelo serviço veterinário oficial. As regionais Cariri e Vale do Jaguaribe foram responsáveis por 46,2% dos
atendimentos e apenas o município de Aurora obteve 13,5% das notificações. Das notificações, 61% foram da espécie
bovina, seguida por morcego hematófago (20,7%). Das amostras analisadas, 38,9% foram positivas. As atividades de
vigilância ativa nas propriedades, cadastramento de abrigos e captura de morcegos hematófagos têm sido realizadas
principalmente nas regionais Cariri e Vale do Jaguaribe, embora os maiores rebanhos bovinos encontrem-se nas regionais
Centro-Sul e Sertão Central. O município de Aurora teve um caso humano de raiva por transmissão de morcego hematófago
em 2016, sendo realizado um intenso trabalho de vigilância na região. O alto percentual de amostras positivas mostra a
necessidade contínua do trabalho para prevenção de casos em animais e seres humanos. A vigilância da raiva dos
herbívoros é realizada em parceria com as Secretarias de Agricultura, Saúde e Ematerce, com atividades de sensibilização
aos produtores rurais. A vigilância da raiva dos herbívoros deve abranger de forma homogênea as regiões do estado, por
meio da melhoria da vigilância ativa e sensibilização dos produtores quanto à notificação de casos suspeitos de enfermidade
nervosa.
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Resumo
O ebola é uma infecção viral causada pelo ebolavírus, que possui cinco subespécies dentre as quais quatro são
transmissíveis ao ser humano. Os morcegos da Família Pteropodi são reservatórios da doença cuja transmissão se dá por
meio do contato com os fluidos de uma pessoa contaminada (viva ou morta) ou com objetos contaminados. De acordo com a
Organização das Nações Unidas (ONU), em 2014, mais de quatro mil pessoas morreram em decorrência da doença em oito
países, dentre eles Serra Leoa, Guiné e Libéria tiveram os maiores índices de mortalidade. Devido à alta letalidade da doença
e semelhança com outras infecções, torna-se necessário compreender os sintomas e ter um sistema de vigilância eficiente.
Assim, o objetivo deste estudo foi apresentar o perfil epidemiológico de mortalidade por infecção viral do ebola no Brasil.
Trata-se de um estudo de desenho transversal, com abordagem quantitativa, descritiva e retrospectiva. O estudo
epidemiológico tem como cenário o Brasil, um pais dividido em cinco macrorregiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e CentroOeste; que possui área de 8.516.000 km² e, em 2017, possuía mais de duzentos milhões de habitantes, segundo dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Os dados coletados foram adquiridos na plataforma do Ministério da
Saúde, utilizando-se as variáveis: sexo, raça e faixa etária, referente ao número de óbitos por Vírus Ebola, no decorrer de dez
anos (2008 a 2017). Durante os dez anos analisados, houve óbitos pelo vírus Ebola no Brasil somente nos anos 2014 e 2017.
No ano de 2014 houve dois óbitos no Brasil: um no estado do Ceará (sexo masculino, cor branca, entre 70 e 79 anos, vindo a
óbito no mês de dezembro) e outro em Goiás (sexo masculino, cor branca, entre 40 e 49 anos, vindo a óbito no mês de
fevereiro). Já em 2017, apenas uma morte foi registrada, no Maranhão (sexo feminino, cor branca, com mais de 80 anos de
idade, morrendo no mês de fevereiro). Os dados deste estudo divergem do exposto por algumas literaturas, que informam
que não há registros de casos humanos da doença em países americanos. A doença provocada pelo vírus Ebola é facilmente
disseminada, sendo, portanto, necessária, a difusão de informações sobre os casos nacionais. Não foram encontradas
referências em Boletins Epidemiológicos do Ministério da Saúde acerca de tais óbitos. Desta forma, conclui-se que os únicos
casos de óbito por Ebola, no Brasil, ocorreram em adultos da raça branca.
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Resumo
A amebíase, causada pelo protozoário Entamoeba histolytica, é adquirida pela ingestão de alimentos e água contaminados
com cistos maduros. Localiza-se no intestino grosso, mas pode ocasionar infiltração na mucosa intestinal, alcançando vasos e
atingindo outros órgãos. Possui altas mortalidade no mundo, perdendo apenas para malária, dentre as protozoonoses. Este
estudo teve como objetivo apresentar o perfil epidemiológico dos óbitos causados por amebíase no Brasil. Trata-se de
pesquisa transversal, quantitativa, descritiva e retrospectiva. O cenário de estudo foi o Brasil, com cerca de 207 milhões de
habitantes e é dividido em cinco macrorregiões, sendo elas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os dados foram
coletados do Painel de Monitoramento de Mortalidade CID-10, plataforma do Departamento de Vigilância e Agravos não
Transmissíveis e Promoção da Saúde (DANTPS), tendo como variáveis: sexo, raça, grupo etário e localidade (regiões
brasileiras); e período de 2015 a 2017. No período analisado houve 234 casos de mortalidade por amebíase no Brasil. Em
relação a faixa etária, a amebíase foi mais prevalente em pessoas com idade de 80 anos ou mais (n=91;38,9%). Sobre raça,
a maior prevalência foi entre os pardos (n=108; 46,2%). Já referente ao sexo, a diferença foi pequena entre masculino (n=119;
50,9%) e feminino (n=115; 49,1%). Quanto ao mês, notou-se mais casos no mês de abril (n=28; 12,0%). Com relação aos
estados, observou-se maior número de casos em São Paulo (n=39; 16,7%). Neste estudo, verificou-se maior mortalidade em
idosos, no entanto, na literatura disponível a cerca de outras formas clínicas da amebíase, verificou-se que o abcesso
hepático amebiano é mais frequente em adultos. Diferentemente de um estudo realizado em Recife, PE, nos quais os autores
afirmam que naquela localidade não há casos de E. histolytica, este estudo observou que esse é o sexto estado com maior
número de óbitos por amebíase no país. Os dados deste estudo corroboram com demais da literatura na prevalência de
mortalidade por amebíase entre homens. Conclui-se que, de modo geral, o perfil epidemiológico dos óbitos foi homem, pardo
e idoso. Ademais, considera-se que deve haver uma mais efetiva propagação de informações relacionadas à parasitose, com
vistas em minimizar os impactos por ela causados.
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Resumo

A espécie Ascaris lumbricoides é um dos mais conhecidos nematódeos que parasita a espécie humana. É transmitido através
da ingestão dos ovos em estágio infectante presentes em alimentos ou objetos contaminados com fezes liberadas pelo
hospedeiro definitivo. A maior incidência é registrada nas regiões com carência em infraestrutura urbana. Estima-se que 31%
das populações em regiões endêmicas são acometidas pelo parasita no mundo e, no Brasil, aproximadamente 39% da
população está infestada pelo parasito. À vista disso, esse trabalho tem objetivo de demonstrar dados de mortalidade por
Ascaris lumbricoides no Brasil. Trata-se de um estudo de desenho transversal, com abordagem quantitativa, descritiva e
retrospectiva. Este estudo epidemiológico tem como cenário o Brasil, que possui 8.515.759,090 km2 (IBGE,2017) e segundo
estimativa do IBGE em 2018 possui mais de 200.000.000 habitantes. Segmentado em cinco regiões: Sudeste, Sul, Centrooeste, Norte e Nordeste (IBGE, 2006). Os dados foram retirados do banco de dados do Ministério da Saúde. As variáveis do
perfil epidemiológico utilizadas para delimitar o cenário da pesquisa foram: sexo, faixa etária, raça/cor e estados brasileiros;
nos anos de 2008 a 2017. No período dos dez anos analisados, tiveram, ao todo, 250 óbitos por ascaríase no Brasil. Levando
em consideração os meses, há predomínio de mortes em julho (n=27; 10,8%) e agosto (n=33;13,2%). Em relação ao sexo, a
população feminina (n=138; 55,2%) predominou. No que diz respeito a raça/cor, houve um grande predomínio do número de
óbitos na raça/cor parda (n=134; 53,6%). Quanto aos grupos etários, houve mais óbitos no grupo etário de um a quatro anos
de idade (n=140; 56,0%). O Brasil se insere entre os países mais parasitados por Ascaris lumbricoides. Apesar do índice de
mortalidade sofrer influência de outros indicadores, os fatores de maior importância constituem faixa etária e condições
socioeconômicas. O número de óbitos mostra-se mais intenso na categoria infantil, que confere o grupo de maior risco;
corroborando com outros estudos. Correlaciona-se com níveis socioeconômicos mais baixos onde o acesso aos serviços de
saneamento e saúde são mais restritos. O grau de educação e higiene é crucial quando se trata de evitar contaminações.
Conclui-se que o perfil de óbitos por Ascaris lumbricoides é, na maioria, em população infantil, feminina e da raça/cor parda.
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Resumo

A brucelose é uma antropozoonose infecciosa transmitida por meio de contato direto com animais,
ingestão de alimentos provenientes de animais contaminados, em especial os leites não
pasteurizados, ambientes ou pessoas infectadas com bactéria do gênero Brucella. É estudada,
principalmente, pelo ramo veterinário, indicando aparecimento, ao longo dos anos, nos continentes
europeu, americano e asiático. Assim, a presente pesquisa teve como objetivo apresentar os dados
de mortalidade da brucelose humana no Brasil. Trata-se de um estudo de desenho transversal, com
abordagem quantitativa, descritiva e retrospectiva. O presente estudo foi realizado no Brasil que
possui uma população de mais de 200.000.000 habitantes. Constituído por cinco regiões: Sudeste,
Sul, Centro-oeste, Norte e Nordeste. Os dados utilizados para o estudo foram obtidos através do
Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), da
Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS), com o emprego de
variáveis para limitar o perfil epidemiológico: sexo, grupo etário, raça/cor e mês; relacionando com a
quantidade de óbitos por brucelose humana entre os anos de 2008 a 2017. Foi possível constatar que
ocorreram sete óbitos ao longo de dez anos. Não há registros de óbitos em 2008 e 2011 a 2014.

Referindo-se a ocorrências entre sexos, há domínio do masculino (n=6; 85,7%). Tendo em
consideração as raças, houve casos apenas nas parda e branca, sendo a primeira com maior número
de óbitos (n=4; 57,1%). Acerca da faixa etária, ocorreu mais óbitos entre 50 e 59 anos (n=2; 28,6%). A
respeito dos meses, não foram apontados casos nos meses de maio e julho a novembro. A maioria
dos casos ocorreu em janeiro (n=2; 29,0%). Dados de morbidade mundiais apontam cerca de 500.000
novos casos humanos de infecção por ano; devendo os óbitos no Brasil serem melhor esclarecidos. A
prevenção em humanos depende do controle da brucelose animal, é de extrema importância a
inclusão de exames, como o ELISA, nas categorias de risco, incluindo frigoríficos, abatedouros e
laticínios. Além disso, é necessária a implantação da vigilância epidemiológica para identificação
precoce dos casos. Conclui-se que o perfil de mortalidade por brucelose no Brasil é de homens,
pardos e faixa etária de 50 a 59 anos. Torna-se necessário vigilância ocupacional com medidas
preventivas.
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Resumo

Febre Chikungunya, possui como vetores mosquitos do Gênero Aedes, é ocasionada pelo vírus
Chikungunya. Evolui nas formas febril aguda, para subaguda e crônica. Segundo o Boletim
Epidemiológico do Ministério da Saúde, de 31/12/2017 a 17/03/2018 houveram três óbitos por
Chikununya e 13 ainda estão sobe investigação. No mesmo período, em ano anterior, foram
comprovadas 32 mortes pelo vírus. Assim, o objetivo deste trabalho foi observar a mortalidade por
febre Chikungunya no Brasil. Trata-se de um estudo transversal, quantitativo, descritivo e
retrospectivo. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população
estimada do Brasil, em 2017, foi de 207.660.929 habitantes. O país possui área 8.516.000 km² de
extensão e cinco regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Os dados foram coletados
no Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM),
da Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS). O período de
observância foi de janeiro de 2008 à dezembro de 2017; considerando: sexo, grupo etário, raça,
meses e estados brasileiros. Nesse período, foram registradas 571 mortes por Chikungunya no Brasil,
sendo 306 (53,6%) só em 2016. Quando relacionamos ao sexo, houve mais óbitos entre homens
(n=292; 51,1%). Dentre as raças a com maior número de óbitos foi a parda (n=307; 57,8%). Em
relação ao grupo etário, os óbitos ocorreram mais em pessoas acima de 70 anos (n=363; 63,6%).
Quanto aos meses, maio se sobressaiu aos demais em relação ao número de mortes (n=118; 20,7%).
Foi relatado que ocorreram no Brasil 306 mortes só no ano de 2016 isso mostra que doença
encontrou fatores que favoreceram a sua disseminação, como, a grande extensão territorial, ampla
infestação do território pelos vetores do vírus, maior número de casos sintomáticos. Também foi
observado que os casos da doença chegaram a todas as regiões brasileiras independente de poderio
financeiro, pois o estilo de vida moderno estimula eventos como: acúmulo de resíduos sólidos
(criadouros para vetores) e maior número de viagens; contribuindo para o aumento no número de
casos. Conclui-se que o perfil de mortalidade por Chinkungunya no Brasil é de homens, pardos e
acima de 70 anos de idade. A Chinkungunya, com alta taxa de mortalidade, não está recebendo a
atenção necessária; haja vista não existir vacina ou medicação exclusiva e sua transmissão merece
maior responsabilidade dos órgãos públicos de saúde.
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Resumo
A cisticercose é uma parasitose causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados por ovos da Taenia solium, levando a
formação de cistos em vários tecidos do corpo, podendo vir a se localizar no sistema nervoso, globo ocular e no tecido subcutâneo.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a neurocisticercose é responsável por 50 mil mortes/ano em países em
desenvolvimento. No Brasil, é endêmica na região Sudeste. Desta forma, este trabalho tem por objetivo descrever e analisar dados de
mortalidade por cisticercose no Brasil. Trata-se de um estudo de desenho transversal, com abordagem quantitativa, descritiva e
retrospectiva. Este estudo epidemiológico tem como cenário o Brasil, que possui 8.515.759,090 km2 e, segundo estimativa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, possui mais de 200 milhões de habitantes. Dividido em cinco regiões: Sudeste,
Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Os dados foram retirados do Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM), da Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS). As variáveis do perfil
epidemiológico utilizadas para delimitar o cenário da pesquisa foram: sexo, faixa etária, raça/cor, meses e regiões; relacionando com o
número de óbitos por cisticercose nos anos de 2015 a 2017. No período dos três anos analisados, houveram, ao todo, 254 óbitos por
cisticercose no Brasil. Levando em consideração os meses, a maioria das mortes ocorreu em junho (n=28; 11,0%) e agosto (n=27;
10,6%). Em relação ao sexo, houve uma predominância de óbitos na população masculina (n=145; 57,1%). Em relação a raça/cor,
houve predomínio do número de óbitos entre brancos (n=131; 51,6%) e pardos (n=102; 40,2%). Quanto aos grupos etários, houve
predominância da faixa entre 50 e 59 anos de idade (n=65; 25,6%). Todas as regiões brasileiras apresentaram pelo menos um estado
com óbitos por cisticercose no período analisado; mas os mais prevalentes por região foram: Rondônia (n=5; 2,0%) no Norte; Ceará
(n=28; 11,0%) no Nordeste; Goiás (n=16; 6,3%) no Centro-Oeste; São Paulo (n=43; 16,9%) no Sudeste; e Paraná (n=45; 17,7%) no Sul.
A literatura corrobora com este estudo que revela a maioria dos óbitos em homens. Ainda, a literatura indica mais mortes entre 31 e 60
anos. Conclui-se que o perfil epidemiológico dos óbitos por cisticercose no Brasil é, na maioria, de homens, brancos e entre 50 e 59
anos.
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Resumo

A dengue é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, é a doença viral que mais se espalha no mundo.
Estima-se que 2,5 bilhões de pessoas no mundo vivam em área de risco de transmissão do vírus, o
que causa entre 50 e 100 milhões de infecções e 20 mil mortes anualmente. Desta forma, o objetivo
do estudo foi apresentar dados de mortalidade por dengue no Brasil. Trata-se de um estudo de
desenho transversal, com abordagem quantitativa, descritiva e retrospectiva. A pesquisa tem como
cenário o Brasil, com aproximadamente 207.660.929 habitantes, em uma área de 8.516.000 km² de
extensão e cinco regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Dados coletados do Painel
de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), da
Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS). As variáveis analisadas
foram sexo, grupo etário, raça/cor e regiões; relacionando com número de óbitos por dengue, no
decorrer dos anos 2016 e 2017. Abordando casos de 2016 e 2017, houve 639 mortes por dengue no
Brasil. Em relação ao sexo, o predomínio foi masculino (n=352; 55,1%). Quanto à raça, prevaleceu em
brancos (n=302; 47,3%). Referente ao grupo etário, destaca-se a população com mais de 70 anos de
idade (n=309;48,4%). Quanto aos meses, evidenciou-se março e abril (n=311; 48,7%). Quanto aos
anos, o maior número de mortes foi em 2016 (n=554; 86,7%). Por ordem crescente de óbitos: Norte
(n=13; 2,0%), Sul (n=45; 7,0%), Nordeste (n=124; 19,4%), Centro-Oeste (n=138; 21,6%) e Sudeste
(n=319; 50,0%). Quanto aos estados, Minas Gerais, foi a mais acometida (n=204; 31,9%). Dados
mundiais revelam que o Brasil é um dos países que mais apresentam notificações de casos de
dengue, representando 70% do total, tornando a doença um problema de saúde pública de grande
relevância. Dados na literatura registraram, entre os anos de 2000 a 2005, 1.062 óbitos por dengue
no Brasil. Em outro estudo, verificou-se, entre 2001 e 2011, 3.156 mortes por dengue; sendo Sudeste
e Nordeste responsáveis por 70% dos casos. Conclui-se que o perfil epidemiológico dos óbitos por
dengue no Brasil, nos últimos anos, é de mulheres, brancas e com 80 anos ou mais de idade.
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Resumo

A esquistossomose é causada pelo parasito do Gênero Schistosoma, sendo o caramujo o hospedeiro
intermediário e o ser humano, o definitivo. Dessa forma, a transmissão da enfermidade dá-se pela
penetração das cercárias na pele, em contato com água contaminada. Tem origem africana e chegou
ao Brasil pelo tráfico negreiro, quando o país ainda era uma colônia de Portugal. Contudo, a
disseminação da doença no país se deu pelos ciclos econômicos, organização social, clima favorável
e fluxos migratórios. Assim, este estudo teve como objetivo descrever dados de mortalidade por
esquistossomose no Brasil. Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa, descritiva e retrospectiva.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui cinco regiões: Norte,
Nordeste, Centro-Oeste Sudeste e Sul. Sua população, estimada para 2017, foi de 207.660.929
habitantes. Os dados foram coletados do Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM), da Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica
(CGIAE/MS). As variáveis analisadas foram sexo, faixa etária, raça e localidade (regiões brasileiras).
O período analisado compreendeu aos óbitos em 2016 e 2017. No período analisado, ocorreram 572
óbitos por esquistossomose no Brasil; sendo a maioria do sexo feminino (n=290; 50,7%). Em relação
à faixa etária, a mais prevalente foi entre 70 e 79 anos de idade (n=150; 26,2%). Não foram relatados
óbitos, no período analisado, de pessoas de 0 a 19 anos. Quanto à raça/cor, a mais frequente foi a
parda (n=325; 56,8%). Em alguns estudos, diferentemente deste, observou-se que a esquistossomose
acometeu mais pessoas do sexo masculino. Nesta doença, é notavél que sexo não é relevante, mas
sim a ocupação. Em relação a faixa étaria percebe-se que os estudos convergem, visto que idades
mais avançadas são mais suscetiveis de falecer pela doença devido a característica crônica e
longevidade do helminto. Outro fator importante é que na região Nodeste a esquistossomose é mais
acentuada, mas é preciso a coleta de mais dados na região, porque os dados atuais são poucos e
subestimados e pode-se inferir que essa enfermidade pode está sendo subdiagnosticada. Conclui-se
que o perfil epidemiológico de óbitos por esquistossomose no Brasil são, na maioria, de população
feminina, idosa e parda. É necessário que a esquistossomose seja mais estudada, visto que, é uma
doença negligenciada.
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Resumo
A febre amarela, provocada por vírus da Família Flaviviridae, possui dois ciclos: silvestre e urbano, com vetores Haemagogus,
Sabethes, Aedes albopictus; e A. aegypti, respectivamente. Desde 1942 não existiam casos notificados da Febre Amarela Urbana (FAU)
no Brasil. A Febre Amarela Silvestre (FAS) sinaliza, em uma perspectiva mundial, mortalidade entre 5% e 10%. Desta forma, o objetivo
deste estudo foi apresentar o perfil epidemiológico de mortalidade por FAS e FAU, no Brasil. Trata-se de pesquisa transversal,
quantitativa, descritiva e retrospectiva. O estudo tem como cenário o Brasil, país com mais de 200.000.000 habitantes, área de
8.516.000 km² e dividido em cinco regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Os dados utilizados foram coletados no Painel
de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), da Coordenação-Geral de Informação e
Análise Epidemiológica (CGIAE/MS). Os óbitos foram distribuídos por ano (2016 e 2017) e região de ocorrência e, ainda, por sexo, idade
e cor/raça. No período analisado houve 78 casos, sendo 5 em 2016 e 73 em 2017 de FAS e nenhum caso de FAU. Em relação às
idades, adultos entre 40 e 49 anos (n=24; 30,8%) foram mais acometidos; e de zero a nove e mais de 80 anos não tiveram óbitos.
Quanto ao sexo, homens são maioria (n=73; 93,6%). No que se refere a raça/cor, a parda predominou (n=38; 48,7%); enquanto nas
amarela e indígena não se registrou óbitos. O mês de maior ocorrência foi fevereiro (n=19; 24,4%); não havendo óbitos de junho a

dezembro. A localidade com maior número de óbitos foi o estado do Espírito Santo, no Sudeste (n=57; 73,1%) do país; não ocorreu
óbitos nas regiões Nordeste e Sul do Brasil. É necessário um olhar mais acentuado quanto aumento de migração e expansão da
urbanização, a fim de evitar a disseminação da doença no Brasil e mundo. Em um estudo na região Sudeste, é no período das chuvas
que o mosquito faz maior número de vítimas. Mesmo com distribuição em massa e qualidade da vacina, é necessário enxergar números
que assustam e, ainda, a presteza da doença. Em alguns casos registrados, uma pessoa veio a óbito com apenas cinco dias após início
dos sintomas. Tamanho aumento nos números de casos novos e óbitos da FAS só acentua ainda mais a vulnerabilidade das pessoas e
a deficiência do sistema público de saúde. De maneira geral, os óbitos ocorreram, em sua maioria, em fevereiro, com homens, entre 4049 anos e brancos, habitantes do Sudeste brasileiro.
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Resumo

Compreendendo o grupo das riquetsioses, a bactéria Rickettsia rickettsi é o agente etiológico da
Febre Maculosa das Montanhas Rochosas; no Brasil, conhecida como Febre Maculosa Brasileira
(FMB). Tem como principal vetor o carrapato Amblyomma cajennense. A taxa de letalidade nacional
por FMB é em torno de 20% a 30%. Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar a mortalidade
por febre maculosa no Brasil. Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa, descritiva e retrospectiva.
O cenário do estudo foi o Brasil, com população aproximada em 208 milhões de habitantes. Possui
cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A coleta dos dados foi realizada no
Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), da
Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS); utilizando como variáveis:
sexo, faixa etária, raça/cor, meses e estados brasileiros; durante anos de 2008 a 2017. Em todo a
série histórica, tiveram 244 óbitos por FMB; a maioria registrada no ano de 2015 (n=46; 18,9%). Em
relação ao sexo, o predomínio foi masculino (n=193; 79,1%). No que se refere ao grupo etário, houve
mais mortes em população com 50 a 59 anos (n=50; 20,5%). Quanto à raça/cor, a mais notificada por
óbito foi a branca (n=160; 65,6%). Em relação aos meses, o maior número de mortes referiu-se a
setembro (n=34; 13,93%). Quanto às regiões brasileiras, a Sudeste teve mais óbitos por FMB (n=234;
96,0%): sendo oito óbitos (3,3%) no estado do Espírito Santo; 23 (9,4%) no Rio de Janeiro; 28 (11,5%)
em Minas Gerais; e 175 (71,7% óbitos/FMB nacionais) em São Paulo. Já a Sul teve cinco óbitos
(2,0%), no Paraná; a Centro-Oeste, dois (0,8%), em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; a Norte, um
(0,4%), em Roraima; e, por fim, a região Nordeste teve dois óbitos (0,8%), no estado de Pernambuco,
no período analisado. De acordo com a literatura, os Sistemas de Informação em Saúde do SUS
merecem atenção no que tange a completitude do preenchimento. Estudos relatam que dentre os
fatores envolvidos na epidemiologia da FMB, os ecológicos e climáticos exercem influência sobre o
ciclo de vida dos vetores, hospedeiros e reservatórios, influenciando na distribuição da doença.
Conclui-se que o perfil epidemiológico dos óbitos por FMB foram, na maioria, de homens, brancos e
entre 50 e 59 anos de idade.
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Resumo
Os agentes causadores da filariose são nematoides das espécies Wuchereria bancrofti, Brugia malayi e B. timori. No Brasil, a
espécie de maior interesse de estudo é W. bancrofti, agente etiológico da filariose linfática. Esta é uma enfermidade

permanente, ocasionada pela picada da fêmea Culex quinquefasciatus. Segundo Organização Mundial de Saúde (OMS),
essa doença alcança níveis mundiais, com maior prevalência em países tropicais. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar o
perfil epidemiológico de mortalidade por filariose no Brasil. Trata-se de um estudo de desenho transversal, com abordagem
quantitativa, descritiva e retrospectiva. O cenário de estudo foi o Brasil, que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) possui área de 8.515.759,090 km2, população de 207.660.929, distribuídas em 5.570 municípios, 26
estados e um Distrito Federal. Os dados foram coletados no Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM), da Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS). As
variáveis analisadas foram sexo, faixa etária, raça/cor, meses; nos anos de 2008 a 2017. No decorrer de todo período
analisado, ocorreram 79 óbitos por filariose no Brasil. Quanto ao sexo, predominou o masculino (n=44; 55,7%). Já a faixa
etária predominante de óbitos por filariose foi de 60 a 69 anos (n=19; 24,1%). Em relação à raça/cor, a branca (n=55; 69,6%)
se destacou. O mês de outubro apresentou mais óbitos que os outros meses (n=12; 15,2%). As regiões brasileiras com óbitos
por filariose são, por ordem crescente: Sul (n=7; 9,1%), Norte e Centro-Oeste (n=10; 12,6%), Sudeste (n=20; 25,2%) e
Nordeste (n=32; 40,5%). A filariose linfática é endêmica, presente nas regiões quentes e úmidas, ocorrendo na maioria dos
casos nas áreas urbanas. Pode ocorrer, também, de acordo com condições socioeconômicas, como ausência de saneamento
básico, precariedade na infraestrutura urbana, acarretando na proliferação do agente causador da doença. Contudo, os casos
de mortalidade por filariose no Brasil, estão presentes em maior parte na região Nordeste, nos meses de outubro a maio, pois
é o período que apresenta o clima mais úmido e quente, favorecendo assim a reprodução e propagação desses mosquitos.
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Resumo
A malária é uma doença provocada por um protozoário de grande importância para a saúde pública. Esse parasito afeta
grande parte da população em todo o mundo, causando morte de um a três milhões de pessoas anualmente. A transmissão
acontece durante o repasto sanguíneo, quando esporozoítos de Plasmodium spp. são inoculados na derme pelo mosquito
Anopheles spp. Três espécies de Plasmodium são encontradas no Brasil: P. vivax, P. falciparum e P. malariae. A malária tem
relevância epidemiológica por conta da magnitude de seus sintomas e a alta dispersão do vetor. Desta forma, este estudo
teve como objetivo pesquisar a mortalidade pelos protozoários causadores da malária no Brasil. Trata-se de pesquisa
transversal, quantitativa, descritiva e retrospectiva. O cenário do estudo foi o Brasil que, segundo o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, tem, aproximadamente, 207,7 milhões de habitantes; com área de 8.515.759,090
km2; e distribuídos em cinco regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Os dados foram coletados no Painel de
Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), Coordenação-Geral de Informação e
Análise Epidemiológica (CGIAE/MS). As variáveis analisadas foram sexo, faixa etária, raça e regiões brasileiras; óbitos por P.
vivax e P. falciparum; no período de 2008 a 2017. Em todo o período analisado, tiveram 323 óbitos por malária causada por P.
falciparum (n=138; 42,7%) e P. vivax (n=185; 57,3%) no Brasil. O sexo masculino (n=188; 58,2%) predominou, tanto pelo P.
falciparum como P. vivax. A raça parda predominou (n=186; 57,6%) no número de mortes por P. falciparum e P.vivax. A faixa
etária de 20 a 39 anos predominou (n=96; 29,7%). A região Norte apresentou o maior número de óbitos do país (n=257;
79,6%), destacando o estado do Amazonas para óbitos por P. vivax e o Pará para P. falciparum. Os resultados deste estudo
assemelham-se a outros no que se refere a região mais endêmica, a Norte. A literatura demonstra que este evento é antigo,
haja vista que nos anos de 1891 a 1930, na cidade de Manaus a malária era responsável pelo maior número de óbitos
registrados. Conclui-se que o perfil de mortalidade por malária no Brasil são homens, pardos, entre 20 a 39 anos e nortistas,
em sua maioria. É possível que o clima do Norte favoreça a proliferação do vetor Anopheles, entretanto é necessário fomentar
a ações de controle no Brasil mais efetivas a fim de controlar a malária.
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Resumo

A palavra miíase vem do grego myio (mosca) e ase (doença) e define a ocupação dos tecidos ou
órgãos do corpo de seres vivos por larvas de moscas. Estas são comumente encontradas em países
do terceiro mundo, como da América Latina, África, Oriente Médio e Ásia; porém, pode ocorrer em
países desenvolvidos. Moscas causadoras de miíase humana são encontradas no Brasil, devido clima
quente e úmido. Desta forma, o objetivo deste estudo foi analisar o perfil epidemiológico dos óbitos
por miíase humana no Brasil. Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa, descritiva e retrospectiva.
O cenário de estudo é o Brasil; com população estimada, em 2017, de 207.660.929 habitantes e área
de 8.515.767,049 km2. A coleta de dados foi realizada pela plataforma Painel de Monitoramento da
Mortalidade CID-10, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), da Coordenação-Geral de
Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS); utilizando como variáveis ano, mês, regiões e
estados, sexo, faixa etária e raça/cor. O período analisado foram os anos de 2008 a 2018, tempo
necessário para coleta e organização dos dados e análise descritiva relacionadas a este grupo.
Percebeu-se, nos últimos dez anos, que a mortalidade por miíase no Brasil levaram a 391 óbitos. Em
2015 foi o ano que teve mais óbitos (n=54; 13,8%). Em toda a série histórica, a região Sudeste
apresentou maior número de casos (n=169; 43,2%), com São Paulo com mais óbitos. Notou-se que
teve mais óbitos em pessoas do sexo masculino (n=249; 63,7%). O grupo etário mais susceptível são
pessoas com 80 anos ou mais (n=145; 37,1%). A cor branca registrou maior número de óbitos (n=214;
54,7%). Miíases humanas ocorre, frequentemente, em pessoas com higiene deficiente, distúrbios
mentais e habitantes com pouco saneamento básico. Em homens, fatores como alcoolismo
permanente, desnutrição, uso de roupas que expõe partes do corpo (shorts e bermudas), corroboram
com os resultados deste estudo. Em relação a idade, com idosos sendo mais susceptíveis, coincidem
com a literatura a qual cita que pacientes idosos e desassistidos, com roupas sujas de alimentos e
fluidos corporais que atraem moscas causadoras de miíase. Conclui-se que o perfil epidemiológico da
mortalidade por miíase no Brasil são homens, brancos e com mais de 80 anos de idade. Este estudo
conduziu à reflexão sobre a necessidade de Educação em Saúde permanente, a fim de que a
população entenda a relevância do cuidado em grupos vulneráveis.
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Resumo
Introdução: A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caracteriza-se pela presença de febre de início súbito,
acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: cefaleia, mialgia e artralgia acrescida
de dispneia ou saturação de O2 menor que 95% e sinais de desconforto respiratório. Indivíduos de todas as idades são
suscetíveis, porém as faixas etárias de maior risco são menores de dois e maiores de 60 anos. A transmissão é de pessoa a
pessoa, através das vias respiratórias. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos óbitos por SRAG no estado da Bahia,
no período de 2009 a 2018. Desenho do estudo: Descritivo Observacional Transversal. Métodos: Estudo realizado a partir
do levantamento de dados secundários disponíveis no SINAN Influenza Web, com análise das variáveis distribuição espacial,
etiologia, sexo e faixa etária, na Bahia, no período de 2009 a 2018. Os dados foram tabulados por meio do TabWin,
processados em planilha Excel, descritos, analisados e apresentados em forma de texto, gráficos e mapas. Resultados: Na
Bahia, entre 2009 e 2018, foram notificados no SINAN Influenza Web 5.905 casos de SRAG. Destes, 400 evoluíram à óbito,
destacando-se os municípios de Salvador (97 casos - 24,3%), Vitória da Conquista (23 - 5,8%), Jequié (21 - 5,3%), Feira de
Santana (16 - 4,0 %) e Juazeiro (13 - 3,3%). Na classificação final, 233 óbitos foram por etiologia não especificada, 107 por
Influenza, 39 por outros vírus respiratórios, 12 por outros agentes etiológicos e 9 ignorado ou em branco. Não houve diferença
significativa na distribuição por sexo: 53,3% feminino e 46,8% masculino. A faixa etária com maior percentual de óbitos foi 60
anos ou mais (23,5%), seguida por menor de 2 anos (18,8%). Estas duas faixas etárias somadas com a faixa de 2 a 4 anos
representam 46,3% dos óbitos registrados no estado. Discussão: Apesar da identificação de outros vírus respiratórios e do
maior percentual de óbitos sem esclarecimento do agente etiológico, observa-se alto potencial do vírus Influenza para levar à
óbito. Chama atenção a predominância de óbitos nos grupos prioritários para recebimento da vacina na rede pública.
Conclusão: Esse estudo reitera a importância em manter as campanhas anuais de vacinação contra Influenza com metas
adequadas, bem como o monitoramento dos casos de SRAG através da notificação e coleta de amostras. Ressalta-se, por
fim, a necessidade do tratamento oportuno com antiviral como estratégia de comprovada eficácia.
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Resumo
Causada pelo Trypanosoma brucei, a Tripanossomíase Humana Africana (THA) é endêmica na África. Transmitida aos seres
humanos pela mosca tsé-tsé (gênero Glossina) infectada, a doença do sono, popularmente conhecida, ainda pode ser
transmitida via sanguínea, sexual e congênita. A THA afeta muito populações pobres, de regiões miseráveis do mundo. De
acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a THA classifica-se como Doença Tropical Negligenciada, causando
sérias limitações à população atingida. O objetivo deste trabalho foi conhecer a mortalidade por THA no Brasil. Trata-se de
pesquisa transversal, quantitativa, descritiva e retrospectiva. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
a estimativa de população do Brasil, ano 2017, foi de 207.660.929 habitantes, com área de 8.516.000 km², e cinco regiões:
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste. Os dados foram retirados do Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10,
Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), da Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica
(CGIAE/MS). Para estudo, foi analisado um período de 2008 a 2017. Foram utilizadas as variáveis meses, sexo, raça, grupo
etário, anos e regiões. Nesse período, houveram 12 mortes por THA no Brasil. Em relação aos meses, o que teve mais
mortes foi fevereiro (n=4; 33,3%). Quanto ao sexo, predominou o feminino (n=8; 66,7%). Quanto à raça, a parda (n=5; 41,7%)
predominou. Referindo-se ao grupo etário, houve mais mortes em pessoas com 40 a 49 anos e 80 ou mais, ambos com três
mortes (25,0%). Houveram dois anos com mesma quantidade de óbitos: 2012 e 2013 (n=3; 25,0%). Na região Norte, apenas
o estado do Pará teve óbitos por TAH (n=1; 8,3%); no Nordeste, tiveram mortes no Ceará (n=3; 25,1%), Pernambuco
(n=1;8,3%) e Bahia (n=1; 8,3%); no Centro-Oeste, apenas Goiás (n=2; 16,7%); Sudeste, apenas Minas Gerais (n=2; 16,7%); e
no Sul, Paraná (n=1; 8,3%) e Santa Catarina (n=1; 8,3%). A THA só é uma doença endêmica na África, onde ela assume um
problema de grande importância para a saúde pública. Para o controle de tal doença, é necessária colaboração entre os
setores público-privado, além de comunidades e ONGs para implementação de estratégias visando a redução da mortalidade.
No entanto, para países não endêmicos como o Brasil, há risco de transmissão por transfusão sanguínea. Conclui-se que o
perfil de mortalidade por THA no Brasil é de mulheres, pardas e entre 40 e 49 anos ou mais de 80 anos de idade 80 e mais.
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Resumo
A tungíase é uma infestação causada pela pulga do gênero Tunga penetrans, também conhecida como bicho-de-pé. Somente
as pulgas adultas vivem no hospedeiro, acometendo tanto humanos, quanto animais. A importância diz respeito ao alto nível
de infestação mundial, relacionado à negligência, tanto por parte dos indivíduos que contraem a infestação, quanto por
profissionais de saúde. Os estudos sobre mortalidade por tungíase no Brasil é relevante para apaziguar as negligências e
incentivar os profissionais a orientar as populações que vivem em áreas endêmicas. Assim, o objetivo deste estudo foi
conhecer a mortalidade por tungíse no Brasil nos últimos anos. Trata-se de pesquisa transversal, quantitativa, descritiva e
retrospectiva. O cenário do estudo foi o Brasil, que, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), tem
população estimada, em 2017, de 207.660.929 habitantes e divide-se em cinco regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e
Centro-Oeste. Os dados foram coletados do Painel de Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM), da Coordenação-Geral de Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS). As variáveis analisadas
foram sexo, faixa etária, raça e localidade (regiões brasileiras). O período analisado compreendeu os anos de 2008 a 2017.
Nesse período, houveram 11 mortes por tungíase no Brasil; sendo a maioria na região Nordeste (n=6; 54,5%). Em relação ao
sexo, o predomínio foi o masculino (n=6; 54,5%). No que se refere ao grupo etário, houve mais mortes em população com 70
a 79 anos (n=4; 36,4%). Quanto à raça, os mais acometidos foram pardos (n=5; 45,5%). Quanto aos meses, o maior número
de mortes referiu-se ao mês de janeiro (n=3; 27,3%). Os estados que notificaram mortalidade por tungíase no período
analisado foram: Paraná (n=2), Minas Gerais (n=1), Goiás (n=1), Roraima (n=1), Ceará (n=1), Rio Grande do Norte (n=1) e
Bahia (n=4; 36,4%). Em estudos no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, era alta a infestação por T. penetrans entre
crianças de cinco e dez anos. Segundo a literatura, a tungíase continua sendo um importante problema de saúde pública para

os muito pobres, um problema negligenciado por aqueles que são afetados, pela classe médica e pela comunidade científica.
Conclui-se que o perfil epidemiológico dos óbitos por tungíase no Brasil é composto, de modo geral, por homens, pardos, com
70 a 79 anos de idade.
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Resumo

A teníase é causada pelos cestódeos Taenia solium e T. saginata. O homem adquire a tênia ao ingerir
carne contaminada crua ou malcozida contendo cisticercos, podendo resultar em sérias complicações
intestinais. Desta forma, o objetivo deste estudo foi mostrar o perfil epidemiológico dos óbitos por teníase
no Brasil. Trata-se de pesquisa transversal, com abordagem quantitativa, descritiva e retrospectiva. O
cenário do estudo foi o Brasil, país localizado na América do Sul, com mais de 200 milhões de habitantes e
tamanho territorial de 8.514.876 km² de extensão. As informações foram coletadas do Painel de
Monitoramento da Mortalidade CID-10, Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), da CoordenaçãoGeral de Informação e Análise Epidemiológica (CGIAE/MS). Foram analisadas as variáveis: sexo, grupo
etário, raça/cor, meses do ano e estados brasileiros. O período de análise foi equivalente a dez anos
consecutivos, desde 2008 até 2017. Em todo o período analisado, houveram seis óbitos por teníase no
Brasil. Em relação ao sexo, houve predomínio feminino (n=4; 66,7%). Quanto a raça/cor, apresentaram
maior número de óbitos por essa enfermidade brancos (n=3) e pretos (n=3); sendo 50,0% cada. Em se
tratando da faixa etária, a mais atingida foi entre 50 a 59 anos de idade (n=2; 33,3%). Já aos meses do ano,
houveram mortes em janeiro (2012), março (2008), junho (2011), julho (2014), agosto (2015) e setembro
(2014). Quanto à região brasileira, o Nordeste foi onde houve maior números de óbitos (n=3; 50,0%), nos
estados do Maranhão e Piauí; além de registros também no Sudeste (n=2; 33,3%), no Rio de Janeiro e São
Paulo; e na região Sul (n=1; 16,7%), no Rio Grande do Sul. O ano de 2014 foi o que houve mais mortes em
relação aos demais (n=2; 33,3%). Analisando fichas de notificação, um estudo verificou que a faixa etária
mais atingida foi entre 35 a 49 anos. Os óbitos, no presente estudo, ocorreram mais tardiamente. A
literatura relata maior ocorrência de teníase nas regiões Sul e Sudeste; no entanto, neste estudo a maior
mortalidade foi no Maranhão, Nordeste brasileiro. Além disso, a literatura raramente enfatiza óbitos como
complicações de teníase. Conclui-se que o perfil epidemiológico de óbitos por teníase no Brasil é, na
maioria, de mulheres, brancas e/ou pretas, entre 50 a 59 anos e nordestina. Este trabalho evidencia a
importância da Vigilância Epidemiológica nas regiões mais atingidas pela teníase, a fim de direcionar a
população mais acometida.
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Resumo
O câncer de colo uterino (CCU) tem grande importância médica no mundo inteiro,
sendo o segundo tipo que mais acomete mulheres no Brasil, perdendo apenas para o
câncer de mama. Possui taxas significativas de morbimortalidade, principalmente em
países em desenvolvimento. Esta neoplasia também está relacionada ao

meio ambiente e a maus hábitos de vida. Alguns fatores de risco contribuem para o
desenvolvimento do CCU, como por exemplo, infecção prévia por HPV, multiplicidade
de parceiros, relação sexual desprotegida, início precoce da vida sexual, multiparidade,
entre outros. O presente trabalho teve como objetivo quantificar os casos de CCU
registrados em hospitais de Recife, no período de 2008 a 2015, correlacionado com o
perfil das pacientes acometidas pela doença. Foram analisadas variáveis como faixa
etária, escolaridade, cor da pele, situação conjugal, histórico familiar e de tabagismo. A
pesquisa foi feita na base de dados Integrador Registro Hospitalar de Câncer (RHC).
Durante o período do estudo foram diagnosticados 7.693 casos de CCU em hospitais da
grande Recife. Esses casos foram divididos nas variáveis analisadas e construídos
gráficos e tabelas informando o número de casos para cada variável. Foi encontrada
associação entre o CCU e algumas variáveis. Analisando a faixa etária, constatou-se que
74,05% os casos estavam frequentes em mulheres de 25 a 59 anos. Já na variável cor, os
demonstram que o CCU acometeu 60,8%, mulheres de cor parda. Na perspectiva da
situação conjugal, verificamos que o CCU esteve mais presente em mulheres casadas,
apresentando um percentual de 40,7% de casos. Nossos principais resultados sugerem
uma maior associação do CCU entre mulheres de 25 a 59 anos, e avaliando a situação
conjugal, o grupo de mulheres casadas acometidas com CCU se mostrou superior aos
outros. Sob a visão conjugal, estudos revelam que, diante do comportamento sexual, as
mulheres casadas e com união estável estão mais susceptíveis a infecções pelo HPV ou
CCU quando comparadas com as mulheres solteiras e sem parceiros fixos. Isso pode ser
devido ao fato de que as mulheres solteiras, mesmo se expondo a um maior número de
parceiros sexuais, utilizam preservativos. Já entre mulheres casadas e em uniões
consensuais, o mesmo não ocorre, utilizando apenas anticoncepcional com a finalidade
de controle de natalidade. Independentemente da situação conjugal, sugerimos maiores
esforços nas campanhas de conscientização contra o HPV.
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Resumo
O Toxoplasma gondii é um protozoário de distribuição geográfica mundial, com alta prevalência sorológica. Os surtos de
toxoplasmose na população humana estão intrinsecamente relacionados ao consumo de carne mal cozida, verduras e água
contaminadas com oocistos eliminados nas fezes dos hospedeiros definitivos (gatos e outros felinos), leite não pasteurizado,
ovos, contaminação por transplantes e transfusão sanguínea. Os casos mais graves estão relacionados a infecções em
imunodeprimidos e mulheres grávidas, pois neste caso o parasito poderá invadir os tecidos do feto através da placenta e
gerar lesões severas tais como hidrocefalia, calcificações cerebrais, retinocoroidite ou mesmo a morte dos fetos infectados.
As lesões fetais variam conforme o período da gestação, sendo mais graves no primeiro trimestre. O objetivo deste trabalho
foi analisar o perfil sorológico relacionado ao Toxoplasma gondii entre gestantes atendidas em um laboratório de análises
clínicas na cidade de Campina Grande-PB, no ano de 2016. A pesquisa realizada teve caráter transversal, com análise de
dados quantitativos obtidos dos protocolos das pacientes. Obteve-se um total de 473 mulheres que realizaram os exames,
sendo que 194 apresentaram resultado positivo para esta parasitose, resultado em 41,0% de prevalência, enquanto que
59,0% (n=279) apresentaram resultado negativo. Das 194 pacientes infectadas, 91,8% (n=178) tinham apenas o anticorpo da
classe IgG positivo, indicando que tiveram um contato prévio com o Toxoplasma gondii há muitos meses, talvez anos, e já
possuem uma efetiva imunidade. Por outro lado, 2,5% (n=5) apresentaram apenas o anticorpo IgM positivo, o que indica uma
infecção aguda, com grandes chances de transmissão transplacentária para o feto. Estas gestantes necessitam de um
acompanhamento mais efetivo e, quando possível, o início de terapêutica específica. Outras 11 gestantes (5,7%)
apresentaram positividade tanto para IgG quanto para IgM, o que indica uma infecção aguda, mas já com o início de uma fase
crônica. Neste caso, deve-se realizar um exame que avalie a afinidade dos anticorpos IgG pelo parasita: o teste de avidez de
IgG para toxoplasmose. A prevalência de toxoplasmose encontrada neste estudo foi similar à descrita por diversos autores,
não apresentando variações significativas. É de extrema importância o correto manuseio dos alimentos e sempre evitar o
contato direto com as fezes de gatos.
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Resumo

Os trabalhadores da área de saúde são expostos a diversas doenças infectocontagiosas sendo
necessário um esquema vacinal adequado à profissão, respeitando suas peculiaridades. No
Laboratório Central de Pernambuco (LACEN-PE) o Perfil Vacinal do Trabalhador foi investigado para
estabelecer o diagnóstico da situação vacinal, bem como atualizar o cartão de vacinas, dando a
devida relevância para os trabalhadores das áreas específicas que tem contato com amostras
biológicas relacionadas à: Hepatite, Sarampo/Rubéola e Caxumba (SRC), Raiva, Tuberculose (BCG),
Difteria e Tétano (dT) e Influenza. O presente trabalho objetiva traçar o perfil vacinal, a fim de
monitorar o esquema de imunização dos trabalhadores, por estarem lotados em áreas de risco
biológico. Trata-se de um estudo descritivo, transversal e retrospectivo, realizado no período de julho
2017 a maio de 2018. A coleta de dados foi feita através de entrevista e preenchimento do Formulário
de Saúde Ocupacional do LACEN-PE (FSO), a partir de cronograma preestabelecido. O FSO
contempla dados vacinais, anamnese e resultado de exames para doenças infecciosas; após as
entrevistas os dados levantados foram compilados e analisados. De um total de 453 trabalhadores
lotados no Laboratório foram entrevistados 342, dos quais 71% apresentaram cartão vacinal. A partir
da análise dos cartões, foi verificado que 61% foram vacinados contra Influenza em campanha
oferecida pelo LACEN-PE no período do estudo; 27,5% estavam vacinados contra Hepatite B; 13%
contra SRC, 23% contra dT. Ao término do estudo 2,3% já tinham sido desligados do Laboratório. Dos
funcionários que trabalham em situação de alto risco: setores de Tuberculose e anatomopatologia
para Raiva, todos se encontram imunizados contra BCG e Raiva, respectivamente. Tendo em vista
que a Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm) – 2018/2019 preconiza a atualização do cartão de
acordo com o calendário vacinal do adulto, e que a Instituição deve adotar medidas para minimizar os
riscos aos quais os trabalhadores estão expostos, o estudo apontou a necessidade de novas medidas
de aconselhamento para sensibilização quanto à imunização e continuidade da avaliação do Perfil
Vacinal.
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Resumo

O estilo de vida dos consumidores mudou nos últimos anos, e a tendência ao consumo de alimentos
de preparo fácil e rápido é cada vez maior. As salsichas tipo hot dog de carne bovina e aves merecem
destaque devido a sua aceitabilidade e praticidade. Entretanto, os embutidos cárneos são alimentos
suscetíveis a contaminação microbiana, o que reduz seu prazo de validade e os torna um potencial
veículo de patógenos. Visto que muitos dos casos de doenças de origem alimentar decorrem do
descuido higiênico-sanitário de manipuladores, das técnicas inadequadas de processamento dos
alimentos, e da deficiência de higiene da estrutura física, de utensílios e de equipamentos. O objetivo
deste estudo foi pesquisar coliformes termotolerantes e Staphylococcus aureus em salsichas hot dog
utilizadas em sanduíches tipo “passaporte” comercializados por ambulantes na cidade de Maceió-AL.
Analisou-se 20 amostras de salsichas hot dog adquiridas através do sanduíche tipo passaporte
comercializadas por ambulantes (todas estas de carne). A enumeração de coliformes a 35 e a 45ºC foi
realizada pela Técnica do Número Mais Provável (NMP). Para a enumeração dos estafilococos,
utilizou-se o método da semeadura em superfície. Das 20 amostras analisadas, evidenciou-se que na
contagem de coliformes a 45º C (Caldo Escherichia Coli com Durham invertido), 15 destas (75%)
apresentaram positividade diante à aplicação da análise proposta. Para a contagem de S. aureus

(auxílio de placas Bedi Parker), 12 amostras (60%) exprimiram a presença deste micro-organismo,
enfatizando que 8 delas foram incontáveis diante do número de suas colônias nas placas). Para a
positividade dos três testes bioquímicos para Staphylococcus, têm-se: 15 para catalase (75%); 3 para
coagulase (15%) e 4 para dnase (20%).Pôde-se concluir condições higiênico-sanitárias precárias nos
locais de venda que podem conduzir a contaminação e deterioração do alimento, comprometendo a
qualidade do mesmo e constituir um risco ao consumidor, sendo assim, faz-se necessária a
implementação das Boas Práticas de Fabricação.
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Resumo
A água quando não apresenta padrões microbiológicos aceitáveis pode se tornar uma importante fonte de transmissão de doenças,
principalmente aquelas que afetam o trato intestinal, atuando como meio de cultura para microrganismos patogênicos. A presença de
Escherichia coli em uma amostra de água indica contaminação fecal, tornando a água imprópria para o consumo humano. Por outro
lado, a sua ausência não garante que a água seja potável para consumo, uma vez que outras enterobactérias patogênicas podem ainda
estar presentes. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a presença de enterobactérias na água destinada para consumo
humano em creches. Foram realizadas coletas da água de onze creches públicas do município de Patos-PB, sendo dez localizadas na
zona urbana e uma na zona rural. Para a coleta das amostras foram utilizados sacos plásticos estéreis contendo 0,1 ml de tiossulfato de
sódio a 10%. Utilizou-se Técnica dos Tubos Múltiplos em série de três tubos e apenas os tubos que se apresentaram positivos no caldo
EC foram utilizados. As amostras positivas no caldo EC foram transferidas para o Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) e incubadas a
37°C durante 24 horas. Os isolados foram submetidos a provas bioquímicas para identificação à nível de gênero. As provas bioquímicas
utilizadas foram o teste do citrato, o Ágar Tríplice Sugar Iron (TSI), Indol, Voges-Proskauer e Vermelho de metila. Foram isoladas 81
bactérias identificadas em 9 gêneros da família Enterobacteriaceae: Klebsiella (29), Enterobacter (22), Serratia (19), Shimwellia (4),
Edwadisiella (3), Hafnia (1), Proteus (1), Salmonella (1), Citrobacter (1). Os resultados obtidos no presente trabalho ressaltam a
necessidade de um monitoramento, quanto a presença de outras bactérias pertencentes a família Enterobacteriaceae, uma vez que não
só E. coli é capaz de acarretar infecções gastrointestinais.
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Resumo

A segurança de alimentos de origem animal é uma das preocupações da medicina veterinária
preventiva e um interesse da saúde pública, como os sushis preparados com peixe cru e
consumidos sem tratamento térmico. Diante dessa preocupação aliada a expansão da culinária
japonesa no Brasil, esse estudo objetivou avaliar a presença de microrganismos patogênicos em
amostras de sushis comercializadas no município de Olinda – PE. A metodologia que foi aplicada
segue a Instrução Normativa nº 62 de 26/08/03 estabelecida pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (MAPA) e os resultados conforme a Resolução da Diretoria Colegiada
(RDC) nº 12 de 2001. Trinta amostras de sushis foram analisadas no laboratório de inspeção de

carne e leite da UFRPE, apresentando um percentual de 20% (6/30) para estafilococos
coagulase positivo em níveis maiores que o permitido pela legislação brasileira e negativas para
Salmonella spp. Além de ter encontrado outras bactérias presentes como bacilos Gram positivos
e Gram negativos que são de importância para a saúde pública. Dentre os 30 estabelecimentos
visitados 40% (12/30) apresentavam inconformidades com o que diz respeito a higiene para o
processamento e não utilização das boas práticas de fabricação dentro dos procedimentos de
manipulação de alimentos, enquanto 60% (18/30) estabelecimentos apresentavam está em
condições sanitárias satisfatórias. Sendo assim, no presente estudo, a qualidade sanitária das
amostras de sushis comercializados em Olinda/PE, foi investigada tendo como modelos
microbiológicos as pesquisas de Estafilococos coagulase positiva e Salmonella spp. Onde pode
se observar que a maioria dos sushis estão de acordo com os critérios estabelecidos pela
legislação brasileira, mas que a presença de estafilococos coagulase positiva em níveis maiores
que o permitido por esta legislação vigente no alimento pode representar risco potencial à saúde
dos consumidores.
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Resumo

O norovírus (NoV) é o principal agente etiológico de surtos de gastroenterites no mundo. Estima-se
que 15% dos surtos de NoV são causados por alimentos contaminados, dentre os quais os moluscos
bivalves têm especial importância. Eles são conhecidos pela sua capacidade de bioacumulação,
sendo organismos filtradores dos componentes do ambiente em que vivem. Devido à dificuldade de
isolamento do NoV em cultivos celulares, a PCR em tempo real (qPCR) é o padrão outro para a
detecção viral de maneira rápida, reprodutível e sensível. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi
mapear, de maneira inédita, a distribuição do NoV nos litorais Paraibano e Pernambucano, usando a
qPCR, com o intuito de fornecer informações sobre a epidemiologia e um maior entendimento da
distribuição desse importante patógeno no Nordeste brasileiro. Para isso, foram realizadas coletas de
moluscos bivalves nas praias da Paraíba (PB) e de Pernambuco (PE) diretamente de catadores ou
através de vendedores ambulantes, durante todas as estações do ano. Para o processamento, os
moluscos foram lavados e dissecados individualmente, onde a porção correspondente ao divertículo
gástrico foi pesada e tratada com proteinase K 100µl/ml em igual volume. Em seguida as amostras
foram incubadas por uma hora a 37ºC com rotação de 320 rpm. Após esse tempo, foram incubadas
por 15 minutos a 65ºC e centrifugadas a 3000 x g por 5 minutos. O RNA foi extraído do sobrenadante
utilizando-se o kit QIamp Viral RNA Mini kit. A transcrição reversa seguida da qPCR foi realizada com
o kit GoTaq 1-Step RT-qPCR System, sendo as amostras testadas tanto para NoV genogrupo GI
quanto GII. As coletas foram realizadas nos seguintes municípios da PB: Cabedelo (bairro Renascer),
Pitimbú (praia de Acaú), Mamanguape, Baía da Traição e nos mercados públicos da Mangabeira e da
Torre. No estado de PE, as amostras foram coletadas em: Goiana, Itapissuma, Itamaracá, Paulista,
Olinda, Recife, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Sirinhaém e Tamandaré. Foram coletados 1880
moluscos, sendo 1000 mariscos, 560 ostras e 320 sururus. Após processamento e extração, essas
amostras resultaram em 463 RNAs que foram submetidos à RT-qPCR. Todas as amostras foram
negativas. A ausência do vírus em amostras de moluscos já foi relatada em outros países, sugerindo
baixo risco de infecção a partir do consumo desses frutos do mar. Os resultados obtidos fornecem
subsídios importantes para a cadeia produtiva da malacocultura e do turismo no Nordeste do Brasil.
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Resumo
No início dos anos 40, surgiu a preocupação com riscos relacionados a materiais biológicos devido aos agravos a saúde que
eles podem provocar. Os profissionais que lidam diretamente com pacientes enfermos estão expostos a riscos biológicos
possibilitando a transmissão de patógenos como o vírus da hepatite B (HBV), da hepatite C (HCV) e do HIV (vírus causador
da AIDS). O objetivo deste estudo foi analisar o histórico de acidentes de trabalho envolvendo perfuro cortantes em um
hospital público e um privado da cidade de Caruaru-PE, estabelecer quais os profissionais da enfermagem que são mais
acometidos por esses acidentes e analisar as ações de biossegurança praticadas. Trata-se de um estudo descritivo de corte
transversal que por meio da aplicação de questionários aprovados pelo comitê de ética e pesquisa nº 1.303.716. A
investigação procurou evidenciar variáveis comuns envolvendo circunstância, perfuro cortante mais presente bem como se
houve a notificação do acidente. O período de coleta aconteceu nos meses de agosto e setembro de 2016 e janeiro em 2017,
contemplando profissionais de enfermagem nível superior e médio, em uma unidade de alta complexidade pública e uma
privada. Os profissionais da enfermagem nível superior em ambas às unidades, pública e privada, prevaleceram sendo do
sexo feminino 43 (87,75%) e 17 (80,95%) respectivamente. No nível médio também houve essa prevalência 95 (92,23%)
unidade pública e 69 (87,34%) privada. O maior percentual de acidentes foi encontrado na equipe nível médio do setor público
55,39% (55 casos), a agulha sendo o material mais presente nas equipes, a circunstância foi o recapeamento de agulhas
mais relatado onde apenas a equipe nível médio do setor privado elencou material desprezado em local inadequado como
causa mais presente. Quanto à notificação CAT’s – Comunicação de acidente de trabalho o menor percentual foi à equipe
nível médio privada com quatro casos não notificados representando (22,22%) e o maior percentual o nível superior público
com 10 casos representando (50%). Estudos recentes corroboram que a ação de recapear as agulhas continua sendo
responsável pelo material mais presente mesmo sendo uma prática inadequada, evidenciando a não adesão das práticas de
biossegurança. O maior problema da subnotificação evidenciada no presente estudo é o desconhecimento por parte do
Estado, da real situação vivenciada pelos profissionais de saúde.
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Resumo
Pesquisas sobre os principais agentes causadores da otite externa em cães e gatos apresenta grande importância na clínica médica de
pequenos animais e em saúde pública. O Otodectes cynotis é um ácaro encontrado no conduto auditivo de animais de companhia,
sendo um dos principais causadores de otite externa. A Malassezia sp. é uma levedura da microbiota da pele, mucosas e conduto
auditivo, que em situações de desequilíbrio, podem desencadear otopatias e dermopatias em seres humanos e animais. Objetivou-se
avaliar a presença de agentes causadores de otite externa em Felis catus domesticus (Linnaeus, 1758) domiciliados do município de
Salinas, Minas Gerais. Foram coletadas 50 amostras de material do conduto auditivo externo (direito e esquerdo) de 25 gatos. Após a
coleta do cerúmen, realizou-se o rolamento do material em pontos específicos de uma lâmina de microscopia identificada, para exame
direto. No exame parasitológico, utilizou-se tubos plásticos estéreis identificados, para armazenamento das amostras coletadas. As
amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Parasitologia Veterinária (LPV) do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais
(IFNMG) – Campus Salinas. No exame parasitológico, adicionou-se 1 mL de hidróxido de potássio a 33% aos tubos contendo as
amostras, permanecendo por cinco minutos para clarificação do material. Foi coletada 1 gota do sedimento, colocado entre lâmina e
lamínula e observado em microscópio óptico nas objetivas de 10x e 40x. No exame direto, as lâminas foram coradas com Panótico
Rápido® (Laborclin, Brasil) e visualizadas em microscopia óptica na objetiva de 100x em imersão. Não foi observada a presença de
ácaros nos dois condutos auditivos de nenhuma amostra. Já na análise direta, 34% (17/50) dos animais apresentaram resultado positivo
para leveduras de Malassezia sp., onde 22% (11/50) era do conduto auditivo externo esquerdo, e 12% (6/50) do conduto auditivo
externo direito. Conclui-se que há a presença do fungo Malassezia sp., agente potencial causador de otite externa em Felis catus
domesticus (Linnaeus, 1758) domiciliados do município de Salinas, Minas Gerais. Apesar de espécies de Malassezia spp. poderem ser
encontradas na pele de indivíduos sadios, tanto humanos quanto animais, elas têm sido implicadas em uma variedade de doenças

cutâneas e sistêmicas dos seres humanos, como pitiríase versicolor, dermatite seborreica, dermatite atópica e fungemia, apresentando
assim, importância em saúde pública.
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PRESENÇA DE SALMONELLA EM SALGADOS COMERCILIZADOS POR AMBULANTES EM
MACEIÓ.

Autores

Mirelly Raylla da Silva Santos 1, Jadna Cilene Moreira Pascoal 1, Daniela Cristina de
Souza Araújo 1, Waleria Dantas Pereira 1, Andréa Aragão Francelino 1, Lauro Fernandes
Peixoto 1, João Rodrigues Neto 1, Ismaell Avelino de Sousa Sobrinho 1

Instituição 1 CESMAC - Centro Universitário Cesmac (Rua Cônego Machado ,918,Farol)
Resumo
O aumento no consumo de lanches comercializados por ambulantes se deve principalmente ao preço acessível e por ser de
rápido preparo, o que vai de encontro ao modo de vida das pessoas dos grandes centros urbanos. O hábito de fazer as
refeições fora do domicílio, por sua vez, expõe os consumidores ao risco de contraírem doenças veiculadas por alimentos. A
produção de alimentos seguros é prática necessária e direito do consumidor, inclusive os produtos comercializados por
ambulantes, que atende uma vasta clientela. Deste modo, é de fundamental importância avaliar a sanidade dos alimentos,
detectando, assim, se os mesmos são veículos transmissores de doenças. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar
a qualidade microbiológica dos salgados (coxinha de frango) comercializados por ambulantes nas proximidades de uma
instituição de ensino superior e na região do centro de Maceió-AL. Para isso, foram analisados os indicadores de
contaminação sugeridos pela ANVISA (RDC 12/2001). Todas as análises microbiológicas foram realizadas de acordo com os
métodos do Compedium of Methods for the Microbiological Examination of Foods. As amostras foram escolhidas
aleatoriamente coletando-se 1 amostra por ambulante, perfazendo um total de 16 amostras. As amostras foram
acondicionadas em sacos plásticos estéreis, para o transporte em caixas isotérmicas contendo gelo e em seguida foram
encaminhadas para análise no laboratório. Observou-se que 100% das amostras apresentaram ausência para Salmonella
spp, o que demostra que as amostras analisadas estavam de acordo com legislação. Desta forma, não houve necessidade de
realizar análises confirmatórias. Os resultados encontrados mostram qualidade higiênico-sanitária satisfatória para todas as
amostras analisadas. Todavia, visto que as salmonelas apresentam um aspecto de distribuição cosmopolita, atingindo
indiferentemente as populações de áreas desenvolvidas e em desenvolvimento, somado ao fato do aumento crescente do
número de ambulantes e consumidores desses produtos a elaboração de programas educativos é de fundamental
importância voltados para os manipuladores de alimentos e a população.
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Resumo

Parasitic zoonoses have important importance in public health, since they involve direct or indirect
contact with parasites eliminated by domestic animals. Among the zoonoses we have giardiasis,
cryptosporidiosis, toxoplasmosis, cutaneous larva migrans and visceral larva migrans. The
exacerbated contact between dogs, cats and man has positive aspects. However, it can become the
main route of dissemination between species if there is not proper care and hygiene, as is often the
case with accumulators, because they have a very large demand for animals. The objective of this
study was to identify the main parasites that cause zoonoses found in cats kept by accumulators in the
municipality of Joaçaba, Santa Catarina State. Feces samples were collected from the place where the
animals were kept and blood from all animals kept by accumulators. The parasitological techniques of
Willis Mollay, Dennis Stones and Swanson, Faust and Sheater were performed. For the parasitological
examination was carried out looking for eggs of nematodes, cestodes and protozoa respectively. The
indirect hemagglutination technique was used to detect the presence of anti-Toxoplasma antibodies. In
all, 30 samples of cat feces and 64 samples of cat blood were collected. The results obtained were:

Ancylostoma, Toxocara, Diphilidium and coccidia in feces. In the indirect hemagglutination, the results
was 79.13% (50/64) cats with anti-Toxoplasma antibodies. With this study it was possible to verify that
accumulators may be endangering their lives and their neighbors, because with agglomeration of
animals in unhealthy places ends up increasing the incidence of diseases in the place, mainly
zoonoses as observed in our results.
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Resumo
A infecção urinária é uma das causas mais comuns dentre as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e, por ser
frequentemente associada ao uso de cateterismo vesical, pode ser prevenida com medidas adequadas de assepsia e antissepsia, bem
como através da correta indicação das sondagens vesicais. Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a definição do padrão
microbiológico e de resistência bacteriana aos antibióticos disponíveis é de suma importância para que seja garantido o uso racional
destas drogas, bem como um tratamento antimicrobiano eficaz. O estudo visa avaliar a prevalência dos agentes bacterianos nas
uroculturas colhidas de pacientes em tratamento na UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia do Recife - PE, bem como o seu perfil
de sensibilidade aos antimicrobianos. Trata-se de um estudo retrospectivo, com dados de exames coletados no período de janeiro de
2012 a dezembro de 2015, que avaliou 828 uroculturas e os respectivos antibiogramas, de 766 pacientes internados na UTI geral do
hospital em estudo. Dentre as 828 uroculturas avaliadas, 288 (34,7%) foram positivas. Destas, os principais agentes causadores foram
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e Enterococus sp com 15,8%, 13,4% e 10,7%, respectivamente, seguidos por Pseudomonas
aeruginosa (9,3%) e Candida albicans (8,3%). Os achados deste estudo revelam etiologias similares aos antes reportados em estudos
nacionais e internacionais. A vigilância epidemiológica, com levantamento do perfil de sensibilidade microbiológica local, é essencial
para que se definam as antibioticoterapias adequadas para cada sítio infeccioso, garantindo maior segurança e eficácia nas escolhas
empíricas, guiando novas medidas e ajustes para manutenção adequada do controle de infecções.
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Resumo
A esquistossomose mansônica é uma das principais doenças infecto-parasitarias que acometem a população brasileira, sendo
considerada endêmica em muitas regiões do país. Na microrregião de Seabra, localizada na porção Centro-Sul do estado da Bahia, a
qual é composta por 18 municípios abarcando uma população estimada em aproximadamente 270 mil habitantes, a esquistossomose
mansônica é considerada endêmica ou focal na maioria dos municípios, fato este justificado através do grande potencial hídrico
associado a condições sanitárias inadequadas dessa microrregião, fatores estes que favorecem a proliferação do parasita Schistosoma
Mansoni. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo analisar e descrever a prevalência da esquistossomose mansônica na
microrregião de Seabra entre o período de 2013 a 2017. Para tal foi desenvolvido um estudo de caráter descritivo a partir de dados

encontrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) pertencente ao Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS). Nesse contexto foram objeto de estudo as seguintes variáveis: zona de residência, sexo, faixa etária e
evolução e a partir dos resultados, os dados foram tabelados no programa Microsoft Office Excel. No período analisado foram
notificados 182 casos na microrregião de Seabra, de modo que a prevalência na zona urbana foi maior (54,4%). A prevalência também
foi maior em indivíduos do sexo masculino (65,4%) e na população adulto-jovem (33%). Acerca da população analisada evidenciou-se
ainda que a infecção por Schistosoma Mansoni apresentou taxa de cura em 92,3% dos casos. Quando contrastado com os dados de
esquistossomose mansônica em todo o estado da Bahia no mesmo período, observou-se que a população do estudo representa
aproximadamente 7% dos casos da totalidade do estado, em uma população que equivale há apenas 1,5% do todo populacional
estadual. Diante do quadro exposto é evidente a necessidade do desenvolvimento e da ampliação de políticas regionais de saúde
associadas a um aumento no acesso à informação, para que então, tenha-se o efetivo combate a patologia, e a consequente redução
no número de notificações de esquistossomose mansônica na microrregião de Seabra.
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Resumo
O vírus linfotrópico-T humano (HTLV) ainda é um vírus negligenciado e possui desconhecimento generalizado da população.
Sua transmissão pode ocorrer por meio de contato sexual, transfusão de sangue, compartilhamento de seringas
contaminadas e por transmissão vertical. Possui quatro tipos: HTLV-1, HTLV-2, HTLV-3 e HTLV-4, porém apenas os dois
primeiros são os mais difundidos pelo mundo. Cerca de 90% dos indivíduos infectados pelo HTLV permanece assintomático
durante toda a vida, o que torna seu diagnóstico clínico complexo. Podem ocorrer complicações, como problemas
musculares, neurológicos, nas articulações e câncer. Não existe um tratamento específico para o HTLV, entretanto, o
prognóstico para as complicações relacionadas vai depender da evolução do caso, de acordo com o período do diagnóstico e
da presença de outras infecções. O objetivo desse estudo foi de investigar a prevalência do vírus linfotrópico-T humano
(HTLV) em população atendida em um hospital militar de Belém, Pará. Foi utilizado para esse estudo um modelo descritivoanalítico observacional do tipo transversal, o qual utilizou uma triagem sorológica de pesquisa de anticorpos anti-HTLV,
seguida de análise molecular do provírus para confirmação da infecção e identificação do tipo viral. Foram abordados 491
indivíduos, dos quais 331 (67%) aceitaram participar do estudo. Destes, 180 (54,38%) eram do sexo feminino e 151 (45,62%)
eram do sexo masculino. A idade variou de 18 a 87 anos, com média de 42 anos. Dos participantes 73,1% é originário do
próprio estado, 94,3% vive na região metropolitana de Belém, 46,5% é militar e 51,7% (171/331) é dependentes/pensionistas,
62,8% considera-se pardo, 83,4% trabalha na área da saúde, 52,6% é casado ou vive junto e 46,2% não possui companheiro
(separado, viúvo ou solteiro). Obteve-se uma prevalência de 0,60% (2/331) de infecção por HTLV. Dos dois indivíduos
infectados, um homem militar de 55 anos com HTLV-1 e uma mulher pensionista de 60 anos com HTLV-2. Ambos se declaram
pardos, sem cônjuges, e a investigação familiar não foi possível. A prevalência identificada se assemelhou à nacional (0,41%)
e demonstra infecção oculta por HTLV. O resultado sugere a necessidade de teste de triagem para HTLV nas inspeções
periódicas de saúde de militares e seus familiares adultos, como medida de controle na propagação da infecção e no
desenvolvimento das doenças associadas.
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Resumo
As viroses são causadas por organismos microscópicos, acelulares, e considerados parasitas intracelulares na medida em
que necessitam das células para se multiplicarem ou replicarem seu material genético. Possui extrema capacidade de
adaptação e mutação em células humanas, que podem ocasionar sintomas como febre baixa, diarreia, espirros, dor no corpo
ou sintomas mais graves como comprometimento imunológico, dentre outros, o que os tornam um grande problema de saúde
pública. O atual estudo teve como objetivo verificar a prevalência de notificações de doenças virais em um hospital público
referência em doenças infectocontagiosas na cidade de Maceió-AL, no ano de 2017. As informações sobre o número de
casos notificados foram obtidas no Núcleo de Vigilância Epidemiológica do hospital, que faz a estatística das ocorrências mês
a mês. Houve registro de 853 (100%) casos de viroses, dos quais: 13 (1,5%) de zika, 90 (10,5%) de dengue, 41 (5%) de
chikugunya, 606 (71%) de HIV, 65 (7,6%) de hepatites, 13 (1,5%) meningites, 17 (2%) de varicela e 9 (1%) de coqueluche. Do
total de viroses registradas, a AIDS apresentou o maior percentual, indicando, portanto, a necessidade de que mais políticas
públicas sejam realizadas visando conscientizar a população da importância de relações sexuais protegidas, cuidados em
contaminação por meio de contato sanguíneo, fluidos corporais e materiais perfuro-cortantes. De 853 notificações virais, 144
(17%) casos são transmitidas por vetores, o que determina que é necessário a ampliação de redes sanitárias e limpeza
urbana para reduzir a exposição da comunidade ao Aedes aegypti e outros mosquitos. As demais 103 (12%) viroses
notificadas, por sua vez, evidenciam a importância de campanhas de imunização ativa com ampla adesão populacional, para
os agravos que são imunopreveníveis. Portanto, apesar das pessoas compreenderem a gravidade acerca das viroses e da
evolução cientifica na descoberta de novos diagnósticos e tratamentos contra os vírus, ainda existem riscos de contaminação,
reafirmando então, que a melhor opção para o combate ainda é a conscientização e prevenção por parte da população.
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Resumo
As parasitoses intestinais são consideradas como um problema de saúde pública pelos altos índices de morbidade e mortalidade,
principalmente em países em desenvolvimento, onde há um déficit de investimento em saneamento básico, saúde e educação. As
principais fontes de infecção são através da ingestão de água e alimentos contaminados com formas infectantes de parasitos, ou
através da penetração cutânea em contato direto com solo contaminado (S. stercoralis, ancilostomídeos). Parques infantis são
importantes veiculadores de parasitos visto que esses lugares geralmente apresentam condições ambientais favoráveis para o
desenvolvimento, maturação dos parasitos. Muitas vezes esses locais não são protegidos facilitando a entrada de animais infectados. O
presente trabalho teve como objetivo determinar a prevalência de enteroparasitos em amostras de areias de parques infantis em praças
públicas, no município de Jataí-GO. A pesquisa foi realizada em nove parques, sendo feito uma avaliação dos fatores de risco de
contaminação. Em seguida foi feita a coleta de amostras de areia, de cada parque foram coletadas 15 amostras, dessas cinco eram de
areia superficial, cinco de 5 cm e cinco de 10 cm de profundidade, as amostras de areia foram armazenadas em frascos coletores,
identificadas e encaminhadas ao laboratório de parasitologia da Universidade Federal de Goiás, para análise laboratorial foram
realizados os métodos de Lutz, Rugai e Ritchie. De um total de 135 amostras, constatou-se 31,1% (42/135) estavam contaminadas com
pelo menos uma forma parasitária. Sendo encontradas larvas de nematódeos não identificados em 22,2% das amostras, larvas de vida
livre em 11,8%, 3,7% para ovos/ larvas de ancilostomídeos, 2,2% larvas não identificadas, 1,5% ovos de Toxocara spp. e 1,5% com
trofozoíto de Balantidium coli. Das técnicas realizadas a que mostrou maior detecção de positividade de estruturas parasitárias foi a de
Lutz, sendo encontrados maior positividade para ovos nas amostras superficiais e larva nas amostras de 5 e 10cm não tendo diferença
entre as duas. Conclui–se que há necessidade de criação de medidas de prevenção para diminuir a contaminação dos parques, através
da criação de programas de conscientização a população sobre a importância de hábitos de higiene e cuidados com os animais de
estimação.
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Resumo
As hepatites virais são doenças de distribuição universal, assintomáticas com evolução crônica insidiosa e sintomas inespecíficos. No
grupo de doenças endêmico-epidemiológicas, representam importante problema de saúde pública no Brasil. Poucos estudos
apresentam o perfil clínico-epidemiológico dos pacientes portadores de hepatites diante do preenchimento incompleto da ficha de
notificação. O preenchimento da ficha de notificação é uma ação no processo de vigilância e permite acompanhar a tendência da
doença e avaliar as medidas de prevenção que vem sendo realizadas. Descrever a prevalência de hepatites virais notificados no Estado
de Alagoas no período de 2006 até junho de 2017. Trata-se de um estudo descritivo, epidemiológico, com abordagem quantitativa. As
informações foram acessadas por meio do site da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas – SESAU. Os dados foram coletados por
meio do Boletim GEDT - Gerência de Vigilância e Controle de Doenças Transmissíveis, da Superintendência de Vigilância à Saúde da
Secretaria de Estado da Saúde de Alagoas – SUVISA no período de maio de 2017. No período de 2006 até junho de 2017 foram
notificados no Estado de Alagoas 3.983 casos de hepatites virais, sendo desses: 2.204 casos de hepatite A, 1.324 de hepatite B e 455
de hepatite C. O Boletim ainda apresenta que do total de 102 municípios alagoanos de acordo com as notificações 15 destes não
apresentam casos de hepatite B e 62 são silenciosos para a hepatite C. O boletim não apresenta diferenciação de zonas de residência
desses indivíduos nem os classifica quanto ao sexo o que nos confirma o preenchimento incompleto da ficha de notificação por parte
dos profissionais da saúde prejudicando assim a análise e o planejamento das ações que melhorariam as condições de saúde dos
indivíduos. Diante dos resultados apresentados percebe-se que apesar da expansão de informações, oferta da testagem rápida nos
serviços de saúde no Estado e das capacitações para os profissionais de saúde novas estratégias para divulgação das informações
quanto às formas de transmissibilidade e tratamento das hepatites virais são necessárias, a fim de evitar a disseminação de novos
casos. E espera-se que a partir do preenchimento completo das fichas de notificação os dados caracterizem o público portador das
hepatites e que com base nesses dados as ações de investigação e/ou fiscalização bem como os processos de trabalho sejam
avaliados.
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Resumo
A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa febril aguda transmitida por vetores artrópodes e causada por um vírus do gênero
Flavivirus. No continente americano, existe o ciclo de transmissão urbano, que tem como vetor o Aedes aegypti, e o silvestre, que tem
como vetores os mosquitos silvestres dos gêneros Haemagogus e Sabethes e os primatas não humanos (PNH) são hospedeiros
primários. A FA é endêmica na Região Amazônica, sendo preocupante a sua reemergência para fora desta área nas últimas décadas. O
presente trabalho tem como objetivo avaliar a prevalência de óbitos por FA no Brasil nos últimos 05 anos de acordo com o Ministério da
Saúde. Trata-se de uma revisão bibliográfica em que foram coletados dados dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde
publicados nos últimos dois anos sobre os casos confirmados, óbitos e letalidade de FA por estado e região brasileira. Além disso,
também obteve-se dados de 2013 a 2016 contidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Esses elementos
foram agrupados e analisados levando em consideração a epidemia de FA no Brasil iniciada em dezembro de 2016. A região norte do
Brasil (região amazônica) é endêmica para FA, apresentando 18 casos confirmados no período de 2013 a 2017 (3, 1, 2, 2, 10) e desses,
6 resultaram em óbito (33,3% de letalidade). A região sudeste registrou a maioria dos casos (1490), sendo que 99,7% destes ocorreram
a partir de dezembro de 2016, quando foi deflagrada a epidemia da doença na referida região, e dos 492 óbitos registrados, apenas 3
ocorreram fora do período epidêmico (2-2015 // 1-2016). No estado de Minas Gerais teve a maioria dos casos confirmados (780 casos),
com 256 óbitos (32,8 % de letalidade). Nos anos 2013 e 2014 não foi registrado nenhum caso de FA em região extra-amazônica e na
região nordeste não foi registrado nenhum caso em todo o período estudado. É observada uma alteração do padrão de circulação viral a
partir de 2014 e 2015, permitindo o contato do vírus com PNH de outras regiões e ainda que o sistema de saúde tenha ampliado as
coberturas vacinais e intensificado a vigilância, o Brasil sofreu essa epidemia de FA Silvestre (FAS), sendo necessária uma remodelação
ainda mais profunda dos esquemas vacinais em várias regiões brasileira. Por ser uma zoonose, a ampliação da cobertura vacinal e o
papel da vigilância epidemiológica é fundamental para possibilitar ações de controle da FAS através da imunização da população e
monitoramento de focos epidêmicos.
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Resumo

A tracomatose é uma enfermidade ocular inflamatória crônica, causada pela bactéria Chlamydia
trachomatis. A Organização Mundial de Saúde estima que 1,9 milhões de pessoas estão cegas devido
ao tracoma, sendo esta, considerada a principal causa de cegueira infecciosa no mundo. No Brasil,
em municípios com baixo IDH, e áreas rurais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o
tracoma se apresenta como um importante problema de saúde pública. O objetivo desta pesquisa é
descrever a prevalência da enfermidade em escolares da rede pública de ensino do município de
Bonito de Minas no estado de Minas Gerais. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, através
de análise documental das fichas de inquérito de Tracoma junto ao Departamento Municipal de
Vigilância em Saúde. Em julho de 2017, durante campanha municipal para detecção do tracoma, foi
realizado exame ocular por profissional especializado em 241 escolares do ensino fundamental, na
faixa etária compreendida entre 7 e 14 anos, por amostragem não probabilística. Na ocasião foram
escolhidas aleatoriamente por conveniência três escolas, sendo uma localizada na sede do município
e as outras duas em áreas rurais, próximas à sede. Dos escolares avaliados, 15 casos de tracoma
inflamatório folicular foram detectados, com uma prevalência 6,6% (média prevalência). Foi mais
frequente no sexo feminino representado por 80% dos casos. Ressalta-se também importante
diferença entre as prevalências de tracoma nas escolas da área rural e urbana, 21% (alta prevalência)
e 4% (baixa prevalência) respectivamente. A média prevalência de tracoma folicular no município de
Bonito de Minas, e a alta prevalência em escolas da área rural, reforça a necessidade de ampliação
dos estudos desta doença, implementação e fortalecimento de estratégias de melhoria das condições
higiênico-sanitárias e controle do tracoma no município.
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Resumo

As zoonoses parasitárias têm importância importante na saúde pública, pois envolvem o contato direto
ou indireto com parasitas eliminados por animais domésticos. Entre as zoonoses, temos giardíase,
criptosporidiose, toxoplasmose, larva migrans cutânea e larva migrans visceral. O contato exacerbado
entre cães, gatos e homem tem aspectos positivos, porém pode se tornar a principal rota de
disseminação entre as espécies, se não houver cuidado e higiene adequados. Acumuladores
normalmente mantem os animais sob condições precárias, podendo predispor a disseminação dessas
zoonoses. O objetivo deste estudo foi identificar os principais parasitas causadores de zoonoses
encontrados em gatos mantidos por acumuladores no município de Joaçaba, Santa Catarina.
Amostras de fezes foram coletadas do local onde os animais foram mantidos e sangue de todos os
animais mantidos pelos acumuladores. As técnicas parasitológicas de Willis Mollay, Dennis Stones e
Swanson, Faust e Sheater foram realizadas para procura de ovos de nematóides, cestóides e
protozoários, respectivamente. A técnica de hemaglutinação indireta foi utilizada para detectar a
presença de anticorpos anti-Toxoplasma. Ao todo, 30 amostras de fezes e 64 amostras de sangue de
gato foram coletadas. Os resultados obtidos foram presença de Ancylostoma, Toxocara, Diphilidium e
coccídeos nas fezes. Na hemaglutinação indireta, os resultados foram de 79,13% (50/64) gatos com
anticorpos anti-Toxoplasma. Com este estudo foi possível verificar que os acumuladores podem estar
colocando em risco suas vidas e seus vizinhos, pois com aglomeração de animais em locais
insalubres acaba aumentando a incidência de doenças no local, principalmente zoonoses como
observado em nossos resultados.
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Resumo

As parasitoses intestinais são provocadas por helmintos e protozoários, representando um grande
problema de saúde pública. Os antiparasitários são os fármacos de escolha no tratamento de
helmintos, expelindo ou erradicando as formas em desenvolvimento ou os helmintos adultos que
invadem órgãos e tecidos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os principais antiparasitários
comercializados em drogarias e doados em farmácia básica em Salinas, Minas Gerais. Com o auxílio
de um questionário, também verificou-se a prática da automedicação com venda ou doação mediante
apresentação ou não de receita médica e a variação dos preços praticados. Dezenove
estabelecimentos participaram do estudo. Desses,
18 eram drogarias que comercializam
antiparasitários e um era uma farmácia básica, onde os fármacos eram doados à população. O
albendazol foi o antiparasitário mais comercializado,
apontado por 78,9% (15/19) dos
estabelecimentos participantes, seguido pelo secnidazol com 63,2% (12/19), mebendazol e
nitazoxanida com 47,3% (9/19), metronidazol e pyr - pam com 15,7% (3/19) e fluconazol e ivermectina
com 5,3% (1/19). Sobre a apresentação de receita médica, um percentual de 68,4% (13/19) dos
estabelecimentos fornece antiparasitários sem prescrição médica e 31,6% (6/19) solicitam a
prescrição médica para fornecimento. Com relação à variação de preços dos antiparasitários
praticados nos estabelecimentos avaliados, verificou-se que o albendazol variou de R$2,11 a R$8,00;
secnidazol de R$8,00 a R$12,00; mebendazol de R$3,80 a R$8,00; nitazoxanida de R$28,00 a
R$78,00; metronidazol de R$7,50 a R$14,00) e pyr – pam de R$24,00 a R$25,23. O fluconazol e a
ivermectina não apresentaram variações, e seus valores foram R$5,00 e R$15,00, respectivamente.
Conclui-se que o albendazol é o antiparasitário mais utilizado no município de Salinas, o que pode ser
justificado pelo seu baixo custo e amplo espectro de ação, sendo empregado em casos de mono e
poliparasitoses. A venda de antiparasitários sem prescrição médica revela a prática da automedicação
pela população, o que torna este cenário ainda mais preocupante, pela possibilidade de aparecimento
de resistência parasitária, podendo levar a problemas de eficácia destes fármacos, além de reações
adversas, devido ao uso indiscriminado sem prescrição médica. É indispensável promover a
conscientização da população sobre o uso racional, consciente e monitorado não somente dos
antiparasitários, mas de qualquer fármaco.
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Resumo

O controle de parasitas em animais de estimação ou produção é realizado a partir de antiparasitários
veterinários que visam à prevenção, tratamento e cura das doenças. A partir de um questionário, este
trabalho teve como objetivo avaliar os principais antiparasitários (anti-helmínticos e ectoparasiticidas)
comercializados em lojas agropecuárias de Salinas, Minas Gerais. Também, verificou-se a prática da
comercialização sem prescrição médico-veterinária, variação de preços praticados nos
estabelecimentos avaliados, bem como realização de recomendação desses parasiticidas pelo
balconista. Os resultados revelaram que a ivermectina, que é um fármaco endectocida, é o de maior
comercialização nos oito estabelecimentos pesquisados, sendo citada por 62,5% (5/8) para cães e
equinos e 50% (4/8) para bovinos e suínos. Para gatos, o pirantel é comercializado em 50% (4/8) dos
estabelecimentos. Se tratando de ectoparasiticidas, o propoxur é comercializado para cães e gatos
com 37,5% (3/8) para ambos; a cipermetrina para bovinos com 62,5% (5/8); e para equinos e suínos,
a deltametrina com 50% (4/8) e 37,5% (3/8), respectivamente. Os preços praticados nos
estabelecimentos variaram de R$1,50 a R$5,00. Em 100% (8/8) há comercialização sem prescrição
do médico veterinário e em 50% (4/8) ocorre a recomendação de antiparasitários pelos balconistas.
Há o auxílio do médico veterinário em 25% (2/8) e em outros 25% (2/8), o próprio cliente informa o
fármaco. Conclui-se que os principais anti-helmíntico e ectoparasiticida comercializados em lojas
agropecuárias de Salinas, Minas Gerais são a ivermectina e a cipermetrina, respectivamente. Metade
dos estabelecimentos não requerem prescrição do médico veterinário para comercialização e há a
prática da venda por recomendação dos balconistas. Esses resultados denotam riscos para a saúde
da população, visto que resíduos desses antiparasitários são encontrados em alimentos de origem
animal, quando da sua utilização indiscriminada. Problemas de natureza tóxica podem ocorrer, como
reações adversas nos animais e em seus proprietários, além de contaminação ambiental com
resíduos de produtos e embalagens descartadas inadequadamente. Pode haver contribuição para o
estabelecimento de resistência parasitária nos animais, aumentando a prevalência dos parasitos e
consequentemente a possibilidade de transmissão de patógenos com potencial zoonótico aos seres
humanos, impactando diretamente a saúde pública.
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Resumo

Introdução O Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) foi desenvolvido para informatizar o
Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, proporcionando o gerenciamento dos exames
com expressiva base de dados alimentada diariamente Objetivo Essencial ferramenta para
embasamento das tomadas de decisões, este trabalho tem o objetivo de mapear o funcionamento do
GAL por agravos, metodologias e região dos exames no Brasil, 2013 a 2017. Métodos Análise
porcentual de exames liberados por agravo, metodologia e região do Brasil, de 01/01/2013 a
31/12/2017 (semana epidemiológica 1 a 52), acessados no GAL, Módulo Nacional. Resultados O
Brasil registrou o maior porcentual de exames liberados para Tuberculose seguido de Hepatite B,
Toxoplasmose em 2017 (9.1, 10.7, 14.5, 15.4 e 17.3%; 20.8, 20.4, 16, 13 e 14.5%; 5.5, 8.5, 6.8, 7.5,
7.9% respectivamente 2013 a 2017). Chama atenção dengue, sexto porcentual em 2017 (5.51%),
expressiva redução em relação aos anos anteriores (12.5, 6.1, 13.3, 13,95%, respectivamente). No
período houveram os primeiros registros de chikungunya (2014) e Zika (2015). Neste cenário,
chikungunya apresenta crescimento (0.0; 0.0; 0.4; 3.5 e 4.3%) e redução de Zika (0.1%, 2.2%, 1.2%).
Além do aumento histórico de Febre Amarela (0.1, 0.1, 0.1, 0.05 e 0.5%). No total, 24 agravos são os
responsáveis pela representatividade de 95.3% em 2017. As metodologias Enzimaimunoensaio,
Imunoensaio e PCR representam 69.8% de todos os exames liberados em 2017. Os quantitativos das
regiões são Centro-Oeste (11.3, 9.4, 9.6, 8.8, 6.7%) Nordeste (38.8, 45.3, 40, 38.4 e 36.5%), Norte
(20.6, 20.9, 21.4, 19, 20.7%), Sudeste (16.9, 14, 18.2, 22.3 e 22.6%) e Sul (12.5, 10.5, 11.1, 11.5 e
12.6%) respectivamente de 2013 a 2017. O número total de exames liberados em 2013 (2.641.915),
2014 (2.919.631), 2015 (3.102.137), 2016 (3.489.487) e 2017 (3.230,192). Discussão Ações

prioritária de vigilância são indicadas aos agravos e metodologias com maior percentagem ou
aumento de exames liberados, enquanto a redução de exames liberados destaca necessidade de
fortalecimento da rede laboratorial prioritariamente nas regiões de menor percentagem (Distrito
Federal e Mato Grosso). Alterações do quantitativo podem indicar adesão ao GAL e também refletir a
capacidade de solicitar e realizar exames. Conclusão Relatórios quantitativos do GAL, Módulo
Nacional, auxiliam acompanhamento e priorização da vigilância em saúde de doenças transmissíveis
do país.
Palavras-chaves: Dados laboratoriais, Doenças transmissíveis, Saúde pública, Sistema de informação, Ministério da Saúde

PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS EM AGRICULTORES NA UBS DE NATUBA MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE

Autores

Glayce Kelly Santos Silva 1, Angélica Gabriela Gomes da Silva 1, Beatriz Mendes Neta 1,
Camila Ingrid da Silva Lindozo 1, Hérica Lúcia da Silva 1, Maria da Conceição Cavalcanti
de Lira 1, Mirelly Ferreira Lima 1, Nayane Nayara do Nascimento Gaudino 1, Ramiro
Gedeão de Carvalho 1, Robson da Cruz Ramos da Silva 1, Sidiane Barros da Silva 1,
Vivian Carolayne de de Matos Gomes 1, Luan Kelwyny Thaywã Marques da Silva 1, Talita
Rafaela da Cunha Nascimento 1, Viviane de Araújo Gouveia 1

Instituição 1 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Vitória de Santo Antão)
Resumo
Os problemas respiratórios apresentam índices bem elevados em causa de morbidades na distribuição das doenças no Brasil.
Fatores biológicos, demográficos, socioeconômicos, políticos e culturais compõem os fatores de risco para desenvolvimento
das doenças respiratórias. A longa jornada de trabalho, a exposição direta com poluentes ambientais é determinante para o
aumento da prevalência de problemas respiratórios. A pesquisa buscou analisar exposição de agricultores a poluentes
ambientais que contribuem para doenças respiratórias. Foi realizado um estudo retrospectivo exploratório, quantitativo, com o
objetivo de avaliar os casos de doenças respiratórias na Unidade Básica de Saúde (USB) no Município de Vitória de Santo
Antão-PE. A pesquisa foi conduzida dentro dos padrões exigidos pela Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS
Nº466/12, que trata da ética em pesquisa com seres humanos, e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
Otávio de Freitas da Secretaria Estadual de Saúde/SES por meio do CAAE: 37093114.8.0000.5200, n° do parecer: 821.552.
Os dados foram coletados a partir dos prontuários dos pacientes cadastrados na UBS. Observou-se que havia 84 agricultores
cadastrados, destes 67 apresentavam alguma patologia, distribuídos da seguinte forma: 38 (45,23 %) apresentavam doenças
respiratórias em tratamento, 3 (3,57%) câncer pulmonar, 11 (13.09%) apresentavam sintomas respiratórios sem tratamento, 6
(7,14%) apresentavam sintomas parasitários, 5 (5,95%) dermatológicos, 2 (2,38%) neurológico e 2 (2,38%) oftalmológico. A
prevalência de doenças respiratórias em tratamento, é um indicador quali quantitativo para planejamento das ações a serem
realizadas na Unidade Básica de Saúde, melhorando a saúde de moradores de região agrícola, observa-se a necessidade de
investigar outras patologias associadas a atividade laboral.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A Universidades Aliadas por Medicamentos Essenciais (UAEM) é uma ONG
estudantil presente em mais de 100 universidades de mais de 20 países, que luta pelo acesso a

medicamentos essenciais. A UAEM/Brasil possui capítulos nos estados do Rio de Janeiro, Minas
Gerais e, mais recentemente, no Ceará. O Capítulo UAEM/CE trabalha em parceria com o grupo de
pesquisas em Doenças Tropicais Negligenciadas (GPDTN) da Universidade Federal do Ceará (UFC),
desenvolvendo atividades de pesquisas e extensão em DTN, com promoção de ativismo envolvendo
temáticas de políticas públicas de saúde. OBJETIVO: Descrever o processo de implantação do
capítulo da UAEM no Estado do Ceará. MÉTODOS: Estudo descritivo a partir do relato das vivências
do GPDTN/UFC e da UAEM/CE na luta pelo acesso a medicamentos para tratamento de DTN. A
abordagem analítica foi baseada nas atividades desenvolvidas entre junho/2017 a junho/2018. Foram
incluídos neste estudo os relatos de 8 membros com mais de um ano de participação. RESULTADOS:
Foram desenvolvidas atividades desde dinâmicas elaboradas e executadas internamente no grupo até
ações externas com estudantes, docentes e comunidade universitária em geral. Para tal, utilizaram
recursos audiovisuais, folders, dinâmicas em grupo, aulas públicas e rodas de conversa. Os membros
relataram que os grupos lhes proporcionaram convivência com diversas pessoas, de diferentes
estados e faixa etárias, com troca de experiências/conhecimentos. A participação desenvolveu o
empoderamento dos membros em relação à luta pelo direito à saúde, incluindo o acesso a
medicamentos das pessoas afetadas por DTN, Os membros se sentiram cumprindo com seu papel
social de estudantes produtores de conhecimento aliado às necessidades em saúde da sociedade,
com interfaces diretas com outros capítulos no País. DISCUSSÃO: Considerando a influência das
DTN no ciclo de pobreza e a política de austeridade atual, justifica-se a presença da UAEM em
parceria com o GPDTN/UFC no Ceará, uma das regiões mais endêmicas para doenças como
leishmanioses, doença de Chagas e hanseníase. CONCLUSÃO: A parceria da UAEM/CE com o
GPDTN/UFC vem aprimorando entre os estudantes o aprendizado, desenvoltura intelectual,
discussão sobre a garantia do direito à saúde, defesa do SUS, inovação em saúde e o acesso a
medicamentos essenciais e ainda, estratégia importante para o alcance dos objetivos da luta pelo
desenvolvimento humano, com ênfase ao acesso a medicamentos essenciais para pessoas com DTN.
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Resumo
Os parasitos e as doenças parasitárias têm grande importância na saúde animal e humana, estando a transmissão
relacionada com fatores socioambientais. Algumas parasitoses são classificadas como Doenças Negligenciadas, e muitas
delas são zoonoses, as quais devem ser abordadas com enfoque na Saúde Única, que diz respeito aos riscos à saúde na
interface entre a saúde animal, saúde humana e a saúde ambiental. A Extensão Universitária é um importante elo entre
Universidade e sociedade, oportunizando a interação de conhecimentos. O projeto de extensão “Parasitologia para Todos”,
desenvolvido pela equipe do Laboratório de Parasitologia (LAPAR) da UFRPE, em parceria com o Programa de
Enfrentamento às Doenças Negligenciadas (SANAR) em 2017, tem por objetivo difundir o conhecimento sobre os parasitos e
as doenças parasitárias na interface homem-animal-ambiente, através da produção de materiais e intervenções educativas,
como: (1) produção de materiais informativos/educativos sendo folhetos, cartazes, jogos de memória, caça-palavras, literatura
de cordel, além do Boletim Informativo “O Vetor” (com 3.000 tiragens); (2) realização de palestras, mesas-redondas e oficinas.
Além disso, realizou-se o diagnóstico das parasitoses gastrointestinais de animais e das geo-helmintíases de humanos. As
ações do projeto foram desenvolvidas por estudantes de graduação e pós-graduação, residentes em Saúde Coletiva e
técnicos do SANAR. O diagnóstico das geo-helmintíases em escolares resultou na ação de extensão “Controle das GeoHelmintíases no Contexto da Saúde Única” em 51 escolas municipais, nas quais a prevalência destas parasitoses foi igual ou
superior a 20%. A mobilização alcançou 9.989 escolares, 1.472 pais e/ou responsáveis e 691 profissionais (577 da educação
e 87 da saúde). Ainda nessa ação, 69 animais receberam a vacina antirrábica e 26 testes rápidos para Leishmaniose Visceral
foram realizados. Devido ao impacto das parasitoses na saúde, as atividades desenvolvidas com ênfase na integração entre
as saúdes (humana, animal e ambiental), através da prática extensionista, resultaram em considerável impacto social. Assim,
os instrumentos utilizados contribuíram para o fomento de ações de profilaxia de agravos à saúde, através de uma

perspectiva holística e crítica, que permite a reflexão sobre a origem dos problemas e a construção de conhecimentos que
contribuam para a resolução desses, na melhoria das condições de vida e saúde.
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Resumo

O baixo peso ao nascer é caracterizado quando um recém-nascido (RN) vivo apresenta peso de
nascimento inferior a 2500g, considerado muito baixo se for inferior a 1500g, e extremamente baixo se
for 1000g, sendo assim, propício a maiores complicações para a sua sobrevivência. Suas causas mais
frequentes são o tabagismo materno, o uso de bebidas alcoólicas pela gestante, o uso de drogas e a
desnutrição materna, entretanto o que mais ocasiona o baixo peso no RN é nascer antes da 37º
semana de gravidez, corroborando para uma prematuridade. O presente trabalho tem como objetivo
verificar a proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer nos municípios de Barbalha, Crato
e Juazeiro do Norte, localizados na Região do Cariri no Sul do Ceará. Realizou-se um estudo
descritivo baseado nos dados disponíveis no DATASUS a partir de dados do SINASC, os mesmos
foram coletados do período de 2014 a 2016. A partir dos dados obtidos verificou-se que dos
municípios, o de Crato foi o que apontou a menor proporção de baixo peso ao nascer, tratando-se de
8,45% no ano de 2016, em contrapartida, Barbalha foi o que apresentou maior proporção de nascidos
vivos com baixo peso nos três anos observados, sendo de 11,27% no ano de 2014, contudo, pode-se
perceber uma redução consecutiva nessas taxas, para 10,76% em 2015 e 10,66% em 2016. Em
Juazeiro do Norte, no ano de 2014 tem-se um índice de 8,94%, com posterior redução para 8,64%
(2015), seguido de um aumento para 8,85% (2016). Por outro lado, no Crato ocorre o contrário, sendo
inicialmente um aumento, de 10% em 2014 para 10,29% em 2015, seguido da redução nesse índice
para 8,45% (2016). Diante da análise dos dados percebe-se que o município de Barbalha destaca-se
dos demais evidenciando maiores proporções de nascidos com baixo peso. Ademais, a variação das
taxas apresentadas por estes municípios nesse período avaliado não apresentou diferenças
significativas entre os anos, ficando sempre acima do percentual aceitável para os países
desenvolvidos (5 -6%). Conclui-se, portanto, que há uma necessidade expressa de intensificar as
ações nos cuidados durante o pré-natal a fim de colaborar para o alcance de uma das metas dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS3) até 2030: reduzir a mortalidade neonatal para pelo
menos 12 por 1.000 nascidos vivos.
Palavras-chave: Baixo Peso ao Nascer. Nascidos Vivos. Saúde da Criança. Cuidado Pré-Natal.
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Resumo
Introdução:As Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIPs) destacam-se pelo seu potencial de disseminação e se caracterizam
como um relevante problema de saúde pública. A maioria das DIPs podem ser evitadas por ações de prevenção e de Atenção
básica à Saúde. No Brasil o modelo prioritário para estruturação desse nível de Atenção é a Estratégia Saúde da Família

(ESF). Objetivo:Descrever a evolução das internações e óbitos por DIPs e da cobertura da ESF no Brasil, entre 2006 e 2015.
Métodos:Trata-se de um estudo transversal descritivo, realizado a partir de dados secundários referentes às internações e
óbitos por DIPs e a cobertura da ESF. Foram calculadas as taxas de internação e mortalidade/100 mil habitantes e razão de
proporções, segundo Brasil e grandes regiões.Os dados foram obtidos no Sistema de Informações Hospitalares, Sistema de
Informações sobre Mortalidade e na Sala de Apoio a Gestão Estratégica do Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde. As análises foram realizadas em planilhas eletrônicas. Resultados:O país apresentou tendência crescente de
cobertura da ESF, atingido 61% em 2015, e chegando ao patamar de 77% no Nordeste. A taxa de internação por DIPs no pais
apresentou maior redução entre 2010 e 2015(30,2%), passando de 535,5 para 373,8 internações /100 mil habitantes,
entretanto no mesmo período, no Norte, essa redução chegou a 44,0%.Quanto a taxa de óbitos por DIPs/100 mil habitantes,
observou um aumento de 8,0% quando comparado o último com o primeiro ano da série histórica, comportamento
semelhante observado em todas as regiões. Em relação à razão entre a proporção de óbitos por DIPs e proporção de
internações por DIPs, de 2011 a 2015, é possível perceber que 57% das internações por esse grupo de doenças geraram
óbitos. Discussão:Mesmo as DIPs sendo preveníveis e tratáveis em nível de Atenção Básica à Saúde, o estudo aponta que
considerável parte da população com tal morbidade é internada, ou seja, tratada na Média e Alta Complexidade. É possível
observar no país uma heterogeneidade dos indicadores analisados. Conclusão:Observou-se a expansão da ESF e
simultaneamente uma redução nas internações por DIPs. No entanto, a taxa de internação ainda se mantém alta e existe um
perfil estacionário de mortalidade pela mesma causa no país, evidenciando que podem existir dificuldades na Atenção à
Saúde a esse grupo de doenças no SUS.
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Resumo
A contaminação microbiológica pode decorrer em qualquer fase do processamento dos alimentos, no entanto, o uso de água
contaminada no processo de irrigação ou a utilização de dejetos de animais como fertilizantes podem ser um dos fatores mais
impactantes nesse processo de contaminação inicial, em decorrência de alguns patógenos intestinais estarem presentes nesses meios.
Uma fase determinante para a qualidade final do alimento é a higienização pré ingestão. O tomate é um fruto com conformidade da
casca lisa e porosa, e é bastante ingerido em saladas cruas. O estudo teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica dos
tomates fornecidos em creches públicas, urbanas do município de Patos-PB. As amostras de tomate foram coletadas em 10 creches
públicas e compreenderam dois momentos: chegada na creche (M1) e após o processo de higienização (M2), totalizando 20 amostras.
Os tomates foram armazenados em sacos estéreis, acondicionadas em caixas térmicas contendo gelo seco e analisadas no laboratório
de microbiologia de alimentos da UACB/CSTR/UFCG, utilizando a técnica do número mais provável para termotolerantes (45°C) e
coliformes totais. Para coliformes termotolerantes, o M1 apresentou que 60% das amostras de tomate estavam contaminadas com
valores acima do permitido pela legislação vigente, variando entre as diluições 0,03x102 à ≥2,4x108, já no M2 ocorreu uma redução de
40% dessa contaminação, no entanto, apresentou contaminação entre as diluições 0,03X102 à ≥2,4x 108. Apesar da redução do nível
de contaminação no M2, esse número ainda é preocupante, uma vez que esses alimentos são ingeridos de forma crua, chamando a
atenção pra a importância do processamento e higiene adequada dos alimentos. Na análise de coliformes totais, apresentou uma
variação entre 0,03x102 à ≥2,4x108 tanto em M1 como M2, no entanto, apresentou uma diminuição na contaminação de 60% após M2,
apesar da legislação atual não apresentar parâmetros ideais para as amostras analisadas, a avaliação foi feita através da mensuração
da diminuição da carga microbiana para o número mais provável (NMP). Isso posto, observamos a importância do emprego de boas
práticas de fabricação e de higiene na manipulação de alimentos, desde o momento que antecede a colheita, até o momento da
ingestão, fazendo com que os riscos de contaminação sejam minimizados.
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Resumo
A veiculação hídrica de agentes etiológicos de caráter infeccioso ou parasitário é responsável por uma alta incidência de enfermidades
que acometem a população mundial. Objetivou-se com o presente estudo avaliar a qualidade microbiológica da água destinada para
consumo humano em todas as creches municipais da cidade de Patos-PB. Para isso, foram realizadas coletas de água em onze
creches públicas do município, sendo dez localizadas na zona urbana e uma na zona rural. Foram delimitados dois locais de coleta: 1) A
torneira principal da cozinha, utilizada para a lavagem de frutas, hortaliças e o preparo dos alimentos; 2) O bebedouro localizado em um
ponto de maior acesso entre os alunos totalizando 27 amostras. Fez-se o uso de sacos plásticos estéreis contendo 0,1 ml de tiossulfato
de sódio a 10%. Para a determinação dos coliformes totais e termotolerantes, utilizou-se a Técnica dos Tubos Múltiplos em série de três
tubos e o resultado foi expresso em Número Mais Provável por 100 mililitros. Para identificação de Escherichia coli, as amostras foram
incubadas em Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) por 24h a 37°C. As amostras positivas que apresentaram colônias típicas de E. coli,
com formação de um halo (verde metálico), foram submetidas a provas bioquímicas para confirmação da espécie, inoculando os
isolados nos seguintes meios: Citrato, Ágar Tríplice Sugar Iron (TSI), Indol, Voges-Proskauer e Vermelho de metila. Das 27 amostras
analisadas, 16 (59,25%) apresentaram-se positivas para contaminação por coliformes totais e termotolerantes; 01 (3,70%) apresentouse positiva para contaminação por coliformes totais e 10 (37,04%) apresentaram ausência total de contaminação. As amostras positivas
para coliformes termotolerantes apresentaram NMP/100ml que variou de 36 NMP/ml a 2,2 x 105 NMP/ml. No presente estudo, não foi
observado a presença de Escherichia coli, sendo assim, todas as amostras apresentaram-se de acordo com a portaria de consolidação
N° 5 de 28 de setembro de 2017. Portanto, durante a realização do estudo, a água para consumo humano utilizada nas creches
municipais de Patos-PB apresentou padrões microbiológicos aceitáveis de acordo com a legislação brasileira vigente.
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Resumo

A água é um importante bem natural para os seres humanos. Por isto, a avaliação da qualidade da
água de abastecimento deve ser realizada com periodicidade para evidenciar possíveis pontos de
contaminação e evitar o consumo irregular de água contaminada, a qual pode veicular doenças. Desta
forma, a água de abastecimento de um centro urbano deve ser livre de micro-organismos que
comprometam sua qualidade. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade
microbiológica da água que abastece os centros e os departamentos da Universidade Federal de
Pernambuco, proveniente da Estação de Tratamento (ETA) localizada no próprio campus. Para
realização da pesquisa, foram selecionados 10 centros, 7 departamentos e outros 13 setores do
campus universitário, incluindo Pró-reitorias, Prefeitura e núcleos integrados de atividades de ensino.
Foram realizadas duas coletas de água em cada ponto selecionado, sendo uma amostra referente à
água que chega ao local e outra à água de saí das torneiras neste. Do mesmo modo, foram
analisados 3 pontos de entrada da água na ETA e 3 pontos de saída da água após o tratamento. As
amostras foram analisadas por meio da técnica do substrato cromogênico e fluorogênico, a qual
detecta a presença de bactérias indicadoras do grupo coliformes. O número de bactérias
heterotróficas foi avaliado, de acordo com o permitido pela legislação, pelo método de espalhamento
em placa. Os resultados apontaram que, das 65 amostras analisadas, 52 delas (80%) apresentam
coliformes totais e 38 (58,46%) coliformes termotolerantes, cujo principal representante é Escherichia
coli. Desse modo, os resultados obtidos nas análises apontam que a água fornecida pela estação de
tratamento localizada no campus universitário está em desacordo com a legislação, que estabelece a
ausência destes coliformes como critério para potabilidade. Quanto ao número de bactérias
heterotróficas, 23 amostras (35,38%) apresentaram valores superiores ao permitido pela legislação,
que é de 500 UFC/mL. Assim sendo, a avaliação da qualidade da água proveniente de estação de
tratamento demonstra ser uma necessidade, tendo em vista a possibilidade de contaminação desta
durante o percurso ou execução de procedimentos operacionais. O monitoramento frequente da água
distribuída para abastecimento de uma população possibilita uma melhor avaliação acerca da
qualidade da água, além de viabilizar a realização de atitudes corretivas, caso haja contaminação.
Palavras-chaves: Água, Bactérias , Coliformes , ETA, Potabilidade

Ó
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Resumo
Com base no crescimento anual da indústria brasileira de aves, verifica-se a necessidade de doção de medidas para melhor atender a
produção em quantidade e qualidade desses alimentos. A segurança de alimentos tem sido alvo de constante atenção pelos órgãos
públicos, uma vez que é de fundamental importância no quesito saúde. Água e alimentos podem servir como veículo de transmissão de
agentes biológicos e acarretar doenças denominadas pelo termo genérico de doenças transmitidas por alimentos (DTA’s). A síndrome
acarretada dessa ingestão de alimentos ou água contaminados, geralmente é caracterizada pelo aparecimento de vômitos, diarreia e
dores abdominais, onde o seu curso é variado e sua classificação ocorre em decorrência do agente biológico ou toxina envolvida em
infecção, intoxicação e toxinfeção. As amostras de frango foram compradas em supermercados da cidade de Santa Luzia-PB, com
alvará sanitário atualizado, transportadas em caixas de isopor contendo gelo e analisadas no Laboratório de Microbiologia de Alimentos
da Universidade Federal de Campina Grande, onde o processamento das amostras e análise dos resultados se deu através das normas
vigentes, compreendo as seguintes etapas de acordo com a técnica do número mais provável em tubos seriados até a diluição 10-5 e
em triplicata. As amostras consideradas positivas foram submetidas a série bioquímicas, o teste de Agar Citrado de Simmons, Caldo
Triptona, MR-VP e Vermelho de Metila. O número mais provável de coliformes termotolerantes apresentou uma variação de ≥2,4x10-4 a
≥2,4x10-8. Já as análises bioquímicas demonstraram demonstrarão uma prevalência de 87% de cepas positivas de Shiguela spp 7% de
E. coli. e 7% das cepas não foram identificadas. A presença desses microrganismos nos alimentos demonstra que ocorreu uma
contaminação fecal, uma vez que esses agentes são comumente encontrados em amostras de fezes. O processo de manipulação de
alimentos é determinante para um produto de boa qualidade. As medidas preventivas como o uso de equipamentos de proteção
individual, bom asseio pessoal, acondicionamento adequado e transporte, devem ser empregadas para minimizar o risco de
contaminação dos alimentos. As amostras de frango foram consideradas impróprias para o consumo humano por conter microrganismos
deletérios a saúde humana.
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Resumo

As infecções que incidem ao longo do primeiro ano de vida, são as principais causas de aumento dos
índices de morbi-mortalidade entre lactentes. A freqüência e a severidade destas infecções por
bactérias Gram-negativas, associadas a imaturidade do sistema imunológico, são uma peculiaridade
desta faixa etária. O leite humano atua como um suplemento de fatores de proteção para o lactente,
além de restringir e/ou inibir o crescimento de bactérias patogênicas. Atualmente, no Brasil a RDC
ANVISA n° 171/ 2006, define como parâmetro de aceitabilidade para Leite Humano Ordenhado
Pasteurizado (LHOP), a ausência de microrganismos do grupo Coliforme. A ocorrência de coliformes
totais indica claramente a inobservância das boas práticas de manipulação e constitui um alerta para a
possível presença de outros microorganismos de maior patogenicidade e mais difíceis de serem
detectados, configurando uma situação desfavorável para a saúde dos receptores do alimento. Neste
sentido, este trabalho buscou avaliar a qualidade microbiológica de amostras de LHOP analisadas no
LACEN-PE no ano 2017. Foram analisadas neste período 4227 amostras, segundo metodologia
preconizada no Manual para Banco de Leite Humano. A partir dos resultados obtidos verificou-se que
4138 amostras (97,89%) apresentaram resultado satisfatório e 89 amostras (2,10%) foram
insatisfatórias para o parâmetro analisado. Com isso, evidencia-se um reduzido percentual de
amostras não - conforme, refletindo que o processo de pasteurização está sendo realizado de forma
adequada pelos Bancos de Leite. Bem como, enfatiza a importância deste monitoramento, a fim de
garantir a qualidade microbiológica deste produto.
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Resumo
Desde 1975, ao menos 500 casos de raiva humana proveniente de morcegos foram relatados na América Latina. Tanto
morcegos hematófagos como não hematófagos estão envolvidos nestes episódios. A maioria dos casos de raiva humana das
américas são atribuídos a morcegos hematófagos, porém a distribuição destes casos entre as variantes de hematófagos e
insetívoros se comporta de maneira não uniforme através do continente americano, com predomínio das variantes de
hematófagos na região intertropical e predomínio das variantes de insetívoros nas regiões localizadas nas extremidades, tanto
ao norte como ao sul. De 2010 a 2017, dos 07 casos de raiva humana ocorridos nos Estados Unidos um foi associado à
variante de morcego hematófago e 06 a morcegos insetívoros. No mesmo período, dos 11 casos de raiva humana que
ocorreram no Brasil relacionados a morcegos, todos foram da variante de morcegos hematófagos. Mais de 40 espécies de
morcegos já foram diagnosticadas com o vírus da raiva no Brasil. No Rio Grande do Sul a maioria dos relatos de acidentes
com morcegos se refere às espécies insetívoras urbanas. Resultados das atividades de vigilância confirmam estas espécies
como importante reservatório para o vírus da raiva nesta região do país. Desde 2001, dos 04 casos de gatos positivos para
raiva, 02 se deram por variante de morcego hematófago e dois por variante de insetívoro. O único caso de cão raivoso neste
período ocorreu por variante de morcego insetívoro. No ano de 2017, 03 morcegos insetívoros foram diagnosticados positivos
para raiva no estado, todos infectados com variante relacionado à espécie insetívora Tadarida brasiliensis, ou AgV4. No ano
de 2018, até o mês de junho, 09 morcegos insetívoros urbanos foram diagnosticados positivos para raiva, 02 já foram
caracterizados como AgV4, demais amostras estão em análise. Esta situação gera apreensão as autoridades de saúde por se
tratar do hospedeiro especifico para a variante caracterizada. Neste contexto a circulação viral nas colônias de morcegos
insetívoros urbanos tende a permanecer, estabelecendo um ciclo enzoótico dentro das cidades. De 2010 a 2017, foram
registrados no SINAN 1057 atendimentos antirrábicos por agressão por morcegos, 94 se referem a pré exposição. Nos
demais atendimentos, apesar do risco associado, apenas 58% foram finalizados com conduta adequada - soro e vacina. Esse
fato expõe a necessidade de se alertar a rede de saúde para atual situação epidemiológica e para o risco dos acidentes com
morcegos
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Resumo
Introdução: Raiva é uma encefalite viral aguda causada pelo gênero Lyssavirus, com alta letalidade. No Brasil, morcegos são
os principais responsáveis pela manutenção da cadeia silvestre e cães e gatos pela raiva humana (RH). Objetivo: descrever
os casos confirmados de RH no Brasil, entre 2007 a 2017. Desenho do estudo: Estudo descritivo de série de casos
confirmados de RH registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Método: utilizou-se a definição de caso
confirmado do Guia de Vigilância em Saúde e realizada verificação manual de duplicidades e inconsistências. Resultados:
Dos 1.053 registros, 28(2,7%) foram confirmados, 866(82,2%) descartados e 159(15,1%) não apresentam classificação final
ou classificados como confirmado, mas sem critério laboratorial ou vínculo epidemiológico. Dos confirmados, 22 eram
homens com mediana da idade de 23(15,5–36,5) anos. Dos casos confirmados, 27(96,4%) foram por critério laboratorial e um
(3,6%) por clínico-epidemiológico. A principal espécie agressora foi a canina [12(42,9%)] e a mordedura [21(75,0%)] foi a
exposição principal. A região nordeste concentrou maior número de casos com 18(64,3%) e 15(53,6%) ocorreram na zona
urbana. A variante viral de Desmodus rotundus ocorreu em sete casos, sendo três por spillover em felinos. Discussão:
Apesar da raiva ser imunoprevinível continua acometendo pessoas no Brasil. O Nordeste teve maior frequência, semelhante
aos estudos realizados entre 1980 a 2012 com 54,1% dos casos. A detecção do vírus é essencial pois permite confirmar o
agravo e identificar a variante, entretanto apenas 25% dos casos confirmados tem a tipificação genética, sugerindo que essas
informações não são preenchidas. A maior incidência de agressões ocorreu em adultos jovens divergindo da literatura, que
aponta maior incidência em crianças entre cinco a 14 anos. A principal espécie agressora canina se assemelha ao descrito na

literatura, entretanto, devido ao spillover em felinos com transmissão secundária para humanos somado aos casos
decorrentes de espoliações, o morcego hematófago ganha importância no cenário do agravo urbano e torna-se um desafio
para a saúde pública. Conclusão: Sensibilizar a população sobre a doença e orientar os profissionais sobre a importância da
completitude das informações para que a vigilância deste agravo possa ser feita de forma eficaz e oportuna.
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Resumo
A filariose linfática (FL) ocupa o ranking mundial das doenças incapacitantes há cerca de 20 anos. É uma doença tropical
negligenciada que pode ser causada por três espécies de vermes filariais – Wuchereria bancrofti, Brugia malayi e Brugia
timori. Ocorre em 73 países, sendo estimado em 108 milhões o número de infectados por W. bancrofti. O município de Olinda,
situado no estado de Pernambuco, constitui uma das principais áreas endêmicas de FL no Brasil. Ao final da década de 1990,
um inquérito de FL realizado mostrou prevalências de microfilaremia entre 2 a 9%, confirmando a gravidade do problema no
município. Com base nesses dados, o programa de controle da filariose linfática do município de Olinda, seguindo
recomendações do Programa Global de Eliminação da Filariose Linfática, foi iniciado em 2005, tendo-se instituído ações de
tratamento em massa (MDA), com doses únicas anuais de dietilcarbamazina (DEC). O objetivo do estudo foi avaliar o impacto
do tratamento em massa com doses anuais de DEC por meio da prevalência de antigenemia filarial no município de Olinda,
entre os anos de 2015-2016. Realizou-se inquérito porta a porta para realização de pesquisa antigênica no universo de
crianças, com idade entre 5 a 7 anos, em quatro bairros submetidos ao MDA. Nos bairros não submetidos ao MDA, realizouse inquérito amostral de base populacional na população com idade acima de cinco anos. A infecção filarial foi testada pelo
teste imunocromatográfico do cartão (ICT). Das 1.345 crianças na faixa etária do estudo residentes nas áreas tratadas, 1.170
(87%) foram examinadas. Entre as examinadas, 596 (51%) eram do sexo masculino, tinha média de idade de 5,9.±0,7 anos e
todas foram negativas para a pesquisa de antígeno. Nos bairros não submetidos ao tratamento em massa, dos 640 domicílios
selecionados, 580 foram localizados e em 322 foi realizado ICT nos moradores. Nesses domicílios havia 998 moradores
elegíveis, 990 (99%) foram examinados, dos quais 60% foram do sexo feminino e tinham média de idade de 39 anos
(amplitude: 5-93) e todos foram negativos pelo ICT. Assim, com a ausência de infecção filarial nas populações estudadas,
podemos concluir que a transmissão filarial foi interrompida na área submetida ao MDA e que não houve expansão da
infecção para a área não submetida ao MDA. Estudos entomológicos de campo são necessários para confirmar a eliminação
da doença.
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Resumo
Micro-organismos potencialmente patogênicos como Candida sp., agente etiológico da candidíase, podem proliferar em excretas ricas
em nutrientes de aves domésticas (Passeriformes; Psittaciformes) e pombos (Columba livia, Columbidae), e o manuseio incorreto e o
contato direto com este material biológico podem causar micoses oportunistas principalmente em imunocomprometidos. Logo, objetivouse realizar a epidemiologia de Candida spp. em excretas de pombos em praças e de aves domésticas em cativeiros de Maceió
(Alagoas) através de PCR, identificando áreas mais colonizadas e o nível de concordância entre os métodos de identificação (fenotípico
e molecular). Coletou-se excretas de aves em 7 bairros (3 residências e 4 praças e avenidas) para diluição de 1g em 20 mL de salina
esterilizada com cloranfenicol/CLF (0,05g/L) e incubação em ágar Sabouraud (CLF: 0,05g/L; 48h/35°C), coloração de Gram e cultivo em
HiCrome Candida® (48h/35°C). PCR da região ITS foi efetivada com primers específicos para 6 espécies de importância médica e
avaliação em gel de agarose, aplicando-se o índice Kappa (K) para a concordância entre métodos de identificação. Em 71 Candida spp.,
41 eram de pombos e 30 de aves domésticas, e identificamos 66,20% em PCR: 18,31% de cada C. albicans e C. parapsilosis, e 8,45%

de cada C. krusei, C. tropicalis e C. glabrata. C. guilliermondii foi menos frequente (4,23%) com 33,80% de Candida sp., provavelmente
Candida não-albicans. Houve concordância entre testes fenotípicos e PCR para C. albicans, C. krusei e C. tropicalis (K= 1), mas a
sensibilidade do meio cromogênico para C. glabrata, C. guilliermondii e C. parapsilosis foi baixa. Conclui-se que há uma maior variedade
de espécies de Candida com potencial patogênico em excretas de pombos em relação às excretas de aves domésticas, provavelmente
pela maior exposição a fatores abióticos e à variedade de nutrientes no meio urbano. Praças com alta concentração de pombos e
consequentemente de excretas aumentam o risco de candidíases entre os transeuntes, e melhores condições de higiene diminuem a
exposição dos seres humanos a leveduras potencialmente patogênicas. Tais dados podem auxiliar na prevenção de micoses em
pacientes imunodeprimidos e até imunocompetentes, pois podemos indicar locais que abrigam mais espécies de interesse médico e
medidas de higiene que devem ser adotadas em ambientes domésticos ou urbanos, diminuindo assim o contato com fezes ou aerossóis
vindos da excretas de aves diversas.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Doenças parasitárias são muito comuns em nossa sociedade, visto que a falta de saneamento básico e
educação sanitária são fatores que contribuem para a sua manutenção e agravamento como problema sério de saúde
pública. O acesso à informação, portanto, torna-se a melhor forma de combate a essas doenças. OBJETIVOS: Disseminar a
informação sobre educação sanitária em uma escola privada do Recife, por meio de uma peça teatral que procurou abordar,
de forma lúdica, doenças parasitárias que estão presentes na sociedade atual. Entre o público que assistiu à peça, estavam
presentes alunos entre 5 e 10 anos de idade, além de professores da instituição. METODOLOGIA: Realizou-se a formulação
de um roteiro teatral, havendo a produção de figurinos utilizados pelos personagens e de cenários que foram utilizados no
local da apresentação, além da interação dos personagens com a plateia, o que efetivou ainda mais o que havia sido proposto
pelos objetivos do trabalho. RESULTADOS: A apresentação da peça teatral trouxe consigo resultados imediatos através da
participação dos alunos e da preocupação destes em colocar em prática medidas profiláticas visando à educação sanitária,
perpetuando, dessa forma, o conhecimento adquirido através da peça teatral, em outros ambientes. Além disso, muitos
desses alunos apresentaram o interesse em pesquisar mais sobre as doenças parasitárias, o que contribui ainda mais para a
difusão do conhecimento. CONCLUSÃO: Através da experiência de apresentar e conscientizar alunos e professores a
respeito da educação sanitária por meio do teatro, foi possível concluir a necessidade de expandir, cada vez mais, a
informação e o debate acerca de doenças parasitárias que estão presentes no cotidiano da população e que, na maior parte
das vezes, são negligenciadas pelo governo e pelos meios de comunicação.
Palavras-chaves: Educação, Informação, Parasitoses

RELATO DE EXPERIÊNCIA: AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE UMA REGIÃO DE
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Resumo
A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa grave. A vigilância das epizootias em Primatas Não Humanos (PNH) atua na prevenção
de casos humanos de FA, mediante identificação precoce da circulação viral na população de primatas mortos ou doentes. O Núcleo
Regional de Saúde Centro Leste (NRSCL), possui 72 municípios e população de 2.119.433 habitantes (IBGE, 2017). Este trabalho tem
por objetivo descrever a experiência dos técnicos da vigilância epidemiológica (VIEP) do NRSCL, em 2017, apresentando dados
epidemiológicos e ações de enfrentamento, durante a ocorrência de epizootia de PNH na região de saúde de Feira de Santana-BA, uma
das quatro regiões do NRSCL, que abrange 28 municípios. Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência. Os dados
apresentados foram coletados do Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN), sistema de Gerenciamento de Ambiente
Laboratorial, planilha paralela e tabulados no Excel 2013. Ao analisar os dados, das 195 mortes de PNH ocorridas em 21(75%)
municípios da região, 139 (71,2%) foram encaminhados para análise, sendo 10 (7,2%) positivos para FA, 43 (30,9%) negativos, 26
(19,7%) inconclusivos e 60 (43,2%) ainda sem resultado. Alguns animais não foram encaminhados para análise por avançado estado de
decomposição. O aumento de casos de epizootia motivou a equipe a reunir Secretários de Saúde e Coordenadores das VIEP para
orientações: quanto ao roteiro básico de investigação de mortes de PNH; preenchimento da ficha de investigação de epizootia e
notificação no SINAN, bloqueio de transmissão nas área de abrangência e identificação dos municípios que necessitavam de bomba
para bloqueio costal; avaliação da cobertura vacinal da FA e vacinação das pessoas não imunizadas das áreas de epizootia; investigar

rumores de mortes de primatas, orientando não exterminá-los; procedimentos de coleta, transporte e encaminhamentos dos animais
mortos para o laboratório de referência; busca ativa em prontuário de casos febris íctero hemorrágicos retroativos. Foi realizado
investigação in loco em municípios que tiveram maior número de mortes e casos positivos, além de intensificação vacinal pelo Estado.
Mesmo com a circulação do vírus da FA em primatas, na região, não houve nenhum caso confirmado da doença em humanos. Estas
ações foram importantes, pois ampliaram a cooperação técnica entre as vigilâncias municipais, favorecendo a contenção da possível
expansão da FA na região de forma rápida, multisetorial e efetiva.
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Resumo
O Programa de Educação para o Trabalho (Pet- Saúde)/ GraduaSUS é um incentivo dos Ministérios de Saúde e da
Educação no intuito de realizar a integração entre ensino, serviço e comunidade. Em 1946, foi à primeira vez, que se
discutiu sobre o termo saúde pública veterinária, porém somente em 2011 foram reconhecidos para constituir as
equipes de apoio á Saúde da Família (NASF). Por ser recente essa inclusão, o curso de Medicina Veterinária vem,
ainda, adaptando sua grade curricular para formar profissionais mais aptos para trabalhar na saúde pública. No
entanto, ele não oferta a vivência em Saúde Coletiva como em outros cursos na área da saúde. Este trabalho tem
como objetivo propor estratégias de atuação do médico veterinário na Atenção Básica de Saúde. As atividades foram
realizadas em três municípios do norte do Paraná, onde os estudantes e profissionais da área promoveram ações de
saúde, juntamente com os outros cursos do PET-GRADUASUS. A Veterinária desenvolveu três atividades: 1)
demonstração macro e microscópica e orientações sobre Taenia sp, Toxocara sp, Dipylidium caninum e Rhipicephalus
sanguineus; 2) visita domiciliar com aplicação de carrapaticidades e levantamento epidemiológico sobre os animais
domiciliados e 3) apresentação de um teatro infantil ensinando de forma lúdica sobre as principais formas de
transmissão das parasitoses intestinais, importância da higiene pessoal e medidas de prevenção, o nome do teatro é
PIIO: Parasitos Intestinais Inimigos Ocultos. O Programa foi uma oportunidade para aplicar conhecimentos nas áreas
de epidemiologia e controle de zoonoses, orientando a população sobre os riscos e as formas de prevenção das
doenças buscando tanto o bem estar animal, quanto o humano. Colaborou, também, na relação de trabalho
interprofissional, consolidando o respeito e a importância de cada profissional da saúde em busca da Saúde Única.
Porém, houve dificuldade de desvincular a atuação do Médico Veterinário da clínica de pequenos e grandes animais,
visto que a maioria da população carece de conhecimentos sobre a atuação do Veterinário na saúde pública. Pode-se
concluir que o PET-GRADUASUS foi essencial para a formação profissional do Médico Veterinário, ajudando-o a
fortalecer sua posição na Saúde Pública por meio de conhecimentos e experiências, porém mais oportunidades de
inserção na comunidade e no serviço de saúde devem ser realizadas para aproximar ainda mais os profissionais.
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Resumo
Resumo: O cinema é uma ferramenta de divulgação científica e um material de ensino não formal de ciência e saúde. Esse
trabalho objetiva identificar de que forma as informações científicas e as relações de verossimilhança com a epidemia
influenza H1N1 foram demonstradas no filme Contágio. Adotou-se a pesquisa qualitativa com o método comparativo de coleta

de dados clínicos e análise fílmica. Em primeiro lugar, foi preciso pesquisar quais títulos foram produzidos e lançados no
período de 2010 até 2012 que abordavam aspectos relevantes sobre a gripe influenza H1N1(2009). A fonte de consulta
utilizada foi o site IMDB (Internet Movie Database). Em segundo lugar, foi analisado o conteúdo da sinopse, seguindo uma
metodologia qualitativa, baseada em duas características principais: o tema e a descrição narrativa do objeto. Em terceiro
lugar, foi utilizada a metodologia comparativa, que evidencia temas e problemas com definições prévias, explícitas, segundo
critérios cientificamente convalidados. Em quarto lugar, utilizando a metodologia de análise fílmica, foram identificadas as
semelhanças da sequência do filme Contágio (2011), que apresenta as informações científicas do estágio de
comprometimento respiratório da personagem protagonista, “paciente zero” com a evolução da doença influenza H1N1
(2009). Na discussão, são demostrados os 11 fragmentos que retratam o quadro agudo de comprometimento respiratório
sofrido pela paciente, que pouco tempo depois de ser avaliada, chega ao óbito. Concluiu-se que o filme apresenta o
atendimento médico de urgência e emergência à paciente zero estado grave, evoluindo ao óbito, situação semelhante aos
efeitos clínicos dos pacientes contaminados pela influenza H1N1 no ano de 2009, podendo ser aplicado os fragmentos das
sequências com a protagonista ao ensino informal da saúde.
Palavras chave: Divulgação Científica, Cinema, Ensino informal, Epidemia, Influenza H1N1
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Resumo

Os Resíduos de Serviços em Saúde(RSS) tornaram-se ponto de discussão relevante, regulamentados
pelo CONAMA/MMA (Resolução 358/2005) e pela ANVISA/MS (RDC 222/2018), o manejo
inadequado pode causar danos à saúde pública, ao meio ambiente e aos profissionais que atuam no
manuseio. Daí a importância de considerar os aspectos de Vigilância em Saúde: epidemiológicos
(podem causar doenças), ambientais (danos ao meio ambiente), sanitários (manuseio, transporte e
regulamentação) e de saúde do trabalhador (riscos de acidente ocupacional). Estas áreas precisam
atentar às implicações e aos desdobramentos que podem ocorrer caso o gerenciamento não seja feito
adequadamente (aspectos técnicos e legais). Por isso, a relevância de explicitar a importância da
Vigilância em Saúde atuar no gerenciamento dos RSS, como objeto de estudo, nas suas áreas de
epidemiologia, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador, subsidiando o poder público e os
profissionais acerca dos procedimentos para o adequado manejo sem causar danos ao meio
ambiente e à saúde pública. Por ser revisão de literatura, as pesquisas iniciaram através da
verificação dos descritores na biblioteca virtual em saúde (Ciências da Saúde). Em seguida foram
selecionados artigos da base de dados Medline, Lilacs e IBECS entre os anos de 2014 a 2017,
completos, em português, com posterior leitura dos resumos e seleção mediante conteúdo. Também
foram utilizadas buscas nos sites da ANVISA e CONAMA, além de livros na área. A análise dos
dados foi do tipo qualitativa e análise de conteúdo. Após apreciação e estudo das referências,
percebe-se que a Vigilância em Saúde, nas suas áreas de atuação, já sinalizam associação com a
questão dos RSS, destacando publicações acerca dos acidentes com perfuro cortantes em serviços
de saúde e a regulamentação e fiscalização das vigilâncias sanitárias. Observa-se a importância de
estudos acerca dos RSS e suas várias implicações, pois, o inadequado manejo destes resíduos
provocam repercussões para a saúde pública e meio ambiente. É preciso reduzir através de
processos de reciclagem, pois, nem todos os resíduos de saúde são contaminados. Os estudos
revelaram que a prática da logística reversa pode ser o caminho para reduzir danos e diminuir tais
resíduos. É preciso que a Vigilância em Saúde imprima ações significativas de fiscalização,
regulamentação e educação junto aos envolvidos nos processos geradores.
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Resumo
Introdução: Vários fatores contribuem consideravelmente para o surgimento de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAs), dentre
eles, os animais errantes. Cães e gatos acessam livremente ambientes com grande circulação de pessoas que comercializam e
consomem alimentos sem os devidos cuidados com ade conservação e manipulação. Devido a presença de fezes de animais errantes,
deve ser incluído como objetivo de investigação, estabelecimentos alimentícios como as feiras e Mercados Públicos. duvidosa. Tais
ambientes, que comercializam alimentos como verduras, frutas e produtos de origem animal podem veicular ovos de Toxoplasma sp.,
Giardia sp., Ancilostoma sp. e Toxocara sp. após a contaminação pelos dejetos de cães e gatos que possuem livre. Objetivo: Avaliar os
riscos alimentares pesquisando a ocorrência de parasitos potencialmente zoonóticos em fezes de cães e gatos errantes coletadas nos
entornos dos Mercados Públicos do Recife – PE. Desenho do Estudo: Estudo descritivo observacional qualitativo. Métodos: No
período de Outubro à Dezembro/2017, obteve-se um total de 32 amostras fecais e foram realizadas avaliações coproparasitológicas
adotando a técnica de Willis e flutuação Faust, no laboratório de Medicina Veterinária Preventiva da UNINASSAU. As coletas foram
realizadas nos entornos de 8 mercados públicos do município de Recife – PE e considerado um raio de 7 metro. Fatores de riscos
alimentares foram avaliados por meio da observação de diversas condições de recebimento e comercialização dos produtos.
Resultados: Das 32 amostras coletadas, 22 (66,6%) foram positivas nas análises coproparasitológicas. Foi observada ocorrência de
Ancylostoma sp. em 17 amostras (51,5%), Toxocara sp. em 6 (18%) e Cystoisospora sp. em 2 amostras (6%). Nas análises foram
identificados ovos larvados viáveis de Toxocara sp. apresentando intensa vivacidade após conservação ao formol por 30 dias.
Discussão: Conforme a ocorrência dos parasitos, a contaminação ambiental no entorno dos mercados públicos evidencia um sério
problema de saúde pública, visto que são locais de elevada circulação de pessoas que possuem acesso direto aos estabelecimentos
alimentícios, elevando os riscos e casos de DTAs muitas vezes subnotificadas aos orgãos fiscalizatórios. Conclusão: Estes achados
revelam os riscos à segurança alimentar de produtos comercializados em inadequadas condições de armazenamento e exposição à
venda, corriqueiramente encontradas nos mercados públicos da região metropolitana do Recife.
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Resumo
Os pescados são alimentos com pH próximo à neutralidade, alta atividade de água, elevado teor de nutrientes e tecido frágil;
o que os torna propícios à deterioração. Atualmente, o consumo de pescados está amplamente difundido, especialmente na
culinária japonesa. Desse modo, o trabalho teve como objetivo abordar o consumo do pescado crus e a possibilidade de
ocasionar patologias aos humanos. O artigo se fundamentou em referências indexadas das bases de dados eletrônicas
LILACS e MEDLINE, obtidas através dos descritores: pescados, qualidade microbiológica, sushis e sashimis; nas línguas
portuguesa e inglesa. Os pescados são utilizados como representantes da contaminação ambiental do local de captura,
porque a microbiota que estes apresentam é diretamente relacionada com a poluição das águas; e através do consumo de
microrganismos patogênicos os humanos podem adquirir doenças. Outra forma de contaminar os pescados é por meio de
manipulação inadequada na pesca, no transporte, na comercialização e no preparo do alimento. Artigos tem demonstrado que
os pescados frescos ou consumidos crus são normalmente portadores de bactérias deterioradoras e podem conter ainda
gêneros patogênicos como Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Escherichia, Listeria, Clostridium, Shigella e Vibrio. Todavia
não contêm Staphylococccus, estes são introduzidos depois que manejados pelos indivíduos, como resultado de manipulação
e estocagem inapropriadas ou contaminação cruzada. Como agravante à saúde dos consumidores, os pescados crus podem
transmitir também infecções por parasitas, dentre os quais destacam-se surtos por Diphyllobothrium latum, Anisakis simplex,
Pseudoterranova decipiens e Phagicola longa tanto pela disseminação dos ovos dos parasitas como também pela
contaminação das águas com esgotos humanos não tratados. Os surtos a partir de pescados crus que ocorreram
originalmente no Brasil, envolveram o consumo de sushis, sashimis e ceviches elaborados a partir de salmões chilenos.
Sendo assim, a aplicação de Boas Práticas de Fabricação ou a implementação do método da Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle nos locais de captura, peixarias, estabelecimentos produtores de refeições e indústrias de beneficiamento
são formas eficazes de prevenir patologias nos consumidores, o que reforça que as condições e técnicas de manipulação são
essenciais para a qualidade higiênico-sanitária dos pescados.
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Resumo

A saúde ambiental é um tema que pela sua complexidade e importância deve ser debatido ao longo
de todo desenvolvimento acadêmico, a fim de desvelar suas diferentes nuances. Suas problemáticas
são muito abrangentes, indo desde a interação do homem com o ambiente e formas de zoonoses por
exemplo, até doenças virais, bacterianas, autoimunes e crônico-degenerativas. Sendo assim, o
trabalho visou analisar atividades de promoção da saúde ambiental, no âmbito do Programa Escola
Verde, da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Dentro da
temática maior de saúde ambiental foram abordados os temas de alimentação Saudável, doenças
sexualmente transmissíveis, prevenção ao uso de drogas, higiene corporal e verminoses. As ações
envolveram professores, alunos e familiares através de atividades educativas com o propósito de
gerar mudanças de hábitos e costumes, dando sempre ênfase a importância ao cuidado e prevenção.
O projeto atuou em escolas municipais e estaduais no ano de 2017, envolvendo variadas faixas
etárias, desde o jardim de infância até o ensino médio, com atividades específicas para cada turma.
Pudemos observar que foram desenvolvidas 49 atividades de Saúde Ambiental ao longo de todo o
ano, atingindo um total de 22 escolas nas duas cidades. 20 atividades foram realizadas em 8 escolas
de Petrolina, das quais 5 eram estaduais e 3 municipais. Em juazeiro foram impactadas 14 escolas,
sendo 11 estaduais e 3 municipais, com um total de 29 atividades. Ao longo do ano foram mobilizados
entre alunos, professores e funcionários das escolas um total de 2.920 pessoas demonstrando o
grande impacto que as ações podem promover. Logo o desenvolver de mais temáticas envolvendo a
discussão sobre saúde ambiental nas escolas se mostra de suma importância para a prevenção de
diversas doenças que podem ser evitadas e com isso promover uma melhora na saúde coletiva.
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Resumo

A ocorrência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) vem aumentando de modo significativo
em nível mundial, constituindo um grande problema de saúde pública. Fatores como a expansão dos
restaurantes tipo fastfoods, o consumo de alimentos em vias públicas e mudanças de hábitos
alimentares da população contribuem para a emergência dessas doenças no nosso país, que muitas
vezes são subnotificadas. Analisou-se a ocorrência de surtos de doenças transmitidas por alimentos
no Brasil entre os anos de 2000 e 2017, destacando sua distribuição entre as regiões do país, os
principais alimentos envolvidos, locais de ocorrência mais frequentes e agentes etiológicos isolados.
Estudo descritivo do tipo transversal realizado a partir de consultas ao Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), disponível no sítio eletrônico do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram registrados 12.619 surtos de DTA no período analisado,
acarretando cerca de 238.909 doentes e 183 óbitos em decorrência do agravo. O ano de 2005 foi
identificado como o de maior notificação, seguido pelos anos de 2001 e 2014. A regiões Sudeste e Sul
notificaram mais da metade dos casos de surtos no país, apresentando respectivamente 38,3% e
35,1% do total registrado, seguidas pelas regiões Nordeste (15,8%), Centro Oeste (6,0%) e Norte
(4,9%). Entre os alimentos envolvidos, excluindo-se os casos de origem ignorada (46,76%),

destacam-se os alimentos mistos (11,77%) e os múltiplos alimentos (7,62%). A maior ocorrência de
surtos de DTA ocorreu em residências (36,5%), serviços de alimentação, como restaurantes, padarias
e similares (15,2%) e outras instituições, como alojamentos e refeitórios no trabalho (10,8%). Dentre
os microrganismos identificados nos surtos, as bactérias representam a maior parte, com destaque
para as espécimes Salmonella (34,1%), Escherichia coli (26,9%) e Staphylococus aureus (17,5%). Os
vírus foram responsáveis por 6,8% dos surtos, sobressaindo os causados por rotavirus (2,9%),
norovirus (2,5%) e virus da hepatite A (1,4%). Por se tratar de um agravo de importância em saúde
pública, é necessária a realização de um trabalho de conscientização da população quanto à
importância da notificação de casos de DTA, como também de educação em saúde, com ênfase nas
boas práticas de manipulação de alimentos em nível domiciliar.
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Resumo

A sífilis é uma doença infectocontagiosa, de evolução crônica, causada pela bactéria Treponema
pallidum. Os mecanismos de contágio podem ser via sexual, vertical e sanguínea, entretanto a
prevalente é a sexual. Apesar disso, a incidência de casos de mulheres portadoras da bactéria, que
durante a gestação transmitem a doença para o feto, vem crescendo no estado de Pernambuco. Por
esse motivo, a sífilis em gestante é considerado um grave problema de saúde pública, devido a
tendência ascendente da sífilis congênita. O presente estudo teve o objetivo de analisar as taxas de
incidência de sífilis congênita no estado de Pernambuco, de 2014 a 2017, destacando as cidades de
maior prevalência. Trata-se de um estudo retrospectivo, baseados em dados secundários coletados
do SINAN (Sistemas de Informações e Agravos de Notificações), além disso, utilizou-se o Boletim
Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2016, e outras fontes de consulta, como Scielo e Science
direct, com artigos na língua portuguesa dos anos de 2014 a 2016 foram empregados. No estado de
Pernambuco, a incidência da sífilis congênita vem aumentando, pois foram alcançados 1430 casos
em 2014, com um risco de aproximadamente de 10 casos a cada 1000 recém-nascidos vivos. No
entanto, no ano de 2017 foram confirmados 1955 casos com risco aproximadamente de 13 casos a
cada 1000 recém-nascidos vivos. No ano de 2015 houve um aumento de 5,66% de casos
comparados a 2014, e em 2016 a incidência aumentou para 10,32% dos casos notificados em relação
ao ano anterior. A cidade com maior número de casos notificados entre os anos de 2014 a 2017 foi
Recife, com aumento de 41,15% de casos entre os anos citados; a segunda cidade foi Caruaru com
crescimento de 45,25% dos casos notificados; e a terceira cidade foi Goiana que houve um aumento
de 80%; e Petrolina com taxa de 7% em relação a esses três anos. Dessa forma, observou-se um
aumento dos casos de sífilis congênitas no estado de Pernambuco no período de 2014 a 2017, e
apesar da prevenção e tratamento dessa doença oferecida pelo sistema de saúde, ainda é visto a
necessidade de planejamento à educação em saúde e ações que deem maior assistência as
gestantes portadoras da bactéria.
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Resumo
A sífilis gestacional e congênita tem atenção especial do serviço de epidemiologia, devido às sequelas graves como abortamento,
deficiência e óbito infantil. Em todo o Brasil há um crescimento nos casos de sífilis desse de 2010. Esse aumento estar relacionado a
uma melhor capacidade investigativa, por outro lado, também, estar relacionado a outros fatores como: assistência ineficiente no prénatal das gestantes e suas parcerias sexuais; desabastecimento de penicilina no país entre 2013 e 2014; queda do uso do preservativo
entre as faixas etárias de 15 a 30 anos; e ao número de unidades básicas insuficientes que aplicam a penicilina. Em 2016 em todo o
país foram registrados 37.436 casos de sífilis materna e 20.474 de sífilis congênita. No mesmo ano, o estado de Pernambuco aparece
entre as unidades federativas com maior elevação de sífilis congênita, sendo identificado 888 casos de sífilis materna e 1.510 de sífilis
congênita. Com o intuito de contribuir com políticas públicas no combate a sífilis. Este trabalho teve como objetivo avaliar a situação e o
quadro epidemiológico de sífilis congênita e gestacional na cidade de Petrolina-PE, a partir das notificações existentes no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação desde o ano de 2007 a 2018. Foram encontradas 565 notificações para sífilis congênita, sendo
415 da zona urbana, 131 da zona rural. Dos casos de sífilis gestacional foram 718 notificações, sendo 513 da zona urbana e 175 da
zona rural. Observando a série histórica, Petrolina acompanha o quadro geral de aumento nos casos entre 2013 e 2017, mas ao longo
dos anos tem conseguido diminuir as ocorrências de sífilis congênita em relação a gestacional, o que mostra a importância dos cuidados
no pré-natal. Os primeiros meses de 2018 apresentam uma prevalência de 30% dos casos na zona rural, tanto para sífilis congênita,
quanto para a sífilis gestacional. Em Petrolina boa parte da população reside ou trabalha na zona rural, comunidades, onde
historicamente existem menor acesso aos serviços públicos e mais estigmas e tabus sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis do
que na zona urbana. Portanto, as ações de prevenção devem levar em consideração as diferenças das comunidades e devem ser
direcionadas para um melhor fornecimento da penicilina, tratamento e assistência efetiva no pré-natal para as gestantes e suas
parcerias sexuais, assim como, para a população em geral, realizando um maior monitoramento desde o diagnóstico até a cura da sífilis.

Palavras-chaves: Congênita, Gestacional, Monitoramento, Prevenção, Sífilis

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG) ASSOCIADA AO VÍRUS INFLUENZA
SUBTIPO A/H1N1 NO CEARÁ.

Autores

Brida Magalhães Teixeira Macêdo 1, Isaac Carioca de Oliveira 1, Natália Bitu Pinto 1,
Rebeca Karollyne Rolim Ribeiro 1, Rayllane Santos Nunes 1, Rafhael Maia Santiago 1,
Edilmax Araújo Marques dos Santos 1, Antônio Wellington Granjeiro Batista de Freitas 1

Instituição 1 UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (Rua Sérgio Moreira de Figuereido,
Cajazeiras - PB)
Resumo
A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) é uma doença associada a uma diversidade de vírus, entre eles o Influenza. O
vírus influenza passa por constantes mutações, suscitando novas epidemias em populações não imunizadas àquelas cepas
mutantes. Tal situação epidemiológica exige estratégias que visem o combate eficiente a novos surtos epidemiológicos, visto
que a SRAG provoca insuficiência respiratória progressiva grave que, se não tratada, pode levar a óbito. O presente trabalho
visa explanar como o Ceará está combatendo surtos de SRAG associados ao influenza, com o objetivo de promover a
exploração destas medidas por outros Estados, utilizando como base de dados os boletins epidemiológico das Semanas
Epidemiológicas/2018 disponibilizados pela Secretaria de Saúde do Ceará através de estudo observacional descritivo. O vírus
influenza segue como responsável pela elevação de casos de SRAG no Ceará, onde foram confirmados 405 casos
relacionados somente ao vírus até junho de 2018. Dos casos confirmados, 285 (70,4%) são relacionados ao subtipo A/H1N1,
seguido pelo subtipo B, registrando 86 casos (21,2%). Neste ano, foram registrados 115 óbitos por SRAG, sendo destes 63
(54,7%) causados por influenza e destes causados por influenza, 49 (77,8%) relacionados à influenza A. Um dado relevante a
se considerar é que apenas 4,8% (3/63) dos óbitos causados por influenza tinham histórico de vacina, refletindo a importância
dessa medida profilática na imunidade da população, concretizando-se em resultados como a queda do número de
notificações e casos confirmados de influenza após início da campanha de vacinação. Entre as iniciativas realizadas pelo
Estado para o combate aos surtos epidemiológicos está a campanha de vacinação bem executada, sendo o Ceará o primeiro
Estado do Nordeste e terceiro do país a ter a meta de vacinação atingida (90% da população, pertencentes aos grupos
prioritários, vacinada). Dentre as diversas ações para o enfrentamento da influenza, destacam-se a produção e a liberação de
boletins epidemiológicos semanais com dados atualizados e sólidos que servem como guia para os gestores municipais; a
capacitação dos profissionais de saúde sobre coleta de material e investigação para pesquisa do vírus influenza; além da
realização de webpalestras com infectologistas sobre o manejo clínico adequado dos pacientes com SRAG que possuem
fatores de risco para complicação. Dessa forma, o Ceará pode ser utilizado como modelo a se seguir por outros Estados.
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Resumo

As infecções respiratórias agudas (IRA) estão relacionadas a elevadas taxas de morbimortalidade em
todo o mundo, sendo que, algumas podem resultar em Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).
O vírus sincicial respiratório humano (VSRh) e o metapneumovírus humano (MPVh) são os principais
agentes etiológicos identificados nas IRA e eventualmente podem desencadear casos graves. O
objetivo do presente estudo foi investigar a ocorrência da infecção por MPVh e VSRh, bem como
descrever as características epidemiológicas e clínicas dos indivíduos com SRAG por essas etiologias
em Goiânia, Goiás. Trata-se de um estudo observacional, descritivo, de corte transversal, obtidos
através de dados secundários do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) Influenza
Web. Foram incluídos no estudo todos os pacientes residentes em Goiânia-GO, notificados com
suspeita de SRAG, no período de janeiro de 2017 a maio de 2018, com resultado de RT-PCR
detectável. O período utilizado para análise correspondeu ao marco da introdução da vigilância
ampliada através da técnica de PCR para detecção de outros vírus respiratórios pelo LACEN Goiás.
Os dados foram analisados utilizando o pacote estatístico SPSS, versão 22.0. No período analisado,
156 (23,8%) casos foram classificados como SRAG por outros vírus respiratórios, sendo que 95
(60,8%) e 48 (30,7%) com positividade para VSRh e MPVh, respectivamente. Quanto à sazonalidade,
houve predominância no final de outono e início do inverno, mais acentuada para o VSRh. A síndrome
foi mais frequente em indivíduos do sexo feminino (56,6%) e as faixas etárias mais acometidas
incluíram os menores de 5 anos (81,0%) pelo VSRh e os maiores de 60 anos (31,2%) pelo MPVh. A
tríade febre (88,8%), tosse (99,3%) e alterações no padrão respiratório (100,0%) foram evidenciadas,
porém, cabe ressaltar que cerca de 10,0% negaram febre. Um terço relatou alguma comorbidade,
sendo a cardiopatia (11,2%) e pneumopatia (10,5%) as mais frequentes. Quase 58,0% necessitaram
de suporte ventilatório, dos quais 43,4% foi invasivo. Internação em unidade de terapia intensiva foi
indicada para 36 (25,2%) pacientes. Houve registro de oito (5,6%) óbitos com essas etiologias, sendo
que o MPVh foi responsável por 4,2% dessas. Os achados desse estudo ratificam que o
monitoramento e a vigilância da SRAG causada pelos vírus influenza like são importantes para
planejamento e implantação de políticas eficientes de prevenção, às doenças respiratórias de padrão
infeccioso.
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Resumo
A Doença Meningocócica (DM) é uma infecção bacteriana aguda causada pela Neisseria meningitidis, que é um diplococo
gram negativo. A DM acomete indivíduos de todas as faixas etárias, no entanto, apresenta maior incidência em crianças
menores de 5 anos, sobretudo as menores de um ano. É um sério problema de saúde pública em várias localidades do
mundo, especialmente por causa da alta letalidade.O presente estudo tem como objetivo descrever a ocorrência da DM e
correlacionar a cobertura vacinal da vacina conjungada meningo C em menores de cinco anos de idade no município de
Natal, no período de 2008 a 2016, observando se houve redução significativa no número de casos. Trata-se de um estudo
transversal,com realização de uma análise retrospectiva dos casos de DM no período citado, utilizando dados secundários. A
população que compõe esse estudo é composta por munícipes que apresentaram a DM no período descrito anteriormente.

Foram considerados como critérios de inclusão residir em Natal na data da manifestação da doença; ser caso confirmado de
doença meningocócica segundo normas do Sistema de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde - MS e estar
notificado no SINAN - Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Utilizamos também dados do Programa Nacional de
Imunização (SI-PNI). O SINAN registrou 461 casos de meningite, 18 óbitos (3.9%) por DM e desses 5 (27.7%) óbitos na faixa
etária menor de 05 anos de idade. Do total de casos registrados, 75f oram ocasionados pela DM em outras faixas etárias e 16
em menores de cinco anos (21,3%) no município. A cobertura vacinal oscilou bastante neste período, de 0,7 a 80,7% em
2010 e 2016, respetivamente. Já a frequência de casos, variou de 01 para nenhum em 2016. Os resultados apontam uma
queda na frequência importante da doença meningocócica nas faixas etárias de 0 a 5 anos evidenciando diminuição da
frequência nas faixas etárias vacinadas contra o meningococo C. Embora a vacina meningocócica C faça parte do calendário
de vacinação infantil desde 2010 e que suas doses sejam obrigatórias, após análise do comportamento da DM, a pesquisa
realizada permitiu concluir que deve ser mantida uma vigilância constante dos casos de Doença Meningocócica no município
de Natal/RN, mediante notificações e isolamento do meningococo para identificação de sua cepa. Apesar do município só ter
alcançado em 2011 a cobertura vacinal de 95,9% contra o meningo C estabelecidas pelo MS, a DM apresentou uma
tendência decrescente.
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Resumo
Introdução: A coqueluche é uma doença infecciosa aguda causada pela bactéria Bordetella pertussis. Os mais acometidos
pela doença são lactentes e crianças menores que tendem apresentar quadros com maior gravidade. Desenho do Estudo:
Foi realizado um estudo de corte transversal. Métodos: Foram incluídos os casos notificados para coqueluche no ano de
2016, no estado de Pernambuco. A fonte de dados foram os bancos de dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação
e do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações. A situação do agravo foi caracterizada segundo semana
epidemiológica de início dos sintomas, faixa etária, município de residência, classificação dos casos em confirmados e
descartados, situação vacinal dos casos e cobertura vacinal. Resultados: Dos 492 casos notificados suspeitos de
coqueluche, 161 (32,7%) foram confirmados e destes todos evoluíram para cura sem nenhum registro de óbito, com maior
frequencia entre a 14ª e 27a semana epidemiológica. A faixa etária dos menores de 6 meses concentrou 61% dos casos. A
cobertura vacinal para crianças foi de 94,3% com uma heterogeniedade de 50% entre os municípios, entretanto a vacinação
de gestantes está abaixo do preconizado (44%) onde só 7 municípios atingiram meta, e estes estão distribuidos na região
metropolitana e agreste do estado, deixando as crianças menores de 6 meses mais expostas ao adoecimento. Discussão: A
coqueluche apesar de ser uma doença imunoprevenivél ,ainda persistem a ocorrência de surtos e casos ao longo dos anos .
Conclusão: Para a redução dos casos de coqueluche é importante manter as coberturas vacinas elevadas e homogenias
para crianças, vacinar as gestantes, manter uma vigilância atuante e no futuro implantar a vacina dTpa para os adolescentes
e reduzir cada vez mais a circulação da Bordetella pertussis.
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Resumo

A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, que tem como agente etiológico a bactéria Bordetella pertussis. Possui
alta transmissibilidade e é uma importante causa de morbimortalidade infantil. O objetivo do estudo foi descrever a situação
epidemiológica dos casos notificados e confirmados de coqueluche na I Região de Saúde do estado de Pernambuco nos anos 2012 a
2016. Trata-se de um estudo transversal. A população estudada foi composta por casos notificados e confirmados de coqueluche nos
municípios da I Região de Saúde e registrados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação. A análise foi realizada a partir de
graficos construidos no Microsoft Excel 2016, de acordo com as seguintes variáveis: ano do início dos sintomas, município de
residência, faixa etária e óbitos. Foram notificados 3531 casos suspeitos, dos quais 1467 (41,5%) foram confirmados. Destacaram-se os
municípios de Recife e Jaboatão dos Guararapes, com 1455 (41,2%) e 836 (23,7%) dos casos notificados, e os confirmados 196
(54,3%) e 277 (15,5%) respectivamente. A maior ocorrência de casos de coqueluche concentrou-se na faixa etária de menores de 6
meses de idade. Em 2014, observou-se uma incidência de casos elevada quando comparada aos demais anos com 18,7 casos/100.000
habitantes. Com relação aos óbitos, foram registrados 16 no período do estudo, 7 deles eram residentes de Recife e 11 (68,75%)
ocorreram no ano de 2014. A taxa de letalidade no período estudado foi de aproximadamente 1,1%. A coqueluche ocorre com maior
frequência em crianças menores de 1 ano, faixa etária que não possui o esquema vacinal completo e que tem maior risco para
agravamento e óbito. Assim, desde 2014, tem sido oferecida na rede pública a vacina dTpa (Tríplice bacteriana acelular do tipo adulto)
para as gestantes e os profissionais de saúde que atendam crianças menores de 6 meses com o objetivo de proteger os recémnascidos até que completem o esquema básico de vacinação. Diante do exposto, evidenciou-se a incidência de casos de coqueluche no
período estudado principalmente nos municípios de Recife e Jaboatão, na faixa etária em menores de 6 meses de idade. Ressalta-se a
importância da imunoprevenção das crianças como medida de interrupção da cadeia de transmissão, além da importância da notificação
dos casos e do trabalho da educação continuada dos profissionais de saúde no seguimento de protocolos do Ministério da Saúde e da
educação em saúde com da população.
Coqueluche, Doenças transmissíveis, imunoprevenção
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Resumo
A microcefalia é uma malformação congênita associada a um crescimento insuficiente do cérebro, avaliado pela tabela do
Intergrowth. Desde a epidemia do vírus Zika ocorrida no primeiro semestre de 2015, no Brasil, associou-se as malformações
congênitas e condições neurológicas com a infecção por esse vírus durante a gestação. Os recém-nascidos com microcefalia
correm o risco de atraso no desenvolvimento, incapacidade física e intelectual, dificuldades auditivas e visuais. Assim, houve
a necessidade de monitorar integralmente essas malformações congênitas decorrentes de infecções durante a gestação.
Assim, objetiva-se realizar o levantamento epidemiológico dos casos suspeitos de microcefalia e/ou outras alterações
congênitas notificados na Macrorregião Norte da Bahia. Trata-se de um estudo descritivo, com dados obtidos no Sistema de
Registro de Eventos em Saúde Pública (RESP). Aplicando o critério município de residência para realizar a pesquisa, foram
coletados os casos suspeitos de microcefalia e/ou outras alterações congênitas notificados nos municípios da Macrorregião
Norte da Bahia, no período entre 2015 e abril de 2018. Para auxílio da análise utilizou-se o software excel 2013. Na
Macrorregião Norte da Bahia foram notificados 112 casos suspeitos de microcefalia e/ou outras alterações congênitas,
correspondendo a 6,30% dos casos do Estado no período em análise. Do total de casos notificados, 39 (34,82%) foram
confirmados, sendo 02 (5,13%) pela detecção do Zika vírus (RT-PCR), 01 (2,56%) pela identificação STORCH (Sífilis,
Toxoplasmose, Rubéola, Citomegalovírus ou Herpes) e 36 (92,31%) por critérios de imagem e clínico-epidemiológico. Além
disso, 07 (6,25%) casos foram descartados e 66 (58,93%) permanecem em investigação. Em relação à faixa etária das
genitoras, observou-se que 58 (51,78%) estão entre 20 e 29 anos. Nota-se que 24 (85,71%) municípios da macrorregião
notificaram pelo menos 01 caso suspeito. Os municípios de Juazeiro e Senhor do Bonfim concentraram maior número de
casos, 19 (16,96%) e 20 (17,86%) respectivamente. Dessa forma, nota-se a necessidade dos municípios continuarem os
trabalhos de vigilância dos casos notificados, bem como intensificar as atividades de busca ativa naqueles silenciosos.
Ressalta-se a importância da assistência às crianças com microcefalia e/ou outras alterações congênitas, atividades
multiprofissionais de estimulação precoce, ações preventivas e garantia dos exames diagnósticos para acompanhamento
desses casos.
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Resumo
O Sarampo é uma doença exantemática aguda de etiologia viral, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa e
bastante comum na infância. A transmissão ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar ou
falar. O objetivo do estudo foi descrever a situação epidemiológica dos casos notificados e confirmados de sarampo na I Região de
Saúde do estado de Pernambuco nos anos de 2012 a 2016. Trata-se de um estudo transversal de carater descritivo. A população
estudada foi composta por casos notificados e confirmados de sarampo nos municípios da I Região de Saúde e registrados no Sistema
Nacional de Agravos de Notificação. A análise foi realizada a partir de graficos construidos no Microsoft Excel 2016, de acordo com as
seguintes variáveis: ano do início dos sintomas, município de residência, faixa etária e critério de confirmação. No período de 2012 a
2016 a I Região de Saúde notificou 1.083 casos de sarampo, dos quais 158 (14,6%) foram confirmados. O maior número de casos de
notificações ocorreu no Recife (464; 42,8%), seguido de Jaboatão dos Guararapes (234; 21,6%). No entanto, os municípios que
predominaram casos confirmados foram Recife (63; 39,9%) e Cabo de Santo Agostinho (31; 19,6%). A faixa etária com maior ocorrência
de casos suspeitos foi a de menor que 1 ano (506; 46,72%), seguida da faixa entre 1 a 4 ano (385; 35,55%). No critério de confirmação
sobressaiu o laboratorial com 92,4%. Verificou-se o aumento de casos notificados entre 2013 (602) e 2014 (341), sendo confirmados
142 e 12 respectivamente. Este aumento nesses anos foi justificado pelo surto de sarampo no estado de Pernambuco pelo genótipo D8,
com predomínio da faixa etária de 0 a 4 anos. O surto foi inicialmente identificado nos municípios da Região Metropolitana do Recife,
expandindo-se para 24 municípios do estado. Não houve registro de nenhum caso confirmado de sarampo em Pernambuco após 14 de
março de 2014. Diante exposto conclui-se a importância da manutenção da cobertura vacinal da população como estratégia de
interrupção da cadeia de transmissão, como também a notificação dos casos e investigação epidemiológica oportuna com objetivo torna
as medidas de controle eficazes.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Sarampo, Surtos de Doenças

Palavras-chaves: Epidemiologia, Sarampo, Surtos de Doenças

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DOS ACIDENTES COM ANIMAIS PEÇONHENTOS NO MUNICÍPIO
DE BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA NO PERÍODO DE 2015 A 2016
Autores

Scarleth Silva Costa 1,2, Carolina Miranda Almeida Dellaretti 1, Jennifer Louzada Moreira 1,
Amanda Ribeiro de Almeida Lacerda 1, Janaína Sousa Campos Alvarenga 1

Instituição 1 PUC Minas - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (R. Dom José Gaspar,
702-840 - Coração Eucarístico, Belo Horizonte - MG, 30535-000), 2 PET Biologia Programa de Educação Tutorial - MEC/SESu (Coração Eucarístico)
Resumo
Os acidentes causados por animais peçonhentos constituem um problema de Saúde Pública uma vez que, as substâncias tóxicas
produzidas e inoculadas determinam agravos clínicos e podem levar a óbito. O número excedido de acidentes deve-se à sobreposição
do nicho entre homens e animais. Dada a incidência e a gravidade das notificações, os acidentes por animais peçonhentos passaram a
compor a lista das doenças tropicais negligenciadas. O presente estudo objetivou traçar o perfil epidemiológico dos acidentes com
animais peçonhentos no município de Belo Horizonte e região metropolitana no período de 2015 a 2016. A pesquisa, de cunho
descritivo, foi realizada a partir das variáveis disponibilizadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) para a
construção do panorama epidemiológico. No período de 2015 foram notificados 2.769 casos e em 2016 cerca de 2.801, aumentando
1,15% o número de acidentes. A totalidade de casos notificados nos municípios de Belo Horizonte, Belo Vale, Betim, Brumadinho,
Buritis, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Lagoa Santa, Juatuba, Sabará, Sarzedo e Sete Lagoas, foi de 5.570, sendo BH o maior
responsável pelos eventos (3.878) e Sabará o menor, com somente 5 ocorrências. Mediante a análise dos dados obtidos durante o
período, os animais responsáveis pelo maior índice de acidentes são respectivamente, os escorpiões (50,73%), aranhas (15,45%),
abelhas (10,59%), lagartas (9,40%) e serpentes (5,90%). A maioria dos acidentes escorpiônicosocorreram do mês de outubro,
aracnídeos em janeiro, himenópteros em março, lepidópteros em fevereiro e ofídicos em abril, demonstrando uma possível relação com
as condições climáticas e portanto, corroborando com a hipótese de que nos meses de temperatura mais elevada e alto índice
pluviométrico há maior incidência desse tipo de agravo. Em Minas Gerais são registrados cerca de 31.761 casos/ano sendo mais
prevalente em homens (54,47%). Entretanto, no município de Belo Horizonte e no somatório das demais cidades pertencentes à região
metropolitana, verifica-se maior ocorrência dos eventos em mulheres (60,83%). A mortalidade é baixa, apresentando óbito pelo agravo
notificado somente na cidade de BH, em que foram relatadas cinco vítimas durante o período analisado. A temática abordada é de suma
importância para contribuição e planejamento da vigilância epidemiológica, visando medidas mitigatórias e melhoramento do
atendimento à população acometida por tais acidentes.
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Resumo

O comportamento de acumulação compulsiva caracteriza-se pela dificuldade de se desfazer de
objetos e/ou animais associado a uma necessidade de salvá-los e angustia em separar-se deles. O
acúmulo traz uma série de consequências prejudiciais para a pessoa envolvida, seus animais e a
comunidade, podendo gerar condições favoráveis à problemas sanitários e disseminação de
zoonoses. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi avaliar a frequência de anticorpos antiToxoplasma gondii em cães que vivem em situação de acúmulo em Curitiba/PR. De um total de 65
casos de acumuladores de animais identificados previamente na cidade, foi possível coletar amostra
de sangue dos cães em 21 casos, totalizando 262 cães maiores de 1 ano de idade, no período de
janeiro a dezembro de 2017. Em média foram analisados 12,52 animais por caso, variando entre 2 a
19 amostras por caso. As amostras foram avaliadas no Núcleo de Pesquisa em Zoonoses da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, através do teste de reação de
imunofluorescência indireta (RIFI), considerados positivos aqueles com título ≥16, sendo as amostras
reagentes diluídas até obtenção de seu título final. No total, 21/262 (8,02%) amostras foram
sororreagentes para Toxoplasma gondii, em 9/21 (42,86%) casos estudados. O título 64 (42,86%) foi o
mais frequente, seguido pelo titulo 16 (38,10%), 256 (9,52%), 1.024 (4,76%) e 4.096 (4,76%). Dos
animais sororreagentes 14/21 (66,67%) são fêmeas e 7/21 (33,33%) machos. Em relação a idade dos
animais positivos, 15/18 (83,33%) são adultos (entre 1 e 7 anos de idade) e 3/18 (16.67%) são idosos
(mais que 7 anos de idade). Em destaque, um caso apresentou 7/13 (53,85%) dos animais com
soropositividade para Toxoplasma gondii. Os resultados obtidos reforçam o papel do cão como
sentinela em ações de controle da toxoplasmose, bem como alerta para a necessidade de incluir os
casos de acumuladores de animais em programas de monitoramento desta e demais zoonoses de
interesse em saúde única.
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Resumo

A sífilis é doença infecciosa crônica, que compromete há séculos a humanidade. Afeta praticamente
todos os órgãos e sistemas e, ainda que exista um tratamento eficiente e de baixo custo, ainda
representa um problema de saúde pública Esta doença tem como agente etiológico o Treponema
pallidum, que pode ser transmitido por via sexual e transplacentária, além de outras formas de
transmissão mais raras e com menor interesse epidemiológico, Estima-se que, no Brasil, a
prevalência média da sífilis em gestantes varie entre 1,4% e 2,8 % . A transmissão vertical do T.

pallidum pode dar-se em qualquer fase da gestação ou estágio clínico da doença materna. Determinar
a soroprevalência e fatores associados para Sífilis em gestantes do Município de Catende-PE, no ano
de 2016. Foi realizado um estudo transversal descritivo com gestantes atendidas em Unidades
Básicas de Saúde (UBS) do Município de Catende-PE, no período de 2016. Os prontuários das
gestantes foram analisados para se observar os resultados dos testes realizados para a Sífilis e outras
variáveis relacionadas à gestante e a infecção. Os resultados foram armazenados e avaliados pelo
Excel. A soroprevalência para Sífilis nas gestantes avaliadas foi de 2,96% (8/270). A média de idade
encontrada foi de 24 anos. A maioria das gestantes sororeativas para o anti-treponema pallidum eram
pardas; solteiras, embora existir o mesmo percentual de prontuários sem esse tipo de informação.
Apenas metade dessas gestantes foram tratados na rede de Atenção Básica, sendo que todas elas
tiveram o diagnóstico no 1 trimestre da gestação. A faixa etária mais frequente das mulheres
acometidas foi de 16 a 30 anos, com média de 23,5 anos, tendo só uma delas completado o ensino
médio e a maioria possui apenas o ensino fundamental incompleto, Em relação à situação conjugal 2
eram casadas, 3 solteiras e 3 não apresentam dados em relação a essa questão, Em relação ao
tratamento, foi observado que apenas 50% dos quadros de Sífilis foram tratados na rede de Atenção
Básica. Todas elas tiveram diagnóstico no 1 trimestre da gestação. O estudo indicou uma baixa
soroprevalência nas gestantes avaliadas de Catende-PE no ano de 2016, quando comparado a outros
trabalhos no Nordeste Brasileiro. Apesar disso, ainda há irregularidades e pontos a serem melhorados
na assistência pré-natal, podendo ajudar ainda mais na adesão ao tratamento durante a gravidez e
consequentemente no controle da sífilis congênita.
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Resumo

Salmonella spp. tem sido reconhecida mundialmente como importante patógeno de transmissão
alimentar. É uma das zoonoses mais complexas em sua epidemiologia. O presente trabalho buscou
identificar os sorovares prevalentes de Salmonella spp. em amostras isoladas de fontes humanas e
alimentares, recebidas de diferentes regiões do país, no período de janeiro/2017 a junho/2018, como
parte da rotina de vigilância laboratorial do Laboratório de Referência Nacional de Enteroinfecções
Bacterianas – LRNEB/IOC/FIOCRUZ. Todas as cepas tiveram seu perfil antigênico confirmado,
através da técnica de soro aglutinação rápida em lâmina, utilizando antissoros poli e monovalentes,
somáticos e flagelares. A identificação do sorovar específico foi realizada com base no esquema de
Kauffmann-White. Um total de 1527 cepas de Salmonella spp, sendo 1279 (83,8%) de origem
alimentar (AL) e 248 (16,2%) de origem humana (HU), foi caracterizado quanto ao sorovar. No
cômputo geral, os sorovares prevalentes foram S. Saintpaul (426 cepas – 97,6% AL e 2,4% HU), S.
Typhimurium (157 cepas – 40,1% AL e 59,9% HU), S. enterica subsp. enterica (123 cepas – 89,4% AL
e 10,6% HU), S. Anatum (108 cepas – 95,6% AL e 4,4%) e S. Heidelberg (100 cepas – 97% AL e 3%
HU). Foram isoladas nove cepas de S. Enteritidis de origem alimentar e 35 de origem humana. Os
resultados apontaram inter-relações entre os sorovares nas duas fontes, demonstrando a importância
do monitoramento destes microrganismos de forma contínua como subsídio para o fortalecimento de
ações integradas de vigilância para prevenção e controle das salmoneloses em nosso meio.
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Resumo

O Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) é um dos principais patógenos do ser
humano, considerado endêmico na maior parte dos hospitais, suscitando em nível significante de
morbidade e mortalidade, especialmente em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua
prevalência tem aumentado progressivamente ao longo dos anos e, embora as medidas de controle
destinadas a evitar sua transmissão tenham sido iniciadas nos hospitais, sua implementação foi tardia
e, como consequência, a transmissão de MRSA se tornou amplamente disseminada. O presente
estudo teve por objetivo avaliar a presença de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA)
em superfícies de uma UTI Geral. Foram analisados cinco pontos (porta de entrada, suporte do soro,
leito do paciente, ar condicionado e pia), todos localizados dentro do ambiente da UTI geral de um
Hospital público em Maceió/AL. As amostras foram colhidas em uma área de 20 cm2
utilizando swab estéreil embebido em salina a 0,9% e inoculados em placas de Petri contendo ágar
BHI, as quais foram incubadas a 37°C em estufa bacteriológica durante 24 horas. Nas placas que
apresentaram crescimento bacteriano as colônias foram quantificadas de acordo com as
características morfológicas. Realizou-se a coloração de Gram e os cocos Gram-positivos foram
identificados como S. aureus utilizando as provas bioquímicas: catalase e DNAse. As cepas
identificadas foram submetidas ao teste de susceptibilidade antimicrobiana utilizando discos de
oxacilina (1µg), cefoxitina (30µg), penicilina (10µg), gentamicina (10µg), ciprofloxacin (5µg),
vancomicina (50µg), sulfametoxazol-trimetoprim (25µg), ceftriaxona (30µg), cloranfenicol (30µg) e
tetraciclina (30µg). Os resultados foram interpretados de acordo com o CLSI 2018. Foi observado o
crescimento de 176 UFC pertencentes à espécie S. aureus, dentre as quais 38 UFC correspondiam a
MRSA. Foram caracterizados um total de 13 cepas distintas de S. aureus, sendo quatro (30,8%)
dessas identificadas como MRSA. Estas foram isodalas: uma do ar condicionado, um do suporte do
soro, um da pia e um do leito do paciente. Os resultados indicaram que Staphylococcus aureus
resistente à meticilina são capazes de permanecer viáveis em superfícies dentro do ambiente da UTI
e podem constituir uma fonte de contaminação, ressaltando, dessa maneira, a importância da
desinfecção adequada para este setor além da implantação de progamas de monitoramento da
qualidade dos processos de higienização.
Palavras-chaves: Infecção Hospitalar, MRSA, Staphylococcus aureus, Unidade de terapia intensiva

SURTO DE CAXUMBA EM POPULAÇÃO INDÍGENA ALDEADA VACINADA,2017-RS
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Resumo

O ressurgimento da caxumba em países que apresentaram níveis elevados de cobertura vacinal
levanta questões sobre a eficácia da vacina Tríplice Viral e a possível contribuição da perda de
imunidade conforme o tempo entre a vacinação e exposição ao vírus. A caxumba é uma doença viral
aguda de transmissão respiratória, imunoprevenível, com alto potencial de disseminação. Estima-se
que, na ausência da imunização, 85% dos adultos podem ter a infecção, sendo 1/3 destes de forma
assintomática. O presente estudo tem por objetivo analisar as características epidemiológicas e
estimar a efetividade da vacinação em evitar a doença e sua gravidade em um surto de caxumba
ocorrido em terras indígenas. Trata-se de um estudo descritivo, sobre um surto de caxumba ocorrido
na terra indígena Ligeiro Charrua, município de Charrua, Rio Grande do Sul cuja população, da etnia
Kaingang, é de 1.454 habitantes, distribuídos em 05 aldeias. Foram notificados, de maio a novembro
de 2017, 75 casos de caxumba na terra indígena Ligeiro Charrua. Dos indivíduos acometidos, 54,7%
eram do sexo masculino e 45,3% do feminino. Os casos apresentavam de 7 a 54 anos de idade,
média de 19,3 anos e mediana de 16 anos, observa-se que o grupo mais acometido apresentava
entre 10 e 29 anos. A faixa etária de 15 a 19 anos teve a maior taxa de ataque (12,1%). Os indivíduos
menores de 5 anos não foram acometidos pela doença. As manifestações clínicas mais frequentes

foram mialgias/artralgias, dor de garganta e cefaleia. Dos casos, 98,7% apresentaram parotidite
unilateral e 01 caso parotidite bilateral. Não houve relato de complicações associadas à caxumba ou
necessidade de internação. A população estava majoritariamente vacinada, 86,2% receberam duas
doses da vacina Tríplice Viral e 6,2% receberam três doses da vacina. Dos indivíduos doentes, 98,7%
foram considerados vacinados contra caxumba. A média de tempo entre a última dose recebida da
vacina Tríplice Viral e o início dos sintomas do primeiro caso de caxumba, em 2017, foi de 8,1 anos.
Dentre as possíveis explicações para a ocorrência de surtos de caxumba em populações com altas
coberturas vacinais, podemos citar uma combinação de falhas primárias e secundárias da vacina. Os
surtos de caxumba em populações vacinadas levantam a questão da eficácia da vacina e da duração
e robustez da sua proteção, coloca em relevo a necessidade da terceira dose da vacina atual ou de
uma nova vacina incluindo mais genótipos para melhorar a imunogenicidade.
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Resumo
A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, que pode ser causada
por diversos agentes infecciosos, sendo as bactérias e os vírus os mais importantes do ponto de vista da saúde pública. As meningites
virais, geralmente com evolução benigna, são consideradas doenças endêmicas, no Brasil, cujos casos são esperados ao longo de todo
o ano, com a ocorrência de surtos e epidemias ocasionais. Os agentes mais comuns são os enterovírus (poliovírus, coxsackie,
echovírus), transmitidos tanto pelas fezes (diversas semanas) quanto pelas vias aéreas superiores (10 a 15 dias). O objetivo desse
estudo é descrever um surto de meningite viral ocorrido no município do Paulista-PE no ano 2017. Para isso foi conduzido um estudo
descritivo com base nas informações coletadas na investigação de campo, no SINAN, complementada pelos registros hospitalares e de
diagnóstico laboratorial. No período entre as SE 42 (21/10/2017) e SE 51 (20/12/2017) de 2017 foram notificados para a Secretaria
Estadual de Saúde de Pernambuco, 22 casos suspeitos de meningite viral, dos quais 17 tiveram confirmação etiológica, 8 por pesquisa
viral confirmando como agente o echovirus 30. A faixa etária mais atingida foi a de 5 a 9 anos (94,1%). O paciente de maior idade tinha
12 anos. Sendo mais afetado o sexo masculino (70,5%). Houve internação em 100% dos casos, sem ocorrência de óbitos. A distribuição
espacial dos casos se deu entre os bairros de Maranguape I e II, Nobre e Arthur Lundgren do referido município e 5 (29,4%) casos
tinham como vinculo entre si o fato de estudar numa mesma unidade de ensino. Todas as ações de prevenção e controle preconizadas
pelo Ministério da Saúde foram executadas com foco na população e nos serviços de saúde relacionados a esta ocorrência. Foi
desenvolvido um fluxograma para orientações de condutas para meningite viral em pediatria. Por fim, concluiu-se que houve um surto
de meningite relacionada a infecção pelo echovirus 30, provavelmente tendo como fonte comum dos primeiros casos a exposição
ocorrida numa mesma unidade de ensino e que posteriormente apresentou casos secundários. Todos os pacientes evoluíram para cura
e as medidas foram tomadas de forma oportuna.
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Resumo

No dia 29 de maio de 2010, o departamento de saude publica do estado do alabama nos Estados
Unidos (ADPH) foi notificado de um possivel surto de gastroenterite envolvendo um grupo de
visitantes (criancas educadas em casa) de um parque estadual no dia 27 de maio. Um estudo de
coorte foi realizado para testar a hipotese inicial de possivel transmissao por ingestao de comida ou
bebida contaminada. Cento e vinte e seis pessoas foram incluidas no estudo, incluindo quinze
pessoas nao associadas com o grupo de criancas educadas em casa. Sessenta e nove pessoas

adoeceram, enquanto cinquenta e seis pessoas incluidas no estudo nao apresentaram sintomas (taxa
de ataque = 55.2%). Entre as pessoas consideradas “doentes”, uma teve sua infeccao confirmada por
teste de laboratorio com resultado positivo para Norovirus GII por PCR. Das pessoas com sintomas,
76.8% tinham idade entre 5 e 19 anos e 54.4% eram do sexo feminino. Os sintomas mais comuns
foram vomito (82%), diarreia (64%) e colicas abdominais (39%). Tres pessoas visitaram servicos de
emergencia e duas pessoas foram hospitalizadas. O periodo de incubacao mediano foi de 34 horas
(variando de 3-75 horas). O fator de exposicao mais significativa foi nadar no lago (Risco Relativo =
33.5, p-value <0.001). Ingestao de comida no picnic nao demonstrou associacao com infeccao (Risco
Relativo = 1.02; p-value = 0.9359). Testes de qualidade da agua do lago artificial demonstraram nives
normais de Enterococcos, Coliformes fecais e Escherichia coli. Concluimos que este surto foi
provavelmente associado a ingestao de agua contaminada com Norovirus. A investigacao
epidemiologica deste surto tambem revelou um papel crescente das redes sociais (Facebook) e da
internet durante surtos de doencas.
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Resumo
A investigação de surtos deve-se à importância de conhecer os padrões de ocorrência da doença, à necessidade de interrupção da
fonte de transmissão, limitação da disseminação, redução da gravidade do problema e estabelecimento de medidas de controle e
prevenção de novos surtos. Objetivou-se descrever a experiência da investigação de surtos de parotidite infecciosa, caxumba, no
município de Teresina-Piauí no ano de 2016. Trata-se de estudo descritivo retrospectivo do tipo relato de experiência. O início da
investigação dos surtos ocorreu em janeiro de 2016 e foi motivado pelo aumento inesperado do número de atendimentos hospitalares
por parotidite infecciosa. Como o referido agravo não é de notificação compulsória o município, por conta do cenário epidemiológico,
optou por realizar a notificação de todos os casos individuais e definiu-se como surto para o referido agravo, a ocorrência de dois ou
mais casos nos últimos 30 dias em um mesmo ambiente com a inserção de todos os surtos notificados no módulo surto do Sistema de
Informação de Agravo de Notificação (SINAN). Além disso, foi deliberado pela gestão municipal a realização de intensificação vacinal
com utilização da vacina tríplice viral nos ambientes de ocorrência dos surtos. De janeiro a dezembro de 2016 foram notificados e
investigados 100 surtos de parotidite infecciosa com total de 560 pessoas acometidas e foram aplicadas 20967 doses da vacina tríplice
viral. Durante o processo de investigação de cada surto, identificavam-se o número de suscetíveis e recomendavam-se medidas de
prevenção e controle como orientação quanto ao modo de transmissão, período de incubação, manifestações clínicas, cuidados para
evitar complicações e isolamento dos casos. Diante do exposto, acredita-se que pela magnitude dos surtos e do número de casos
notificados/investigados, os dados levantados contribuíram para ratificar a relevância da investigação de surtos de doenças
imunopreveníveis e também para a introdução da segunda dose da vacina tríplice viral na população de 20 a 29 anos de idade.
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Resumo

A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa viral, podendo apresentar-se em ciclos urbano ou
silvestre. No Brasil apareceu pela primeira vez no ano de 1685 seguida de controle por
aproximadamente 150 anos. A infecção é prevenível por vacina e as manifestações da doença podem
aparecer de forma súbita, com febre, cefaleia, mialgia, prostração, vômitos e em casos graves,
manifestações hemorrágicas. O objetivo do presente estudo é analisar e descrever de forma

retrospectiva os surtos ocorridos no Brasil no período de 1942 a 2018. Foi utilizado a base de dados
LILACS e o portal do Ministério da Saúde, sendo pesquisado o descritor: Surtos de FA no Brasil. A
maioria dos surtos ocorreram nas regiões centro-oeste e norte do Brasil, sendo o aparecimento em
outras regiões decorrente da migração das pessoas. Já no século XIX o estado de São Paulo teve
cerca de 60% de pessoas acometidas evoluindo para óbito e permanece até hoje com grande número
de casos seguido de do estado de Minas Gerais. Os adultos jovens são os mais acometidos e que
moram em zona rural. Mediante esses achados na literatura podemos concluir que o processo de
urbanização, devastação do ambiente vem levando a um aumento dos surtos além das fronteiras
rurais levando a surtos que passam a ser mais difíceis de conter. Com as melhorias das condições
básicas de higiene e saúde, e principalmente a aquisição da vacina, teve-se uma queda no número de
casos da doença no Brasil, principalmente na região urbana que teve seu último surto no ano de 1942.
A atual migração da doença levou a uma necessidade de intervenção vacinal a nível nacional, por
conta do risco de um retorno ao ciclo urbano. Apesar de ter ocorrido uma queda brusca no número de
casos e surtos da doença no Brasil após a aquisição da vacina e melhoria das condições de higiene,
nota-se que ainda hoje esta se encontra presente e capaz de causar muitas complicações e
limitações. A vacinação é o principal meio de prevenção, sendo de suma importância a divulgação e o
ensinamento sobre o real poder desta e do saneamento básico. A capacitação de profissionais de
saúde e um maior investimento na divulgação e educação social, políticas públicas na saúde
associada a novas pesquisas para o controle da FA são cruciais para controle dos surtos.
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Resumo
Apesar de ser conhecido milenarmente, o tracoma continua sendo um importante problema de saúde pública e a principal causa de
cegueira prevenível no mundo, considerado pelas organizações internacionais da área da saúde como uma doença negligenciada. Em
Pernambuco, desde 2011, o tracoma é considerado como doença prioritária por meio do Programa de Enfrentamento às Doenças
Negligenciadas – Programa Sanar. Este estudo teve como objetivo estimar a taxa de detecção do tracoma em escolares de 4 a 15 anos
da rede pública de ensino de 32 municípios de Pernambuco no ano de 2016. Trata-se de um estudo descritivo no qual foi realizado
inquérito escolar amostral do tracoma em 32 municípios do estado. Foi realizado o exame ocular externo com lupa (2,5x), após
autorização do responsável, por examinadores treinados para detectar a presença de sinais clínicos de tracoma. Foram examinados
24.228 escolares em 81 escolas públicas. Desses, 896 casos positivos foram detectados, o que resultou numa taxa de detecção (TD) de
3,7%, sendo todos de tracoma inflamatório. Em 9 municípios foi encontrada TD maior que 5%. Foram encontrados em três municípios
(Abreu e Lima, Feira Nova e Camutanga) TD maior que 5% nos escolares menores de 10 anos. Todos os casos diagnosticados foram
tratados com azitromicina na dose 20mg/kg em dose única, bem como os contatos domiciliares. A Organização Mundial da Saúde
considera que a doença está sob controle quando a TD de tracoma ativo em crianças menores de 10 anos encontra-se abaixo de 5%.
Apesar da TD encontrada entre os escolares ter sido de 3,7%, três municípios, localizados na região metropolitana e zona da mata,
apresentaram TD maiores que 5%, resultados que condizem com a realidade apontada pela literatura que cita as crianças menores de
10 anos mais susceptíveis à doença. Este estudo evidencia a presença de casos de tracoma em Pernambuco e a possibilidade de
disseminação da doença na população escolar. Os achados apontam para a necessidade de ações de educação em saúde nas escolas
e localidades endêmicas, visando à prevenção da doença através de melhorias de higiene pessoal e familiar, melhorias na qualidade de
vida dessas pessoas assim como incluir a vigilância do tracoma na rotina das equipes de saúde dessas áreas.
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Resumo
O projeto de extensão Parasitas Intestinais Inimigos Ocultos (PIIO), desenvolvido por discentes e docentes da Universidade
Estadual de Londrina (UEL), tem o objetivo de ensinar as formas de prevenção das principais parasitoses intestinais às
crianças das escolas do município de Londrina, por meio de um teatro simples, cômico e educativo, deste modo a educação
em saúde é aplicada de uma forma mais efetiva que a metodologia tradicional. A peça é constituída de várias situações
cotidianas, onde hábitos incorretos de higiene são apresentados, os personagens cientista e palhaço têm a liberdade de
pausar, explicar e corrigir cada cena, dando enfoque às medidas de prevenção contra parasitoses intestinais. Após a
correção, a cena volta ao início e é apresentada da maneira correta. Nos anos de 2015 a 2018, o projeto foi extendido para
orfanatos e feiras da saúde, esta última, em conjunto com o Programa de Educação para o Trabalho (PET/GraduaSUS).
Levar o projeto para esses ambientes permitiu observar a desinformação quanto aos métodos de prevenção. A mensagem do
teatro foi melhor aproveitada pelas crianças até dez anos de idade, o público alvo do projeto, enquanto nos orfanatos, o teatro
não foi bem recebido, por ter crianças mais velhas. A experiência nas feiras da saúde foi diferente das outras duas situações,
a divergência na idade não foi prejudicial, pelo contrário, havia muitos adultos, idosos, universitários e pessoas da área da
saúde, além das crianças, todos receberam muito bem o projeto e reconheceram a importância dos projetos de extensão e da
educação em saúde, principalmente para as crianças. Além disso, pode-se verificar a assimilação das informações pelas
crianças, uma vez que as mesmas foram capazes de corrigir todas as cenas que continham hábitos higiênico-sanitários
inadequados. Desta forma, o projeto demonstrou ser de grande importância na disseminação da educação em saúde, ao
ensinar os métodos de prevenção de forma lúdica, prática e objetiva às crianças.
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Resumo
A mortalidade infantil constitui um indicador fundamental na avaliação da situação de saúde da população e seu acompanhamento é
uma oportunidade para o desenvolvimento de estratégias preventivas direcionadas à redução do risco de morte por meio de políticas
públicas relacionadas à saúde das crianças. Este estudo tem como objetivo descrever a tendência histórica da mortalidade infantil por
doenças infecciosas e parasitárias (DIPs) em Pernambuco. Trata-se de um estudo de corte transversal utilizando dados secundários
disponíveis no Departamento de Informática do SUS (DATASUS), alimentado pelo Sistema de Informação de Mortalidade, durante o
período de 1996 a 2016. Entre as causas de óbitos infantis, o grupamento das DIPs é um importante componente passível de internação
e óbito, principalmente no período pós-neonatal, correspondendo, em 1996, à segunda causa de mortalidade infantil em Pernambuco
(14,2%). Em 2005 há uma redução dos casos registrados (9,8%) e a mortalidade infantil por malformações congênitas passa a ocupar a
segunda causa (12,6%). A redução torna-se ainda mais evidente em 2016 (6,5%), sendo a terceira causa de mortalidade infantil no
estado. A doença diarreica, considerada como uma das principais responsáveis pelos óbitos infantis nesse grupamento das DIPs,
reduziu de 634 casos em 1996 para 38 casos em 2016. Nesse período, 88,7% dos óbitos por DIPs ocorreu no componente pósneonatal, sendo importante destacar que é o período que está intimamente relacionado aos fatores socioeconômicos e ambientais em
que a criança está inserida. Os resultados obtidos são reflexos de avanços alcançados ao longo da história da saúde pública,
principalmente no que tange às doenças passíveis de prevenção por imunização, assim como de transformações econômicas e
demográficas vivenciadas a partir da segunda metade do século XX. Nesta perspectiva, torna-se indispensável o reconhecimento dos
fatores sociais, econômicos e culturais para a redução da mortalidade infantil por DIPs, assim como o conhecimento de sua distribuição
e tendência para que estratégias de prevenção e controle sejam delineadas.
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Resumo
O tétano acidental, doença infecciosa aguda não contagiosa causada por exotoxinas do Clostridium tetani, transmite-se via
introdução de esporos em ferimentos superficiais ou profundos de qualquer natureza. Por tratar-se de doença com alta taxa
de morbimortalidade, a prevenção é primordial. O objetivo é comparar, por estudo epidemiológico descritivo, o número de
casos de óbito por tétano acidental em indivíduos ≤ 14 anos e naqueles ≥ 60 anos (idosos) nos períodos de 1997-2006 e
2007-2016. Realizou-se coleta de dados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) referentes
aos casos notificados de óbito por tétano acidental nos períodos de 1997-2006 e 2007-2016 em indivíduos ≤ 14 anos e
idosos. Posteriormente, comparou-se os resultados de cada grupo. No período de 1997-2006 foram notificados 1.823 casos
de óbito por tétano acidental, dos quais 106 (5,81%) ocorreram em ≤ 14 anos e 724 (39,71%) em ≥ 60 anos. Nos 10 anos
subsequentes (2007-2016) notificaram-se 1.039 casos de óbito, dos quais 45 (4,33%) ocorreram no subgrupo jovem e 428
(41,19%) em idosos. A análise dos resultados permite concluir que a redução dos casos de óbito em ≤ 14 anos é algo
esperado e deve-se ao sucesso da aplicabilidade do calendário vacinal brasileiro, no qual as crianças recebem toxóide
tetânico aos 2, 4, 6, 15 e 48 meses de idade, aplicando-se reforço a cada 10 anos (inicialmente aos 14 anos). Em
contrapartida, apesar do número absoluto de óbito em idosos ter reduzido em relação ao período inicialmente avaliado,
observa-se aumento da incidência dos casos, de 39,71% para 41,19%. Tal aumento reflete possível falha da aplicação do
esquema de condutas profiláticas em indivíduos expostos a ferimentos, principalmente em idosos tão vulneráveis a quedas,
evento de alta prevalência nesse grupo populacional e que pode culminar em risco de infecção de soluções de continuidade
pelo Clostridium tetani. Diante disso, é essencial que profissionais de saúde, principalmente em serviços de prontoatendimento, atentem-se à adequada aplicação do esquema de condutas profiláticas de acordo com o tipo de ferimento e
situação vacinal, avaliando necessidade do uso de métodos profiláticos com imunização antitetânica ativa e/ou passiva.
Idosos, geralmente por desconhecer os métodos de prevenção, tornam-se vulneráveis à desatualização de cartão vacinal,
evento de risco para infecção e morte decorrente de tétano acidental.
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Resumo
A Atenção Básica constitui-se como elemento primário e coordenador da Rede de Atenção à Saúde, sendo o princípio
fundamental da vigilância e a primeira etapa da abordagem de diversos agravos infecciosos. Neste âmbito, o agente
comunitário de saúde (ACS) tem sido um personagem essencial, realizando a integração dos serviços de saúde com a
comunidade. Assim, objetivou-se relatar a experiência em se trabalhar temáticas importantes, no âmbito da vigilância em
saúde, em um grupo de ACS. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência que advém da vivência de
residentes multiprofissionais em saúde da família na realização de uma capacitação sobre doenças infecciosas de interesse à
população local no ano de 2017. O cenário de estudo foi uma unidade de saúde da família, do município de João Pessoa-PB.
Considerando o perfil epidemiológico do território adscrito, a capacitação ocorreu a partir da abordagem de doenças como
raiva humana, dengue, zika, chukungunya e leptospirose. A princípio, foi solicitada a colaboração de algum profissional da
Vigilância Epidemiológica, bem como da Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonozes (GVAZ) do município. Após reuniões e
planejamento, o encontro foi realizado no espaço de espera da USF e denominado “Show do Milhão”. Foi construído um
tabuleiro gigante no chão contendo etapas a serem avançadas e no decorrer das “casas” haviam surpresas. Para cada grupo,
havia uma caixa contendo: ajuda dos residentes ou de um profissional especializado; pular uma casa; ajuda do grupo. Para
ambos os grupos havia uma caixa contendo as perguntas a serem tiradas no decorrer da competição e uma caixa de
surpresas, onde, se o participante chegasse a esta casa, era instruído a tirar a surpresa na caixa, sendo: pagar uma prenda,
voltar ou pular algumas casas. As perguntas foram elaboradas de acordo com as características clínicas das doenças,
prevenção, manejo, tratamento e o papel do ACS no controle dos agravos. No decorrer da atividade, onde cada grupo debatia
e respondia as perguntas, houve intensa interação entre todos os envolvidos, paralelamente, os ACSs aproveitaram o
momento para fazer diversos questionamentos aos profissionais. Sendo o ACS um personagem essencial na AB e
considerando o atual contexto sociodemográfico e epidemiológico, conclui-se que ações de educação em saúde, no âmbito
da educação permanente, com foco em doenças infecciosas são de grande importância para prevenção, promoção, proteção
e recuperação da saúde.
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Resumo

O tracoma é uma inflamação crônica da conjuntiva e da córnea causada pelo agente etiológico, a
Chlamydia trachomatis, uma bactéria Gram–negativa. A inflamação ativa afeta, principalmente, préescolares e escolares, e tem início na forma de conjuntivite folicular, com hipertrofia papilar e
infiltração inflamatória na conjuntiva tarsal superior. O inquérito teve como objetivo conhecer a
prevalência do tracoma em escolares, na faixa etária de 5 a 14 anos, no município do Jaboatão dos
Guararapes. A estratégia teve 2 eixos prioritários: 1. Educação em saúde e 2. Diagnóstico/tratamento.
Foram realizadas ações de educação em saúde com os gestores escolares, professores, auxiliares,
alunos e pais, como também a distribuição de material educativo. Após a realização dessas etapas,
foram selecionadas 7 escolas municipais (Santa Catherine Labouré, Olavo Bilac, Lenita Ribeiro de
Castro, Barão de Muribeca, Marechal Costa e Silva, Eunice Félix Silva e José Rodovalho), usando
como critérios indicadores socioeconômicos, ambientais e inquérito anterior com a população geral
dos bairros de Cajueiro Seco, Muribeca e Sucupira, onde apresentaram positividade por volta de 5%.
Entre os meses de abril a junho de 2018, foram examinados 2.314 alunos, sendo que destes, 138
estavam positivos para a doença e 68 já foram tratados com o antibiótico Azitromicina. Dos 138 casos,
186 comunicantes familiares foram tratados. Oito turmas de escolares de três das sete escolas
receberam indicação para tratamento coletivo (Santa Catherine Labourié, Olavo Bilac e Lenita Ribeiro
de Castro), pois apresentaram positividade superior a 10%. As oito turmas somam 188 alunos os
quais serão tratados a posteriori. A prevalência geral de tracoma inflamatório folicular (TF) foi de 5,9%,
variando entre 4,8% a 6,8%. Foi encontrada maior prevalência 6,8% na escola Santa Catherine
Labouré, localizada no bairro de Socorro, território da Regional de Saúde 1. A doença se mostrou
como possível problema de saúde pública, no entanto, não foram detectados casos de tracoma
intenso nem cicatricial. A prevalência detectada está acima dos padrões aceitáveis pela Organização
Mundial de Saúde/OMS e maior que a prevalência do Estado de Pernambuco (2,5%). As ações de
vigilância epidemiológica do tracoma devem ser contínuas, fazendo com que a atenção primária
esteja capacitada e sensível para o diagnóstico e tratamento, como também a necessidade de
melhorias nos indicadores socioeconômicos e ambientais do município.
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Resumo
Atualmente, o Brasil se empenha em informatizar e melhorar o Sistema Único de Saúde (SUS) que tem, por objetivo,
trabalhar na atenção integral à saúde de todos os cidadãos de modo equânime. Entretanto, para que o sistema funcione em
sua completude, é imprescindível a utilização de vigilância em saúde. Em relação a ações governamentais associadas à
vigilância, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo disponibiliza guias, em formato digital (.pdf), que auxiliam
profissionais da saúde a realizarem ações de prevenção e tratamento contra doenças de importância epidemiológica como
AIDS, sífilis e tuberculose. A ideia de fazer com que tais informações se encontrem em guias acessíveis é apreciável, porém,
ainda não possui total adesão dos profissionais. Isto ocorre devido a falta de usabilidade dos guias no dia a dia de trabalho e
também devido ao seu processo de obtenção, uma vez que estão disponíveis para download somente através do site da

Secretaria de Saúde, que não possui interface intuitiva para o usuário Almejando solucionar este obstáculo, o trabalho
realizado mostra o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis (com Google Android ou Apple IOS) e Web,
que contém as informações de vários guias de forma concisa e de fácil navegação e obtenção. O aplicativo ainda possui
funcionalidades de acessibilidade permitindo, por exemplo, que o usuário escolha entre o tema claro (letra preta e fundo
branco) ou noturno (letra branca e fundo escuro) e mude o tamanho da fonte para melhor visualização de acordo com a sua
preferência. O software ainda se encontra em fase de testes, mas, em breve será disponibilizado para download gratuito e
uso pessoal de profissionais de saúde de todo o país. Para trabalhos futuros, propõese que seja incorporado a essa aplicação
um módulo de quiz, onde o profissional do serviço poderá estudar e testar os seus conhecimentos, e os gestores de saúde
podem obter informações que os ajudem a tomar decisões sobre treinamentos e campanhas de atualização de profissionais
em suas unidades. Outra funcionalidade a que se propõe é a adição de um assistente virtual baseado em inteligência artificial
com reconhecimento e retorno por voz, para auxiliar o profissional de saúde a encontrar a melhor resposta para a sua dúvida
em tempo otimizado, e assim melhorar a atenção ao paciente como um todo.
Palavras-chaves: Desenho de Programas de Computador, Educação Continuada, Epidemiologia, Informática Médica,
Vigilância em Saúde Pública

TRANSMISSION ASSESSMENT SURVEY: INQUÉRITO PARA AVALIAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA
FILARIOSE LINFÁTICA EM ESCOLARES DE ÁREAS HISTORICAMENTE ENDÊMICAS EM
JABOATÃO DOS GUARARAPES-PE, BRASIL.
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Resumo

O Transmission Assessment Survey/TAS, avaliação recomendada pela Organização Mundial da
Saúde/OMS e Organização Pan Americana de Saúde/OPAS após realização de tratamento
coletivo/TC ou em massa/MDA para infecção por Wuchereria bancrofti em indivíduos residentes em
áreas endêmicas. O TAS faz parte do programa mundial de eliminação da filariose linfática, sendo
realizado três vezes entre intervalos de dois anos, sendo o 1° após dois anos do fim do TC, o 2° após
dois anos da realização do 1° e o 3° após dois anos do 2º. O território esta “livre” da transmissão da
filariose quando não apresentar casos detectados no TAS acima do ponto de corte definido por
critérios da OMS/OPAS. Jaboatão possui duas unidades de avaliação (UE). A “UE1” compreende
duas localidades (Alto da Colina e Baixa da Colina, no bairro de Cavaleiro), onde o TC foi iniciado em
2006, contendo coberturas aceitáveis (≥65% da população alvo) a partir de 2010, as quais se
seguiram até 2012, recebendo qualificação para a realização do 1° TAS em 2014. A “UE1” está
composta por 6 escolas, sendo 4 da rede privada (Cardoso de César, Poeta Olavo Bilac Santa
Bárbara e Thomás Lima) e 2 da municipal (Claudino da Silva e Cristo Redentor). A "UE 2” encontra-se
formada por duas localidades (Retiro e Quitandinha, nos bairros de Sucupira e Floriano) onde o TC
iniciou-se em 2011, constando coberturas aceitáveis (≥65% da população alvo) a partir do ano de
2011, tendo se seguido até 2014, se qualificando para a realização do 1° TAS em 2016. A "UE 2” está
composta por 5 escolas, sendo 4 da rede municipal (Albert Santos Dumond, Catherine Labouré,
Duque de Caxias e Pedro Álvares Cabral) e 1 da rede privada (Universidade do ABC). Ambas UEs
estão no território da 2ª Regional de Saúde. Os exames para detecção de antígeno filarial foram
realizados através da pesquisa de antígeno circulante por meio de testes rápidos qualitativos/FTS, de
abril a junho, mediante autorização dos pais e/ou responsáveis através da assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE. Na “UE1” 304 alunos (88,37%) foram examinados (de 344
selecionados via sistema da amostra censitária) e na "UE2" 284 alunos (87,32%) foram examinados
(de 284 selecionados via amostra). Todos os escolares estavam na faixa etária de 6 e 7 anos de
idade, matriculados nos 1° e 2°anos do ensino fundamental I e foram negativos ao FTS. Considerando
a sensibilidade do teste os resultados podem sugerir a interrupção da transmissão da filariose nestas
áreas.
Palavras-chaves: Filariose Linfática, Inquérito, Detecção de Antígeno Filarial, Vigilância Epidemiológica, Interrupção da
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Resumo

Introdução: Transtornos Mentais e do Comportamento Relacionados ao Trabalho (TMCRT) são
aqueles resultantes de situações do processo de trabalho, provenientes de fatores pontuais, como
exposição a determinados agentes tóxicos, até a completa articulação de fatores relativos à
organização do trabalho, sendo grande a ocorrência no sexo feminino. Objetivo: Descrever os casos
de TMCRT em mulheres, notificados no estado de Pernambuco no ano de 2017. Desenho de estudo:
Estudo descritivo de corte transversal. Metodologia: Casos de TMCRT em mulheres notificados em
Pernambuco no ano de 2017, obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
a partir das variáveis: sexo, faixa etária, situação no mercado de trabalho, diagnóstico específico e
evolução do caso. Resultados: Foram notificados um total de 91 casos em 2017, sendo 63,7% em
mulheres. Os casos se concentraram em mulheres na faixa etária de 20 a 49 anos 89,7% (n=52), e
empregadas de carteira assinada 63,8% (n=37). Quanto à categoria profissional, as mais acometidas
foram as trabalhadoras de serviços bancários 29,3% (n=17), as profissionais de saúde 24,1% (n=14) e
as trabalhadoras de telemarketing 13,8% (n=8). Os transtornos mais notificados foram os episódios
depressivos 43,1% (n=25) e estresse pós traumático 12,1% (n=7). A maior parte dos casos resultou
em afastamento do local de trabalho, 53,4% (n=31). Discussão: A predominância de casos em
trabalhadoras dos serviços bancários, profissionais de saúde e telemarketing, refletem grande
ocorrência nos setores em que a reestruturação dos processos de trabalho e as mudanças nos
modelos de gestão foram implementadas de modo mais abrangente, intensificando assim o trabalho e
estimulando à competitividade entre colegas. O alto percentual de casos que resultaram em
afastamento do local de trabalho também evidencia os prejuízos sociais e econômicos. A grande
quantidade de mulheres acometidas também pode estar relacionada a sobrecarga da dupla ou tripla
jornada (trabalho doméstico e os cuidados com a família) além da questão de assédio moral e sexual,
comum na faixa etária onde ocorreram os casos. Conclusão: Recomenda-se a qualificação dos
profissionais da rede de cuidado para identificação e tratamento precoce deste agravo, bem como a
adoção de medidas preventivas nas principais categorias profissionais acometidas, permitindo reduzir
a ocorrência dos transtornos mentais relacionados ao trabalho.
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Resumo

A hepatite C é uma doença silenciosa, sem sintomas específicos, de evolução lenta durante décadas,
até 85% dos casos evoluem para a forma crônica com possível desenvolvimento de cirrose ou
hepatocarcinoma. O tratamento pioneiro consistia na monoterapia do interferon-alfa, todavia a
resposta virológica sustentada (RVS) não ultrapassava 20%. O tratamento atual consiste no uso de
sofosbuvir (SOF), daclatasvir (DAC) e simeprevir (SMV). A RVS nessa terapêutica alcança valores
acima de 90% para todos os genótipos. O objetivo do presente trabalho é avaliar o perfil dos pacientes
tratados para hepatite C sem uso de interferon entre 2015 e 2018 no Hospital referência de
Araguaína-TO, verificando a média de idade, o sexo, RVS e comparar a prevalência entre os
genótipos 1, 2 e 3. Para isso, foram analisados os prontuários médicos de pacientes em tratamento de

infecção pelo vírus da hepatite C no período e hospital mencionado anteriormente. Foi realizada uma
análise descritiva do período do estudo, registrando 37 casos de tratamento com SOF, DAC e SMP. A
média de idade dos pacientes é de 57,6 anos (42-76). Quanto ao sexo, 56,8% são homens (21) e
43,2% são mulheres (16). No que se refere ao genótipo, 75,7% dos pacientes estavam infectados pelo
genótipo 1 do vírus (28), 5,4% pelo genótipo 2 (2) e 18,9% pelo genótipo 3 (7). Em relação a resposta
virológica sustentada, dos 37 pacientes que receberam o tratamento, 1 deles (com genótipo tipo 3)
não apresentou cura. A RVS na amostragem apresentou valor de 97,29%. A média de idade obtida
representa o caráter de evolução lenta da doença. Na pesquisa houve um leve predomínio do sexo
masculino infectado pelo vírus C, todavia não possui importante significado, uma vez que não há
tropismo por um dos sexos. O genótipo mais prevalente no estudo foi o tipo 1, seguido pelo tipo 3 e 2.
A RVS obtida na amostragem converge com os resultados nacionais. Apesar de a amostragem ser
relativamente pequena, confirma a elevada efetividade dos novos medicamentos que proporcionam
maiores chances de cura aos pacientes portadores de hepatite C crônica em todos os genótipos.
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Resumo
O Centro de Referência Municipal em Saúde do Trabalhador (CEREST), órgão destinado ao acolhimento do usuário, ações
de vigilância dos ambientes e processo de trabalho, capacitações técnicas articulando a intersetorialidade das Políticas
Públicas. Tem o objetivo de promover ações para melhorar as condições de trabalho e a qualidade de vida do trabalhador por
meio da prevenção e vigilância. Nosso objetivo é esclarecer como residentes em saúde, nosso olhar sobre o CEREST,
promovendo a população conhecimento sobre o serviço. O público alvo foram usuários e funcionários. Trata-se de um estudo
observacional, qualitativo equivalente ao relatório mensal de estágio. O CEREST é composto por uma equipe multiprofissional
capacitada para avaliar, diagnosticar e emitir laudos para o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), com a finalidade de
garantir ao trabalhador o benefício social. No decorrer da semana colaboramos nas consultas, realizadas através de
agendamento por demanda livre, embasada em uma análise da história de trabalho do usuário, com verificação dos exames
médico, entendimento do motivo do afastamento, avaliação dos sintomas e compreensão do andamento do processo do
beneficio no INSS podendo ser classificado em B31 quando não está associado ao processo de trabalho e B91 quando a
causa está relacionada ao ambiente de trabalho. Entretanto, o serviço não é compreendido pela população como um setor da
área da saúde de demanda espontânea que tem o olhar para trabalhador. É notório o desconhecimento também dos
profissionais de saúde, à medida que, somos residentes atuantes em Unidade de Saúde da Família e observamos a
subnotificação de casos que possam estar relacionados ao ambiente de trabalho. Desta forma, observa-se a importância de
investimento em educação permanente em saúde, para que os profissionais sejam capacitados a orientar a comunidade em
caso de adoecimento proveniente do trabalho. Essa estratégia de aprendizado é uma forma de promover trocas de
informações entre órgãos públicos, garantidos que os profissionais envolvidos se tornem aptos em garantir uma assistência
integral à saúde no aspecto biopsicossocial do usuário. Logo, se percebe a importância da divulgação no serviço público, fato
que a saúde do trabalhador é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do país. E através de um
olhar mais detalhista na saúde do trabalhador o índice de adoecimento reduz, a produtividade aumenta e a qualidade de vida
torna-se eficaz.
Palavras-chaves: Atenção Básica, Promoção da Saúde, Trabalhador
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Resumo
A Febre Amarela (FA) é uma doença infecciosa grave. A vigilância das epizootias em Primatas Não Humanos (PNH) atua na prevenção
de casos humanos de FA, mediante identificação precoce da circulação viral na população de primatas mortos ou doentes. O Núcleo
Regional de Saúde Centro Leste (NRSCL), possui 72 municípios e população de 2.119.433 habitantes (IBGE, 2017). Este trabalho tem
por objetivo descrever a experiência dos técnicos da vigilância epidemiológica (VIEP) do NRSCL, em 2017, apresentando dados
epidemiológicos e ações de enfrentamento, durante a ocorrência de epizootia de PNH na região de saúde de Feira de Santana-BA, uma
das quatro regiões do NRSCL, que abrange 28 municípios. Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência. Os dados
apresentados foram coletados do Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN), sistema de Gerenciamento de Ambiente
Laboratorial, planilha paralela e tabulados no Excel 2013. Ao analisar os dados, das 195 mortes de PNH ocorridas em 21(75%)
municípios da região, 139 (71,2%) foram encaminhados para análise, sendo 10 (7,2%) positivos para FA, 43 (30,9%) negativos, 26
(19,7%) inconclusivos e 60 (43,2%) ainda sem resultado. Alguns animais não foram encaminhados para análise por avançado estado de
decomposição. O aumento de casos de epizootia motivou a equipe a reunir Secretários de Saúde e Coordenadores das VIEP para
orientações: quanto ao roteiro básico de investigação de mortes de PNH; preenchimento da ficha de investigação de epizootia e
notificação no SINAN, bloqueio de transmissão nas área de abrangência e identificação dos municípios que necessitavam de bomba
para bloqueio costal; avaliação da cobertura vacinal da FA e vacinação das pessoas não imunizadas das áreas de epizootia; investigar
rumores de mortes de primatas, orientando não exterminá-los; procedimentos de coleta, transporte e encaminhamentos dos animais
mortos para o laboratório de referência; busca ativa em prontuário de casos febris íctero hemorrágicos retroativos. Foi realizado
investigação in loco em municípios que tiveram maior número de mortes e casos positivos, além de intensificação vacinal pelo Estado.
Mesmo com a circulação do vírus da FA em primatas, na região, não houve nenhum caso confirmado da doença em humanos. Estas
ações foram importantes, pois ampliaram a cooperação técnica entre as vigilâncias municipais, favorecendo a contenção da possível
expansão da FA na região de forma rápida, multisetorial e efetiva.
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Resumo
UMA ANÁLISE SÓCIO-EPIDEMIOLÓGICA DOS CASOS DE TUBERCULOSE, FAZENDO COMPARAÇÃO PROPORCIONAL ENTRE
O BRASIL E O MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB
A tuberculose constitui uma das doenças mais negligenciadas e subnotificadas no Brasil. Tem como principais causas para a gravidade
da situação no mundo, segundo a OMS, os seguintes fatos: desigualdade social, eventos que trazem como consequência
imunodeficiência (destaca-se a AIDS), envelhecimento da população e grandes movimentos migratórios. A realização de um estudo
sócio-epidemiológico faz-se necessária devido à influência das desigualdades sociais na incidência. Houve a análise de dados de
escolaridade, de faixa etária e de presença ou não de associação à AIDS, de 2012 a 2016. Obteve-se como resultados um alarme
quanto à subnotificação no âmbito municipal, considerando inicialmente Escolaridade dos indivíduos, pois nacionalmente há cerca de
25% de pacientes sem identificação de nível de escolaridade, enquanto no município de Cajazeiras, mais de 60%; considerando a
associação com a infecção por HIV, no município há cerca 66% dos acometidos com tuberculose que não apresentam AIDS, enquanto
nacionalmente há cerca de 74%, mostrando um resultado mais próximo, quando comparado à Escolaridade; considerando a faixa etária,
80% dos doentes de Cajazeiras-PB têm entre 20 e 59 anos, enquanto apenas 34% nacionalmente, nas demais faixas etárias visualizase um padrão na comparação. Já se conhecia bastante a enfermidade, sua fisiopatologia, diagnóstico, esquemas terapêuticos e
medicamentos disponíveis. Não fora considerado que a existência de todo um saber prévio ou recursos de nada adiantam se eles não
forem colocados ao alcance da população geral e, acima de tudo, que essa população necessita fazer uso efetivo dos recursos quando
estes existem no local. Observa-se a incidência aumentada em indivíduos com baixa escolaridade devido à falta de disponibilização dos
recursos sobre a enfermidade a este público. Conclui-se, portanto, que a subnotificação se torna evidente, principalmente considerando
uma comparação com município do sertão nordestino, região historicamente negligenciada.
Palavras-chaves: Negligência; Sertão Nordestino; Sócio-epidemiológico; Subnotificação; Tuberculose.
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Resumo
O uso inadequado do jaleco tem sido amplamente discutido, uma vez que este equipamento de proteção individual (EPI) pode
carrear microrganismos envolvidos em Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS). Seu uso deve ser restrito ao
ambiente hospitalar e assistencial; no entanto, há relatos sobre o aumento dos riscos e segurança sanitária pelo uso em
locais não-clínicos, como: restaurantes, estacionamentos, etc. Assim, este estudo objetiva realizar uma revisão integrativa da
literatura sobre o uso do jaleco por profissionais da saúde e os microorganismos frequentemente identificados nesse EPI. A
pesquisa foi realizada através da Biblioteca Virtual de Saúde no SciELO, LILACS e Medline em publicações desenvolvidas
entre janeiro de 2007 e dezembro de 2017. Foram utilizados as palavras-chave: jaleco, equipamento de proteção individual,
roupas de proteção e infecção hospitalar, de acordo com o vocabulário dos descritores em Ciências da Saúde
(http://decs.bvs.br). Para a inclusão dos artigos, foram utilizados os critérios: artigos completos disponíveis, limitação temporal
da publicação e pesquisas desenvolvidas no Nordeste brasileiro; e critérios de exclusão: estudos desenvolvidos em outras
regiões brasileiras, em outros períodos, estudos com somente o resumo, e ambientais ou veterinárias. Um total de 122.115
artigos foram identificados. Destes, 1.696 artigos foram desenvolvidos na limitação temporal e localização geográfica
previamente definida, excluindo as duplicatas. Após, apenas 2 artigos foram relatados ao uso do jaleco. No Brasil, diversos
estudos mostram que o uso do jaleco em locais não-clínicos pode se tornar um possível veículo de disseminação microbiana
de relevância epidemiológica, como Staphylococcus aureus e Klebsiella spp., comumente envolvido em IRAS. Um estudo
analisou 200 amostras obtidas de jalecos, estando Staphylococcus spp. presente em 69,5%, seguido por Streptococcus spp.
(4,9%), Enterococcus faecalis (1,2%) e Acinetobacter baumannii (1,2%), que exibiram resistência a um ou mais
antimicrobianos. Apesar dos poucos estudos, a análise microbiológica do jaleco demonstra similaridade entre os
microorganismos dos jalecos de profissionais e o perfil epidemiológico associado aos surtos hospitalares. Assim, o jaleco é
necessário para a proteção individual, evidenciado pela vulnerabilidade dos trabalhadores aos riscos ocupacionais; no
entanto, a prática inadequada de seu uso representa um risco aos pacientes e profissionais de saúde.
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Resumo

O presente relato de experiência objetiva descrever a utilização do prontuário eletrônico e-SUS AB
(PEC e-SUS AB) pelos Agentes de Combate às Endemias (ACEs), como ferramenta de vigilância
domiciliar e territorial para a vigilância em saúde. Anteriormente à implantação, que ocorreu em
outubro de 2017, os ACEs registravam as atividades apenas no instrumento Resumo de Trabalho de
Campo Semanal, utilizado para alimentar o Sistema de Informação de Febre Amarela e Dengue
(SISFAD), digitação centralizada na Divisão de Vigilância em Saúde (DVS) da AP1.0. Com o uso do
PEC e-SUS AB, os ACEs passaram a integrar os seus registros aos da unidade, possibilitando uma
maior comunicabilidade, como membro integrante da equipe de saúde. Seus registros tomam maior
visibilidade pois passam a ser incorporados aos da equipe de forma paritária. As análises individuais
dos domicílios, ora realizadas isoladamente, são ampliadas e difundidas de maneira transdisciplinar,
complementando os registros da equipe dentro do sistema PEC e-SUS AB. Tais fatos fortalecem o
trabalho de vigilância, prevenção e controle de doenças, além de introduzir informações de promoção
em saúde, ressaltada como ato importante que compõe sua formação enquanto profissional. O uso
das Fichas de Atividade Coletiva e Fichas de Visita Domiciliar e Territorial, instrumentos para a
alimentação no PEC e-SUS AB, foram disponibilizadas de forma impressa para a coleta dos dados in
loco e posterior digitação no sistema. Neste contexto, importa ressaltar que o PEC e-SUS AB
possibilita registros das ações do ACE tanto de vigilância ambiental, englobando ações educativas,
avaliações de imóveis com possíveis focos, ações mecânicas e tratamentos focais, quanto de busca
ativa dos usuários alvo das ações de vigilância dos agravos. Como ferramenta de planejamento e de
avaliação na atuação dos ACEs, o sistema e-SUS disponibiliza relatórios em níveis individuais e por
equipe: consolidados e de produção de visita domiciliar e territorial, de operacionais em que são
descritos os domicílios com inconsistência de cadastro, além do relatório de acompanhamento.
Conclui-se que o uso do PEC e-SUS AB introduz uma nova e produtiva maneira de qualificar os
registros em saúde na área de vigilância, prevenção e controle de doenças, bem como na promoção

da saúde. A continuidade através do histórico dos usuários e seus territórios subsidia a integralidade
das ações em saúde.
Palavras-chaves: Vigilância em Saúde Pública, Sistemas de Informação , e-SUS, Avaliação em Saúde, Doenças Endêmicas
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Resumo
Introdução: O vírus varicela-zoster (VZV) é o agente causador de duas doenças com manifestações distintas. A
disponibilização da vacina contra varicela pelo Programa Nacional de Imunização vem sendo disponibilizado desde 2013.
Objetivos: Analisar o impacto da vacinação contra a varicela e a sazonalidade no estado de Minas Gerais, Brasil. Desenho
do Estudo: Trata-se de um estudo de série temporal, de base territorial. Métodos: Utilizou-se um banco de dados secundário
de casos de varicela complicada, casos residentes no estado, obtido na Secretaria do Estado da Saúde de Minas Gerais.
Para análise de tendência da incidência, foi feito regressão linear e testados modelos de maior ordem, foi escolhido o modelo
com tendência significativa (p <0,05) e menor ordem. As coberturas vacinais foram obtidas no site do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde. Para verificação da sazonalidade da doença foi realizada decomposição da série em
meses, na busca de seus elementos de tendência e sazonalidade, empregando-se diagnóstico obtido com a visualização
gráfica da função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da UFTM sob o parecer nº 2.111.882. Resultados: Em Minas Gerais entre 2010 e 2016, houve 1.635 casos
notificados de varicela complicada. O número de casos notificados foi decrescente e pode estar relacionado ao processo de
imunização iniciado em 2013. Ao se comparar a média anual dos coeficientes de incidência/100.000 habitantes nos períodos
pré-vacinal (1,66; IC95%: 0,78 a 2,52) e pós-vacinal (0,5; IC95%: - 0,18 a 1,18), observou-se diferença significativa (p<0,05).
Os valores variaram no período anterior ao início da vacinação, entre 0 e 148 casos, com média de 25,2 casos e mediana de
8 casos. Houve sazonalidade no período no mês de setembro. Discussão: Antes do início da vacinação a série já
demonstrava um padrão de tendência declinante. Percebe-se um aparente padrão de periodicidade ou sazonalidade no
número de casos, com picos ocorrendo principalmente no mês de setembro de cada ano. Conclusão: O número de casos de
varicela complicada notificados tendeu a diminuir, coincidentemente no período pós-imunização. Contudo, o período de
cobertura vacinal é restrito para a avaliação da correlação entre cobertura vacinal e incidência. A sazonalidade ocorreu
principalmente no mês de setembro. É necessário
Palavras-chaves: Varicela, Vacinação, Estações do ano, Estudos de Séries Temporais
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Resumo
O peixe se enquadra na categoria de alimentos considerados mais perecíveis, por isso necessitam de cuidados apropriados desde a sua
captura até atingir o consumidor ou à indústria transformadora. O gênero Vibrio spp. patogênico ao homem, é encontrado normalmente
na superfície dos peixes, que são comumente consumidos pela população. Apresentando importância epidemiológica, por estar
associado à intoxicação alimentar grave. Neste contexto, o estudo objetivou avaliar a ocorrência de Vibrio spp. em corvina
(Micropogonias furnieri) comercializada em feiras livres de municípios do Recôncavo da Bahia, no período de novembro de 2017 a
janeiro de 2018. Para o critério de amostragem foi realizado um estudo prévio a fim de descobrir a espécie de peixe mais procurada
pelos consumidores, bem como a quantidade de barraca em cada município que comercializava esta espécie. Foram colhidas 12
amostras evisceradas das feiras livres dos municípios de Cruz das Almas, Muritiba, Maragogipe, Cachoeira e Santo Amaro. Foram
identificadas quanto ao fornecedor e município de origem, transportadas em recipiente isotérmico com gelo rígido reutilizável para
manter a refrigeração adequada (5oC) para processamento no Laboratório de Doenças Infecciosas do Centro de Ciências Agrárias,
Ambientais e Biológicas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, utilizando a metodologia descrita no Manual de Métodos de
Análise Microbiológica de Alimentos de Silva et al. (2007) segundo a American Public Health Association (APHA). A bactéria do gênero
Vibrio spp. foi isolada em 100% das amostras, no qual o maior registro foi observado em Cruz das Almas (4,301 log UFC/g), seguido por
Muritiba (3,778 log UFC/g), Maragogipe (3,554 log UFC/g), Santo Amaro (3,429 log UFC/g) e o Cachoeira (2,866 log UFC/g),
constatando risco para saúde do consumidor, uma vez que a família Vibrionaceae é a que mais possui espécies potencialmente
patogênicas para o homem. Resultando em severa desidratação por diarreia intensa, podendo levar ao óbito do consumidor,
dependendo das condições do indivíduo. Levando em consideração os resultados alcançados neste estudo, foi notória a observação de
problemas higiênico-sanitários que podem levar a agravos a saúde do consumidor, devido à precariedade das instalações, na
conservação do pescado, na higienização dos utensílios e principalmente na manipulação. As feiras livres estudadas não apresentam
condições para comercialização de pescado, necessitando de intervenção estrutural.
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Introdução: O botulismo é uma doença neuroparalítica grave, não contagiosa, causada por toxinas
produzidas pela bactéria Clostridium botulinum, sendo um problema de saúde pública devido à sua
gravidade e alta letalidade. A bactéria é encontrada no solo, legumes, frutas e fezes humanas. Toxinas
A, B, E e F são patogênicas para o homem. O botulismo do tipo alimentar ocorre pela ingestão da
toxina pré-formada que causa paralisia funcional motora. Os embutidos são produtos comumente
associados aos surtos da doença. Objetivo: relatar um caso de botulismo ocorrido no município de
Fortaleza, Ceará, em novembro de 2017. Metodologia: as informações foram coletadas por meio de
investigação com familiares, fichas de notificação do agravo e análise de prontuários clínicos nos
hospitais de atendimento. Descrição do caso: Em novembro de 2017, o paciente F.A.A., 42 anos, sexo
masculino, ocupação serviços gerais, apresentou disartria, perda muscular, visão turva, diplopia e
vômitos. Após dois dias o paciente foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva do Hospital
Antônio Prudente (HAP) – Fortaleza, sendo notificado ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica, da
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará-SESA, que juntamente com o Centro de Informações em
Estratégias de Vigilância em Saúde deslocaram-se ao HAP para realizar investigação. Foram
coletadas amostras de sangue e aspirado gástrico e enviados ao instituto Adolf Lutz/São Paulo. O
paciente, que estava sob suspeita de botulismo, recebeu soro antibotulínico e seguiu sob cuidados
paliativos. Resultados: as principais ações realizadas pela equipe de investigação da SESA foram:
verificação de prontuário clínico, solicitação das fichas de notificação do agravo e do surto. Nos dias
15/11 e 16/11, a equipe da SESA contactou a médica intensivista, verificando que o paciente
permanecia no mesmo estado clínico, sem reflexos de tronco. F.A.A permaneceu como caso suspeito
de botulismo até a chegada do resultado laboratorial e nesse intervalo, foram realizadas as ações de
vigilância incluindo a investigação epidemiológica do caso. O resultado laboratorial chegou após 27
dias e confirmou o caso de botulismo. Conclusão: o botulismo é uma doença de alta gravidade, de
origem alimentar, onde a ocorrência de apenas um caso é considerado surto, despertando para a
necessidade de uma vigilância constante para definições das ações epidemiológicas na tentativa de
evitabilidade de outros casos e óbitos.
Palavras-chaves: : botulismo, surto de doenças, vigilância epidemiológica

VIGILÂNCIA E CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS NO CENTRO HISTÓRICO DE
SALVADOR, BAHIA

Autores

Maria Gorete Magalhães Rodrigues 1, Danielle Dantas Lima 1, Inara Cristina Leal Bastos 1,
Bianca Cardeal de Souza 1, Samanta Souza Rodrigues da Conceição 1, Ivana de Almeida
Barbosa Bispo 1, Aroldo José Borges Carneiro 1

Instituição 1 SMS/CCZ - Secretaria Municipal de Saúde - Centro de Controle de Zoonoses de
Salvador (Rua do Mocambo, S/N, Trobogy)
Resumo

A raiva é uma encefalite viral que acomete todos os mamíferos, inclusive o seres humanos, e tem
como principais transmissores os carnívoros e quirópteros. Considerando a letalidade próxima a
100%, tornam-se necessárias ações de prevenção e controle dessa zoonose por parte do poder
público. Esse trabalho tem objetivo de apresentar as ações de vigilância e prevenção realizadas em

bairros do Centro Histórico de Salvador–BA no ano de 2017. Neste ano, foram diagnosticados três
quirópteros não hematófagos positivos para raiva em Salvador e ocorreram 11.133 atendimentos
antirrábicos humanos no município, tendo como principais espécies agressoras os caninos (n =
8.737), felinos (n = 2.058) e quirópteros (n = 133). Dos atendimentos por agressão de quiróptero, 22
(17%) residiam no Centro Histórico. As agressões ocorreram entre os meses de março a maio, com
maior frequência nas mãos e nos pés das vítimas, geralmente enquanto dormiam. Todos os pacientes
agredidos receberam profilaxia pós-exposição completa. O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)
realizou em sete bairros do Centro Histórico visitas domiciliares para vacinação de cães e gatos;
investigações de agressões humanas por quirópteros; aplicação de questionário de avaliação
epidemiológica e ambiental; levantamento de possíveis abrigos para morcegos; ações de captura e
controle de morcegos hematófagos (Desmodus rotundus); atividades educativas e parcerias com
órgãos municipais e estaduais. Além dessas ações, foi aberto um posto fixo de vacinação antirrábica
animal no bairro Santo Antônio, onde se registrou o maior número de ataques. [AJBC1] Foram
visitados 17.690 imóveis e vacinados 1.729 animais, sendo 1.127 caninos e 602 felinos. Foram
identificados 17 potenciais abrigos de quirópteros, sendo que em dois deles com presença de
morcegos hematófagos. Em um abrigo foram capturados quatro D. rotundus e no outro foram
capturados 15 da mesma espécie. Destes, 13 espécimes foram encaminhados para diagnóstico da
raiva e resultaram negativos, os demais receberam pasta a base de warfarina para controle
populacional. As ações implementadas pelo CCZ se mostraram eficazes, visto que não houve nova
ocorrência de agressão por morcego hematófago no Centro Histórico, bem como não houve suspeita
de raiva em animal doméstico ou ser humano. Ressalta-se que a vigilância da raiva no município é
constante, visando à rápida tomada de decisões em situações de risco.
[AJBC1]Já

descrever a ação quantificando / apresentando resultado.
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Resumo

As estimativas globais da incidência de agravos por mordeduras de cães são pouco precisas, porém
os estudos sugerem que mundialmente ocorra milhões de mordeduras todos os anos. Em Curitiba, o
agravo de notificação mais frequente é o acidente por animal potencialmente transmissor da raiva
(AAPTR), devido à mordedura de cães, com uma média de 8.778 atendimentos/ano entre os anos de
2007 e 2015,notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).Objetivou-se
investigar os dados de profilaxia pós-exposição da raiva humana por meio de um estudo retrospectivo
descritivo no período de jan/2010 a dez/2015. Foram incluídos os agravos notificados por Unidades
Municipais de Saúde (UMS) em que o tipo de exposição foi a mordedura por cães. Variáveis
referentes ao cão agressor (condição do animal para fins de conduta do tratamento, animal passível
de observação e condição final do animal) e relacionadas a abordagem clínica (tratamento indicado,
número de doses de vacina por vítima, interrupção do tratamento e motivo) foram selecionadas e
verificadas utilizando o software Microsoft Office Excel 2010. A análise de 18.629 notificações
demonstrou que, quanto ao cão agressor, em 14.826/18.629 (79,59%) casos o cão foi classificado
como sadio para fins de conduta do tratamento e em 14.321/18.629 (76,87%) casos o animal era
passível de observação. Ao final do período de observação, em 13.412/18.629 (72,00%) casos os
animais foram descritos como clinicamente negativos para raiva. Não consta nos dados analisados a
ocorrência de cães com diagnóstico positivo para raiva no exame clínico e/ou laboratorial. Nas
condutas profiláticas, em 13.154/18.629 (70,61%) casos foi indicado a observação do cão associada à
vacinação da vítima. No uso das vacinas, das vítimas com indicação para o uso, 14.082/17479
(75,59%) casos receberam até duas doses de vacina. Acerca da conclusão do tratamento, houve
interrupção em 4.656/18.629 (24,99%) casos, sendo o principal motivo da interrupção o abandono do
tratamento pela vítima, em 4.358/4656 (93,60%) casos. Entende-se que a conduta correta da
profilaxia da raiva humana e o preenchimento preciso das fichas de atendimento, contribuem para a
gestão dos recursos públicos e para a vigilância desta zoonose. É de grande importância a

investigação deste agravo no país, objetivando a redução dos riscos e agravos causados por esses
animais e promoção de ações em vigilância em saúde.
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Resumo
A Mata Atlântica ocupa a segunda área florestal tropical da América do Sul com ampla diversidade ecológica. Essa riqueza de espécies,
relacionada ao grupo dos artrópodes, reflete diretamente no aumento do risco de transmissão de patógenos por espécies vetoras. O
presente estudo visou realizar um levantamento da diversidade de culicídeos nos limites da sede do Jequitibá pertencente ao Parque
Estadual dos Três Picos, localizado no município de Cachoeiras de Macacu, estado do Rio de Janeiro. Foram demarcados cinco pontos
de amostragens com diferentes configurações ambientais e próximos à locais onde a circulação humana no parque é mais frequente.
Para as capturas dos espécimes adultos foram utilizadas armadilhas luminosas tipo CDC acopladas com CO2 e capturador de Castro
para capturas ocasionais. Os espécimes foram sacrificados e levados ao laboratório para identificação. Foram elaborados mapas
temáticos para ilustrarem a distribuição dos culicídeos em cada ponto amostral, observando-se uma ampla diversidade de espécies,
incluindo potenciais vetores de arbovírus e de malária. Dentre um total de 1153 espécimes coletados foram identificados oito gêneros.
As maiores densidades foram para a espécie Limatus durhamii Theobald, 1901 apontado como possível vetor para o arbovívus
Bunyaviridae; e Aedes scapularis Rondani, 1948, já incriminado como transmissor do Rócio vírus, importante para reemergencia no
Brasil, além da incriminação para Febre Amarela silvestre já circulante em diversos estados brasileiros e do vírus da encefalite equina
venezuelana. Além da representação de outras espécies do gênero Aedes e Haemagogus incriminados como vetores das principais
arboviroses circulantes no Brasil, tal como Aedes albopictus (0,88%), Aedes terens (1,44%), Aedes scapularis (4,41%), Haemagogus
leucocelenus (2,32%) e Haemagogus janthinomys/capricornii (0,24%).Destacamos a presença de Anopheles cruzii transmissor da
malária e da presença de Sabethes chloropterus Von Humboldt, 1819 e Sabethes belisarioi Nevai, 1908, incriminados como vetores do
vírus Febre Amarela Silvestre. Aponta-se a importância da vigilância entomológica na área, uma vez que o parque se apresentou como
um local de elevado potencial de transmissão, introdução e reintrodução de arboviroses e malária. Além disso destaca-se a necessidade
de ações educativas junto à população, devido à grande circulação humana para visitação ao parque.
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Resumo
A esquistossomose é uma doença parasitária ocasionada pelo trematódeo Schistosoma mansoni que possui o homem como hospedeiro
definitivo e os caramujos do gênero Biomphalaria como hospedeiros intermediários. A parasitose é adquirida pela exposição a águas
contaminadas, sendo assim, fatores associados ao saneamento básico, hábitos de vida e condições socioeconômicas são considerados
de risco. Dessa forma, objetivou-se analisar um panorama geral sobre a epidemiologia relacionada à esquistossomose no Estado de
Alagoas tendo em vista que a prevenção e o tratamento desta são de extrema importância já que se trata de uma doença grave que
pode levar ao óbito. Dessa maneira, trata-se de um estudo descritivo realizado através da coleta de dados na plataforma DATASUS
entre os períodos de 2014 a 2017, mais de 50 municípios do Estado de Alagoas participaram. Analisaram-se as porcentagens positivas
para a doença comparando-as com o número de pessoas tratadas e com os índices do ano posterior, para assim ser observado à
evolução. Além disso, dados bibliográficos foram selecionados com base no Inquérito Nacional de Prevalência da Esquistossomose

mansoni e Geo-helmintoses e artigos do Scielo também foram estudados para embasar o presente trabalho. Foi verificado que ao
passar dos quatro anos as porcentagens totais de casos positivos para Esquistossomose em Alagoas diminuíram (6,01% - 2014; 5,02%
- 2015; 4,96% - 2016; 3,88% - 2017), entretanto, no âmbito individual alguns municípios obtiveram porcentagens oscilantes e outros
tiveram suas taxas sempre crescentes, a exemplo do município de Branquinha (17,37% - 2014; 21,72% - 2015; 22,78% - 2016; 48,21% 2017), que mesmo com um número significativo de pacientes tratados permaneceu com os maiores índices positivos.
Concomitantemente, foi notado que o ano de 2016 possui os maiores dados crescentes, dos 50 municípios estudados 29 tiveram suas
porcentagens aumentadas e 24 diminuídas. Assim, mesmo com números reduzidos de casos de Esquistossomose no Estado de
Alagoas é notória a existência de uma linha tênue no controle da doença, sua profilaxia deve ser mantida de forma rigorosa para que a
patologia não se alastre por isso a importância da discussão de tal assunto. Faz-se necessário o desenvolvimento de políticas de saúde
que objetivem superar e controlar a doença, além de ações intervencionistas de prevenção e promoção à saúde, é essencial que a
população seja informada sobre a doença, seus riscos e sua prevenção.

Palavras-chaves: Epidemiologia nos Serviços de Saúde, Esquistossomose, Schistosoma mansoni

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE FEBRE CHIKUNGUNYA EM REGIÕES E MUNICÍPIOS DA
BAHIA: USO DA FERRAMENTA FORMSUS-DATASUS PARA BUSCA ATIVA DE CASOS
SUSPEITOS, 2014-2015
Autores

Jesuina do Socorro Mendes Castro Jesuina Castro 1, Hélder Silveira Coutinho 2,3, Alcina
Marta de Souza Andrade Alcina Andrade 4

Instituição 1 SESAB/ SUVISA/ DIVAST - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA/
Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde/Diretoria de Vigilância e Atenção à
Saúde do Trabalhador (Rua Araújo Pinho CEP: 40.000-000 Salvador – Bahia- Brasil), 2
NRS-CENTRO NORTE/ SESAB - Núcleo Regional de Saúde Norte. Secretaria da Saúde
do Estado da Bahia (Praça do Rio Branco nº 23 Cep: 48.900-000. Juazeiro - Bahia), 3 HUUNIVASF - Hospital Universitário – Universidade Federal do Vale do São Francisco (Av.
José de Sá Maniçoba, s/n - Centro, Petrolina - PE, 56304-205), 4 FBDC - Fundação
Bahiana para o Desenvolvimento das Ciências. (Av. Dom João VI, 274 - Brotas, Salvador BA, 40285-001)
Resumo

O primeiro caso notificado de Febre Chikungunya na Bahia, pelo município de Feira de Santana, foi
confirmado laboratorialmente em 20 de setembro de 2014. A partir da comunicação do risco e do
alerta estadual, dentre outras diversas estratégias, foi implantada uma busca ativa especial,
notificação imediata (24h) e monitoramento de casos suspeitos com objetivo de garantir a
oportunidade das medidas prevenção e controle da transmissão, conter a magnitude, evitar a
propagação explosiva e as complicações da doença na população de mais de 2 milhões de
suscetíveis habitantes da região centro leste do estado, dos quais mais de 250 mil mulheres
residentes na sede da região. A busca ativa foi implantada mediante capacitação para as 30 regionais
de saúde. O formulário utilizado, após padronização e teste, inicialmente físico, foi digitalizado no
FormSus-Datasus, para registro consolidado de 28 variáveis relativas à notificação diária positiva e ou
negativa de casos suspeitos pelos municípios. Após crítica, ajustes e providências pertinentes do
técnico de referência identificado e capacitado, os dados obtidos da semana anterior, mediante
validação e consolidação prévias eram transmitidos semanalmente as terças-feiras, por meio de email específico ou fax, das regionais para vigilância epidemiológica estadual. Ao concluir a análise das
matrizes regionais digitalizadas e fazer as consultas necessárias, as referências técnicas da vigilância
epidemiológica central para cada região, as encaminhavam imediatamente por e-mail para
sistematização e monitoramento epidemiológico regional pela área técnica de dengue/ chikungunya
para conferir e adotar as intervenções de controle recomendadas. O acompanhamento da evolução
da situação epidemiológica pelo grupo do trabalho envolvendo os demais órgãos estaduais da
vigilância em saúde, redes de atenção à saúde, gestão do cuidado e assistência farmacêutica era
realizado semanalmente. Até dezembro foram notificados 2.073 casos suspeitos e 1.225 (59%)
confirmados em 86 municípios. A mudança da regionalização para de 31 para 9 macrorregiões e seus
efeitos a execução das ações e sobre os recursos humanos em todos os níveis de gestão influenciou
o desempenho e a efetividade da intervenção. Os resultados observados indicam que é possível
limitar a propagação do vírus Chikungunya por meio da implantação busca ativa semanal de casos
contribuindo para estruturação da resposta.
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Resumo

Ctrl/Cmd+VNos dias atuais, a infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) ainda constitui
um relevante problema de saúde pública pela sua magnitude, transcendência e caráter pandêmico.
Em 1988, o Ministério da Saúde do Brasil recomendou a testagem universal para o HIV nas
gestantes/parturientes/puérperas, pois intervenções adequadas e oportunas diminuem o risco da
transmissão vertical para menos de 1%. Casos de Infecção pelo HIV, aids,
gestantes/parturientes/puérperas com HIV e crianças expostas ao HIV são de notificação compulsória
em todo território nacional. O estudo descreveu as características das mulheres em idade fértil
notificadas para a infecção do HIV num hospital de referência para HIV/aids em Pernambuco. Estudo
descritivo de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) notificadas para infecção pelo HIV no período de
01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2017, no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan) do Hospital Correia Picanço (HCP), referência estadual para assistência as
pessoas vivendo com HIV/aids, localizado em Recife, capital de Pernambuco. Os dados foram obtidos
no Sinan-HCP. As variáveis da pesquisa foram descritas por meio de frequências absoluta e relativa,
e medianas. Foram notificadas para o HIV 416 mulheres, das quais 330 (79,3%) em idade fértil.
Predominou a faixa etária de 35 a 48 anos (56,1%), com mediana de 31 anos, variando de 14 a 48
anos. Gestantes no momento da notificação para o HIV foram 11, com idade entre 15 a 43 anos,
mediana de 29 anos e faixa etária de 19 a 34 anos (54,4%) mais acometida. A raça mais frequente foi
a negra (74,4%). Quanto à moradia, 94,5% residiam em zona urbana, 56,4% no Recife, 31,2% em
outros municípios da Região Metropolitana do Recife e 12,4% nos demais municípios de Pernambuco.
Entre as moradoras do Recife os bairros de Nova Descoberta, Ibura, Agua Fria e Campo Grande
foram os de maior ocorrência (8,6%, 7,5%, 4,8%, 4,8%, respectivamente). Ressalta-se a importância
da implementação das medidas de detecção precoce e prevenção da infecção pelo HIV nos sistemas
de saúde, focado para mulheres em idade fértil, garantindo uma atenção adequada no pré-natal, parto
e puerpério visando à prevenção da transmissão vertical; também, há necessidade de garantir a
notificação ao Sinan dos casos de HIV, bem como a melhoria da qualidade da informação, pois a
ausência de registros pode comprometer as ações prioritárias para as populações mais vulneráveis ao
HIV, como mulheres e crianças.
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Resumo
As arboviroses incluindo a dengue, zika e chikungunya são um desafio para a saúde pública, representam risco para a população e
necessitam de atendimento célere quanto ao diagnóstico precoce e ao tratamento. Com a vigilância epidemiológica e a busca ativa de

casos é possível conhecer a magnitude de ocorrência da doença de forma rápida, identificando as causas e propiciando orientação
sobre medidas de controle adequadas e aprimoramento da notificação. Este estudo objetiva realizar vigilância epidemiológica para
dengue, zika e chikungunya na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Dr. Walfrido Azambuja de Arruda, em Campo Grande, Mato
Grosso do Sul. Trata-se de estudo longitudinal prospectivo, com pacientes maiores de 18 anos, de ambos os sexos, com síndrome febril
de até 5 (cinco) dias e dois ou mais sintomas para arboviroses, que aceitaram voluntariamente participar da pesquisa. A vigilância ativa
iniciou em abril de 2018, 62 dias até o momento. Prevê-se a aplicação de questionário para coleta de dados epidemiológicos, sinais e
sintomas, qualidade de vida (SF-12) e escala de rastreamento para depressão (SES-D) e coleta de amostras de sangue em quatro
visitas (0, 7, 14 e 90 dias) para realização de biologia molecular e sorologia para dengue, zika e chikungunya. As amostras de sangue
coletadas neste período foram encaminhadas pelo Sistema de Gerenciamento Laboratorial (GAL) ao Laboratório Central de Saúde
Pública (LACEN) para a realização dos exames. Para cada paciente atendido efetuou-se a notificação no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN). Já foram incluídos 48 participantes, com idade média de 32 anos, sendo a maioria mulheres (38).
Quanto a incidência de casos, 3 apresentaram resultados IgM reagentes para dengue, 2 IgG reagentes para zika e 2 IgG reagentes para
chikungunya. PCR-RT mostrou 1 caso inconclusivo para chikungunya. De acordo com o sistema de registro da Secretaria Municipal de
Saúde (Hygia), no mesmo período foram atendidos 20.251 pacientes nesta unidade de saúde, com 21 confirmados para dengue, 7 para
chikungunya e nenhum caso para zika. Todos os atendidos pela equipe de vigilância ativa passaram pela equipe médica da unidade
local e nenhuma solicitação de exame laboratorial para arboviroses foi realizada, o que indica que os casos encontrados pela equipe do
estudo podem não ter sido identificados pela unidade de saúde e que a vigilância epidemiológica inserida na UPA tem sido ferramenta
de apoio efetivo ao sistema de saúde.
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Resumo
A febre maculosa é uma zoonose de caráter endêmico, causada por bactérias intracelulares obrigatórias da Família
Rickettsiaceae, pertencentes ao gênero Rickettsia. Responsável por quadros mais graves da Febre Maculosa Brasileira
(FMB) em humanos, a Rickettsia rickettsii é transmitida por meio da picada de carrapatos infectados. Vários animais silvestres
e domésticos têm papel crucial na epidemiologia da FMB por desenvolverem riquetsemia temporária, possibilitando a infecção
de novas gerações de carrapatos e também por servirem de dispersores do vetor infectado, facilitando a transmissão para
seres humanos. O objetivo deste trabalho foi demonstrar como a soropositividade para R. rickettsii em animais, de áreas
geográficas com e sem notificação de casos de FMB, pode servir como indicador da circulação nos mesmos ambientes, nos
quais seres humanos também foram expostos ao carrapato vetor desta bactéria. Um estudo descritivo foi conduzido pelo
Laboratório Central de Saúde Pública - FUNED, no período de janeiro de 2014 a junho de 2018, após levantamento de dados
clínicos e laboratoriais a partir de Fichas de Notificação do SINAN e Sistema GAL. Foram avaliados um quantitativo de 73
casos humanos, 59 caninos, 32 equinos, 11 capivaras e 32 carrapatos procedentes de dois estados brasileiros: Minas Gerais
e Espírito Santo. Correlacionou-se a sorologia positiva para R. rickettsii (Imunofluorescência Indireta) de animais sentinelas e
sua detecção molecular em carrapatos (PCR em tempo real) com os casos positivos em humanos. As cidades de: Araçuaí,
Belo Horizonte, Chiador, Congonhas do Norte, Contagem, Coronel Pacheco, Igaratinga, Itaúna, Matias Barbosa no estado de
Minas Gerais, bem como Colatina, Guaçuí e Pancas no Estado do Espírito Santo demonstraram possuir um ou mais animais
infectados juntamente com registros de pacientes com casos confirmados da FMB, sugerindo a existência de um vínculo
epidemiológico. A circulação da R. rickettsii em animais sentinelas foi confirmada nestas áreas, porém posteriormente à
notificação de ocorrência em casos humanos. Desta forma, os achados deste trabalho apontam que investimentos voltados
para análises laboratoriais em vetores e animais sentinelas da FMB são valiosa ferramenta de saúde pública, tanto para a
monitorização como a prevenção de doenças, principalmente em regiões onde ainda não foram notificados casos humanos.
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Resumo

Introdução: As principais causas de morbimortalidade na adolescência estão relacionadas aos agravos por causas externas. No Brasil,
tem-se apresentado elevado aumento no uso das armas de fogo nas mortes de adolescentes e jovens do nordeste, com estreita
associação às disparidades sociais, além do uso de álcool e outras drogas. Objetivo: Identificar municípios com maiores índices de
violência que foram provocadas por arma de fogo contra adolescentes e as implicações para o setor saúde. Desenho do Estudo: Tratase de um estudo ecológico. Métodos: O estudo apresenta os casos de violência contra adolescentes dos 10 aos 19 anos de idade,
provocados por arma de fogo no Estado de Pernambuco. O perfil epidemiológico do agravo foi traçado a partir do espaço geográfico.
Utilizaram-se registros de notificação dos casos contidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de
2009 a 2015 e bases cartográficas municipais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os métodos geoestatísticos foram
aplicados no programa TerraView versão 4.2.2. Resultados: Os mapas temáticos evidenciam a distribuição dos casos apresentando
maiores taxas do agravo nos municípios de Olinda, Caruaru e Recife, territórios urbanos com elevado fluxo migratório. Discussão:
Observa-se um aumento da morbimortalidade por causas externas. É importante ressaltar os prejuízos pelo uso da rede de saúde como
o transporte até o hospital referência em trauma e os demais passos que assistem ao tratamento da vítima como procedimentos
cirúrgicos, internamentos prolongados, fornecimento de órteses e próteses, além de acompanhamento com profissionais. Conclusão: A
identificação dos municípios com maiores índices de violência por arma de fogo viabilizou a definição de territórios prioritários que
merecem atenção dos gestores estaduais e federais para o fortalecimento da rede de apoio, considerando as implicações deste agravo
para as vítimas e o sistema de saúde. É imprescindível reconhecer as demandas territoriais, a fim de oportunizar uma rede de
enfrentamento.
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Resumo

A hepatite B, causada pelo vírus VHB, transmite-se principalmente via contato direto com sangue ou
outras secreções corporais. A apresentação clínica varia de assintomática ou oligossintomática à
quadros de insuficiência hepática fulminante. Por tratar-se de infecção sexualmente transmissível,
acredita-se que ocorra subdiagnóstico em população idosa exposta à maior vulnerabilidade. O
objetivo é comparar, por estudo epidemiológico descritivo, o número de casos notificados de hepatite
B em adultos de ambos os sexos nas faixas etárias de 20-59 e ≥ 60 anos (idosos), entre os anos de
1999-2011 e 2012-2016. Realizou-se coleta de dados no Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS) referentes ao número de casos de hepatite B nos períodos de 1999-2011
e 2012-2016 em homens e mulheres de 20-59 anos e idosos. Posteriormente, comparou-se os
resultados para cada grupo avaliado. Em análise dos resultados, no período de 1999-2011 constatouse 59.714 casos de hepatite B em indivíduos do sexo masculino de 20-59 anos, enquanto que entre
2012-2016 notificaram-se 37.354 (redução de 37,44%). Em contrapartida, nos homens idosos
evidenciou-se 5.262 casos no período de 13 anos e 5.395 no período de 05 anos (aumento de
2,52%). Em relação ao sexo feminino, o subgrupo jovem teve 48.732 notificações no período de 13
anos e 30.697 nos 05 anos (redução de 37%). Na faixa das idosas houve um aumento de 3.439 casos
no período de 13 anos para 3.689 nos 05 anos (aumento de 7,26%). A redução dos casos notificados
de hepatite B na população de 20-59 anos é esperada, uma vez que se comparou período de tempo
correspondente a menos da metade do período inicialmente avaliado. Adiciona-se a isso o sucesso da
implantação da vacina no calendário vacinal brasileiro desde 1998, possibilitando a proteção em
indivíduos mais jovens. Em contrapartida, o aumento dos casos de hepatite B nos idosos sugere a
subnotificação dos casos no período inicialmente avaliado e a “invisibilidade sexual” desse grupo
pelos profissionais de saúde, resultando em prováveis práticas preventivas ineficientes que aumentam
a vulnerabilidade. Diante disso, o presente estudo infere a necessidade de planejamento e
investimento em estratégias efetivas de rastreamento e prevenção na população idosa, subgrupo
muitas vezes negligenciado por profissionais de saúde em razão de uma visão equivocada quanto à
exposição dos mesmos a comportamentos de risco.
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Resumo
Em 2011, a Medicina Veterinária foi incluída no grupo de profissões que podem compor o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, surgindo
então, a possibilidade de aproximação do médico veterinário às famílias. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi, através da
aplicação de questionários, propor uma ação de educação em saúde que possibilite um repasse contínuo de informações e
conhecimentos aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias por meio da realização de palestras de acordo
com a realidade do município, uma vez que esses profissionais estão em contato direto com as pessoas, conhecendo, dessa formas a
verdadeira realidade do município. Observou-se que 32% dos 34 entrevistados afirmaram haver preocupação dos moradores com
relação à prevenção e controle das zoonoses no município, 38% afirmam que existe preocupação do poder público e 30% citaram que a
preocupação é tanto dos moradores quanto do poder público. Quando indagados sobre qual zoonose predomina no município, 41%
citaram leishmaniose, 29% toxoplasmose, 15% tuberculose, seguidas de Leptospirose, Doença de Chagas, Teníase/Cisticercose e
Raiva, que juntas, totalizaram 15%. Entre os entrevistados, 65% relataram que há diferença na incidência das doenças entre zona rural
e urbana, no entanto 92% relatam não saber qual o local com maior predominância. Em relação à pergunta sobre se a forma como os
animais são criados influencia na incidência de zoonoses, 82% relataram que sim. Quando indagados sobre a presença e acidentes com
animais peçonhentos, 44% relataram que era frequente, 30% relataram baixa incidência, e 26% informaram que eram raros. Quando
perguntados sobre quais assuntos os agentes gostariam de se capacitar, o tema “Vetores que transmitem zoonoses” obteve 88% das
respostas. Quando indagados sobre a necessidade de um treinamento, 100% dos agentes afirmaram que sim, havia a necessidade. Os
resultados desse estudo demonstraram que os agentes têm conhecimento das principais zoonoses ocorrentes no município, no entanto
foram observadas divergências quanto à percepção relacionada à preocupação no controle e prevenção das zoonoses, e quanto à
localização das zoonoses nos municípios. Portanto, diante do observado, a abordagem educativa deve estar presente para promover a
saúde e prevenir as doenças facilitando a incorporação de ideias e práticas corretas que passem a fazer parte do cotidiano das pessoas,
de forma a atender suas reais necessidades.
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Resumo

A esquistossomose é uma doença infecto parasitária causada pelo Schistossoma mansoni. É
considerada pela OMS a segunda doença parasitária de maior importância no mundo com mais de
200 milhões de casos. Por outro lado, o HIV é um retrovírus que infecta linfócitos T CD4+. O portador
do vírus exibe imunodepressão da resposta adquirida, interferindo no curso natural de outras doenças
infecciosas. Portanto, o relato deste caso objetiva demonstrar as alterações imunológicas da
coinfecção entre HIV e esquistossomose. O paciente foi voluntário de uma pesquisa sobre alergias,
porém por ser uma pessoa vivendo com HIV foi excluído. A partir disso, buscou-se seu prontuário nos
serviços de atendimento. Em outubro de 2014, R.V.S, sexo masculino, 19 anos, solteiro,
heterossexual, natural e procedente de Cabo de Santo Agostinho-PE, procurou a UBS queixando-se
de febre, odinofagia e diarreia há 15 dias. Nos últimos 03 dias apresentou tosse produtiva, dispneia e
taquicardia aos moderados esforços; perda de 07 kg, cefaleia e febre alta. Relata banho de rio em
região endêmica para o S. mansoni, iniciou vida sexual aos 13 anos, atualmente tem múltiplas
parceiras e mantém relações sem proteção. Ao exame: EGR, adenopatia e rash cutâneo, enantema
com lesões esbranquiçadas em orofaringe. ACV: RCR-2T, BNF, S/S, FC:110 bpm, PA:110x70 mmHg.
AR: MV+, em AHT, simétrico. AGI: Fígado:5 cm do RCD. Baço:3 cm do RCE. RHA+. Exames: Cultura
de sangue total para dosagem de citocinas do perfil Th1 e Th2. Parasitológico foi positivo para o S.
mansonicom o Kato-Katz demonstrando baixa carga parasitária. Hemograma: Leucócitos totais:2500,
linfócitos absolutos:750. Sorologia para HIV:+. Carga viral inicial:1.106 cópias, Linfócitos TCD4+:321,
Citocinas:IFNγ:0; TNFα:11,76; IL10:117,46; IL6: 12927,02; IL4:0; IL2:0. Foi tratado com praziquantel e

iniciou terapia antiretroviral de alta eficácia. Apresentou melhora clínica, e após onze meses repetiu
hemograma: Leucócitos totais:5100; com eosinófilos: 1066. A resposta Th2 é proeminente na defesa
para a esquistossomose, contudo a imunodepressão induzida pelo HIV levou a uma redução das
citocinas de perfil Th1 e Th2 e elevação da IL10 antes da TAARV. Após tratamento, o paciente
demonstrou aumento da resposta imunológica com predomínio da resposta Th2. Em conclusão, o
paciente teve diminuição das citocinas antes da TAARV, e após um ano de tratamento para
esquistossomose e o HIV apresentou intensa eosinofilia, sugerindo participação de células Th2.
Palavras-chaves: Citocinas, Esquistossomose, HIV

A ESQUISTOSSOMOSE NOS MUNICÍPIOS DE CAJUEIRO E CAMPESTRE NO ESTADO DE
ALAGOAS - BRASIL, NOS ANOS DE 2015 E 2016.
Autores Trícia Anita Arruda da Mota 1
Instituição 1 UnB - Universidade de Brasília (Gama - Brasília - DF)
Resumo

Introdução
A esquistossomose mansoni e uma doença infecto parasitária provocada por vermes do gênero Schistosoma, que
tem como hospedeiros intermediários caramujos de água doce do gênero Bimphalaria, que pode evoluir desde
formas assintomáticas até formas clínicas extremamente graves.Também é conhecida como Bilharziose, Xistose,
Xistosa, Doença dos Caramujos, Barriga d’Agua, Doença de Manson-Pirajá da Silva e outras designações menos
usuais.
É decorrente da presença de vermes que se alojam e vivem nos vasos mesentéricos durante vários anos. A
eliminação da esquistossomose como problema de saúde pública é recomendada pela Organização Mundial de
Saúde (OMS), que estabelece a iniciativa mundial para eliminação da esquistossomose até o ano 2020. A meta pra
eliminação da esquistossomose é reduzir a prevalência e a carga parasitária em áreas de alta transmissão a menos
de 10%, medida pela contagem de ovos.
No mundo, a esquistossomose vem se estabelecendo como um sério problema de Saúde Pública, afetando cerca de
200 milhões de pessoas e, no Brasil, ela é considerada endêmica, apresentando aproximadamente seis milhões de
indivíduos infectados.
É possível notar que a falta de políticas públicas eficazes de saneamento ou mesmo a entrega de saneamento
básico precário e inadequado gera como problemas de saúde pública o desenvolvimento de parasitoses.
Objetivo
Analisar de forma descritiva a incidência de esquistossomose nos munícipios de áreas endêmicas do estado de
Alagoas nos anos de 2015 e 2016.
Métodos
Os dados analisados foram coletados no sistema de informação do Ministério da Saúde – FormSus, após a
realização da Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses, Tracoma e Esquistossomose 2015 e 2016. A
amostra no estado no ano de 2015 foi de 1249 alunos e no ano de 2016 foram 2493 alunos. O estudo foi realizado
nas escolas municipais de Cajueiro e Campestre por se tratarem de dois municípios pilotos nessa Campanha.
Resultados
Na análise constatou-se que no munícipio de Cajueiro o percentual de casos positivos de esquistossomose em
relação ao número de estudantes examinados reduziu de 22,4% no ano de 2015 para 2,6% no ano de 2016.
Enquanto isso, no munícipio de Campestre, o percentual de casos positivos de esquistossomose em relação ao
número de estudantes examinados reduziu de 2,6% no ano de 2015 para 0,4% no ano de 2016.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A esquistossomose mansônica é uma doença infectoparasitária, adquirida através do
contato humano com águas contendo formas infectantes do Schistosoma mansoni. Desde meados da
década de 90, essa cursa como endemia no estado de alagoas, sendo considerada de relevância em
saúde pública no Brasil. Dentro desse contexto, no presente estudo objetivou-se avaliar a incidência
da esquistossomose nos municípios de Alagoas, no período de 2015 a 2017. MATERIAL E MÉTODO:
Trata-se de um estudo descritivo, de caráter quantitativo, com dados oriundos do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação- SINAN e do Programa de Controle da Esquistossomose- PCE,
disponíveis no Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde-DATASUS.
RESULTADOS: Os resultados deste estudo evidenciaram uma redução na população trabalhada nos
municípios de alagoas pelo PCE de 94,38% (comparando-se o ano de 2015 com o ano de 2017), uma
maior incidência da esquistossomose em 2016, com 125 casos notificados e outras divergências
epidemiológicas nesse ano, sendo os mais acometidos com essa endemia indivíduos do gênero
feminino(59,2%) e igualitária a incidência entre faixa etária de 20-39 anos e 40-59 anos(31,2%).
Foram analisados para esse fim a notificação de 44 casos de esquistossomose em 2015 e 70 em
2017, com alta frequência da doença no gênero masculino e na faixa etária de 40-59 anos e a
população trabalhada nos municípios de alagoas pelo PCE, que foram de 13.354 em 2017, 198.718
em 2016 e 237.232 em 2015. DISCUSSÃO: A partir dos dados obtidos, observa-se que as ações de
vigilância epidemiológica e de controle da esquistossomose foram diminuídas no ano de 2017 e como
consequência os municípios alagoanos tornaram-se mais susceptíveis a novas infecções. Com essa
maior vulnerabilidade, a prevalência e a intensidade das infecções tendem a ser superiores, com
elevação da frequência nos casos de forma grave (hepatoesplênica) e no número de óbitos.
CONCLUSÃO: Esta abordagem reforça a necessidade da intensificação das ações de saneamento, a
influência da implementação de políticas públicas na melhoria da condição de vida das populações,
como o PCE, que possibilita um diagnóstico precoce da doença, mostrando o valor da integração de
suas atividades à rede de atenção básica e a importância de ações preventivas e de educação e
intervenção no meio ambiente.
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Resumo

A esquistossomose é a segunda doença infecto-parasitária mais prevalente no mundo, sendo, no
Brasil, um problema de saúde pública. As cercarias após penetrarem no organismo chamam-se
esquistossômulos e se dirigem para o sistema porta pela via sanguínea ou pela via transtissular. A sua
patogênese depende da interação humano-helminto. Tem como objetivo revisar a Bibliografia acerca
da temática proposta. Trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura realizado no período
de 2015 a 2018, utilizando-se o banco de dados Medline e Lilacs. Nas buscas, foram utilizados os
descritores: esquistossomose mansoni; hepatopatia; cirrose hepática. Foram incluídos 6 artigos na
revisão após os seguintes critérios: possuir menos de 10 anos de publicação e que estivessem
disponíveis. Na esquistossomose hepática há um infiltrado inflamatório mononuclear atingindo
principalmente os espaços portais e septos fibrosos provocando uma hepatite crônica, a qual possui
uma intensidade variável. A densidade e extensão do infiltrado não mostram correlação com o número
de granulomas esquistossomóticos presentes nos achados histológicos. Este infiltrado apresenta
áreas densas que guardam semelhança com folículos linfoides e também áreas ricamente
vascularizadas. O infiltrado inflamatório provoca irritação nas estruturas portais e essas alterações,
como o espessamento fibrose periportal, provoca hipertensão portal. A fim de diferenciar a
hipertensão portal causada pela esquistossomose da causada por cirrose pode se utilizar a
ultrassonografia. Na cirrose há necrose do hepatócito e nódulos de regeneração com consequente
distorção da arquitetura do fígado. Já na esquistossomose a fibrose é restrita aos espaços portais,
não invadindo o lóbulo hepático e, portanto, preservando sua estrutura. Embora sejam hepatopatias
crônicas que provocam hipertensão portal, há diferenças cruciais em seus quadros morfológicos.
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Resumo

A esquistossomose mansônica é uma doença infecto-parasitária, de caráter agudo e crônico, causada
pelo trematódeo digenético Schistosoma mansoni. Segundo o Ministério da Saúde (MS), entre 2,5 a 8
milhões de brasileiros eram portadores da doença em 2011, sendo a maioria na região Nordeste do
país. Tratar a esquistossomose tem como finalidade sua cura, diminuição da carga parasitária do
hospedeiro, impedimento da evolução para as formas graves da doença, e prevenção primária da
transmissão. Diante disso, esse estudo teve como objetivo analisar a cobertura do tratamento dos
casos positivos para esquistossomose na I Região de Saúde(RS) do estado de Pernambuco. Trata-se
de um estudo transversal de caráter descritivo, com dados secundários obtidos a partir do Sistema de
Informação do Programa de Controle da Esquistossomose (SISPCE). O estudo foi realizado na I RS,
que abrange 19 municípios e um distrito da Secretaria Estadual de Saúde de PE. A análise dos dados

foi baseada no total de exames com resultados positivos para ovos de Schistosoma mansoni e no
total de pacientes tratados no período de 2010 à 2017. Foi empregada a estatística descritiva a partir
da distribuição de frequências absolutas e relativas. No período estudado houve 9.777 casos tratados
para 13.743 casos positivos de esquistossomose, representando uma cobertura de tratamento
equivalente à 71,14%. De acordo com o que é preconizado pelo Programa de Controle da
Esquistossomose (PCE) do MS, deve-se tratar todos os casos positivos, buscando alcançar uma
cobertura de tratamento superior a 80%. Entretanto, ao analisar a série histórica percebe-se que a I
RS não atingiu a cobertura de tratamento em nenhum dos anos da série estudada. Apesar disso, foi
observado que do ano de 2010 até 2014, o percentual de cobertura do tratamento foi crescente,
sendo 71,47% em 2010; 71,69% em 2011; 73,31% em 2012; 78,23% em 2013 e 78,51% em 2014.
Todavia, nos anos seguintes constatou-se uma redução, representada por 60,54% em 2015, 59,30%
em 2016 e 55,60% em 2017. Para que as metas estabelecidas pelo MS sejam alcançadas, é preciso
que aja intensificação das ações de vigilância e controle do PCE nos municípios endêmicos, refletidas
no diagnóstico e tratamento oportunos dos casos de esquistossomose. Priorizar o enfretamento dessa
doença favorecerá mudanças do perfil epidemiológico, diminuindo, cada vez mais, o número de
casos.
Palavras-chave: Esquistossomose; Sistema de Informação; Tratamento; Vigilância Epidemiológica.
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Resumo
Dados do Ministério da Saúde indicam que o Estado de Pernambuco, está entre os estados que apresentam prevalência média mais
elevada de esquistossomose. No ano de 2011, visando reduzir a prevalência de doenças consideradas negligenciadas e melhorar seus
indicadores, entre elas a esquistossomose, o Estado de Pernambuco criou o Programa SANAR. A partir de critérios epidemiológicos, os
municípios foram selecionados como prioritários para o desenvolvimento das ações. Nesses municípios, as ações de controle da
esquistossomose foram intensificadas, com maior aporte de recursos financeiros, apoio técnico e metodologias diferenciadas de
planejamento e rotinas do PCE tradicional. O presente trabalho emprega a estratégia de construção de um controle sintético para
obtenção de uma estimativa do impacto do Programa SANAR sobre o controle da esquistossomose no estado de Pernambuco,
mensurada por 2 indicadores operacionais do programa: percentual de positividade e população trabalhada.O controle sintético
desenvolvido por Abadie e Gardeazabal pertence ao grupo dos métodos de microeconometria que tem como hipótese a seleção em não
observáveis. A ideia associada ao controle sintético é baseada na construção da trajetória das unidades que recebem determinada
intervenção, caso as mesmas não a recebessem. Foram utilizados softwares para análise dos dados, como: Microsoft Excel 2010 para
seleção e tabulação do banco e Stata versão 11.0 para a identificação do sintético e análise da série histórica de cada indicador. Foram
selecionados 4 municípios prioritários para o agravo, pertencentes à XII regional de Saúde do Estado de Pernambuco. A partir da
seleção, foram obtidos os contrafactuais para cada município, obtendo assim as trajetórias real e sintética dos indicadores. Após as
análises, foram identificadas melhorias nos indicadores operacionais dos municípios que implantaram o Programa SANAR, quando
comparados com a trajetória dos mesmos, sem a intervenção. Por fim, um teste placebo foi realizado para dar confiabilidade aos
resultados. A análise apresentada pelo estudo revela que ações de controle da esquistossomose implementadas de maneira integral,
com revisão das práticas e processos de trabalho nas equipes de saúde da família tiveram impacto nos indicadores operacionais do
programa de controle da esquistossomose. Entretanto, são necessários outros estudos que abordem fatores intrínsecos no território que
influenciem na busca ativa e magnitude do problema.
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Resumo

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM ESQUISTOSSOMOSE MANSONICA NO ESTADO DE
PERNAMBUCO, 2010-2014
RESUMO
A esquistossomose mansônica é uma doenca infecto parasitária, causada pelo verme Schistosoma mansoni, considerada
ainda um problema de saúde pública, que acomete cerca de 2,5 milhões a 8 milhões de pessoas no Brasil. O presente estudo
tem por objetivo caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes com esquistossomose mansônica no estado de
Pernambuco, ocorridas no período de 2010 a 2014. É um estudo do tipo seccional, constituído por todos os pacientes
notificados com as formas graves da doença, a coleta de dados secundários foi realizada a partir do arquivo público do
sistema de informação de agravos de notificação (Sinan). Durante o período estudado, ocorreram 1.257 casos, apresentando
uma redução no coeficiente de prevalência, com média de 2,80/100.000 hab. Identificou-se que a maioria dos casos
predominou no sexo masculino (55,5%), com relação a faixa etária destacou-se os indivíduos com idade superior a 40 anos
(45,6%), e quanto a raça/cor evidenciou a parda (46,3%). No que se refere-se a evolução dos casos verificou-se que 63,6%
foram curados, contudo 6,9% avançaram para o óbito. A esquistossomose continua sendo um grave problema de saúde
pública embora tenha reduzido o coeficiente de prevalência nos últimos anos. Os indivíduos mais acometidos foram os
homens adultos com mais de 40 anos e de raça parda, que estão mais vulneráveis a desenvolver a forma mais grave da
doença podendo levar ao óbito. Diante disso, é imprescindível o planejamento de novas medidas de ações de controle e de
promoção a saúde que melhorem o bem estar da população.
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Resumo
ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM ESQUISTOSSOME MANSÔNICA NO ESTADO DE
PERNAMBUCO, 2010-2014
A esquistossomose mansônica é uma doença infecto parasitária, causada pelo verme Schistosoma mansoni, considerada
ainda um problema de saúde pública, que acomete cerca de 2,5 milhões a 8 milhões de pessoas no Brasil. O presente estudo
tem por objetivo caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes com esquistossomose mansônica no estado de
Pernambuco, ocorridas no período de 2010-2014. É um estudo do tipo seccional, constituído por todos os pacientes
notificados com as formas graves da doença, a coleta de dados secundários foi realizada a partir do arquivo público do
Sistema de Informação de Agravos e Notificação (Sinan). Durante o período estudado, ocorreram 1.257 casos, apresentando
uma redução no coeficiente de prevalência, com média de 2,80/100.000 hab. Identificou-se que a maioria dos casos
predominou no sexo masculino (55,5%), com relação à faixa etária destacou-se os indivíduos com idade superior a 40 anos
(45,6%), e quanto a raça/cor evidenciou a parda (46,3%). No que refere-se a evolução dos casos verificou-se que 63,6%
foram curados, contudo 6,9% avançaram para o óbito. A esquistossomose continua sendo um grave problema de saúde
pública embora tenha reduzido o coeficiente de prevalência nos últimos anos. Os indivíduos mais acometidos foram homens
adultos com mais de 40 anos e de raça parda, que estão mais vulneráveis a desenvolver a forma mais grave da doença
podendo levar ao óbito. Diante disso, é imprescidível o planejamento de novas medidas de ações de controle e de promoção
a saúde que melhorem o bem estar da população.
Palavras-chaves: EPIDEMIOLOGIA, ESQUISTOSSOMOSE, PREVALÊNCIA
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Resumo
A esquistossomose é uma doença causada pelo parasita Schistosoma mansoni, um trematódeo, cuja forma adulta habita os vasos
mesentéricos do hospedeiro definitivo e a forma intermediária se desenvolve em caramujos gastrópodes aquáticos do gênero
Biomphalaria. No Brasil, ela é popularmente conhecida como “xistose”, “barriga d’água” ou “doença dos caramujos”. Apesar de poder ser
encontrada em todo o território brasileiro, são as regiões Nordeste e Sudeste as mais afetadas e as prevalências mais elevadas são
encontradas no estado de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Minas Gerais, Bahia, Paraíba e Espírito Santo. A relevância de sua
hegemonia, em conjunto à severidade das formas clínicas e a sua evolução, dão a esquistossomose uma grande destaque como
problema de saúde pública. O trabalho objetivou o estudo dos números de casos, do ano de 2017, de esquistossomose em 27
comunidades quilombolas do Estado de Alagoas, analisando as causas que agem sobre a doença na região. O presente estudo foi feito
através de um levantamento no banco de dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), na Secretaria de Estado da
Saúde de Alagoas – SESAU e nas centrais de Vigilância epidemiológica dos casos de esquistossomose que ocorreram nessas regiões.
Entre os anos de 2013 e 2016, 266 pessoas morreram por causa da doença em Alagoas. Em 2017 foram realizados 6.745 exames em
27 quilombos, destes, 261 receberam diagnóstico positivo para Schistossoma mansoni, parasita causador da doença. Entretanto,
apenas 207 casos foram tratados, correspondendo a 79,1%. Dessa forma, analisou-se que 95% desses quilombos encontram-se em
zona rural, consequentemente, eles possuem grandes dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Ainda, essa área endêmica possui
focos de agravo localizados nas bacias dos Rios Mundaú e Paraíba. Nessa lógica, como a maioria não possui água encanada em casa,
essa população procura outras fontes, principalmente nesses rios, o que contribui para contrair a doença. Logo, é necessário efetivar a
ação direta dos municípios sob o Programa de Controle da Esquistossomose, de forma a investir rigorosamente na prevenção da
parasitose, além de melhorar o estilo de vida e de saúde da população alvo desse estudo, antes que a doença leve a graves
consequências, principalmente nas formas crônicas.
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Resumo

A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária, causada por um trematódeo. O agente
etiológico da esquistossomose é o Schistosoma mansoni que tem como hospedeiro intermediário
caramujos gastrópodes aquáticos, pertencentes à família Planorbidae e gênero Biomphalaria, três
espécies conhecidas no seu ciclo reprodutivo:B.glabrata, B. straminea e B. tenagophila, e como
hospedeiro definitivo o homem. A transmissão desse parasito se dá pela liberação de ovos através de
fezes infectada. Em contato com a água, os ovos eclodem e libertam larvas que ao encontrarem os
caramujos dão continuidade ao ciclo e infecta as águas e aos homens penetrando em sua pele
oumucosas. O presente trabalho busca analisar as mesorregiões de Alagoas quanto ao número de
casos de esquistossomoses entre os anos de 2015 e 2016 considerando o programa do Ministério da
Saúde Vigilância da Esquistossomose Mansônica.A pesquisa foi desenvolvida através da consulta a
artigos científicos, plataforma virtual do Ministério da Saúde DATASUS, pesquisa acadêmica (Scielo,
Google Acadêmico)utilizando como palavras chaves epidemiologia, esquistossomose, região
nordeste, mesorregiões. O trabalho foi realizado com base em artigos de revisão, DATASUS,
periódicos, que se limitou a dados referente aos anos de 2015 e 2016 nas mesorregiões do Leste e
agreste Alagoano, a mesorregião do sertão não apresentou nenhuma notificação. O ano de 2017 não
apresentou dados seguros, inferindo-se que existiu uma subnotificação dos municípios
relatados.Atualmente sabe-se que no Nordeste existe um alto grau de positividade para casos de
esquistossomose,os dados coletados indicam que na região do leste Alagoano alcançaram em 2015,
127.616 casos e em 2016,102, 236. Já no agreste Alagoano em 2015foram notificados um total de
49.366 casos e em 2016, 50.807, compreende que na região leste houve uma diminuição do numero
casos já em relação ao mesmo período na região do agreste alagoano foi constatado o aumento da
doença.Dessa maneira, programas de controle a esquistossomose são usados para investigar e
reduzir crescimento da doença, porém o método aplicado precisa ser revisto já que os mesmos
nãoapresentam registros de todos os municípios anualmente, é necessário um apontamento rigoroso
das regiões e municípiosafetados para que assim se alcance um direcionamento do avanço da
doença.
Palavras chaves: Doença parasitaria, Epidemiologia, Esquistossomose, Mesorregiões, Nordeste.
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Resumo

A esquistossomose é uma doença parasitária endêmica no Brasil, e atinge populações em ambientes
com condições precárias de saneamento, por isso é considerada um problema de saúde pública
principalmente em Estados do Nordeste. O objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição espacial
da esquistossomose no Estado da Paraíba em intervalos qüinqüenais, de 2008 a 2017. Dados de
incidência obtidos do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) foram tabulados em
planilhas no Microsoft Office Excel 2013 e a taxa de incidência bruta cumulativa de cada município foi
calculada e importada para o software TerraView 4.2.2. Foram notificados 1.049 casos de
esquistossomose no Estado da Paraíba no total de anos estudado. Pelo menos um município em
cada mesorregião notificou um caso da doença no primeiro qüinqüênio. A maior incidência em todo o
território estadual foi encontrada em Natuba, município localizado no Agreste, seguido por Pedras de
fogo, situado na Mata Paraibana, região metropolitana de João Pessoa. No segundo qüinqüênio, o
município Borboremense, Barra de Santana, destacou-se com elevação da taxa de incidência,
contrastando com os cinco anos anteriores em que não apresentou nenhum caso novo, seguido por
Alcantil, nesta mesma região. Estes municípios estão inseridos na bacia hidrográfica do Rio Paraíba e
na bacia hidrográfica do rio Gramame, o que reforça a idéia de que a insuficiência no abastecimento
de água, em alguns casos devido à seca, leva a população a buscar alternativas em coleções hídricas
disponíveis. Os resultados mostraram que a esquistossomose acontece em áreas focais, onde há
contato com águas naturais para desenvolver tarefas domésticas diárias, e onde há precariedade no
sistema de abastecimento e saneamento. Esse tipo de estudo propõe intervenções pelos serviços de
saúde e mudança de hábitos aos indivíduos residentes nessas áreas de risco para que haja redução
da incidência.
Palavras-chave: Análise, espacial, esquistossomose, georreferenciamento, Paraíba.
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Resumo

A esquistossomose é uma das doenças tropicais negligenciadas que afetam milhões de pessoas
anualmente no mundo. A sua ocorrência está intimamente relacionada a condições precárias de
saneamento, a fatores comportamentais e condições ambientais de coleções hídricas que albergam
os caramujos hospedeiros do Schistosoma mansoni. O estado de Minas Gerais possui entre seus
roteiros turísticos o da Estrada Real, que abrange diversos municípios com atrativos históricos e
naturais, como os balneários. No presente estudo a distribuição espacial da esquistossomose
mansônica no município de Serro, Minas Gerais, entre 2010 e 2014 foi analisada. Trata-se de um
estudo epidemiológico de delineamento ecológico, tendo como unidades de análise os setores
censitários. Foram levantados os dados de ocorrência da doença nos registros municipais do

Programa de Controle da Esquistossomose e das notificações no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN). A prevalência da doença por setor foi estimada para todo o período
considerando o total de casos nas localidades contidas nos respectivos setores e as populações
estimadas para o meio do período. A análise da distribuição espacial da doença foi conduzida por
meio do Índice de Autocorrelação Espacial de Moran Bivariado no programa GeoDa 1.4.6, cotejando a
ocorrência de esquistossomose com variáveis ambientais e sociodemográficas obtidas de sensores
remotos e dados censitários. Ao total, 352 casos foram identificados no período, dispersos em 26,3%
das 259 localidades do município. A ocorrência da doença foi mais concentrada na porção leste do
município apresentando correlação espacial positiva com a proporção de domicílios cujo esgoto era
destinado diretamente nos cursos d’água, com a umidade no solo e vegetação e, por outro lado,
apresentou correlação negativa com a variação da elevação e a declividade. As localidades drenadas
por tributários da bacia do Rio Doce apresentaram maiores prevalências em relação às localidades
drenadas por tributários do Rio Jequitinhonha. A ocorrência da esquistossomose em município com
apelo turístico, como Serro, pode representar um risco para a dispersão da doença. A análise da
distribuição espacial permite a visualização de áreas onde a exposição a coleções hídricas deve ser
desencorajada, principalmente em cursos d’água que compõem a bacia do Rio Doce neste município.
Palavras-chaves: epidemiologia, saneamento, vigilância
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Resumo

A esquistossomose mansoni, uma das zoonoses mais disseminadas no mundo, tem a maior
prevalência entre doenças veiculadas pela água (Organização Mundial de Saúde), sendo de grande
impacto socioeconômico. Causada por vermes do gênero Schistosoma, seus hospedeiros
intermediários são caramujos de água doce do gênero Biomphalaria, encontrados em diferentes
coleções hídricas aderidos à vegetação, às rochas, às margens do criadouro ou enterrados no fundo
do corpo d’água. Em 2011, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Uberlândia iniciou estudos
preliminares, inquéritos malacológicos por amostragem e análise epidemiológica da doença. Em 2017,
estabeleceu-se o sistema de vigilância epidemiológica através do Programa de Controle de
Esquistossomose. O objetivo desse trabalho foi avaliar a presença de Biomphalaria na área urbana de
Uberlândia-MG, por meio do levantamento malacológico em 16 coleções hídricas, entre os meses de
abril e outubro de 2017. A captura dos moluscos foi realizada nos córregos, em pontos localizados a
cada 50 metros de distância com uma concha de captura, raspando-se a vegetação submersa
localizada às margens e no fundo dos criadouros. Os moluscos vivos foram identificados no
Laboratório de Entomologia do CCZ. Parte do material foi enviada ao Laboratório de Helmintologia e
Malacologia Médica do Centro de Pesquisas René Rachou para exame de infecção por S. mansoni e
confirmação da identificação. Foram coletados 1.848 moluscos Biomphalaria. Destes, 1.706 (92,32%)
eram B. straminea, 86 (4,65%) B. occidentalis, 54 (2,92%) B. kuhniana e um deles (0,05%) B.
tenagophila. Nenhum exemplar estava infectado por S. mansoni. Duas das espécies, B. tenagophila e
B. straminea, são suscetíveis para o desenvolvimento de S. mansoni e responsáveis por muitos focos
no sudeste e no nordeste brasileiro, respectivamente. Ainda que a presença de caramujos
naturalmente suscetíveis seja um dos fatores determinantes na transmissão da esquistossomose, a
instalação e a manutenção dos focos seguem padrões que são peculiares a cada realidade
epidemiológica e, atualmente, não existem notificações de doença humana autóctone em Uberlândia,
considerada área não endêmica. Assim, o monitoramento dos moluscos deve ser contínuo e
sistemático para se conhecer a dinâmica local da transmissão e das peculiaridades do município. Os
cuidados com a vigilância epidemiológica tornam-se imprescindíveis, assim como ações de educação
em saúde e ambiental e o saneamento hídrico.
Palavras-chaves: Biomphalaria, Esquistossomose, Vigilância
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Resumo
Esquistossomose é uma doença produzida pelo Schistosoma mansoni e transmitida por contato com água contaminada por
larvas (cercárias) que se reproduzem dentro dos caramujos do gênero Biomphalaria. Caracteriza-se por uma fase inicial,
geralmente despercebida, e outra crônica, na qual podem aparecer as formas graves, evidenciadas principalmente pela
hipertensão porta e suas complicações e pelo comprometimento do sistema nervoso. A maior prevalência de
esquistossomose é geralmente encontrada em crianças e jovens em idade escolar, onde representa a principal causa de
anemia ferropriva. Este trabalho teve por objetivo analisar o desenvolvimento de anemia ocasionada pela esquistossomose na
fase escolar. Trata-se de uma revisão integrativa a partir de 4 estudos publicados na base de dados US Nacional Library of
Medicine National Institutes of Health (Pubmed), e Scientific Electronic Library Online (Scielo), correspondendo ao período de
2005-2015. Foram utilizados descritores como: ‘anemia’, ‘iron deficiency’ e ‘schistosomiasis’. Uma correlação positiva tem sido
encontrada entre anemia e esquistossomose, em crianças escolares. As esquistossomoses, tanto urinárias como intestinais,
podem se associar a perdas sanguíneas de até 6 mg de ferro/dia, nas infecções crônicas intensas. Os mecanismos pelos
quais as infecções por esquistossomose levam a anemia tem sido debatido há décadas. Dessa forma, um dos estudos
utilizados relata quatro possíveis mecanismos para essa associação: deficiência de ferro devido à perda extracorpórea;
sequestro esplênico; hemólise autoimune; e anemia inflamatória. As principais alterações que o parasitismo por Schistosoma
pode provocar no estado nutricional do hospedeiro dizem respeito à redução do crescimento e do desenvolvimento em
crianças pré-escolares e escolares e o balanço energético negativo em adultos, com consequente redução da atividade física
e da produtividade do hospedeiro. Sendo assim, conclui-se que a infecção por Schistosoma mansoni está fortemente
associada à alta prevalência de anemia em escolares. Portanto, intervenções específicas na escola, como tratamento
preventivo intermitente ou profilaxia, tratamento adequado e suplementação de micronutrientes são necessários para
melhorar a saúde das crianças em idade escolar.
Palavras-chaves: anemia, deficiência de ferro, esquistossomose
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Resumo

Introdução: A Esquistossomose Mansônica é uma doença parasitária grave e de evolução crônica,
prevalente sobretudo em regiões tropicais e subtropicais de países subdesenvolvidos. Nos últimos
anos, o Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) vem realizando inquéritos epidemiológicos
em diversos municípios de áreas endêmicas. No entanto, são estudos pontuais e que não refletem
precisamente a prevalência da doença no país. Objetivo: Esse estudo visa ampliar o conhecimento
sobre a epidemiologia da esquistossomose no estado de Alagoas, estado que é o primeiro dentre os
endêmicos. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo epidemiológico analítico-descritivo sobre os
números de casos confirmados em Alagoas entre 2008 e 2017. Métodos: Os dados foram obtidos do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e do Programa de Controle da
Esquistossomose (PCE). Em acréscimo, foi realizada comparação com registros da Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS/MS). Resultados: Nesse período, a população trabalhada pelo PCE em
Alagoas foi de 2.237.032, com predomínio na Região de Saúde metropolitana de Maceió. Foram feitos
um total de 1.538.581 exames sendo que destes, 107.347 (6,98%) deram positivos. O predomínio na
quantidade de ovos foi de 1 a 4 correspondendo a 70,25% nos exames positivos. Cerca de 73% dos
infectados foram tratados, o que garantiu que apenas 103 casos nesse período – 0,095% - tenham
evoluído para óbito. Quanto a evolução temporal houve um decréscimo em 60,4% de casos no
período analisado. Discussão: Apesar de haver uma queda nos últimos dez anos no número de
registros de esquistossomose, as taxas ainda permanecem elevadas e o estado de Alagoas ainda

aparece em primeiro lugar dentre os estados endêmicos. Conclusão: Considerando que há uma
íntima relação entre a esquistossomose e determinantes sociais, como baixas condições
socioeconômicas, falta de saneamento básico e de conhecimento da população sobre os fatores de
risco para infecção e as medidas de prevenção da doença, em regiões endêmicas, as taxas de
infecção permanecem elevadas. Nessas regiões, mesmo que seja realizado um tratamento em larga
escala da população, o próprio ambiente e os hábitos dos indivíduos favorecem a reinfecção pelo
parasito. Ademais, em casos leves, o indivíduo pode permanecer assintomático, porém liberando ovos
pelas fezes, o que possibilita a manutenção do ciclo da doença e o contágio da população local.
Epidemiologia; Esquistossomose.
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Resumo

Doença infecto-parasitária causada pelo trematódeo Schistosoma mansoni, a esquistossomose,
inicialmente assintomática, apresenta manifestação clínica que evolui desde uma dermatite leve a
infecção crônica. No hospedeiro definitivo, acomete fígado e baço, apresentando via de transmissão
através do contato direto com planorbídeos. O presente estudo consiste em uma análise descritiva
observacional de dados secundários obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) e do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e objetiva sumarizar a ocorrência de
esquistossomose no estado de Pernambuco, assim como, avaliar questões epidemiológicas da
doença entre 2007 e 2017. No período pesquisado, observou-se a ocorrência de 10.402 casos
distribuídos em 4 macrorregiões de saúde: Metropolitana (78%, n=8.118), Agreste (21,7%, n=2.259),
Sertão (0,14%, n=15) e o Vale do São Francisco-Araripe (0,096%, n=10). Além disso, a maior
casuística relacionada ao sexo foi ocupada pelo masculino que corresponde a 52,35% (n=5.446) dos
casos, relacionado ao comportamento social demonstrado por hábitos de lazer, como pesca e práticas
esportivas, em maior frequência. Quanto a faixa etária, adultos entre 20-39 anos constituem o grupo
de maior exposição a parasitose pelo contato com água doce e bacias hidrográficas, principalmente,
na área metropolitana. Embora detectada em todas as regiões do país, Pernambuco constitui área
endêmica e Recife a cidade de maior prevalência no estado (9,91%), devido ao alto índice de
enchentes, aumentando o risco de contaminação. No mesmo período, o estado registrou 6.921 casos
na zona urbana, evidenciando o deficiente saneamento básico e má higienização da população.
Sendo assim, faz-se necessário o conhecimento da incidência da parasitose no estado
Pernambucano, uma vez que representa um importante indicativo do nível socioeconômico da
população e fornece subsídios para elaboração de novos projetos de prevenção e tratamento dessa
doença.
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Resumo

Introdução: A Esquistossomose mansônica é uma doença infectoparasitária, de caráter agudo e crônico, causada pelo trematódeo
digenético Schistosoma mansoni. É uma endemia rural urbanizada, cuja manifestação clínica varia de uma dermatite leve à infecção
crônica. A precariedade do saneamento básico, o destino dos resíduos e o contato com coleções hídricas contaminadas são
determinantes para o aumento da prevalência da endemia. Objetivo: levantamento de todos os casos confirmado de Esquistossomose
mansônica no estado de Alagoas de 2010 a 2017. Desenho do Estudo: vai ser elaborada uma analise do Sinan- data SUS do
Ministério da Saúde, será feito um levantamento de casos de Esquistossomose mansônica no estado de Alagoas, espera ter um
resultado satisfatório verificando esses dados. Métodos: revisão do Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net
(DATA SUS). Resultados: Desde o ano de 2010 que vem tendo casos confirmados notificados no sistema de informação de agravos de
notificação – alagoas, no ano de 2010 obteve um total de casos de 94, as cidades que obtiveram maiores números de casos foram Feliz
Deserto com 36, Maceió com 19, Girau do Ponciano 12, Matriz de Camaragibe 9 e Major Isidoro com 8, em 2011 foram um total de 64,
Maceió 31, Major Isidoro com 17 e Girau do Ponciano 5, em 2012 obteve um total de 51, Maceió 33, São Brás 6, Murici 3, no ano de
2013 obteve um total de 23, Maceió 8, e Campo Grande 7 casos, em 2014 obteve um total de 25 casos, Maceió e Traipu com 5 casos,
São José da laje 3 e Olho d'Água Grande, Poço das Trincheiras, Jaramataia e Campo Grande todos com 2 casos cada, em 2015 obteve
um total de 44 casos, Maceió 10, Campo Grande 5, Traipu, Santana do Ipanema todos com 4 casos, em 2016 um numero muito elevado
de casos registrados 124, Joaquim Gomes 30, Maceió 26, Novo Lino 15 e Campo Grande 12, em 2017 já obteve uma redução no total
de 70 casos, Maceió com 22, Campo Grande 14, Traipu 5. Discussões: Evidências recentes indicam que o tratamento regular com
praziquantel impede as formas graves, mas não leva à eliminação da doença. Contatos inevitáveis dos seres humanos com as fontes de
infecção levam ao fracasso do controle da doença. Conclusão: A análise de dados do SINAN (DATA-SUS) observou-se que teve uma
diminuição dos casos no ano de 2013 que chegou a 23 casos da doença, mais no ano de 2016 teve um aumento muito significativo da
doença no estado, o hospedeiro intermediário de destaque é o Biomphalaria glabrata.
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Resumo

Introdução: A esquistossomose mansônica é uma doença endêmica considerada, ainda, um grave
problema de saúde pública, porque acomete 2,5 milhões e meio de pessoas no Brasil e cerca 200
milhões mundialmente, provocando, anualmente, um número expressivo de formas graves e óbitos.
No Piauí, a esquistossomose mostra-se como preocupação em saúde pública, pois desde 1977
apresenta área de foco, especialmente na região de Picos. Também apresente 98 municípios como
área indene com potencial de transmissão, devido à presença de caramujos envolvidos na
transmissão. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo verificar a fauna malacológica, a presença do
agente etiológico, georreferenciar as coleções hídricas pesquisadas e descrever as características
geoambientais presentes no município de Alto Longá - PI. Material e Métodos: Nas pesquisas dos
criadouros utilizou-se a técnica de coleta nas estações que consiste em raspar com a concha de
captura a vegetação submersa, as margens e o fundo dos criadouros à procura dos moluscos. Os
moluscos coletados foram postos em recipiente plástico, identificados os dados do criadouro, sendo
conduzidos ao laboratório. No laboratório foram examinados, pelas técnicas de exposição à luz e de
esmagamento, para identificar a presença do S. mansoni. Georeferenciou-se as estações com
aparelho GPS. Realizou-se descrição geoambiental e sanitária dos criadouros pela observação.
Resultados e Discussão: Foram trabalhadas 07 coleções hídricas com 31 estações pesquisadas,
sendo 06 com caramujos e as demais negativas. Nas localidades trabalhadas foram capturados 213
caramujos, sendo todos Biomphafaria straminea (vetor da esquistossomose). As localidades positivas
para B. straminea foram: Jardim (BAI) - (47%), Bom Princípio (BAI) - (3,7%), Coroatá (SIT) - (49,3%).
Dos 213 exemplares de B. straminea examinados não se detectou a presença do parasita causador
da Esquistossomose (S. mansoni) somente identificou-se cercarias macrogranulosas em 15
caramujos e Hemiure em 05. Conclusão: As pesquisas realizadas em Alto Longá provaram que o
município é positivo para o vetor da Esquistossomose. Os resultados da pesquisa relacionado com a
falta de saneamento básico da área de estudo confirmou que o município é vulnerável e receptível
para este agravo.
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Resumo

A esquistossomose mansônica é uma enfermidade parasitária desencadeada pelo Schistosoma
mansoni, ocorre em 19 das 27 unidades da federação, sendo Pernambuco considerado um estado
endêmico, pois apresenta a doença em 102 dos seus 185 municípios, principalmente na Zona da
Mata e Região Metropolitana do Recife. A positividade e a distribuição da doença no estado
constituem elementos importantes para o monitoramento da sua tendência, sendo assim este trabalho
objetivou analisar o perfil sociodemográfico da esquistossomose no estado de Pernambuco no ano de
2017. Para tanto foi realizado um estudo documental retrospectivo de caráter quantitativo na base de
dados do Departamento de Informática de Sistema Único de Saúde – DATASUS. As variantes
estudadas foram zona de residência, escolaridade, faixa etária, raça, sexo e evolução da doença. No
estado Pernambuco, no ano de 2017, foram notificados ao Sistema de Informação de Agravos de
Notificação – SINAN 231 casos confirmados de esquistossomose, dos quais 82,68% eram residentes
da área urbana, 62,77% de cor parda, 53,68% do sexo masculino, 37,23% tinham entre 40-59 anos,
44,15% não concluíram o Ensino Fundamental e 9,96% evoluíram para óbito. Fatores sanitários e
socioeconômicos estão associados a esta parasitose. A falta de esgotamento sanitário e acesso a
água potável, precárias condições de moradia e pobreza estão intimamente relacionadas a
transmissão da doença, sendo necessário solucionar os problemas sanitários e socioeconômicos da
população. Dessa forma, medidas de controle do vetor, acesso ao tratamento correto e medidas de
educação em saúde devem estar agregadas a população, pois o conhecimento atrelado a mudança
de comportamento podem ser coadjuvantes para prevenção e controle da doença.
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Resumo
Introdução: A esquistossomose constitui-se em um importante problema de saúde pública e deve ser estudado com atenção
devido à gravidade de sua sintomatologia e a necessidade de um tratamento adequado junto a um diagnóstico precoce, caso
contrário o individuo pode ir a óbito. Trata-se de uma doença parasitária que pode afetar vários órgãos, sendo responsável
por comprometimento hepatoesplênico. A lectina ligante de manose (MBL) é uma proteína sintetizada pelo fígado e sua
resposta imune está associada com o desenvolvimento de fibrose hepática. Objetivos: Para este estudo foi adotada a
hipótese que os polimorfismos da região Éxon1 (52,54,57) e regiões promotoras (-550 H/L,-221 X/Y) do gene MBL2 e fatores
clássicos (idade, sexo, alcoolismo, exposição e tratamento específico) estão associados com a gravidade da FPP e que estes
polimorfismos interferem na expressão de MBL. Método: Neste estudo transversal, foi genotipado polimorfismos do gene
MBL2 em 183 indivíduos brasileiros infectados com Schistosoma mansoni, com diferentes padrões de FPP na população
brasileira. Resultados: Não houve associação entre os fatores clássicos, polimorfismos do gene MBL2 e dosagens séricas de
MBL com padrão de FPP. Encontrou-se uma associação de risco entre os haplótipos de expressão intermediária de MBL e a
gravidade da FPP, bem como, os níveis de MBL foram maiores em indivíduos com fibrose avançada. Houve associação de
risco entre os haplótipos de alta expressão de MBL e uma associação de proteção entre o genótipo A/O Éxon 1 e os níveis
séricos elevados de MBL, respectivamente. Conclusões: Os resultados sugerem que o polimorfismo Èxon 1 e haplótipos
MBL estão associados a gravidade da FPP na população brasileira.
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Resumo

A espécie Jatropha gossypiifolia L. (Euphorbiaceae), popularmente conhecida como pião-roxo,
residente principalmente na américa tropical possui folhas e frutos com propriedades medicinais já
descritas na literatura, com grande uso na medicina popular. Alguns desses efeitos têm sido
comprovados em estudos experimentais, como os de antimicrobiano, antineoplásico, cicatrizante e
hipotensor, sendo possivelmente explicados pela presença de substâncias como alcalóides,
terpenóides, flavonóides, lignanas e taninos. Afim de ampliar o possível potencial terapêutico dessa
espécie, o presente trabalho teve como objetivo investigar a ação do extrato aquoso de J. gossypiifolia
sobre cercárias de Schistosoma mansoni. Moluscos da espécie Biomphalaria glabrata infectados por
miracídios de Schistosoma mansoni foram utilizados no experimento. A liberação das cercárias foram
efetuadas expondo os caramujos infectados à iluminação artificial. As cercárias recém coletadas
foram expostas aos extratos (fruto, folha e caule) nas concentrações de 0.03, 0.3 e 3 mg / mL, sendo
utilizado água destilada como controle negativo e niclosamida (C13H8Cl2N2O4, 2',5-dicloro-4'–
nitrosalicilanilida) como controle positivo, todos os ensaios foram realizados em triplicata. A viabilidade
das larvas foi avaliada nos tempos de 0, 15, 30, 60 e 120 minutos e a toxicidade dos extratos foram
classificadas através do seguinte padrão de mortalidade: mortalidade total com 100 % de cercárias
mortas (++++); toxicidade forte com mais de 90 % de cercárias mortas (+++); toxicidade média entre
50-90 % das cercárias mortas (++); inativa com menos de 50 % das cercárias mortas (+) e grupo
controle negativo com 100 % do número de cercárias viáveis (-).Os resultados mostram que os
extratos de J. gossypiifolia possuem causaram 100% de mortalidade na concentração de 3 mg / mL
em todos os tempos de exposição. E nas concentrações de 0,03 e 0,3 ocorreram mortes a partir do
tempo 30. O controle negativo não apresentou mortalidade e o positivo apresentou mortalidade de 100
%. Portanto, os extratos vegetais de J. gossypiifolia foram capazes de causar um alto nível de
toxicidade frente a cercárias de S. mansoni. Com esses resultados, abre-se um novo leque de
possíveis fitoterápicos no controle da transmissão da esquistossomose.
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Resumo
Na década de 80 o Brasil oficializou, junto ao Ministério da Saúde, o Programa de Controle da Esquistossomose (PCE), o qual
seria responsável em adotar medidas de controle da doença em todo território nacional. A partir de julho de 1995 o sistema de

controle da doença foi implantado em 17 estados brasileiros, entre eles o Piauí, onde a transmissão era considerada focal e
limitada apenas ao município de Picos. Considerando o prazo estipulado pela Organização Mundial de Saúde para a
erradicação da doença no mundo até o ano de 2015, o presente estudo teve como objetivo descrever a atuação do PCE na
referida cidade, considerando os anos de 2014 a 2017. Os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas
com os servidores da Vigilância Sanitária e Centro de Controle de Zoonoses e por avaliação documental de relatórios e dados
obtidos durante os anos mencionados. No período avaliado um total de 5.553 exames coprológicos foram realizados, dos
quais apenas um foi positivo para S. mansoni. Quanto ao monitoramento dos caramujos, foram analisados 7.455 com apenas
50 sendo positivos para o trematódeo. Os resultados revelaram que houve a presença de caramujos positivos em todos os
anos de estudo, mas somente em 2015, quando o número de moluscos infectados foi maior, foi registrada uma pessoa com a
parasitose, a mesma teria recebido todo o tratamento necessário. Não houve registro de internações e óbitos pela doença
entre os anos analisados. Quando investigada a atuação do PCE no controle da esquistossomose e sua eficácia na
erradicação, os servidores relataram enfrentar problemas no saneamento domiciliar e ambiental, um dos argumentos usados
para o aparecimento de gastrópodes positivos, e também a falta de um programa eficiente em educação em saúde. Além
desses fatores, eles apontam uma série de problemas de infraestrutura e de recursos humanos para o desempenho das
ações de maneira efetiva. Diante de toda a fragilidade na realização das atividades que compõem o PCE no local estudado, e
também considerando que o estado do Piauí não aderiu à campanha de erradicação da doença no ano de 2016 pelo baixo
número de casos detectados, é factível a necessidade de permanência e ampliação do PCE. Para isso, é essencial uma
atenção maior para a estrutura do mesmo, maior capacitação e qualificação dos profissionais e implementação de atividades
voltadas para a educação em saúde para todos os moradores e em especial os que vivem sob influência das áreas risco.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A esquistossomose é uma doença parasitária causada por vermes do gênero
Schistosoma. No Brasil, a doença é transmitida em 19 estados onde as regiões nordeste e sudeste
são as mais afetadas. O estado de Pernambuco possui 109 municípios com registros de casos
positivos. Nesse estado, foi criado, em 2011, o Programa Sanar, com o intuito de reduzir ou eliminar
enquanto problema de saúde pública 07 doenças negligenciadas dentre elas, a esquistossomose.
Uma das estratégias utilizadas para essa doença é a realização do tratamento coletivo (TC) em
localidades com % de positividade acima de 10%, sendo preconizado coberturas mínimas de 80% da
população elegível. A III região de saúde de Pernambuco engloba 22 municípios e é considerada
endêmica para a doença no estado. OBJETIVO: Analisar o índice de positividade 04 meses após
realização do TC, em 2017, nas 27 localidades submetidas a TC na III região de saúde Palmares.
DESENHO DO ESTUDO: Trata-se de um estudo descritivo do tipo ecológico. MÉTODOS: Realização
de inquéritos coproscópicos amostrais e censitários através da técnica Kato Katz para confimaração
do diagnóstico após 04 meses de conclusão do TC em 27 localidades da III região de saúde de
Pernambuco, no ano de 2017. A atividade foi realizada por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e
de Endemias (ACE) em sua rotina. RESULTADOS: Dentre as 27 localidades analisadas em 2017,
todas realizaram o TC.As coberturas desse tratamento variaram de 32% a 100% e (88%) das
localidades realizaram o inquérito e todas alcaçaram índices abaixo de 10%, com variação entre
0,0% e 4,6%. DISCUSSÃO: De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o TC visa a
redução da morbimortalidade por esquistossomose, através da redução de ocorrência, extensão,
gravidade e consequências a longo prazo. O estado de PE representa 33% de óbitos no país com
uma média superior a 150/ano demonstrando a magnitude da doença. CONCLUSÃO: Os inquéritos
realizados demonstraram redução da positividade pós intervenção coletiva, o que indica que essa
estratégia é positiva nas áreas de alta endemicidade e que mesmo com coberturas abaixo do
preconizado houve impacto na região de saúde estudada.
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Resumo

Introdução: A esquistossomose, considerada endêmica em regiões tropicais, é uma doença
parasitária cujo agente etiológico é o trematódeo Schistosoma mansoni, tendo como hospedeiro
intermediário moluscos de água doce do gênero Bimphalaria. Inicialmente tal doença possui
características assintomáticas, podendo se agravar e evoluir para quadros clínicos graves, que pode
ocasionar o óbito dos indivíduos acometidos pela mesma. Objetivo: O presente trabalho tem como
objetivo avaliar a incidência de casos de esquistossomose no Estado da Paraíba, no período 2010 a
2017. Desenho do estudo: Foi realizado um estudo baseado em revisão de literatura e na coleta de
dados fornecidos pelo DATASUS. Métodos: Trata-se de um estudo de caráter quantitativo e de
revisão de literatura, iniciado através da coleta de dados indexados durante o período de 2010 a 2017
no DATASUS, viabilizado através do Programa de Controle da Esquistossomose (PCE), periódicos da
CAPES e PUBMED. Resultados: No período de 2010 a 2017, foi possível evidenciar 889 casos de
esquistossomose confirmados no estado da Paraíba. Nos anos de 2010 a 2012, houve um aumento
significativo no número de pacientes acometidos pela doença, equivalendo-se a um total de 398 casos
confirmados. Em contrapartida, nos anos de 2013 e 2015, foi observada uma diminuição na
quantidade de ocorrências, correspondendo a 34 e 87 casos notificados, respectivamente. Contudo,
no período de 2016 a 2017, foi demonstrando um crescimento exponencial de pacientes acometidos
pelo patógeno. Também foi observado que os indivíduos que se enquadravam na faixa etária entre 4059 apresentavam maior número de infecções por esquistossomose, correspondendo a um total de 179
casos, quando comparado com outras faixas etárias. Discussão: Alguns estudos relataram a
existência de aproximadamente sete milhões de indivíduos acometidos por esquistossomose no país,
sendo o nordeste a região com maior incidência de casos, incluindo os estados de Alagoas, Sergipe,
Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraíba e Pernambuco. Os demais estados apresentam
prevalência da doença, porém em menor escala. Conclusão: Dessa forma, mesmo com 71,75% da
população possuindo acesso ao serviço de saneamento no estado da Paraíba no final de 2014, a
incidência de casos não demostrou diminuição significativa, o que leva a concluir que a ausência
desse serviço para parte da população possui interferência direta na saúde pública.
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Resumo

A esquistossomose Mansônica é uma parasitose causada pelo Schistosoma mansoni, que representa
um grave problema de saúde pública no Brasil, sendo o Nordeste um dos locais de maior prevalência
no país. A Lectina Ligante de Manose (MBL) é uma proteína sintetizada pelo fígado envolvida na
resposta imune ao desenvolvimento da fibrose periportal. Esta resposta imune relacionada a
polimorfismos na região Éxon 1 do gene MBL, estiveram associadas com o desenvolvimento de
fibrose hepática. Este estudo propôs verificar associação entre fatores sociodemográficos e
polimorfismos genéticos (OO/AO) da região Éxon 1 do gene MBL com a regressão da fibrose
periportal após tratamento específico para Esquistossomose mansoni, no Estado de Pernambuco,
Nordeste do Brasil. Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva envolvendo 69 pacientes infectados
pelo S. mansoni acompanhados no ambulatório de Esquistossomose do Hospital das Clínicas de
Pernambuco, no período pré-tratamento e também 2 anos consecutivos após o tratamento específico
para avaliar a probabilidade de regressão da fibrose periportal. Neste estudo, não foi encontrada
evidência de associação estastística entre os fatores sociodemográficos, clínicos e os polimorfismos
(OO/AO) Éxon1 MBL com a regressão da fibrose periportal. Tais achados podem ser justificados pela
hipótese de que variações étnicas, nesta população brasileira, podem ter influenciado nestes
resultados. Os resultados sugerem que os polimorfismos avaliados não estão associados com a
regressão da fibrose periportal após o tratamento espeífico, nesta população.
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Resumo
Atualmente no Brasil cerca de 8 milhões de pessoas têm esquistossomose e o Praziquantel (PZQ) é o único medicamento usado no
tratamento dessa infecção. É preocupante a disponibilidade de apenas um fármaco para tratar uma infecção em expansão com vários
relatos de resistência e tolerância. Sabendo disso, nos propomos avaliar a atividade esquistossomicida, in vitro, de derivados do 1,3benzodioxo tiazolidínicos (LqIT-NW9, LqIT-NW10, LqIT-NW13, LqIT-NW14). Para este estudo, foram utilizados camundongos fêmeas da
linhagem Swiss Webster, fornecidas pelo Biotério do LIKA, caramujos da espécie Biomphalaria glabrata, fornecidos pelo Moluscário do
Departamento de Medicina Tropical, e derivados 1,3 benzodioxo cedidos pelo Laboratório de Química e Inovação Terapêutica, da UFPE.
Os vermes recuperados de camundongos previamente infectados com 120 cercárias foram distribuídos em placas de cultura de 24
poços contendo meio RPMI-1640 suplementado, incubados a 37ºC e 5% de CO2 nas concentrações de 200, 100, 50 e 25 μM de
derivados de 1,3-benzodioxo. PZQ foi utilizado como controle positivo e RPMI-1640 como controle negativo. Os vermes foram
monitorados a cada 24 horas durante 120 horas para avaliação da motilidade e mortalidade. O Grupo controle negativo exibiu
movimentos típicos sem mortalidade. O PZQ causou paralisia, encurtamento e mortalidade dos vermes em 100% em 24 horas. Em 120h
o derivado LqIT-NW10, na concentração de 200 μM, foi capaz de causar a morte dos vermes em 66,66%, enquanto o composto LqITNW14 na mesma concentração só foi capaz de causar alterações na motilidade. O LqIT-NW9 em 120 horas foi capaz de causar a morte
de 100% e 83,3% dos parasitas nas concentrações de 200 μM e 100 μM, respectivamente. O derivado LqIT-NW13 em todas as
concentrações causou a morte de 100% dos parasitas dentro de 120 horas de observação.Todos os derivados LqIT-NW avaliados
apresentam em comum o grupo tiossemicarbazonas o qual já foi descrito na literatura como potente antiprotozoário contra Entamoeba
histolytica e Trichomonas vaginalis. Esses derivados se diferenciam pelos seus radicais substituintes os quais conferem as moléculas
diferentes propriedades químicas responsáveis por sua maior ou menor atividade sobre o alvo biológico. Nesse estudo, os novos
derivados do 1,3-benzodioxo tiazolidínicos (LqIT-NW9, LqIT-NW13) mostraram atividade significativa contra Schistosoma mansoni.
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Resumo

Pernambuco possui elevados percentuais médios de pessoas infectadas pelo Schistosoma mansoni. A
esquistossomose é uma doença multicausal, endêmica em municípios da Zona da Mata e Região
metropolitana persistindo como um problema de saúde pública. O Programa de Controle da
Esquistossomose (PCE) e o SANAR objetivam reduzir e/ou eliminar a esquistossomose estabelecendo uma
abordagem transdisciplinar e intersetorial. A figura do coordenador das ações de controle da
esquistossomose como o eixo condutor institucional deve possuir habilidades de coordenar as rotinas,
planejar estrategicamente e gerir recurso, transformando essa realidade para sua completa implementação.
Realizou-se entre 2010 e 2012 uma avaliação das ações de controle da esquistossomose no tocante à
atuação do coordenador do PCE, em municípios do estado de Pernambuco sob o ponto de vista da tríade
Donabeniana com ênfase no “processo” de trabalho. Construiu-se e validou-se um modelo lógico a partir do
aparato normativo e um questionário semiestruturado que foi aplicado a 18 coordenadores de uma amostra
aleatória de 23 municípios da zona endêmica para esquistossomose. As ações foram julgadas a partir da
criação do indicador Grau de Implantação (GI) do “processo” que foi de 36,54 pontos revelando sua
incipiência. Verificou-se falha no controle do molusco vetor, nas notificações e investigações de casos
graves e óbitos, e ainda nas ações integradas e intersetoriais demonstrando persistência de um modelo
curativo com privilégio de ações diagnósticas e tratamento em detrimento das ações de vigilância. Verificouse dificuldades por parte dos coordenadores sobre o que é recomendado para o controle da
esquistossomose, assim como a integralidade das ações de vigilância. Ainda há uma tendência dos atores
em manter as características dos modelos de atenção à saúde centralizados, verticalizados e
desintegrados do contexto da população.
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Resumo

Introdução: A carta malacológica, consiste em informar a distribuição de moluscos dulciaquícola e
terrestre de importância médica e veterinária, os hospedeiros de vermes causadores de doenças,
além das espécies exóticas invasoras que causam prejuízos econômicos no Estado do Ceará. Por
meio, da carta malacológica é possível identificar espécies de hospedeiros intermediários de
importância médica e veterinária, para saber se a mesma participa do ciclo de transmissão de alguma
doença. A partir daí, as análises servirão como base de informação para atualizar a carta
malacológica do Estado e, consequentemente, identificar as principais coleções hídricas de
importância epidemiológica, bem como, mapear as áreas de risco para a transmissão da
esquistossomose e os prejuízos econômicos das espécies invasoras. Objetivo: Mapear os moluscos
de importância médica e veterinária com caracterização dos criadouros. Método: A informação é
gerada de forma passiva ou ativa pelos municípios. A forma passiva caracteriza-se pelo recebimento
espontâneo de moluscos, por parte da população, aos laboratórios regionais de entomologia. Já a
forma ativa, é realizada por profissionais capacitados do serviço municipal de saúde, empregam-se as
técnicas indicadas pelo Ministério da Saúde para captura de moluscos. Resultado: Notificamos as
seguintes espécimes da malacofauna límnica Pomacea sp, Biomphalaria straminea, Biomphalaria
glabrata, Biomphalaria kuhniana, Biomphalaria schrammi, Ancylidae sp, Drepanotrema
depressissimum, Physa sp, Bivalve sp, Melanoides tuberculatus, Lymnaea columela, Helisoma duryi,
Omalonyx sp. Conclusão: Concluímos que a carta malacológica é um instrumento de gestão que

deve ser atualizado constantemente para tomada de decisões quanto a vigilância da malacofauna
límnica estratificando os riscos de surgimento e dispersão de espécimes de importância médica.
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Resumo
A esquistossomose é uma doença parasitária, negligenciada e endêmica no Brasil, causando números expressivos de formas graves e
óbitos. Sua ocorrência é comum em regiões de clima tropical e subtropical, acometendo sobretudo a população pobre, com baixa
escolaridade e em condições precárias de saneamento. Nesse contexto, tem-se por intuito avaliar as características epidemiológicas
dos casos positivos de esquistossomose no estado de Alagoas entre os anos de 2010 e 2017. Trata-se de um estudo quantitativo,
descritivo retrospectivo. Os dados epidemiológicos foram obtidos no banco de dados do Sistema de Informação de Doenças e Agravos
de Notificação (SINAN). Os dados da população brasileira, censitários ou estimados, foram obtidos através de informações fornecidas
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para a população brasileira residente por região geográfica no período estudado. As
variáveis analisadas foram idade, sexo, raça e escolaridade. A análise exploratória dos dados foi realizada por meio
do programa Microsoft Excel® 2010, sendo consideradas a aferição das frequências absolutas e percentuais, para as variáveis
categóricas, e a taxa de incidência anual. Foram registrados 459 (100%) casos positivos de esquistossomose entre os anos de 2010 e
2017 no estado de Alagoas, sendo o ano de 2016 com maior ocorrência de casos positivos, 110 (23,96%) casos positivos. O número de
casos, segundo sexo, foi de 53,13% (263), para homens, e 46,86%, para mulheres. A maioria dos doentes tinham entre 20 e 59 anos,
58,92% (310). Observou-se a predominância de indivíduos da raça parda (339), seguidos de brancos (67) e pretos (52), além disso, o
número de casos foi maior em indivíduos com baixa escolaridade. A taxa de incidência foi maior no ano de 2016, com 3,3 casos por 100
mil habitantes, e menor em 2012, com 0,88 caso por 100 mil habitantes. A esquistossomose no estado de Alagoas, entre os anos de
2010 e 2017 acometeu principalmente adultos jovens, de raça parda, com menor nível de escolaridade, não havendo diferença na
distribuição por sexo.

Palavras-chaves: Doenças negligenciadas, Doenças parasitárias, Esquistossomose

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EPIDEMIOLÓGICO PARA A TRANSMISSÃO DA
ESQUISTOSSOMOSE EM PERNAMBUCO, 2017

Autores

Bárbara Morgana da Silva 2, Joelma Laurentino Martins de Souza 1, Gleice Maria dos
Santos 2, Michelle Caroline da Silva Santos Morais 2, Aluisio Augusto da Silva 2, Lisenildo
Ferreira do Nascimento 2, Marcella de Brito Abath 2

Instituição 1 UPE - Universidade Pernambuco (Av. Gov. Agamenon Magalhães - Santo Amaro, Recife
- PE, 50100-010), 2 SES-PE - Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (Rua Dona
Maria Augusta Nogueira, 519, Bongi, Recife-PE )
Resumo
A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária, causada pelo trematódeo Schistosoma mansoni. No Brasil, a
esquistossomose é conhecida popularmente como “xistose”, “barriga d’água” e “doença dos caramujos”, e somente três
espécies de caramujos são consideradas como hospedeiros intermediários naturais da esquistossomose: Biomphalaria
glabrata, B. straminea e B. tenagophila. Pernambuco ainda é considerado a Unidade Federada do Brasil com maior grau de
endemicidade para a esquistossomose, sendo a classificação de risco dos municípios definido de acordo com a ocorrência de
casos da doença e da presença de caramujos. O presente trabalho tem como objetivo classificar os municípios quanto ao
potencial risco de transmissão da esquistossomose mansoni em Pernambuco em 2017. Trata-se de um estudo
epidemiológico descritivo, utilizando dados secundários do Sistema de Informação do Programa de Controle da
Esquistossomose (SISPCE), do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) além de registros bibliográficos e
boletins das atividades de campo de pesquisa malacológica para identificação das áreas com coleções hídricas de
importância epidemiológica. Para a definição da endemicidade dos municípios pernambucanos foi utilizado a seguinte
classificação de risco: município endêmico- presença do caramujo e registro de casos humanos em mais de uma localidade;
município vulnerável- presença do caramujo, mas sem registro de caso humano; município focal- presença do caramujo,
porém os casos humanos situam-se em apenas uma localidade; município indene- não há presença de caramujos e nem
registro de caso humano. A análise demostrou que dos 184 municípios e mais o Distrito de Fernando de Noronha 101(54,6%)
municípios foram classificados como endêmicos para a esquistossomose, estes estão localizados na Mesoregião

metropolitana, zona da mata e parte do agreste do Estado. Foram ainda considerados como vulneráveis 49 (24,5%)
municípios e 35(19,0%) focais. Os dados apresentados demonstram que há registro de caramujos em todos os municípios do
estado, favorecendo a expansão da doença. Dessa forma é de fundamental importância a priorização da gestão em saúde
pública na definição de estratégias diferenciadas para o enfrentamento desta endemia de forma a garantir a promoção de
mudanças favoráveis da situação epidemiológica, detectando os casos e tratando-os oportunamente visando reduzir a
evolução para as formas graves e o óbito.
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Resumo

A esquistossomose ainda persiste como um grave problema de Saúde Pública no Brasil, sobretudo
em áreas rurais e urbanas pauperizadas. O controle depende da universalização da atenção primária
à saúde e do fortalecimento de outras políticas públicas capazes de promoverem melhores condições
de vida à população. O município de Lençóis com 11.636 habitantes (IBGE, 2017), é conhecido
mundialmente pelas suas belezas naturais. Em 2017, despontou no cenário nacional com a denúncia
de turistas mineiros terem sido contaminados por esquistossomose após banho de rio. O presente
trabalho tem por objetivos descrever a situação epidemiológica dessa doença e a experiência do
Comitê Estadual de Endemias da Chapada. Foram descritos os indicadores de positividade, de
tratamento e de Biomphalaria (sp) infectadas por Schistosoma mansoni do ano de 2017. Os dados
foram obtidos do Sistema de Informação do Programa de Controle de Esquistossomose (SISPCE),
processados utilizando o tabulador de dados Tabwin do Datasus, versão 4.14 e do programa excel do
pacote Microsoft Office 2013. A positividade média encontrada foi de 10,1% e 99,3% dos positivos
foram tratados. Na etapa de avaliação de cura a positividade média foi de 3,1%. No levantamento
malacológico foram capturados caramujos do gênero Biomphalaria (sp), com importância
epidemiológica, em corpos d’água de 15 das 58 localidades pesquisadas, sendo que, em 05
localidades foram encontrados caramujos infectados por S. mansoni. As medidas de prevenção e
controle foram consolidadas em um Plano de Ação e são monitoradas mensalmente pelo Comitê
Estadual de Endemias da Chapada, instituído pela gestão estadual da saúde e composto por órgãos
das três instâncias de governo. A realização de audiência pública, o apoio na instituição do comitê
municipal, capacitação de multiplicadores para o controle da doença, monitoramento das obras de
saneamento em duas localidades com alta positividade foram ações realizadas por esse Comitê. A
positividade no município de Lençóis em 2017 pode estar relacionada com a descontinuidade das
ações preconizadas pelo PCE, assim como, pela ausência ou inadequação dos serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário em localidades com a presença de Biomphalaria (sp).

A experiência do Comitê Estadual de Endemias da Chapada vem fomentando a integração de
diversos atores necessários para o controle da esquistossomose, subsidiando a gestão municipal na
execução das Diretrizes preconizadas pelo PCE.
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Resumo
A elastografia hepática é uma ferramenta não invasiva amplamente utilizada para avaliar a gravidade da fibrose hepática,
embora com poucos estudos na avaliação da fibrose periportal (FPP) induzida por Schistossoma mansoni. O objetivo deste
estudo foi analisar a associação das medidas de elastografia hepática com padrões de FPP por ultrassom (US), e comparar
as medidas entre o lobo direito (LD) e esquerdo (LE). Foram incluídos 482 pacientes com esquistossomose mansônica
submetidos à US e elastografia hepática por onda de cisalhamento (pSWE), utilizando a técnica Acoustic Radiation Force
Impulse (ARFI). Todos os exames foram realizados pelo mesmo operador experiente usando o equipamento Siemens Acuson
S2000. Setenta pacientes foram excluídos por resultados insatisfatórios, caracterizados por intervalo interquartil superior a
30% do valor mediano da velocidade da onda de cisalhamento (SWS). Entre os 412 pacientes incluídos, 165 (40%) tinham
entre 40 e 59 anos, e 254 (61,7%) eram mulheres. As medidas de pSWE em ambos os lobos hepáticos foram comparadas
com características clínicas, e os pacientes foram classificados em dois grupos de acordo com os padrões de FPP, utilizando
a classificação de Niamey: 121 pacientes com FPP ausente ou leve (padrões A, B, C, D e D-) e 269 com FPP significativa
(padrões D+, E e F). Uma análise descritiva incluindo frequência, mediana e intervalo interquartílico foi realizada em ambos os
grupos, através do software SPSS Statistics 25. A mediana da SWS do LE (1,73 m/s, P25-P75: 1,35-2,47) foi
significativamente maior que a do LD (1,34 m/s, P25-P75: 1,15-1,78, p <0,001). Em ambos os grupos, pacientes com idade
igual ou superior a 60 anos, com forma hepatoesplênica, hemorragia digestiva alta e esplenectomia apresentaram valores
medianos de SWS mais elevados. Os resultados da medida da rigidez hepática revelaram uma diferença substancial entre os
pacientes com FPP significativa (LD: 1,47 m/s, LE: 1,85 m/s) e leve (LD: 1,20 m/s, LE: 1,48 m/s) em ambos os lobos do fígado
(p<0,001). Foram observadas frequências mais elevadas das formas hepatoesplênica em pacientes com FPP significativa
(n=236, 87,7%), quando comparados àqueles com FPP leve (n=72, 59,5%, p<0,001). Concluímos que os valores de pSWE
comparando LD e LE, bem como FPP significativa e leve, foram substancialmente diferentes. Além disso, o aumento das
medidas de pSWE foi relacionado à idade avançada, formas graves e complicações da doença.
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Resumo

Introdução: A esquistossomose é desencadeada pelo helminto Schistosoma mansoni, sendo uma
doença endêmica no que se refere à saúde pública brasileira, com um número expressivo de formas
graves e óbitos. No que diz respeito às condições de risco, pacientes que realizam atividade
econômica ligadas ao uso da água – principalmente nas zonas rurais – e que moram em precárias
condições de moradia e saneamento básico, são os mais acometidos. Diante disso, o
acompanhamento da incidência durante os anos e a pesquisa do perfil de indivíduos mais acometidos
tornam-se dados importantes no controle desta afecção no território brasileiro. Objetivo: Avaliar
possíveis alterações no perfil epidemiológico da esquistossomose de acordo com cada região
brasileira. Método: Estudo quantitativo, analítico e transversal, avaliando o período de janeiro de 2008
a dezembro de 2017, cujos dados foram obtidos por meio do Sistema de Informações Hospitalares do
SUS. Resultados: Constatou-se, nos últimos 10 anos, um total de 2.441 AIH aprovadas no Brasil,
tendo incidência maior no Sudeste, com 54% (1.318), e menor no Sul, com 0,86%. A faixa etária mais
acometida é de 50 a 54 anos de idade, com 220 AIH registradas, sendo a menos afetada a de
menores de 1 ano, com 17 internações. 2014 foi o ano com maior ocorrência, registrando 425 AIH.
Quanto ao sexo dos pacientes, 57% (1.398) eram homens e 42%, mulheres (1.043). Em cor/raça,
19% são brancos (471); 5%, negros (130); 38%, pardos (937); 0,73%, amarelos (18); e 0,08%,
indígenas; sendo que 36% dos pacientes não possuem essa informação (883). A média de
permanência hospitalar brasileira ficou em torno de 8,63 dias, com destaque para a região CentroOeste, com a maior média (8,8 dias), e para o Sul, pela menor (7 dias). O valor total de investimentos
nos hospitais foi um montante de R$978.910,74, com os maiores gastos ocorridos no Nordeste
(R$464.773,89) e no Sudeste (R$464.864,95). 97 óbitos foram registrados no Brasil por
esquistossomose, sendo maior no Nordeste, com 63% (62). Não houve registro de óbito no Sul.
Conclusão: O Sudeste registrou a maior incidência dos últimos 10 anos, enquanto o Nordeste, o
maior número de óbitos. Além disso, ambas tiveram os maiores ônus em cuidados hospitalares.
Apesar de ter sido observado um perfil caracterizado por idade mais avançada, sexo masculino e
etnia parda, mais estudos precisam ser estimulados a fim de auxiliar medidas de saúde pública para
as populações inseridas dentro desses contextos.
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Resumo
A análise do proteoma plasmático de camundongos infectados por S. mansoni pode contribuir para o entendimento da doença no
hospedeiro vertebrado. O proteoma plasmático apresenta algumas características intrínsecas como a grande distribuição dinâmica das
proteínas. Em consequência, as proteínas mais abundantes dominam consideravelmente esse fluido biológico. A utilização de solvente
orgânico para depleção promove uma mudança composicional no proteoma plasmático, portanto pode contribuir na descoberta de
proteínas produzidas frente à infecção por S. mansoni. Neste trabalho, por meio de uma abordagem de depleção com Acetonitrila
objetivou-se investigar as alterações no plasma utilizando-se de eletroforese e espectrometria de massas. Obteve-se plasma de
camundongos Balb/c infectados por 7 semanas com Schistosoma mansoni. Adicionou-se Acetonitrila na concentração final de 60%,
determinando a concentração de proteínas por BCA antes e depois da depleção. A análise composicional do proteoma plasmático
ocorreu por meio da avaliação comparativa do perfil eletroforético e sequenciamento de peptídeos em larga escala. Os resultados de
eletroforese revelaram um perfil particular em amostras que foram depletadas, exibindo na coloração com nitrato de prata,
enriquecimento de bandas de baixa massa molecular. Em paralelo, observou-se depleção de bandas referentes a proteínas de alta
massa. Os resultados de espectrometria confirmaram mudanças significativas quanto à abundância proteica, distribuição dinâmica e
identificação de proteínas. Ao todo, 597 moléculas foram identificadas em amostras infectadas não depletadas e 228 em amostras
depletadas. Houve uma redução de 2 ordens de magnitudes na distribuição dinâmica após o uso de Acetonitrila. O emprego de
depleção por acetonitrila em amostras de animais infectados por S. mansoni pode auxiliar na identificação de biomarcadores
relacionados à esquistossomose, a partir do enriquecimento de proteínas do hospedeiro de menor abundância produzidas frente à
infecção. Suporte financeiro e agradecimento: UFOP/CAPES/ Fapemig.
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Resumo

A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária, endêmica em várias regiões do Brasil e
representa um dos graves problemas de saúde pública, principalmente no nordeste. Pernambuco está
entre os estados que mostram maiores prevalências de pessoas infectadas por Schistosoma mansoni.
A sua transmissão ocorre geralmente em áreas de precárias condições de saneamento básico e com
a presença de caramujos do gênero Biomphalaria. No estado de Pernambuco existem 103 municípios
endêmicos distribuídos na I, II, III, IV, V e XII Região de Saúde (RS). Diante da complexa dinâmica de
transmissão da doença, o estudo objetivou descrever a positividade da esquistossomose em exames
coproscópicos na I RS de Pernambuco de 2010 a 2017. Trata-se de um estudo transversal de caráter
descritivo, com dados secundários obtidos do Sistema de Informação do Programa de Controle da
Esquistossomose (SISPCE). O estudo foi realizado na I RS, que abrange 19 municípios e 1 distrito da
Secretaria Estadual de Saúde do estado de Pernambuco. A análise dos dados foi baseada no total de
exames realizados e no total de exames com resultados positivos para ovos de Schistosoma mansoni
no período referido. Foi empregada a estatística descritiva a partir da distribuição de frequências
absolutas e relativas. No período estudado houve a realização de 389.944 exames croposcópicos,
onde 13.743 foram positivos para S. mansoni, representando uma positividade de 3,5%. Ao analisar a
série histórica percebe-se que o ano de 2010 foi o mais representativo em número de casos, com uma
positividade de 5,5%. Nos anos seguintes a I RS apresentou um resultado decrescente da
positividade, 4,6 % em 2011, 4,5% em 2012, 4,1% em 2013, 2,9% em 2014, 2,1% em 2015, 1,8% em
2016 voltando a aumentar em 2017 com 2,3%. De modo geral, a I RS apresentou uma redução na
positividade de casos de esquistossomose ao longo do período analisado. Entretanto, percebe-se um
aumento no último ano estudado, revelando assim a importância do contínuo monitoramento da
positividade e da distribuição dessa endemia, assim como o desenvolvimento de análises que
considerem os municípios e localidades com a maior carga da doença, para verificação de sua
ocorrência nos anos seguintes e mensuração do impacto das intervenções e políticas públicas
voltadas ao controle da esquistossomose, para que assim os resultados possam ser ainda mais
satisfatórios.
Palavras-Chave: Doenças Endêmicas; Esquistossomose; Sistema de Informação; Vigilância
Epidemiológica.
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Resumo
A esquistossomose mansônica é endêmica em muitos países e representa importante problema de saúde pública no Brasil. O Ministério
da Saúde estima em 2,5 milhões o número de pacientes com esquistossomose, sendo a maioria localizados na região Nordeste e em
populações de baixa renda. Áreas como litoral e zona da mata, reúnem condições ecológicas que propiciam intensa proliferação dos
hospedeiros intermediários do gênero Biomphalaria. Assim como outras doenças negligenciadas, apresenta investimentos reduzidos em
pesquisas, produção de medicamentos e nas ações de controle. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil demográfico dos
pacientes acometidos por esquistossomose no estado de Pernambuco no ano de 2017. Foram avaliados os registros no Sistema de
informação de agravo de notificação do Ministério da Saúde, o SINAN – DATASUS, notificados em 2017 no estado de Pernambuco.
Foram registrados 237 novos casos de pacientes com esquistossomose nos seguintes municípios, dentre os quais se destacam Recife,
capital do Estado (38,9 %), e alguns municípios do Agreste, como Toritama (17,7 %), Santa Cruz do Capibaribe (14,7 %), Lagoa de
Itaenga também (7,2 %), além de São Lourenço da Mata na Zona da Mata Norte (2,1 %) perfazendo o total de cerca de 80% dos casos.
Em relação ao sexo, foi verificado que 53,6 % dos casos ocorreram em homens, com média de idade de ± 33 anos e 37,5% tinham
idades entre 20 e 59 anos. Um total de 124 (52%) pacientes foram acompanhados quanto à evolução da doença, dos quais 41%
receberam tratamento. Destes 124, aproximadamente 10% vieram a óbito por complicações advindas da doença. Neste levantamento
verificou-se que três municípios do Agreste e a capital do estado são responsáveis pela maioria das notificações dos casos de
esquistossomose em Pernambuco. Talvez, venha ocorrendo subnotificação por parte dos municípios da zona da Mata do estado. Nos
casos registrados, a enfermidade vem acometendo os dois sexos igualmente, indivíduos em idade laborativa e a taxa de tratamento da
parasitose tem sido baixa.
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Resumo

Introdução: o uso de moluscicida é uma das medidas para controlar a transmissão de Schistosoma
mansoni por meio da eliminação de seus hospedeiros intermediários Biomphalaria spp. O látex de
Euphorbia milii tem mostrado bons resultados como moluscicida natural contra Biomphalaria spp.
Objetivo: esse trabalho teve como objetivo desenvolver um kit protótipo de moluscicida a base do
látex de E. milii. Desenho do estudo: látex de E. milii foi preparado e testado contra Biomphalaria
spp., em diferentes diluições, com o propósito de definir a DL100. Posteriormente, um kit protótipo foi
produzido e submetido a testes de estabilidade, toxicidade e atividade moluscicida em condições
seminaturais. Métodos: o látex foi coletado, processado, aliquotado e liofilizado (-55ºC, 0,022 mbar,
24 horas). O produto liofilizado foi reidratado com duas soluções aquosas (Diluente 1 e Diluente 2),
definidas nesse estudo, e testado, em triplicata, nas diluições de 1; 2; 4; 8 e 12μL/L de água contra B.
glabrata, B. tenagophila e B. straminea. Após prova de conceito, um kit protótipo foi produzido e
denominado de MoluSchall. A estabilidade do kit protótipo foi avaliada, a cada dois meses, pela
atividade moluscicida do produto armazenado em temperaturas de 2–8°C, 22–26°C e 37°C. Danio
rerio (Zebrafish) foram submetidos às diluições de 8; 16; 32; 64 e 128µL/L de água para avaliação da
toxicidade do produto. Adicionalmente, o kit protótipo foi avaliado em condições seminaturais contra B.
glabrata em lagos artificiais, tratados com o produto nas diluições de 8 e 12μL/L. Resultados: as
DLs100 encontradas foram de 4µL/L para B. tenagophila e 8µL/L para B. glabrata e B. straminea. O
produto manteve-se estável durante 24 meses, independente da temperatura de armazenamento. O
látex apresentou toxicidade para D. rerio somente nas diluições 8 e 16 vezes maiores que a DL100%
definida para Biomphalaria spp. Nos lagos artificiais, os resultados mostraram 100% de mortalidade
de B. glabrata expostos nas diluições de 8 e 12μL/L. Discussão/Conclusão: o MoluSchall foi eficaz
na eliminação das três espécies de Biomphalaria. Apresentou baixa toxicidade para D. rerio e
estabilidade por um período de 24 meses. A DL100 definida em laboratório para B. glabrata se
manteve quando o produto foi usado em condições seminaturais. Assim, cada kit protótipo permite
tratar 12.500 litros de água. MoluSchall é um moluscicida natural promissor e poderá contribuir para o
controle da transmissão de Schistosoma mansoni.
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Resumo
No Nordeste, mais especificamente, no município de Jequié, as parasitoses intestinais, enfocando a esquistossomose, têm
apresentado alta prevalência nos últimos anos. Os objetivos desse trabalho foram ensinar a prevenção das parasitoses mais
frequentes para escolares públicos; avaliar a prevalência das enteroparasitoses e encaminhar os parasitados ao tratamento
específico. Para isso, durante os anos de 2011 a 2014 discentes dos cursos de Enfermagem campus de Jequié da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- UESB participaram do projeto e ministraram oficinas educativas para os
sujeitos da pesquisa. O público alvo foi composto de 187 escolares públicos de Jequié de faixa etária entre 7 a 12 anos,
matriculados até o quinto ano do ensino fundamental I. Durante as oficinas educativas foram abordados os temas: higiene
corporal, preservação do meio ambiente, e prevenção da esquistossomose, entre outras parasitoses. Além disso, foram
realizadas reuniões com os pais das crianças na escola pública de Jequié para oferecer o exame coprológico para os
escolares. 48 amostras de estudantes, com a permissão dos pais, foram coletadas, em 2012, para serem analisadas. Nas
oficinas educativas abordaram o tema e realizaram uma série de atividades lúdicas com os alunos. Quanto aos exames
coprológicos autorizados, utilizou-se o método de sedimentação espontânea. Foi observado, no decorrer das oficinas
educativas e das atividades lúdicas avaliativas, que grande parte das crianças demonstrou interesse e aprendizado sobre a
prevenção das parasitoses trabalhadas. Os resultados dos exames de fezes analisados apontaram que 37,5% das amostras
continham algum tipo de parasito intestinal; sendo que, 6,3% dos escolares apresentaram poliparasitismo. Dentre os parasitos
patogênicos, o Schistosoma mansoni apresentou o maior índice com 12,5%, seguido da ascaridíase (4,2%), hymenolepsíase
e enterobíase (2,1%). Nos protozoários, o índice encontrado foi de 14,6% para o comensal Entamoeba coli e 2,1% para
Endolimax nana, a giardíase apresentou 6,3%. O município de Jequié ainda enfrenta sérios problemas com a
esquistossomose devido aos rios contaminados e a uma grande parcela de ribeirinhos que fazem uso dessas águas. Apesar
dos esforços realizados pelo município e estudos como esse, pode-se concluir que ainda precisa melhorar o saneamento
básico da periferia e investir mais na educação escolar.
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Resumo

A esquistossomose é uma doença crônica e debilitante que afeta cerca de 240 milhões de pessoas
em todo mundo. No Brasil, a doença é causada por um helminto trematódeo da espécie Schistosoma
mansoni. Atualmente o único tratamento disponível para esquistossomose mansônica é o praziquantel
(PZQ). No entanto, esse fármaco atua apenas sobre a forma adulta do parasito. Além disso, a
utilização exclusiva do PZQ no tratamento da esquistossomose mansônica tem ocasionado a base do
desenvolvimento de resistência do S. mansoni a esse fármaco. Portanto, a pesquisa objetiva
encontrar um composto que atue sob o parasito adulto de S. mansoni em modelo murino e diminua a
fibrose hepática decorrente da deposição de ovos de S. mansoni no fígado. Os grupos farmacofóricos
ftalimida e tiazol são bastante conhecidos na química medicinal pelos efeitos na terapia antiparasitária
e imunomodulatória, e com base em trabalhos anteriores, a molécula As-13 demonstrou-se
promissora nos testes in vitro, sendo uma candidata ao teste in vivo. A dose letal para 50% (DL50) do
composto foi determinada em conformidade com o teste 423 da OECD (Organisation for Economic
Co-operation and Development), a análise da carga parasitária foi realizada pela quantidade de

vermes adultos recuperados 15 dias após o tratamento e a verificação do percentual de tecido fibroso
no fígado foi realizado pelas técnicas de morfometria e hidroxiprolina. Grupos de 10 camundongos
BALB/c foram tratados com As-13 por cinco dias consecutivos na dose de 200mg/kg, PZQ e veículo
foram administrados via gavagem. Não houve variação estatística entre os grupos tratados com o As13 e o controle positivo, no entanto, o número de vermes recuperados reduziu em 20%. Quanto ao
percentual de tecido fibroso, não houve variação estatística entre os três grupos testados. A
farmacocinética da droga pode ter alterado o efeito dos compostos sob o verme adulto, sendo assim,
um conhecimento mais profundo sobre mecanismo de ação e metabolismo desse composto ainda
precisam ser buscados.
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Resumo
A Esquistossomose Mansônica (EM) é uma doença tropical negligenciada, registrada em 54 países, incluindo: Egito, Sudão, países
Africanos e Brasil. É desencadeada, no Brasil, pelo helminto Schistosoma mansoni e tem grande relevância no contexto da saúde
pública brasileira. Estima-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas endêmicas no país, estando essas áreas localizadas,
em grande parte, na região Nordeste: Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe e nos Estados de Minas
Gerais e Espírito Santo. O estudo teve como objetivo descrever as características epidemiológicas dos casos de esquistossomose em
Alagoas e no Nordeste do Brasil no período de 2012 a 2016. Trata-se de um estudo ecológico de desenho misto, descritivo, sendo
utilizado dados secundários obtidos por meio do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Considerando a
população examinada (que realizou a coproscopia) no Brasil nesse período, o maior número de exames positivos do país concentra-se
na região Nordeste, sendo o estado de Alagoas responsável por 39,5% dos casos. Ao longo dos anos estudados pode-se notar a
redução de 43,7% dos casos com exames positivos para S. mansoni. A taxa de mortalidade foi de 1,2% em média. A forma de
transmissão favorece a alta prevalência em regiões de turismo ecológico e com condições precárias de saneamento e baixo nível
socioeconômico, o que justifica os altos índices de positividade nos exames em Alagoas e na região Nordeste. A taxa de mortalidade
não é tão elevada, pois a doença se arrasta por alguns anos na fase crônica, até que chegue à necessidade de internação e à fase
terminal da doença.
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Resumo
A Esquistossomose é uma doença endêmica em 19 estados brasileiros -do Espírito Santo ao Maranhão e em Minas Gerais- e
agravada em regiões com piores índices de escolaridade, condições sanitárias precárias e com altos níveis de pobreza.
Estima-se que no Brasil haja cerca de 12 milhões de pessoas com essa doença, sendo Alagoas o estado com maior
prevalência no Nordeste. De seus 102 municípios, 72 estão na área de risco. É um estudo descritivo, observacional do tipo
relato de caso com dados obtidos do sistema de prontuário eletrônico. Relato de Caso: Paciente, 44 anos, sexo feminino,
G4PN2 natural de procedente de Arapiraca-AL apresentou queixa de menometrorragia há 8 meses. Iniciou tratamento com
progestágeno isolado (Dienogeste 2 mg) contínuo, com melhora parcial. Devido persistência dos sintomas fora indicada
histeroscopia diagnóstica com biópsia e manutenção da medicação. No procedimento observou-se pólipo endometrial de
3cm, com histopatológico evidenciando pólipo endometrial sem atipias. Após 3 meses retornou ao ambulatório com
persistência do quadro. Foi indicada a histeroscopia cirúrgica para polipectomia na qual visualizou-se 2 pólipos ocupando toda
cavidade, com exteriorização pelo óstio interno do colo uterino. Realizada polipectomias sem intercorrências. O
histopatológico observou endométrio com arquitetura polipóide com neovascularização e infiltrado inflamatório crônico
granulomatoso com células gigantes fagocitando ovos de S. mansoni. A paciente não apresentou outras manifestações da
doença. A esquistossomose encontra-se largamente distribuída no Brasil, e constitui problema de saúde pública. Sua forma
ectópica é a que se manifesta fora do sistema porta-hepática, hepatointestinal e hepatoesplênica e é rara. A esquistossomose
genital, porém, é relativamente frequente em áreas endêmicas. Dados sobre a distribuição topográfica da esquistossomose
genital no Brasil mostram o envolvimento, em ordem decrescente de importância, dos: ovários, colo do útero, útero, tubas
uterinas, vulva e vagina. A esquistossomose no trato genital feminino pode ser assintomática e seus ovos são geralmente
encontrados ao acaso, ou apresentar sangramentos pós-coito, intermenstruais e dismenorréia. Pode causar lesões
hipertróficas e ulcerativas sendo associada ao desenvolvimento de neoplasias benignas como leiomiomas e teratomas
ovarianos. Além disso pode provocar infertilidade e o aumento do risco de gravidez ectópica.
Esquistossomose, Granuloma, Schistosoma mansoni, Útero.
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Resumo

As doenças negligenciadas são algumas das principais causas de morbimortalidade nas populações
de baixa renda. Dentre as mesmas está a esquistossomose, uma doença parasitária e endêmica em
grande parte do território nacional. Em 2011, Pernambuco desenvolveu um programa específico para
enfrentamento da esquistossomose e de outras doenças negligenciadas: o Programa Sanar. Esta
pesquisa teve por objetivo analisar aspectos epidemiológico dos casos diagnosticados de
esquistossomose antes e após a criação do Programa Sanar. Trata-se de um estudo descritivo e
quantitativo cujos dados foram coletados através do sistema TABNET/DATASUS. Foram realizadas
comparações a partir dos números de casos confirmados de esquistossomose nos períodos de 2007
a 2010 (antes do programa) e 2012 a 2015 (depois do programa). Nos anos avaliados antes da

instauração do Programa Sanar, Pernambuco contou com 8358 casos de esquistossomose
confirmados. No período de 2012 a 2015, por sua vez, houve diminuição de 84,98% do número de
casos da doença, comparado ao período anterior. Os casos notificados na Região Metropolitana
caíram 88,42% e no Agreste o declínio de notificações foi de 62,65%. Já no Sertão do Estado ocorreu
acréscimo de 40% dos casos notificados. A faixa etária de 20 a 64 anos foi a mais acometida em
ambos os períodos, com 8.751 indivíduos no primeiro e 1.547 no segundo, evidenciando uma redução
de 82,3% do número de casos dessa faixa etária após o programa. Com relação aos registros de
óbitos, houve um crescimento significativo nos 4 anos que sucederam o Sanar, saltando de 26 para
108 óbitos (315,38%). Através da análise dos dados, percebe-se a redução significativa na ocorrência
de casos de esquistossomose no Estado de Pernambuco. O expressivo aumento no número de óbitos
observado, provavelmente se deve a uma maior ênfase no diagnóstico e identificação dos óbitos pela
esquistossomose após a implantação do Sanar, tornando evidente o que antes poderia ter sido
subnotificado. Ainda há muito a ser feito na luta pela erradicação das doenças negligenciadas, dentre
elas a esquistossomose, por isso as políticas específicas assumem um caráter importante nesse
combate, além de corroborar para a aplicação de medidas sanitárias que proporcionem um ambiente
mais seguro e adequado para conter a disseminação da doença.
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Resumo
A esquistossomose é uma doença parasitária causada pelo platelminto do gênero Schistosoma. A forma hepatoesplênica
compensada caracteriza-se pela hipertensão portal, levando a esplenomegalia e o surgimento de varizes esofágicas, com
sinais e sintomas inespecíficos, tais como dores abdominais atípicas, alterações das funções intestinais e sensação de peso
no hipocôndrio esquerdo. Teve-se como objetivo relatar a aplicação da sistematização da assistência de enfermagem (SAE) a
uma paciente sintomática acometido pela esquistossomose hepatoesplênica compensada. Trata-se de um estudo descritivo,
exploratório, do tipo relato de caso realizado durante o estágio curricular do curso de Enfermagem. A coleta de dados incluiu:
anamnese, exame físico, resultados de exames e informações do prontuário. Para a aplicação da SAE foi utilizada a
taxonomia NANDA, NIC e NOC. De acordo com o relato familiar a paciente sofria de ansiedade e o conhecimento sobre as
patologias poderia reduzir o prognóstico da cliente. Desta forma, fomos orientados a não intervir nos diagnósticos da
esquistossomose e consequentemente, não foi recolhido resultados e avaliação. Paciente R.S.S, sexo feminino, 51 anos,
hipertensa e diabética. Foi referenciada do serviço da atenção primária, apresentando aumento do volume abdominal,
diminuição do apetite e perda ponderal (11Kg), sintomas grastrointestinais, tosse seca, com hipótese diagnóstica de
esquistossomose hepatoesplênica. As principais alterações do exame físico foram encontradas no aparelho digestivo, o
abdômen globoso, distendido, indolor a palpação. No Hemograma foi observado pancitopenia, consequente ao represamento
sanguíneo. De acordo com exames, a paciente apresenta Fibrose periportal, paredes da vesícula biliar com espessamento e
baço bastante aumentado, elevando a parede do hipocôndrio esquerdo, apresenta também veia porta com espessamento na
parede. Os diagnósticos segundo NANDA, foram: Risco de volume de líquidos desequilibrado relacionado à ascite; Nutrição
desequilibrada: menor do que as necessidades corporais relacionado à perda de peso com ingestão adequada de alimentos
evidenciada por incapacidade de absorver nutrientes; Conhecimento deficiente relacionado à pouca Informação, evidenciado
por conhecimento insuficiente. O estudo do quadro de pacientes com esquistossomose é de extrema importância para avaliar
a frequência e intensidade de sintomas e alterações anatômicas, dessa forma garante-se um cuidado sistematizado e
eficiente.
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Resumo
Esquistossomose mansônica, também denominada de barriga d’água, é uma doença parasitária causada pelo trematódeo da espécie
Schistosoma mansoni, que tem como hospedeiro intermediário (HI) moluscos do gênero Biomphalaria e o humano como definitivo,
sendo um importante problema de saúde pública relatado em diversas regiões tropicais do mundo. Estima-se que essa doença tenha
chegado ao Brasil durante a colonização portuguesa com o tráfico dos escravos, encontrando ambiente propício para o seu
desenvolvimento. A transmissão ocorre através da penetração das cercárias na pele e/ou mucosas do hospedeiro humano e a migração
do parasito incluem pele, sistema porta-hepático e veia mesentérica inferior, causando graves transtornos ao paciente. Este estudo teve
como objetivo descrever os principais aspectos epidemiológicos da esquistossomose mansônica no Brasil. O trabalho foi organizado por
estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí, durante o mês de abril de 2018, onde foi realizada pesquisa
bibliográfica em artigos científicos retirados de plataformas como SCIELO (Scientific Eletronic Libraly Online) e BVS (Biblioteca virtual
em Saúde). Foram analisados 6 artigos com publicações datadas de 2012 a 2017. Na literatura consultada, foi possível perceber que a
esquistossomose apresenta uma ampla distribuição geográfica no país, com condições ambientais e recursos hídricos favoráveis ao
desenvolvimento de HI e formas evolutivas do parasito, tornando grande parte dos indivíduos vulneráveis à infecção. Estima-se que,
inicialmente sua ocorrência era apenas rural, porém a partir da década de 90, houve registros de casos urbanos no Nordeste brasileiro.
A esquistossomose é endêmica em populações de baixa renda, com saneamento básico precário e contato com coleções aquáticas
contaminadas. Essa enfermidade manifesta-se nas formas aguda (reações pruriginosas na pele, reações pulmonares e toxêmicas) e
crônica (diarreia muco-sanguinolenta, dor abdominal e tenesmo), podendo evoluir para quadros graves com hepatoesplenomegalia,
varizes e ascite. A esquistossomose mansônica existe no Brasil com um alto índice de morbidade, portanto é imprescindível a
conscientização da população sobre as formas de transmissão e medidas de prevenção da doença. A educação sanitária, saneamento
básico adequado e controle dos HI é de suma importância para diminuir a prevalência dessa parasitose no país.
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Resumo
A Esquistossomose Mansônica é uma doença parasitária capaz de provocar diversas repercussões sistêmicas nos pacientes infectados.
Devido as características geográficas, que favorecem o ciclo de vida do parasita, muitas regiões do estado de Minas Gerais são
conhecidas por sua endemicidade para essa parasitose. Ainda assim, nos últimos anos, algumas cidades passaram por mudanças em
seus perfis epidemiológicos, não sendo mais consideradas, pelas autoridades em saúde e pela população local, como áreas de risco
para se contrair a doença. Na prática, essa mudança de perspectiva resulta na diminuição das ações de prevenção, busca ativa dos
pacientes acometidos e um tratamento adequado. Para verificar a autenticidade dessa alteração epidemiológica foram reunidos todos os
casos notificados à Vigilância Epidemiológica do município de Ponte Nova-MG (considerada no passado como endêmica para
Esquistossomose) do ano de 2016 e todos os resultados positivos de exames laboratoriais realizados em seis dos sete laboratórios de
análises clínicas da cidade. Os dados coletados foram confrontados e desta forma foi possível identificar um déficit de 58% de casos
não notificados. A consequência disso pode ser constatada desde a atenção primária até a atenção terciária onde vários pacientes são
atendidos com queixas ou repercussões sistêmicas devido a infestação pelo Schistossoma mansoni. Por se tratar de uma patologia que
desencadeia respostas imunológicas severas e que pode levar a complicações graves/irreversíveis, os custos gerados ao Sistema Único
de Saúde são significativos. Custos esses que poderiam ser minimizados, tal como a morbidade gerada aos pacientes, se o tratamento
adequado fosse iniciado ainda na fase aguda da doença e as ações de prevenção fossem reforçadas. Além disso, a baixa taxa de casos
notificados preocupa. Seria essa uma realidade encontrada apenas em Ponte Nova ou outros municípios brasileiros, que relataram a
queda na incidência/prevalência de doenças infecto-parasitárias nos últimos anos, estão apenas desconsiderando a verdadeira
endemicidade local? Este trabalho teve como objetivo ilustrar a importância da notificação compulsória das principais doenças tropicais
no Brasil. Ainda que a proporção de enfermidades crônicas tenham crescido nos últimos anos, as afecções causadas por
microorganismos ainda geram amplo impacto e apresentam uma vasta distribuição no país, necessitando, dessa maneira, de uma maior
atenção por parte dos profissionais da saúde.
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Resumo

Introdução: A esquistossomose é considerada uma patologia infecto-parasitária provocada por
vermes do gênero Schistosoma, que têm como hospedeiros intermediários, caramujos. No Brasil ela é
um importante problema de saúde pública e segundo a Organização Mundial de Saúde (2014) é uma
doença tropical negligenciada. As formas de transmissão são complexas e diversas, para tal controle
é relevante ações preventivas como: modificações do saneamento básico e diagnóstico precoce
(BRASIL, 2014; QUITES et al, 2016). Segundo o Plano Estadual de Saúde no estado de Alagoas
(2016), a esquistossomose se destaca negativamente na liderança, a segunda doença parasitária de
maior impacto socioeconômico, atrás apenas da malária. Objetivos: demonstrar a importância
epidemiológica da esquistossomose no contexto da saúde pública no estado de Alagoas. Desenho do
estudo: Trata-se de um estudo descritivo-exploratório e retrospectivo, com abordagem quantitativa.
Método: foi realizada uma revisão acerca do conteúdo, utilizando dados disponibilizados no Ministério
da Saúde, DataSus e da Vigilância Epidemiológica de Alagoas. Resultados principais e discussões:
no Estado de Alagoas de acordo informações do DataSUS dentre os anos de 2013 e 2016 tiveram
casos positivos a quantia de 36.808. Os municípios com maior incidência foram: União dos Palmares,
Capela, São José da Laje, Viçosa e Branquinha. Tendo como elevadíssimo o índice desta infecção
parasitária, é notável que se configura uma problema de saúde pública e que necessita-se de um
reforço em ações educativas nestas comunidades sobre este tema, bem como ações de infraestrutura
para solucionar problemas sanitários enfrentados por essas populações. Conclusão: Observa-se que
apesar dos avanços, esta patologia ainda se encontra com números alarmantes, fortalecendo a falta
de saneamento e educação continuada para comunidade.
Palavras-chave: Doença Tropical Negligenciada, Esquistossomose, Saúde Pública.
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A esquistossomose é uma doença infecto contagiosa, causada pelo trematódeo Schistosoma Mansoni, sendo que apos a infecção o
homem se torna hospedeiro definitivo, a transmissão ocorre a partir dos ovos liberados pelas fezes de um indivíduo infectado. A infecção
é assintomática, porém a sintomatologia varia conforme a carga parasitária há duas formas de manifestações clínicas, a forma aguda e
crônica. O presente estudo trata-se de uma revisão de literatura, foram utilizados artigos disponíveis nas bases de dados SCIELO,
LILACS, MEDLINE e PUBMED, os artigos selecionados foram organizados pela data de publicação, entre o período de 2014 a 2018,
utilizando descritores em português, revisando 36 artigos e sites de pesquisa do Ministério da Saúde, por meio da plataforma DATASUS
foram estudados casos notificados entre os anos de 2015 a 2017 na região norte do Brasil. De acordo com os estudos realizados a
esquistossomose atualmente é negligenciada em virtude da ausência de informes e pouco conhecimento da população. No presente
estudo ainda foi possível verificar a prevalência de casos notificados com base nos dados do Ministério da Saúde no período de 2015 a
2017, sendo que foram observados 191 casos de esquistossomose e nos dados do programa de controle de esquistossomose (PCE),
verificou-se que não há atualização entre os anos de 2015 a 2017, com base nessas informações é possível verificar que ou não houve
casos no PCE ou houve uma falha na renovação de dados. No estudo realizado foi constatado que a esquistossomose tem predomínio
em homens adultos, e na região urbana das cidades. Por se tratar de uma infecção de sintomatologia variável com a carga parasitaria o
diagnostico deve ser realizado com cautela, afim de que a seja efetuado a melhor conduta terapêutica ao doente. Ressalta-se que a
esquistossomose na região norte do Brasil possui prevalência em homens de raça parda que estão na fase adulta, por fim, em virtude
de se tratar de uma doença infecciosa, as medidas de controle da infecção estão baseadas no tratamento e prevenção de novos casos,
tornando-se essenciais para que o combate da doença.
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Resumo

A esquistossomose é uma doença endêmica nas regiões tropicais e subtropicais do planeta, estimase que aproximadamente 200 milhões de pessoas estejam infectadas. O Schistosoma mansoni,
parasita causador dessa doença, apresenta desenvolvimento intrigante e apesar de vários esforços
para caracterizar os genes, transcritos e o epigenoma do parasita, ainda não está totalmente
esclarecido como a expressão gênica é regulada no ciclo e sobre os aspectos da maquinaria
envolvida. Desta forma, os nossos objetivos são investigar a transcrição das enzimas modificadoras
no ciclo do parasita e determinar as proteínas histonas constituintes do nucleossomo do S. mansoni.
Inicialmente realizamos uma busca nos bancos de dados (GeneBD e NCBI) das entradas para os
genes que codificam as enzimas modificadoras de histonas (acetilases, deacetilases,
metiltransferases e demetilases), para o desenho dos oligonucleotídeos específicos para os 55 genes
depositados. Os oligonucleotídeos foram desenhados utilizando o algoritmo Primer 3, a partir dos
transcritos depositados no Gene DB. Utilizamos a temperatura de anelamento de 60°C e conteúdo de
GC 50% e delimitamos o tamanho dos transcritos de 80 a 120 pb. Para determinar a eficiência dos
oligonucleotídeos utilizamos DNA genômico do parasita em diferentes concentrações e estes
amplificaram com uma eficiência de ±2 Cts em relação ao gene endógeno SmEIF4E (Smp_001500).
Para determinar a transcrição extraímos o RNA e sintetizamos o cDNA de cercarias, esquitossômulos
em cultura de 24 horas, 3, 5 e 7 dias e vermes adultos perfundidos em 3, 5 e 7 semanas. Os
resultados iniciais de qRT-PCR indicam que para cercaria, esquitossômulo de 24 horas e 5 dias ocorre
um aumento no número de transcritos expressos, quando comparado com cercaria, sugerindo uma
expressão diferencial. Também avaliamos o perfil das histonas estruturais dos nucleossomos do
parasita, através da extração de histonas ácidas, digestão por tripsina e análise de 3ug desse extrato
no espectrômetro de massas LC-MS/MS qTOF-Ultima (Waters). A identificação dos espectros de
massa foi realizada utilizando o programa MASCOT. Paralelamente, o mesmo extrato foi analisado por
SDS-PAGE, para comparação dos perfis eletroforético e espectrometria de massas. Os nossos
resultados sugerem que o parasita apresenta uma constituição de nucleossomo conservado,
apresentando as histonas H2A, H2B, H3, H1 e H4, sugerindo a presença de uma maquinaria própria
relacionada com a regulação epigenética.
Palavras-chaves: Enzimas, Epigenética, Histonas, S. mansoni, Nucleossomo

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA EM COMUNIDADES
LITORÂNEAS EM PERNAMBUCO, BRASIL

Autores

HALLYSSON DOUGLAS ANDRADE DE ARAÚJO 1, Jussara Patrícia Monteiro
Vasconcelos 1, ROBSON RAMOS LIMA DE MELO 1, LUCIANA BATISTA DA SILVA 1, EVE
LILIAN BARBOSA DE LIMA 1, ANA CLEIDE NEPONUCENO 1, MARIA SOLANGE DOS
SANTOS 1, MARIA JOSÉ DOS SANTOS 1, ANDRÉA LOPES DE OLIVEIRA 1, JULIANA
CARLA SERAFIM DA SILVA 1

Instituição 1 PMI - PREFEITURA MUNICIPAL DO IPOJUCA (RUA CEL JOÃO DE SOUZA LEÃO ,
S/N CENTRO, IPOJUCA - PE)
Resumo

Introdução: A esquistossomose é uma doença infecto-parasitária, considerada uma endemia mundial
negligenciada, presente em regiões tropicais e subtropicais. O Shistosoma mansoni é o único agente
etiológico da patologia nas Américas, sendo também encontrada no Município do Ipojuca, área
litorânea no Estado de Pernambuco. Objetivo: Diagnosticar, tratar e investigar a prevalência dos

casos humanos positivos para S. mansoni nas comunidades de Porto de Galinhas em Ipojuca,
Pernanbuco. Matérias e Métodos: Foi realizado um inquérito amostral com cadastros individual e
entrega de coletores coprológicos para exames das fezes, através do método de Kato-Katz.
Resultados: Foram realizados 557 exames na Comunidade de Salinas, 168 em Socó, 489 em
Pantanal e 378 exames Merepe III. Foram diagnosticadas 5 indivíduos em Salinas. Quanto a faixa
etária de 01 a 10 anos 20%, 21-30 anos 40% e 51-60 anos 40%, sendo todos os positivos do gênero
masculino. No que se refere a carga parasitária variou entre 72 a 432 ovos. Enquanto em Socó foi
diagnosticada 1 indivíduo com faixa etária entre 41 a 50 anos do gênero masculino 100%. No que se
refere a carga parasitária, apresentou 24 ovos. Já na comunidade de Pantanal foram diagnosticadas 7
pessoas. Quanto a faixa etária de 21 a 30 anos 57,16%, 31-40 anos 14,28%, 51-60 anos 14,28%, >
60anos 14,28%. Desses 28,57,7% foram do sexo feminino e 71,43% masculino. No que se refere a
carga parasitária, apresentaram de 24 a 729 ovos. Por fim, Merepe III foram diagnosticadas 11
pessoas. Quanto a faixa etária de 01 a 10 anos 18,18%, 11-20 anos 18,18%, 21-30 anos 18,18%, 3140 anos 36,36%, 41-50 anos 09.09%. Desses 63,63% foram do sexo feminino e 36,36% masculino.
No que se refere a carga parasitária, apresentaram de 24 a 2.208 ovos. A prevalência das
Comunidades de Salinas, Socó, Pantanal e Merepe III correspondeu a 0,89%, 0,59%, 1,43% e 2,91%
respectivamente. Todos os casos diagnosticados foram tratados através da Estratégia de Saúde da
Família. Discussão: As comunidades de Porto de Galinhas apresentam condições favoráveis a
permanência do ciclo biológico do parasita. Conclusão: A positividade da esquistossomose nas
comunidades de Porto de Galinhas fazem com que esta seja considerada endêmica, principalmente
devido à contaminação ambiental dos recursos hídricos e infectando muitos moradores de diferentes
faixas etárias. É necessário implantar uma política de educação em saúde continuada em conjunto
com serviços de infraestrutura nas comunidades.
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Resumo
A esquistossomose é uma parasitose de veiculação hídrica, considerada de caráter endêmico, principalmente em países
subdesenvolvidos, como o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2012 ocorreram 1.464 óbitos decorrentes dessa
enfermidade no Brasil, e os estados de Pernambuco (PE), Alagoas (AL), Bahia e Sergipe tiveram os maiores índices endêmicos da
Federação. O Rio Mundaú e seus afluentes formam uma bacia hidrográfica que banha os estados de PE e AL, deste modo, devido a
forma de transmissibilidade da doença, faz-se necessário um estudo epidemiológico sobre o acometimento das populações ribeirinhas
desses estados. Objetivou-se traçar um perfil epidemiológico da doença nas cidades, que compõem a bacia do rio mundaú, para
fomentar informações epidemiológicas e alertar as autoridades sanitárias, ajudando a consolidar o Programa de Controle da
Esquistossomose (PEC). Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter descritivo retrospectivo, com informações coletadas do período
de 2013 a 2016, no Sistema de Informação do PCE – SISPCE, obtidos por meio eletrônico no tabulador de dados do DATASUS,
designado TABNET, tabulou-se os dados na ferramenta de suporte, Microsoft Office Excel e realizou-se a análise dos mesmos. A bacia
hidrográfica do rio mundaú banha 33 cidades, sendo 16 no estado de PE e 17 no estado de AL, incluindo a capital Maceió. No período
de tempo analisado, foram realizados 256.350 exames nas 17 cidades de AL e 56.338 exames em 9 das 16 cidades de PE, resultando
em 7,63% (19.548) de positividade nos exames nas cidades do estado de AL e 1,99% (1.120) de positividade nas cidades de PE.
Totalizou-se 20.668 casos de esquistossomose nas 26 cidades ribeirinhas, representando 32,7% dos casos totais nos dois estados.
Destacaram-se sete cidades alagoanas, que juntas somaram 16.661 casos (80.5%), entre elas Maceió, que é banhada pela lagoa
mundaú. Salienta-se que, os números de casos diminuíram ao decorrer do tempo, porém a região ainda tem um caráter endêmico. O
acesso à água potável, saneamento básico e infraestrutura de comunidades ribeirinhas, podem ser a explicação para esses elevados
índices, que agravam as condições de saúde humana. Diante dos números apresentados neste estudo é possível concluir que além do
PCE, responsável por notificar os casos e tornar possível a identificação de áreas endêmicas, é necessária a integração à políticas de
saúde com o propósito de tratar e melhorar a condição de vida da população dessas cidades
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Resumo
A esquistossomose mansônica é uma doença negligenciada que ainda apresenta grande incidência no Brasil, especialmente
no estado de Pernambuco. Embora sua prevalência está sendo reduzida no Brasil nos últimos anos, ainda se estima cerca de
500 mortes/ano em decorrência da esquistossomose, um terço destas ocorrendo em Pernambuco. A fibrose periportal (FPP)
é frequentemente observada em diferentes níveis de intensidade em pacientes com esquistossomose crônica. Estudos
mostram que aproximadamente 2-8% desses pacientes podem evoluir para a forma mais grave da fibrose hepática, na qual
podem apresentar hepatoesplenomegalia, ascite, hemorragia digestiva alta (HDA) e hipertensão arterial pulmonar (HAP), e
que em alguns casos podem resultar em óbito. O objetivo do estudo é analisar a evolução da morbidade da esquistossomose
através das características clínicas e padrões de FPP usando a classificação de Niamey por US abdominal, acompanhados
em Hospital de referência em Pernambuco. Foram atendidos 1394 pacientes com esquistossomose no período entre os anos
de 2010 a 2017 no Hospital das Clínicas da UFPE. A mediana de idade foi de 60 (46 – 68) anos, sendo 799 (57,3%) e 595
(42,7%) do sexo feminino e masculino, respectivamente. A FPP leve (padrões C, C+ e D) foi encontrada em 741 (53,1%)
pacientes e a FPP significativa (padrões D+, E e F) em 653 (46,9%) pacientes. Em relação as características clínicas, 103
(7,4%) pacientes apresentaram ascite, 433 (31,1%) esplenomegalia, 449 (32,2%) relataram 1 ou mais episódios de HDA, 47
(3,4%) desenvolveram HAP e 329 (23,6%) foram esplenectomizados. Do total de pacientes, 621 pacientes foram
acompanhados por US por período igual ou superior a dois anos, possibilitando a avaliação da evolução da FPP. 142 (22,9%)
pacientes apresentaram diminuição da FPP, 87 (14%) pacientes aumentaram a FPP e 392 (63,1%) pacientes permaneceram
com padrão de FPP inalterado. Os dados sugerem que fatores, como: tempo de exposição a água contaminada, tratamento
da esquistossomose, associação a outras doenças hepáticas (HCV, HBV, alcoolismo e esteatose), idade e sexo, como
influenciadores na evolução da FPP em pacientes com esquistossomose mansônica. O estudo mostra a prevalência ainda
alta de casos crônicos de esquistossomose no estado de Pernambuco, havendo manutenção da fibrose hepática na maioria
dos pacientes acompanhados.
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Resumo

A Esquistossomose Mansoni (EM) é doença causada pelo Schistosoma mansoni. Esta uma
enfermidade é endêmica na Zona da mata de Pernambuco. Diversos fatores sociais e ambientais
estão relacionados com sua manutenção nessa mesorregião. Diante disso, o objetivo deste estudo foi
realizar o levantamento de fatores socioambientais e clínicos relacionados com a EM em pacientes
residentes e/ou procedentes da Zona da Mata de Pernambuco. Neste estudo transversal foram
arrolados 199 indivíduos com esquistossomose provenientes da zona da mata, a coleta de dados
ocorreu durante as consultas no ambulatório de Esquistossomose do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco no período de fevereiro de 2016 a dezembro de 2016. Foram
realizadas análises descritivas dos dados através do software EpiInfo versão 7, considerando o nível
significância do valor de p< 0,05. De acordo com a análise dos dados observou-se que a idade média
foi de 52 anos, com predominância da doença em indivíduos do sexo feminino (66,3%), os dados
demonstraram que uma parte significativa dos entrevistados era de trabalhadores rurais (16,79%) ou
domésticas (35,11%). Observou-se que houve uma possível migração da zona rural para zona urbana
devido aos seguintes dados: 78,63% dos Hepatoesplênicos e 60,29% dos Hepatoinstestinais eram
procedentes da zona rural dos municípios de naturalidade enquanto no município de procedência
80,92% dos Hepatoesplênicos e 50% dos Hepatoinstestinais localidade urbana. Nas localidades de
naturalidade observou-se carência no serviço de água encanada, uma vez 90% pacientes utilizavam a
água do rio, 94,44% não tinham esgoto encanado no local de naturalidade. No local de procedência,
64,41% dos participantes apresentavam abastecimento de água feito por rede pública e 97% dos

participantes do afirmaram possuir abastecimento de água por rede pública no local de procedência.
Este estudo mostrou que a EM é uma doença importante na Zona da Mata, entretanto, notou-se que a
concepção da EM como doença rural não pode ser reafirmada, uma vez que os indivíduos infectados
foram encontrados atualmente nas zonas urbanas das cidades em que residem. Fatores como
movimentos migratórios de pessoas provenientes de regiões endêmicas e precariedade do
saneamento ambiental e domiciliar que como visto nos resultados sobre as variáveis ambientais, são
potenciais mantenedores de casos de EM.
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Resumo
A esquistossomose mansônica é desencadeada por infecções provocadas pelo platelminto trematódeo Schistosoma mansoni, sendo ela
uma das principais parasitoses que acometem a população Brasileira. Essa doença quando manifestada em seu quadro crônico,
apresenta-se como a principal responsável para aparição de complicações hepáticas graves, tais como a hipertensão portal. O presente
trabalho possui como intuito uma revisão literária acerca do mecanismo fisiopatológico da hipertensão portal em pacientes acometidos
por esquistossomose decorrentes de infecção por Schistosoma mansoni. Quanto ao método utilizado nesse estudo, optou-se por uma
revisão literária descritiva, tendo como fonte de consulta as bases de dados NCBI Pubmed, Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS). Para tal foram utilizados como descritores os termos:
complicações hepáticas, esquistossomose mansônica, hipertensão portal e infecção por Schistosoma mansoni, tendo como critério de
inclusão a prevalência dos descritores citados e publicações realizadas entre 2005 e 2017, de modo que ao final foram selecionados
nove artigos que obedeceram aos critérios de inclusão. Observou-se que a hipertensão portal é um dos principais achados em pacientes
com quadro crônico de esquistossomose mansônica, sobretudo após o surgimento da forma hepatoesplênica compensada da
parasitose. O mecanismo fisiopatológico que explica a correlação ente hipertensão portal e esquistossomose mansônica, pauta-se
principalmente na compreensão do ciclo vital parasitário, em que o acúmulo de ovos liberados pelas fêmeas do parasita Schistosoma
mansoni no espaço portal hepático desencadeia um mecanismo reativo de caráter inflamatório responsável por ocasionar a formação de
lesões granulomatosas na região hepática, o que posteriormente ocasiona o surgimento de minúsculas lesões nos hepatócitos da área
vascular portal e a aparição de lesões fibróticas na mesma região, sendo essa última o fator desencadeante para as principais
complicações decorrentes da hipertensão portal esquistossomótica, como varizes esofágicas, hepatoesplenomegalia e ascite. Neste
sentido, foi evidenciado que o surgimento de hipertensão portal em pacientes esquistossomóticos está correlacionado ao modo como o
parasita lesiona as células hepáticas e como esta agressão repercute de forma clínica no organismo dos indivíduos infectados.
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Resumo
A esquistossomose afeta mais de 200 milhões de pessoas, e tem como tratamento o Praziquantel. Este só é efetivo em
vermes adultos, e o uso mono quimioterápico aumenta o risco do surgimento de linhagens resistentes, enfatizando a
necessidade da busca por drogas alternativas. O sequenciamento do genoma do S. mansoni possibilitou a busca por novas
drogas através da predição de vias e produtos gênicos. Uma das estratégias visa reposicionar inibidores de enzimas
epigenéticas humanas para o desenvolvimento de novos tratamentos. O objetivo deste trabalho foi explorar o potencial de
histona demetilases de S. mansoni como alvo de drogas. Para tanto, foram realizadas metanálises transcriptômicas,
identificando 7 histona demetilases putativas que têm picos de expressão em esquistossômulo e vermes adultos. Em seguida,
análises de docagem molecular foram utilizadas para selecionar o alvo com maior drogabilidade à inibidores existentes. A
histona demetilase KDM6, que remove a marca H3K27me3, se mostrou o melhor alvo potencial em S. mansoni ao inibidor
GSK-J4. Ensaios in vitro demonstraram que o composto reduz a motilidade e induz a morte dos vermes de maneira dose e
tempo dependente. Foi observada uma taxa de morte de 70% e 100% após a exposição de vermes adultos a 20 mM de GSKJ4 por 48h e 72h, respectivamente. Dados de viabilidade de esquistossômulos após tratamento com GSK-J4 revelaram um
CI50 de 3,25 mM e CI90 de 6,9 mM após 24h de tratamento. Análises de Western blot não revelaram alterações na marca
H3K27me3 após tratamento com GSK-J4, sugerindo efeito inespecífico. Para avaliar os mecanismos envolvidos na morte dos
parasitas, foram feitas microscopia eletrônica de varredura (MEV) e confocal dos vermes adultos, após exposição a droga. A
MEV demonstrou aparência helicoidal nos vermes machos, e tegumento preservado após o tratamento, sugerindo alterações
nas fibras musculares. As fêmeas apresentaram o corpo mais alongado, com perda da estrutura de sustentação. Finalmente,
a marcação dos vermes com Faloidina-FITC confirmou alterações nas fibras musculares após exposição ao GSK-J4. Os
resultados apontam algumas limitações da utilização da docagem molecular como ferramenta para determinação de alvos
moleculares a drogas. Apesar de não inibir a enzima KDM6, o composto GSK-J4 apresenta atividade esquistomicida em
esquistossômulos e vermes adultos. Novos estudos devem ser feitos para elucidar os mecanismos de morte mediada pelo
GSK-J4 e seu potencial quimioterápico.
Palavras-chaves: H3K27me3, inibidor de histona demetilase, quimioterapia, reposicionamento de drogas, Schistosoma
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IMPACTO DE HAPLÓTIPOS E POLIMORFISMOS ÉXON 1 MBL NA GRAVIDADE DA FIBROSE
PERIPORTAL NA ESQUISTOSSOMOSE MANSONI
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Resumo
Introdução: A esquistossomose mansoni é uma doença tropical provocada por platelmintos do gênero schistosoma que possui alta
endemicidade no estado de Pernambuco, acarretando um número expressivo de formas graves e óbitos. A lectina ligante de manose
(MBL) é uma proteína sintetizada pelo fígado e sua resposta imune e polimorfismos no promotor e região èxon 1 do gene MBL,
estiveram associados com o desenvolvimento de fibrose hepática. Objetivos: verificar associação entre os polimorfismos da região
Éxon1 (52,54,57) e regiões promotoras (-550 H/L,-221 X/Y) do gene MBL2 e fatores clássicos (idade, sexo, alcoolismo, exposição e
tratamento específico) estão associados com a gravidade da Fibrose periportal(FPP) e se estes polimorfismos interferem na expressão
de MBL em indivíduos infectados pelo Schistosoma mansoni, no estado de Pernambuco, Nordeste Brasil. Método: Neste estudo
transversal, foram genotipados polimorfismos do gene MBL2 pela técnica PCR RT em 183 indivíduos brasileiros infectados com
Schistosoma mansoni, com diferentes padrões de FPP. Resultados: Não houve associação entre os fatores clássicos, polimorfismos do
gene MBL2 e dosagens séricas de MBL com padrão de FPP. Encontrou-se uma associação de risco entre os haplótipos de expressão
intermediária de MBL e a gravidade da FPP, bem como, os níveis de MBL foram maiores em indivíduos com FPP avançada. Houve
associação de risco entre os haplótipos de alta expressão de MBL e uma associação de proteção entre o genótipo A/O Éxon 1 e os
níveis séricos elevados de MBL, respectivamente. Discussões: No presente estudo encontrou-se que os níveis séricos de MBL foram
maiores nos indivíduos com FPP avançada comparados aos indivíduos com FPP moderada ou sem fibrose. Polimorfismos de MBL têm
sido reportados em estudos com outras hepatopatias e resultados semelhantes foram encontrados. Ao estudar crianças com hepatite B,
EDEMIR et al encontrou que o genótipo de expressão baixa de MBL(OO), esteve associado á gravidade na fibrose hepática nesses
indivíduos. PEDROSO et al, encontrou que os genótipos de expressão intermediária de MBL( YA/YO) foi mais frequente nas crianças
com hepatite C crônica comparados aos controles, evidenciando que estes genótipos estão envolvidos na patologia dessa doença e
consequentemente em sua gravidade. Conclusões: Os resultados sugerem que o polimorfismo Èxon 1 e haplótipos MBL estão
associados a gravidade da FPP na população brasileira.
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Resumo
Existem seis espécies de Schistosoma, entretanto, somente o S. mansoni existe na América do Sul e Central. O tráfico de escravos foi o
evento introdutor da esquistossomose no Brasil. Devido as condições climáticas favoráveis, o parasita reproduziu-se com facilidade,
constituindo hoje um problema de saúde pública principalmente nas regiões nordeste e sudeste do país. Associado a longevidade dos
vermes, que podem viver por décadas, e ao alto número de postura de ovos, em média 300 por dia, a falta de saneamento básico, os
numerosos recursos hídricos disponíveis e o estilo de vida da população contribuem para a disseminação do parasita. A transmissão da
doença envolve um hospedeiro intermediário, os caramujos aquáticos, que adquirem os ovos liberados pelas fezes do homem infectado.
Uma vez contaminado, o caramujo excreta larvas infectantes para o homem. No organismo humano, os vermes se alojam nos vasos
mesentéricos e se reproduzem, os ovos não eliminados produzem nódulos cicatriciais nos órgãos em que se depositam. A doença pode
evoluir de forma assintomática ou extremamente grave, a depender de sua localização. Trata-se de um estudo descritivo transversal
realizado através da busca de dados secundários da base nacional do SINAN, disponíveis através do Departamento de Informática do
SUS (DATASUS), visando identificar o número de notificações de esquistossomose por faixa etária. A pesquisa identificou um total de
626 casos notificados de esquistossomose de 2008 a 2017 em Alagoas, destes, 376 ocorrem em pessoas de 20 a 59 anos. Verifica-se,
portanto, que mais da metade dos casos notificados de esquistossomose ocorreram na população adulta. Isso pode estar associado ao
tipo de ocupação exercida, trabalhos que envolvam atividades em coleções aquáticas por exemplo. Como a esquistossomose está
aliada a falta de saneamento básico e hábitos de vida da população, entende-se que afeta em maior proporção a população que não
dispõe desses recursos. Diante disso, vale ressaltar a importância da educação em saúde sobre o modo de transmissão e disseminação
da doença, para essa faixa etária da população. São adultos jovens que além de afetados são propagadores da doença. Associado à
educação em saúde, estratégias de controle dos hospedeiros intermediários são sempre válidas para o controle da disseminação dos
parasitas. E, sobretudo, é imprescindível proporcionar o tratamento adequado para esses pacientes.
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Resumo
Estima-se que quase 6 milhões de pessoas em todo o mundo estejam infectadas por Schistossoma mansoni. A prevalência é
grande em estados do nordeste, em especial, no estado de Sergipe e aumenta com a idade, atingindo maior valor expressivo
aos 10 a 20 anos. A avaliação através de métodos quantitativos que determinam a intensidade da infecção aponta que cargas
mais intensas de vermes são identificadas em faixas etárias menores, possuindo um risco maior de sequelas agudas e
crônicas. Esta revisão tem como objetivo delinear predisposição à esquistossomsoe com a finalidade de ser uma atualização
da situação epidemiológica da doençaem Sergipe. Assim, neste estudo, um revisão sistemática da literatura foi realizada nas
bases MEDLINE e Pubmed para os idiomas inglês e português, de base humana. Artigos investigando a predisposição a
infecções por estes trematodos em Sergipe, publicados de janeiro de 1980 até abril de 2018. Descritores para prevalência de
esquistossomose e os testes estatísticos usados para determinar sua presença foram sumarizados. Termos de pesquisa
foram (esquistossomose OR Schistosoma AND SERGIPE). Os artigos incluídos foram analisados em detalhe, mas com dois
critério de inclusão. Em primeiro lugar, o texto completo tinha de ser disponível. Em segundo lugar, nos estudos tinha que ter
pelo menos 10 pessoas para permitir poder suficiente em qualquer análise estatística realizada. No total, 19 artigos foram
identificados, resumindo os resultados de 09 estudos. Evidência de alta prevalência à infecção por Schistossoma foi
identificada. Em crianças encontraram maior predisposição que adultos. Quanto ao gênero, mulheres estavam menos
vulneráveis ou tinham risco equiparado à infecção que os homens. Quanto aos fatores de risco, falta de saneamento e
contato com águas naturais foram os que mais se repetiram. Fatores ambientais influenciam de forma marcante no
estabelecimento da doença, devido às características do ciclo evolutivo do parasito que requer a eliminação de ovos das
fezes no meio ambiente, isto explica em parte, as baixas prevalências no Centro-Sul e Médio Sertão Sergipano, regiões de
clima semiárido no estado. O controle da transmissão vai além do diagnóstico e tratamento, é preciso instalação de água e
esgoto nas casas, mudanças no meio ambiente, educação sanitária continuada, combate aos caramujos. Portanto, esta
revisão encontrou evidências consistentes de vulnerabilidade às infecções por esquistossomose no estado de Sergipe.
Palavras-chaves: esquistossomose, revisão sistemática, epidemiologia
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INFECÇÃO POR SCHISTOSOMA MANSONI DURANTE A GESTAÇÃO: ASPECTO IMUNOLÓGICO
DA CRIANÇA
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Resumo

É indiscutível que a esquistossomose é um grande problema de saúde pública nas regiões tropicais e
subtropicais do mundo. A doença é uma infecção parasitária causada pelo trematódeo Schistosoma
mansoni, que pode ser considerado um helminto adaptado à espécie humana, isso devido a ter
desenvolvido distintos mecanismos de ocultação ao sistema imune, como: anexação de antígenos do
hospedeiro a própria membrana plasmática, liberação de proteases, interleucinas que tem atividade
inativadora de macrófagos e entre outras que dificultam uma resposta imune. No entanto, pesquisas
estudam a possibilidade de uma sensibilização imune de fetos de gestantes afetadas pelo parasita
através da circulação fetal. O objetivo desse estudo é relatar os aspectos imunológicos do feto contra
esquistossomose em gestantes patogênicas. Trata-se de uma revisão literatura, na qual se utilizou os
bancos de dados SciELO e Science direct como fonte de consulta, onde foram analisados 13 artigos
nos idiomas português e inglês dos anos de 2014 a 2017, sendo que os de menor relevância foram
descartados. A infecção por S.mansoni durante a gravidez em virtude do seu mecanismo de ação,
tem como consequência o desenvolvimento de uma gestação de risco. Ainda assim, o sistema imune
materno atua através de células T CD4 em resposta imune a regulação de Th2 e Th1, que são
essenciais para evitar a má formação fetal. Além disso, a placenta desempenha um papel importante
nos mecanismos de tolerância para o feto, isso por ter um ambiente rico em citocinas reguladoras que
ativam o sistema imune fetal, dessa forma, permitindo a circulação de células do embrião no sangue
da mãe, o que gera a modulação de uma resposta imune materna para autoantígenos; sendo assim, o
feto adquire antígenos que reconhecem o anticorpo do helminto, gerando uma resposta imune
evitando a infecção. Portanto, levando em consideração esse aspecto, a circulação que estabelece
uma comunicação entre o feto e a mãe é de inestimável importância para a ativação do sistema
imunológico fetal através dos autoantigenos e reconhecimento do anticorpo parasitário evitando a
esquistossomose.
Palavras-chaves: Esquistossomose, Gestação, Sistema imunológico fetal

INTEGRAÇÃO ENTRE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO BÁSICA E ASSISTÊNCIA
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PACIENTES COM ESQUISTOSSOMOSE NO MUNICÍPIO DE GRAVATÁ, PE
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Resumo
INTRODUÇÃO:A esquistossomose mansônica é uma doença infecto parasitária que pode evoluir desde formas
assintomáticas até formas clínicas extremamente graves. O Estado de Pernambuco ainda é considerado a Unidade Federada
do Brasil com maior grau de endemicidade para a esquistossomose. O município de Gravatá- PE, encontra-se a 81km da
capital e possui regiões com localidades endêmicas para a doença. Por diversos anos casos de esquistossomose eram
confirmados, porém não existia uma eficácia no processo de organização e interação entre os serviços de saúde para acolher
o paciente. OBJETIVOS:Descrever a integração entre vigilância, atenção básica e assistência farmacêutica na construção de
uma melhor rede de atenção a saúde para pacientes com esquistossomose no município de Gravatá, PE.
METODOLOGIA:Baseado no princípio da co-responsabilidade, foram (re)definidos os papéis de cada profissional dos
serviços de saúde, incluindo equipe de USF, assistência farmacêutica, agente de combate as endemias (ACE) e

coordenações municipais, envolvidos no controle da esquistossomose. Neste momento de reogarnização do processo de
trabalho, foram discutidas as atribuições e pactuações, definidos os fluxos de assistência ao paciente na rede municipal, além
de orientações para os encaminhamentos à referência estadual. Com relação às atividades de rotina implantadas, foi
estabelecida a busca ativa dos casos por localidade, tempo de recolhimento das amostras, tempo de processamento, análise
e entrega dos resultados e agendamento de avaliações clínicas e de cura dos pacientes. RESULTADOS E DISCUSSÃO:Com
relação a busca ativa a partir desta integração de serviços ampliou-se as áreas de abrangência, partindo de 08 localidades
trabalhadas em 2016 (02 casos positivos, prevalência de 2,4%) para 15 em 2017 (06 casos positivos, prevalência de 7,2%),
além de sensibilização na detecção de casos graves (03 casos) e encaminhamento para referência estadual. Notou-se uma
melhor eficácia nas atividades programáticas enfatizadas pela adesão dos profissionais da atenção básica no trabalho
integrado com a vigilância em saúde, com destaque para a resolutividade das ESFs no diagnóstico e tratamento dos
casos.CONCLUSÃO:A organização e integração dos serviços de saúde no município refletiu de forma positiva no processo de
construção de uma melhor rede de atenção a saúde aos pacientes de esquistossomose, empoderando os profissionais de
saúde e promovendo uma ampliação nas áreas de controle deste agravo.
Palavras-chaves: Vigilância em Saúde, Atenção Básica, Assistência Farmacêutica, Esquistossomose
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Resumo
A esquistossomose é uma doença parasitária, causada pelo verme Schistossoma mansoni. A fase inicial da doença, em geral, é
assintomática. Entretanto, se não tratada a infecção inicial pode evoluir para formas clínicas graves, podendo chegar ao óbito. De
acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que a mesma acomete cerca de duzentos milhões de pessoas em todo
o mundo, destacando o Brasil como o país que apresenta altas prevalências e expansão de ocorrência desta parasitose. Pernambuco
aparece entre os estados com maior grau de endemicidade para a esquistossomose, o que pressupõe gastos em relação a doença. O
estudo tem como objetivo demonstrar o perfil das internações e os valores dos serviços hospitalares referentes a esquistossomose no
estado de Pernambuco. Foi desenvolvido um estudo descritivo, com dados do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único
de Saúde (SIH/SUS), disponíveis no DATASUS, relativo à esquistossomose, nos anos 2010 a 2017. Para analisar os dados foi utilizado
o Programa Microsoft Office Excel. No período pesquisado houveram 397 Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), dos quais
196(49,4%) eram do sexo feminino e 201(50,6%) masculino, o grupo etário de 50 a 79 anos corresponde a 55,66% da demanda.
Durante os anos pesquisados o valor total de recursos financeiros gasto foi de R$136.378,19. A média anual foi R$17.047,27(±
R$2.020,00). Os casos mais graves da doença e que requerem uma assistência hospitalar especializada, são caracterizados pelo
aumento do volume do abdômen, conhecido popularmente como barriga d’água ou outras condições menos frequentes como
hipertensão pulmonar grave e paralisia de membros inferiores. Se comparado com os dados do país, Pernambuco corresponde a 24%
dos casos de internamento. Frente aos dados apresentados, e em detrimento ao número de casos e valor gasto, observa-se a gravidade
da doença, se fazendo necessário o fortalecimento de ações intersetoriais e no âmbito da atenção básica. Uma vez que internações e
óbitos por uma doença parasitária, negligenciada, prevenível e sensível à atenção primária devem ser consideradas como expressão de
iniquidade tanto nas ações de saúde como de iniquidade social.
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Resumo
Introdução: Recife não é contemplada pelo Programa de Controle da Esquistossomose, por não ser área endêmica em Pernambuco e
não existir nenhum registro de transmissão ativa na cidade. A presente investigação se justifica diante do registro em literatura
informando 5 casos autóctones da doença para esta localidade. Objetivos: Investigar a autoctonia dos casos e óbitos por
esquistossomose na cidade do Recife, no período de 2005 a 2013. Metodologia: Estudo descritivo de base populacional através do
levantamento de dados secundários: (1) óbitos tendo como causa básica a esquistossomose registrados no Sistema de Informação
sobre Mortalidade entre 2005-2013 e (2) casos de esquistossomose notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
entre 2007-2013. Realizou-se a busca ativa dos familiares dos óbitos para investigar a autoctonia do local do óbito, possível local de
contaminação e para complementar os dados sócio econômicos relativos ao caso de óbito. Resultados: No SIM foram identificados 297
óbitos por causa básica de esquistossomose sendo realizada a busca ativa de 130 familiares desses óbitos. Em média ocorreram 33
(Desvio Padrão=5,34) óbitos anuais por esquistossomose em Recife. No SINAN foram identificados 388 casos esquistossomóticos
atribuídos na cidade do Recife. Os familiares informaram que 90,0 % dos óbitos residiram anteriormente em município não endêmico
para a doença e veio para o Recife por razões familiares, seguido de oportunidade de trabalho e que 50,8% tiveram exposição ao
Schistosoma mansoni em municípios endêmicos nas atividades aquáticas de lazer. 51,5% dos óbitos investigados pertence ao sexo
feminino, 44,6% eram brancos, 45,4% casados, 36,2% possuíam faixa etária de 70 a 79 anos, 53,1% possuíam renda familiar inferior a
um salário mínimo, 41,5% eram analfabetos, 61,5% estudaram em escola pública, 67,7% não possuíam plano de saúde e 90% dos
indivíduos residiram no Recife mais de 10 anos (média de 22 anos). A variável “local de infecção” existente no SINAN e no SIM informa
respectivamente que 23,8% e 20,8% dos óbitos têm o Recife como município de infecção. Conclusão: A investigação sobre a
autoctonia dos óbitos por esquistossomose aponta uma parcela de indivíduos que, mesmo tendo história de exposição em municípios
endêmicos, residiram muito tempo na cidade do Recife e mesmo assim evoluíram para a fase crônica da doença com desfecho para o
óbito. E que a maioria dos óbitos registrados no SIM, não foi notificada no SINAN.
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Resumo
A esquistossomose ainda continua sendo um problema de saúde pública em Alagoas. Diante disso, o objetivo desse trabalho
foi descrever o perfil epidemiológico da esquistossomose nos municípios da 7º região de saúde de Alagoas, entre os anos de
2010 a 2015, segundo os dados do Sistema de Informação do Programa de Controle da Esquistossomose – SISPCE. Tratase de uma pesquisa de caráter descritiva que foi executada a partir dos dados obtidos por meio do SISPCE, referente a 7ª
Região de Saúde de Alagoas. Os dados foram coletados para as seguintes variáveis: positividade da doença, intensidade da
infecção, quantidade de caramujos coletados e a taxa de infecção destes moluscos. Os dados disponíveis no SISPCE
mostram que a média de positividade para a região, no período em análise, foi de 4,5%, tendo sido o ano de 2010 o de maior
índice (5,19%) e o ano de 2015 o menor (3,75%). Dos 17 municípios da região estudada, três apresentaram alto índice de
positividade no período, Girau do Ponciano (13,03%), Lagoa da Canoa (8,80%) e Feira Grande (8,35%). Em relação a
intensidade da infecção dos 4.580 indivíduos analisados 2.914 (63,62%) apresentaram infecção leve, 1.490 (32,53%) infecção
moderada e 176 (3,84%) infecção intensa. A atividade de malacologia foi realizada em dois municípios apenas, Arapiraca e
Lagoa da Canoa, tendo sido coletado, no geral, 2.560 caramujos da espécie B. glabrata, 16 da espécie B. straminea e 4
caramujos da espécie B. tenagophila. Apenas 134 espécimes de B. glabrata estavam positivos para o Schistosoma mansoni,
o que representa uma taxa de 5,4% de positividade. Portanto,apesar dos esforços a esquistossomose ainda permanece de
forma endêmica na 7ª região de saúde do estado de Alagoas. Além disso faz-se um alerta para as autoridades de saúde, pois
há registros no SISPCE da captura de caramujos da espécie B. tenagophila na região.
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Resumo
Pernambuco foi o primeiro estado brasileiro a desenvolver um programa específico com a finalidade de reduzir ou eliminar
doenças transmissíveis negligenciadas, o Programa Sanar. Ele foi desenvolvido pela Secretaria Executiva de Vigilância em
Saúde, lançado oficialmente em 6 de maio de 2011, e busca enfrentar as seguintes doenças: tuberculose, hanseníase,
esquistossomose, doença de chagas, leishmaniose, filariose, geo-helmintíases e tracoma. Entre as estratégias gerais do
programa estão a gestão, vigilância em saúde, assistência à saúde e educação em saúde. Dessa forma, essa pesquisa
objetiva comparar a incidência das internações hospitalares por esquistossomose no estado de Pernambuco antes e após a
implantação do Programa Sanar. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa,
cujos dados foram obtidos por meio de consulta à base de dados do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), nas
informações de saúde (TABNET) epidemiológicas e de morbidade, disponibilizados pelo Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS). A amostra utilizada incluiu os casos presentes na lista de morbidade do CID-10,
utilizando o CID-B65.9, correspondente a esquistossomose não especificada. A faixa etária analisada consistiu em indivíduos
de todas as idades. Foram colhidos dados referentes ao número de internações em âmbito estadual, no período de 2009 a
2017. Por se tratar de um banco de domínio público, não foi necessária a submissão desse trabalho ao Comitê de Ética em
Pesquisa. Os resultados mostraram um total de 486 internações no período analisado, o que corresponde a uma média de 54
internações por ano. A cidade de Recife é responsável por 46% do total de internações. O maior número de internações foi
observado em 2009 (89 internações). Esse valor caiu 17% em 2010. O primeiro quadriênio de atuação do Programa Sanar foi
de 2011-2014 e houve redução de 44,5% das internações nesse período em comparação ao ano de 2010. O segundo
quadriênio é de 2015-2018 e pode-se observar que o número de internações em 2017 já é 24% menor que em 2014. A
redução total no número de internações a partir de 2010, um ano antes do lançamento do Programa Sanar, até 2017 foi de
58%. Apesar das evoluções obtidas com o Programa Sanar, Pernambuco continua sendo a unidade federada do Brasil com
maior grau de endemicidade para a esquistossomose e investimentos para melhoria nos serviços de saúde e educação são
necessários.
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Resumo
Introdução: Devido a condições insalubres o Recife registra um número considerável de criadouros de vetores da esquistossomose
justificando uma avaliação de riscos como ferramenta de diagnóstico para a vigilância ambiental detectar áreas vulneráveis à
transmissão da doença. Objetivo: Construir uma matriz de risco ambiental como instrumento epidemiológico capaz de detectar
potenciais focos para transmissão da esquistossomose em áreas urbanas. Métodos: Para avaliar riscos ambientais, de saúde e
antrópicos foi utilizada a metodologia de avaliação de risco (Freitas, 2002): (I) Identificação do perigo - criadouros com caramujos e
fatores ambientais favoráveis; (II) Avaliação de dose-resposta - no de pessoas com SM no SINAN; (III) Avaliação de exposição - perigos
ambientais relacionados à exposição humana e (IV) Caracterização dos riscos – graduados e categorizados por meio da matriz. Um
inquérito malacológico em 2017 identificou os criadouros do Recife e coletou variáveis biológicas, ambientais e antrópicas com influência
sobre a qualidade dos habitats dos vetores. Os indicadores de risco foram construídos e ponderados por parâmetros biológicos e
sanitários dos ambientes, configurando sua qualidade como bons criadouros. A influência das variáveis independentes sobre “caramujos
com DNA de SM” foi verificada por regressão logística identificando relações significantes entre elas. Resultados: As informações da
Matriz foram categorizadas em 3 grupos – ambiental, biológico e sanitário – valoradas para presença (1) ou ausência (0) no modelo de
regressão que relata a influência da presença de fezes e no caramujos no risco da exposição e infecção humana e transmissão da
doença. A Odds Ratio de cada variável determinou o peso de chance de ocorrência de caramujos com DNA de SM nos criadouros e a
que mais contribuiu foi o no de caramujos (p < 0,01). Todas as informações podem ser visualizadas na forma de uma matriz onde cada
criadouro recebe uma pontuação simbolizando seu risco para transmissão da doença em localidades do Recife. Conclusão: O estudo
ressalta a praticidade de construção de uma matriz de risco como um instrumento epidemiológico simples para um rápido diagnóstico da
situação malacológica e ambiental em esquistossomose. Essa ferramenta de diagnostico epidemiológico poderá ser adaptada para
smartphones simplificando seu manuseio para a vigilância em saúde.
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Resumo
A esquistossomose mansônica é uma parasitose crônica que acomete cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil e 200 milhões de
pessoas no mundo. A fisiopatologia consiste em alterações vasculares no sistema porta do aparelho digestivo gastrointestinal, podendo
atingir o sistema nervoso central (SNC) em casos mais graves. A Neuroesquistossomose (NE) é caracterizada pelo comprometimento
neurológico causado pela presença dos ovos ou vermes adultos do helminto Schistosoma mansoni, espécie endêmica no Brasil, os
quais podem ser encontrados no parênquima cerebral, medular ou espaço subaracnóideo. O acometimento do SNC na
esquistossomose mansônica, em geral, se manifesta clinicamente com quadro medular, caracterizando a mielite esquistossomótica. A
descrição da patogenia e das manifestações clínicas torna-se relevante para os profissionais de saúde, no auxilio do diagnóstico e do
tratamento precoce. Nesse trabalho de revisão bibliográfica, pretendeu-se identificar os mecanismos patogênicos e as manifestações
clínicas da Mielite esquistossomótica. A composição do estudo científico resultou da compilação de oito artigos publicados em revistas
brasileiras e internacionais, entre os anos de 2010 a 2018, através do Google Acadêmico, PUBMED, LILACS, e do Portal do Ministério
da Saúde. Acredita-se que Schistosoma mansoni alcança o SNC através de dois mecanismos: no primeiro, os ovos são conduzidos
através dos plexos de Batson, nos quais existem anastomoses desprovidas de válvulas entre as veias pélvicas e os plexos
perimedulares, no segundo mecanismo, os vermes adultos migram de maneira anômala e eliminam grande quantidade de ovos no
interior dos vasos do sistema nervoso. As manifestações clínicas são diversas, sendo frequente a tríade prodrômica com dor lombar,
alterações de sensibilidade de membros inferiores e disfunção urinária. Estas manifestações surgem de forma aguda e subaguda, com
piora progressiva e acumulativa de sinais e sintomas, e em torno de 15 dias é instalado o quadro clínico neurológico completo. Portanto,
ressalta-se a importância do diagnóstico precoce, seguido da intervenção medicamentosa a fim de minimizar os danos teciduais, as
sequelas neurológicas, e consequentemente o risco de óbito.
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Resumo

A esquistossomose mansônica, no Brasil, constitui um sério problema de saúde pública, que pode
levar a consequências graves, como comprometimento do sistema nervoso central. Diante da
gravidade e maior frequência das formas medulares da esquistossomose, tornam-se cada vez mais
necessárias investigações clínico-laboratoriais em pacientes com quadro clínico sugestivo. A
descrição do caso do paciente em estudo torna-se relevante para os profissionais de saúde,
auxiliando no diagnóstico e tratamento precoces. W.T.M., 30 anos, relatou dor lombar, irradiada para
os membros inferiores, paraparesia e retenção urinária, 60 dias após banho de rio. Cerca de 12 dias
após o início dos sintomas e diversas passagens por hospitais, os exames foram compatíveis com
mielite transversa esquistossomótica, ficando o paciente internado, em uso de corticoesteroides e
praziquantel. Apresentou melhora progressiva do quadro, porém persiste, até hoje, com paraparesia,
dores neuropáticas e bexiga e intestino neurogênicos. A mielorradiculopatia esquistossomótica é a
forma ectópica mais grave e incapacitante da infecção pelo Schistosoma mansoni. As manifestações
clínicas são diversas, sendo frequente a tríade prodrômica: dor lombar, alterações de sensibilidade de
membros inferiores e disfunção urinária. Estas manifestações surgem de forma aguda e subaguda,
com piora progressiva e acumulativa de sinais e sintomas, e em torno de 15 dias é instalado o quadro.
O diagnóstico se baseia na tríade: manifestações clínicas, exclusão de outras causas de mielopatia e
presença da infecção pelo S. mansoni. O tratamento é baseado em medidas específicas contra o
parasito, profiláticas das possíveis complicações e abordagem multidisciplinar. O diagnóstico de
mielite esquistossomótica deve ser sempre lembrado quando houver quadro neurológico suspeito e

antecedente epidemiológico de esquistossomose, para a realização de tratamento adequado,
evitando-se sequelas. O combate a esta doença deve se basear nas medidas de saneamento básico
e de educação sanitária.
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Resumo
A Esquistossomose é uma doença infecto-parasitária causada pelo Schistosoma mansoni e cujo vetor é o caramujo do
gênero Biomphalaria. No Brasil, estima-se que 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de transmissão da doença.
Objetivou-se analisar a evolução temporal das taxas de mortalidade e internações, bem como o percentual de positividade
nos estados do Nordeste brasileiro entre 1996 e 2015. Trata-se de um estudo ecológico. Os dados foram obtidos no
DATASUS e IBGE. Para a análise, aplicou-se o modelo de regressão segmentada (joinpoint regression). Calculou-se o APC
(Annual Percent Change) com Intervalo de Confiança 95% (IC 95%). A tendência foi classificada em crescente, estacionária
ou decrescente. Significância 5%. A região Nordeste apresentou tendência decrescente para o percentual de positividade
(APC: -4,7|IC: -5,4; -3,9) e para a taxa de internação (APC: -17,7|IC: -23,1; -11,9), e tendência estacionária para a mortalidade
(APC: -0,8|IC: -2,0; 0,5). O percentual de positividade apresentou tendência crescente nos estados de PE (APC: 35,1|IC: 26,6;
44,2) e AL (APC: 27,7|IC: 23,8; 31,7), ao passo que em SE (APC: -27,4|IC -30,7; -23,9), BA (APC: -25,6|IC: -32,1; -18,6) e MA
(APC: -3,4|IC: -5,1; -1,7) houveram tendências decrescentes. A taxa de internação mostrou tendência decrescente em AL
(APC: -32,8|IC: -39,5; -25,2), CE (APC: -24,0|IC: -40,8; -2,4), BA (APC: -19,4|IC: -25,2; -13,3), SE (APC: -18,6|IC: -28,3; -7,6)
e PE (APC: -13,2|IC: -15,4; -11,0). Na taxa de mortalidade, CE (APC: -7,2|IC: -11,9; -2,3) e AL (APC: -5,1|IC: -8,1; -2,1)
apresentaram tendências decrescentes, enquanto SE (APC: 4,1|IC: 1,0; 7,3) e BA (APC: 2,9|IC: 1,4; 4,4) apresentaram
tendências crescentes. A ausência de dados sobre mortalidade e internações inviabilizou a análise do Piauí. O MA não
apresentava dados sobre internações. As particularidades em cada estado podem estar relacionadas com os aspectos
sociais, econômicos e ambientais. Assim, intervenções devem ser adaptadas a essas realidades e baseadas em prioridades.
Pode concluir que a doença ainda é um problema de saúde persistente no Nordeste, embora avanços sejam observados no
que diz respeito à internação, percentual de positividade e mortalidade. Os estados de PE e AL apresentam transmissão ativa
e SE e BA apresentam crescimento da mortalidade.
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Resumo
A esquistossomose é uma doença infecto parasitária causada pelo Schistossoma mansoni. É considerada pela OMS a
segunda doença parasitária de maior importância no mundo com mais de 200 milhões de casos. Por outro lado, o HIV é um
retrovírus que infecta linfócitos T CD4+. O portador do vírus exibe imunodepressão da resposta adquirida, interferindo no
curso natural de outras doenças infecciosas. Portanto, o relato deste caso objetiva demonstrar as alterações imunológicas da
coinfecção entre HIV e esquistossomose. O paciente foi voluntário de uma pesquisa sobre alergias, porém por ser uma
pessoa vivendo com HIV foi excluído. A partir disso, buscou-se seu prontuário nos serviços de atendimento. Em outubro de
2014, R.V.S, sexo masculino, 19 anos, solteiro, heterossexual, natural e procedente de Cabo de Santo Agostinho-PE,
procurou a UBS queixando-se de febre, odinofagia e diarreia há 15 dias. Nos últimos 03 dias apresentou tosse produtiva,
dispneia e taquicardia aos moderados esforços; perda de 07 kg, cefaleia e febre alta. Relata banho de rio em região endêmica

para o S. mansoni, iniciou vida sexual aos 13 anos, atualmente tem múltiplas parceiras e mantém relações sem proteção. Ao
exame: EGR, adenopatia e rash cutâneo, enantema com lesões esbranquiçadas em orofaringe. ACV: RCR-2T, BNF, S/S,
FC:110 bpm, PA:110x70 mmHg. AR: MV+, em AHT, simétrico. AGI: Fígado:5 cm do RCD. Baço:3 cm do RCE. RHA+.
Exames: Cultura de sangue total para dosagem de citocinas do perfil Th1 e Th2. Parasitológico foi positivo para o S. mansoni
com o Kato-Katz demonstrando baixa carga parasitária. Hemograma: Leucócitos totais:2500, linfócitos absolutos:750.
Sorologia para HIV:+. Carga viral inicial:1.106 cópias, Linfócitos TCD4+:321, Citocinas:IFNγ:0; TNFα:11,76; IL10:117,46; IL6:
12927,02; IL4:0; IL2:0. Foi tratado com praziquantel e iniciou terapia antiretroviral de alta eficácia. Apresentou melhora clínica,
e após onze meses repetiu hemograma: Leucócitos totais:5100; com eosinófilos: 1066. A resposta Th2 é proeminente na
defesa para a esquistossomose, contudo a imunodepressão induzida pelo HIV levou a uma redução das citocinas de perfil
Th1 e Th2 e elevação da IL10 antes da TAARV. Após tratamento, o paciente demonstrou aumento da resposta imunológica
com predomínio da resposta Th2. Em conclusão, o paciente teve diminuição das citocinas antes da TAARV, e após um ano de
tratamento para esquistossomose e o HIV apresentou intensa eosinofilia, sugerindo participação de células Th2.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A esquistossomose é uma doença parasitária, causada pelo trematódeo S.mansoni.
Segundo a OMS, é a segunda doença parasitária de importância, com mais de 200 milhões de casos
no mundo. No Brasil a doença é detectada em todas as regiões do país. OBJETIVO: Demonstrar a
coinfecção entre tuberculose e esquistossomose, e descrever seus principais achados imunológicos.
MÉTODO: A paciente foi voluntária de uma pesquisa sobre alergias. A partir disso, buscou-se seu
prontuário nos serviços de atendimento. RELATO: Em abril de 2015, E.S.L, sexo feminino, 29 anos,
parda, casada, natural e procedente de Jaboatão dos Guararapes – PE. Procurou a UBS queixandose de emagrecimento (8kg em 2 meses), tosse com sangue, febre alta vespertina, toracalgia direita e
sudorese noturna. Relatou ainda, estar grávida e que não havia realizado nenhuma consulta de prénatal. Ao exame físico a paciente encontrava-se em estado geral regular, hipocorada, desidratada e
dispneica. Na ausculta pulmonar apresentou diminuição do murmúrio vesicular, roncos e estertores no
terço superior do pulmão direito. Referiu banho de rio em região endêmica para o S.mansoni, e que já
havia tido esquistossomose na adolescência. Exames solicitados: Hemograma; PPD; RX de tórax;
Baciloscopia do escarro e parasitológico de fezes. Os resultados foram: PPD: 11mm; RX de tórax:
Mostrou infiltrado e cavitação em lobo superior direito sugestivo de tuberculose pulmonar;
Baciloscopia: Positiva para BAAR; Parasitológico: Positivo para ovos de S. mansoni. Em seguida, foi
solicitado um Kato-Katz que demonstrou baixa carga parasitária: 24 O.P.G; Hemograma: Leucócitos
totais (cél/mm3): 8900; IgE total: 555; Neutrófilos: 5785; Eosinofilos: 534; Monocitos: 712, estudos das
citocinas: IFN-Gama (ng/dL): 0,47; TNF-Alfa: 9,8; IL-10: 0; IL-6: 1037,37; IL-4: 0; IL-2: 0. O tratamento
para a tuberculose foi iniciado com melhora clínica da paciente. O tratamento para esquistossomose
foi realizado após o período gestacional. DISCUSSÃO: Corroborando com os achados imunológicos
da paciente, alguns estudos sugerem que a infecção crônica por esquistossomose pode levar a uma
diminuição na produção de IFN-γ, diminuindo assim a resposta do tipo Th1, deixando o paciente mais
susceptível a infecções secundárias microbianas. CONCLUSÃO: Encontrou-se uma possível relação
entre a infecção crônica por esquistossomose e a doença por micobactérias, por afetar a
resistência/suscetibilidade do indivíduo, prejudicando assim a respostas Th1.
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Resumo
A Esquistossomose é uma doença parasitária de evolução crônica, causada pelo trematódeo Schistosoma mansoni. É um
agravo de grande importância para a saúde pública devido a sua prevalência, gravidade das formas clínicas e padrão
temporal heterogêneo. No Brasil, cerca de 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas de risco de infecção, com média de 500
óbitos anuais. Com o objetivo de apoiar a vigilância deste agravo, foram analisados os efeitos de idade, período e coorte de
nascimento (efeitos APC) na evolução temporal da mortalidade pela doença no Brasil, segundo sexo e regiões geográficas,
no período de 1980 a 2014. Os registros de óbito e dados populacionais foram extraídos do Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM/DATASUS), e corrigidos segundo óbitos por causa mal definida, idade e sexo ignorados. Modelos
estocásticos foram estimados sob o enfoque bayesiano, com os efeitos APC e o termo aleatório não estruturado,
considerando superdispersão da informação. O método determinístico INLA (Integrated Nested Laplace Approximations) foi
utilizado para inferência dos parâmetros. Dos mais de 24 mil óbitos notificados no período, a maior parte era composta por
homens e residentes da região Nordeste. Menores de 14 anos apresentaram efeito protetor para o óbito, enquanto para as
demais faixas etárias, não houve evolução temporal do óbito com o aumento da idade. Entre 1990 e 1999, houve efeito
protetor para óbito e risco nulo nos demais períodos. Entre as coortes de nascimento houve queda exponencial no risco de
óbito ao longo do tempo. O maior risco foi observado entre pessoas nascidas de 1908 a 1912, porém permaneceu alto até a
coorte de 1962. O risco de óbito maior que a unidade, segundo sexo, ocorreu entre homens de 30 a 49 anos. As regiões Sul e
Sudeste tiveram risco de óbito até 1984, Nordeste e Centro-Oeste até 1989, e Norte até 1994. As regiões também se
diferenciaram quanto às coortes de nascimento. Nascidos após 1918 apresentaram risco de óbito em todas as regiões, porém
houve efeito protetor para os nascidos após 1972. A região Sudeste apresentou queda mais lenta do risco de óbito ao longo
das gerações. O efeito observado de coorte pode ser resultante da interação da mudança demográfica populacional (efeito de
idade) e do maior acesso a serviços e tecnologia em saúde, além do impacto de medidas de controle vivenciadas por coortes
mais jovens (efeito de período).
Agência de Fomento: CNpQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
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Resumo
Introdução: As enteroparasitoses constituem um sério problema de saúde pública, principalmente nos países em desenvolvimento,
mostrando-se intimamente relacionadas às baixas condições socioeconômicas e sanitárias, tendo como complicações a desnutrição
energético-protéica e a anemia ferropriva. Estas carências nutricionais causam prejuízos ao crescimento e desenvolvimento infantil,
além de aumentar os riscos de morbimortalidade, entretanto, estudos têm demonstrado controvérsias a respeito desta relação.
Objetivo: Avaliar a associação de enteroparasitos em crianças pré-escolares e o estado nutricional delas. Metodologia: Estudo
bibliográfico e descritivo com textos coletados nas bases de dados SCIELO (Scientific Eletronic Library Online) e Pubmed selecionando
artigos em português e inglês. Após a triagem, selecionou-se 10 artigos a partir da leitura criteriosa dos artigos na íntegra. Resultados e
Discussões: Constatou-se poliparasitismo em parte significativa do estudo, porém, não se comprovou relação entre a infecção por
enteroparasitos e o estado nutricional. A anemia permaneceu significativamente associada à faixa etária, renda familiar e desnutrição
crônica, mostrando que esses fatores garantem uma maior predisposição de adquiri-la, no entanto, as helmintoses não podem ser
consideradas como fator de risco. O grau de instrução da mãe (sem escolaridade), o consumo de água não tratada e o hábito da criança
frequentar córregos, rios, riachos ou lagoa apresentaram associação com a presença de enteroparasitas e as escolas ainda apresentam
deficiência na criação de atividades educativas voltadas para o ensino da realidade local, tendo em vista a morbidade causada pelas
parasitoses e os efeitos prejudiciais da anemia e nutrição inadequada para o crescimento e desenvolvimento de crianças e
adolescentes. Conclusão: O estudo evidenciou a relação das enteroparasitoses com as precárias condições de saneamento e baixo
nível socioeconômico da comunidade, sendo necessárias medidas preventivas para combatê-la e a escola é o ambiente mais
apropriado para se abordar temas como este. Dessa forma, novos estudos são necessários para determinar como os parasitas podem
interferir no desenvolvimento físico e intelectual infantil, além de um acompanhamento mais frequente das condições de saúde da
população.
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O PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM ESQUISTOSSOMOSE
MANSONICA EM NORDESTE DO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2012 E 2016
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Resumo
A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária causada pelo schistosoma mansoni, e apresenta uma grande
importância para uma saúde publica por se tratar de uma epidemia. A região nordeste apresenta, historicamente, grande
prevalência dos casos. A manifestação clinica pode-se apresentar desde forma inespecífica como mal estar, diarreia e fadiga
até formas mais especificas como hepatoesplenomegalia. O objetivo desse trabalho foi analisar o perfil clinico-epidemiológico
dos casos notificados de esquistossomose no nordeste brasileiro, por meio do sistema de informações de agravo de
notificações com inicio entre o período de 2012 e 2016. Trata-se de um estudo transversal descrito, cujos dados foram obtidos
no Departamento de informática do SUS (DATASUS) e avaliados no que se refere ao numero de casos notificados, estado,
ano de notificação, sexo, raça, faixa etária e evolução. Foram excluídos os casos onde esses dados foram ignorados ou
deixados em branco. No período de 2012 e 2016 foram notificados 31.574 casos de esquistossomose na Brasil, sendo destes
6.140 casos no Nordeste Brasileiro e estudado o grupo amostral com 2.976 casos. O número de casos notificados de
esquistossomose, no nordeste, manteve-se constante entre os anos estudados, sendo o ano de 2015 o que teve mais casos
registrados, apresentando 746 casos. 45,79% dos casos registrados na região foram notificados na Bahia e 30,71% em
Pernambuco. Com relação a faixa etária, a maior incidência foi registrada em adultos jovens (20 a 39 anos) com 35,21%
casos seguido de adultos entre 40 e 59 anos com 28,52% dos casos. O sexo masculino foi o mais acometido com 55,40%
dos casos. As raças parda e branca foram as que registraram mais casos de esquistossomose, com 68,24% e 18,24% dos
casos, respectivamente. 86,89% dos casos evoluíram para a cura e 5,57% dos pacientes diagnosticados nas condições
estabelecidas foram a óbito pela esquistossomose. Entre os casos notificados de esquistossomose, no nordeste brasileiro, no
período analisado avaliou o predomínio do sexo masculino, adultos jovens e da raça parda. Tais dados são relevantes para
fornecer informações para construção de políticas de prevenção e controle da endemia.
Palavras-chaves: esquistossomose mansônica , nordeste brasileiro, epidemia

O PROGRAMA DE CONTROLE DA ESQUISTOSSOMOSE NO CONTEXTO DAS EQUIPES DE
SAÚDE DA FAMÍLIA EM PERNAMBUCO, BRASIL: ANALISANDO A IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES.
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Resumo

A Esquistossomose mansônica é uma doença parasitária causada pelo helminto Schistosoma
mansoni, ainda hoje permanece como um agravo importante no contexto da saúde pública
brasileira.Este estudo teve como objetivo a análise de implantação tipo 1, que verificou a influência de
fatores políticos e estruturais no Grau de implantação do Programa de Controle da Esquistossomose
nas Equipes de Saúde da Família em Pernambuco, Brasil. Elaborou-se o modelo teórico-lógico do
programa que explicitou a relação abordada. Montaram-se matrizes de indicadores a partir das quais
se elaboraram questionários estruturados que foram aplicados aos profissionais das equipes de 23
municípios endêmicos, selecionados aleatoriamente. O programa esteve não implantado (32,7
pontos). Na esfera política, influenciaram este resultado deficiências no conhecimento sobre sintomas,
transmissão, diagnóstico e tratamento obscureceram a visão integral e desencorajaram a articulação
com outros setores. No âmbito estrutural, fatores como a não formalização dos objetivos, incipiência
da cultura gestora, centralização de decisões, clima organizacional ruim e falta de estrutura
contribuíram para a não implantação das ações.
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Resumo

A esquistossomose é uma helmintose de grande importância para a saúde no Brasil. A região do Vale
do Mucuri, nordeste do estado de Minas Gerais é uma das áreas com maiores indicadores de
morbidade pela infecção por Schistosoma mansoni. As ações do Programa de Controle da
Esquistossomose (PCE) têm sido conduzidas sistematicamente no município de Franciscópolis, com
realização de exames coproparasitológicos e tratamento da população. O presente estudo apresenta
os indicadores do PCE no município de Franciscópolis no ano de 2017 e compara a positividade para
S. mansoni com os anos anteriores (2010-2016). Os dados de ocorrência da doença em 2017 foram
obtidos dos boletins do PCE por localidade investigada, enquanto as informações dos anos anteriores
foram consultadas no sítio eletrônico do DATASUS. Ao todo, em 2017, foram examinadas 1139
pessoas (20,1% dos habitantes do município) de 36 localidades investigadas (43,9% do total de
localidades). A adesão ao exame de fezes foi de 85,8%. A prevalência da doença foi de 5,8%, sendo
que 55,6% das localidades apresentaram pelo menos um exame positivo. A evolução da positividade
para o S. mansoni apresentou padrão descendente (p < 0,0001; teste de tendência), variando de
13,5% em 2010 até 5,8% em 2017, o que sugere que as ações regulares de controle da
esquistossomose no município de Franciscópolis têm se mostrado efetivas para a redução da
prevalência da parasitose. Contudo, a ampla dispersão de parasitados nas diversas localidades alerta
para a necessidade de que tais ações sejam sustentadas.
Palavras-chaves: vigilância epidemiológica, inquérito, helmintose
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Resumo

A esquistossomose é uma doença infectoparasitaria, que atualmente tem se expandido em áreas urbanas das
grandes cidades. No município de São Luís, localizado no estado do Maranhão (Brasil), os doentes são
encontrados em área periurbana e urbana. O objetivo foi demonstrar a ocorrência da esquistossomose no
município de São Luís por distritos sanitários. Foi realizado um estudo de série temporal (2000-2012), tendo os
dados coletados do Sistema de Informação em Saúde do Programa de Controle da Esquistossomose (SISPCE) e
Secretaria municipal de Saúde. Foram notificados 2512 casos da doença, distribuídos nos sete distritos sanitários
(DS) existentes. O distrito com maior número de casos foi o de Coroadinho (n= 1115), seguindo do Distrito Itaqui
Bacanga (n= 1095), onde ambos são compostos por localidades urbanas e rurais. O ano de 2000 foi o mais
representativo em número de casos (1048), seguido do ano de 2003 (249). Em 2012 foram registrados apenas 13
casos e o distrito com menor número de registros durante a série estudada foi o de Vila Esperança (n=12),
predominantemente rural, ratificando a tendência de urbanização da doença. Os três distritos citados estão
situados nas áreas onde há menor cobertura da rede de abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de lixo no
município. O estudo demonstrou tendência na redução de casos da doença, entretanto, para que esta redução seja
efetiva, é preciso priorizar ações de prevenção voltadas para adequação das condições sociais e econômicas da
população.
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Resumo
A esquistossomose é conhecida popularmente como barriga d’água, doença parasitária de evolução crônica, causada por S.
mansoni, diretamente relacionada à pobreza e as condições de vida da população. A expansão desta helmintíase está
associada à devastação ambiental, utilização das águas naturais contaminadas para as atividades laborais, doméstica, lazer e
recreativas, além daquelas associadas ao turismo. O objetivo desta pesquisa foi analisar o padrão epidemiológico da
esquistossomose mansônica em um município de baixa endemicidade para a doença. A pesquisa ocorreu em Marechal
Deodoro, município com grande diversidade de recursos hídricos, situado no Estado de Alagoas. O estudo é epidemiológico,
descritivo, transversal, retrospectivo com dados secundários, coletados nas fichas dos consolidados mensais do Programa de
Controle da Esquistossomose referentes aos meses de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017. Foram cadastrados 4.465
indivíduos para o inquérito coproscópico e analisadas 2.679 amostras fecais. A taxa de adesão ao parasitológico de fezes foi
de 60%, a prevalência geral da infecção 4,8%. A esquistossomose esteve presente em ambos os sexos, sendo predominante
entre os homens (73,3%) (OR= 1,2 IC 0,4 – 4,0) em relação às mulheres (26,7%), sem diferenças significativas (p>0,05). Os
adultos (55%) e idosos (21,4%) foram os mais acometidos. A carga parasitária variou entre 24 a 32 ovos por gramas de fezes
e média de 76,5. A baixa (54,2%) e a média (18,2%) carga parasitária foram mais prevalentes no sexo masculino
respectivamente. Não foram constatados indivíduos com elevada carga parasitária. A intensidade de infecção leve foi mais
elevados em adultos (45,8%) e idosos (16%), enquanto a moderada em adultos (8,4%) e adolescentes (7,6%). A alta
intensidade de infecção ocorreu em 0,8%. Estes resultados indicam que o município permanece na classificação de baixa
endemicidade para a esquistossomose. A ocorrência desta parasitose é ligada ao gênero masculino em função de suas
atitudes comportamentais com água. A baixa carga parasitária e a intensidade de infecção leve podem ser atribuídas ao
tratamento repetitivo dos indivíduos positivos com a droga esquistomicida (Praziquantel) e, as sucessivas reinfecções por S.
mansoni.
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Resumo

A desnutrição proteico‐calórica, as deficiências de ferro e zinco e a esquistossomose constituem importantes problemas de
saúde pública, que afetam milhões de pessoas no mundo todo. A imunidade ou a susceptibilidade a doenças infecto‐
parasitárias estão relacionadas com o estado nutricional do hospedeiro, por isso, faz-se necessário o entendimento dos
mecanismos que medeiam essa relação. O objetivo deste trabalho foi padronizar um modelo animal de desnutrição e avaliar o
impacto da mesma na infecção pelo Schistosoma mansoni em camundongos C57BL/6. Para isso, os animais foram divididos
em três grupos: controle (alimentados com dieta padrão AIN93M, contendo 14% de caseína), hipoproteico 3% e hipoproteico
8% (AIN93M modificada, com 3% e 8% de caseína, respectivamente, e deficientes em ferro e zinco). Com o estabelecimento
da desnutrição (avaliada através do acompanhamento da massa corpórea e da aferição de parâmetros bioquímicos:
concentração de proteínas totais, albumina e hemoglobina), os camundongos foram infectados pela via percutânea com 100
cercárias. Cinquenta dias após a infecção, os animais foram eutanasiados e os vermes recuperados do sistema porta
hepático por perfusão das veias mesentéricas. Fragmentos de fígado e intestino foram retirados e digeridos com KOH a 10%,
a fim de determinar o número de ovos presentes nesses órgãos. Animais do grupo hipoproteico 3% apresentaram redução
significativa na massa corpórea e nos níveis séricos de albumina, proteínas totais e hemoglobina, quando comparados a
animais controle. Em nenhum dos grupos houve diferença da média do número de vermes recuperados pela perfusão e de
ovos presentes no fígado. Porém, foi observado uma redução significativa dos ovos atravessando a parede do intestino nos

camundongos hipoproteico 3%, em comparação ao grupo controle. Para avaliar se essa redução foi resultado de uma
diminuição na fecundidade da fêmea, o número de ovos/intestino/casal de vermes foi calculado. Os resultados indicam que
houve uma redução na postura de ovos por fêmeas. Portanto, os dados obtidos mostraram que conseguimos padronizar um
modelo animal de desnutrição, evidenciado pela redução significativa na curva ponderal do grupo hipoproteico 3% e nos
parâmetros bioquímicos. Demonstramos que a desnutrição não impacta na sobrevivência do parasito, porém promove uma
redução na fecundidade, provavelmente devido ao menor suprimento de nutrientes essenciais disponíveis no hospedeiro.
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Resumo
Análises prévias utilizando a proteína MEAr tem demonstrado grande potencial imunogênico para detecção da infecção por Schistosoma
mansoni , e considerando a necessidade do uso de metodologias rápidas, de alta sensibilidade e baixo custo, este estudo padronizou
pela primeira vez o método imunológico Dot Blot-MEAr. Para execução e padronização do método um total de 50 amostras de soro
humano coletadas em 2017 no distrito rural de Tabuas, área endêmica de Montes Claros- MG e previamente testadas por métodos de
Kato-Katz e gradiente salínico em outros projetos foram utilizadas. Uma membrana de PVDF foi sensibilizada com a proteína MEAr e
incubada em blocking buffer, em seguida as amostras foram adicionadas em duplicatas separadas por spots. A membrana foi incubada
em solução de blocking buffer com anticorpo anti IgG- HRP humano e a reação revelada em kit ECL, as imagens foram capturadas em
LAS 4000. Cada spot foi analisado por intensidade de reação no software Image J com determinação de cut- off no software GraphPad
Prism. O método indicou 33 amostras positivas em fase aguda e 17 negativas e a determinação de cut-off resultou em 77% de
sensibilidade e 50% de especificidade com a padronização. Considerando o perfil de baixa carga parasitária em indivíduos infectados no
Brasil, fato que induz a dificuldade de detecção e diagnóstico da doença, a padronização do método com a proteína MEAr demonstrou
alto índice de sensibilidade, reduzindo a obtenção de resultados falsos negativos. Este pode ser um método usual, eficiente e de baixo
custo que pode ser introduzido para auxilio ou substituição à técnicas atuais que demandam maior tempo para execução.
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Resumo

A esquistossomose causada pelo trematódeo (Schistosoma mansoni) é uma doença parasitaria de
registro antigo, constatada em múmias egípcias e trazida para América pelos escravos africanos.
Transmitida por caramujos do gênero Biomphalaria, configura um problema de saúde pública
persistente no nordeste do Brasil, região de maior prevalência. Nesse contexto, o presente estudo,
objetiva sumarizar de modo observacional descritivo os casos de esquistossomose na macrorregião
de saúde do Vale do São Francisco e Araripe, Pernambuco. Nesse sentido, baseado na análise de
dados do Sistema de Notificação de Agravos (SINAN) e do Departamento de Informática do SUS
(DATASUS), foram notificados 10 casos de esquistossomose entre 2005 e 2017, enquanto o estado
ocupou 10.402 casos totais. No período pesquisado, a faixa etária mais prevalente foi entre 40 e 59
anos correspondendo a 40% (n=4), no entanto, todas as demais acima de 5 anos foram atingidas: 5-9
(10%), 10-14 (10%),20-39 (20%), 40-59 (40%),60-64 (10%) e >70 (10%). Em relação a escolaridade, é
valido ressaltar que 60% dos portadores da doença apresentavam formação incompleta, evidenciando
compatibilidade entre as doenças negligenciadas e as populações de baixa renda e recursos
educacionais. Além disso, a maior casuística relacionada ao sexo foi ocupada pelo masculino que
corresponde a 60% dos casos, atrelado a exposição destes as coleções de água próximas aos locais
de moradia ou trabalho. Quanto as cidades com maior número de notificações, é possível destacar

Santa Maria da Boa Vista (30% dos casos, n=3) e Ouricuri (30% dos casos, n=3), assim como, 60%
(n=6) dos casos apresentaram cura. No mesmo período o estado registrou 10.402 casos da
parasitose, indicando a disparidade de prevalência entre as macrorregiões que pode estar relacionada
a frequente subnotificação e deficiência no serviço de rastreamento eficaz da patologia, visto que a
cronificação da doença dificulta a identificação do diagnóstico dos indivíduos e o combate a
reinfecção. Sendo assim, a importância fundamental da análise das medidas de vigilância
epidemiológica a fim de aclarar a distribuição e os fatores determinantes associados ao
desenvolvimento da doença, constroem o soerguimento do nível de saúde das coletividades humanas
e dinamizam os meios de divulgação cientifica.
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Resumo
A esquistossomose é uma doença parasitária crônica causada pelo Schistosoma sp. A mielite esquistossomótica é uma das
manifestações clínicas mais graves da esquistossomose, sendo a manifestação neurológica mais comum da infecção pelo Schistosoma
mansoni. A pesquisa teve como objetivo primordial descrever as alterações liquorológicas que podem ajudar no diagnóstico da
mielorradiculopatia esquistossomótica. Este foi um estudo transversal realizado de março de 2014 a janeiro 2018 no Centro de
Pesquisas Aggeu Magalhães / FIOCRUZ (PE, Brasil). Foram incluídas amostras de líquido cefalorraquidiano de 25 indivíduos com
diagnóstico de esquistossomose medular (segundo os critérios do Ministério da Saúde do Brasil). As variáveis avaliadas foram idade,
gênero, celularidade, nível de proteína e glicose, positividade de ELISA e Nested PCR e nível de gamaglobulina. A média de idade dos
pacientes foi de 35,4 anos (DP+12,2), sendo 14 do sexo feminino (56%) e 11 do sexo masculino (44%). A celularidade média foi de 90,1
cel / mm3 (DP + 93,6), o nível de glicose foi de 55,4mg / dL (DP + 13,4), a proteína foi de 71,1mg / dl (DP + 28,9) e a gama globulina foi
de 18,4g / dL (DP + 8,9). Eosinofilia (> 5%) foi observada em 8 pacientes (6-90%). A positividade do ELISA foi de 60% e a positividade
do nested PCR foi de 84%. Sabe-se que para ocorrer comprometimento medular, os ovos devem atingir a medula através do plexo
venoso vertebral interno de Batson, que se situa em posição epidural e é desprovido de válvulas. Este plexo venoso comunica o sistema
venoso porta com a veia cava, que drena o sangue venoso que vem do cérebro e da medula espinhal, interligando assim o sistema
venoso intra-abdominal com o vertebral. Esta rota permite a migração de vermes adultos para sítios fechados como o sistema nervoso
central, seguidos de ovoposição in situ, ou embolização maciça de ovos do sistema venoso pélvico-mesentérico. Os ovos do
Schistosoma mansoni, devido ao seu tamanho, geralmente são retidos na medula espinhal baixa. Os ovos contêm miracídios, que
atingem a maturação em cinco dias e permanecem vivos por vinte dias. Em pacientes com quadro de mielite, os achados de
hipercelularidade linfomonocitária associadas a eosinofilia e hiperproteinorraquia são sugestivas de mielorradiculopatia
esquistossomótica. A positividade do ELISA ou nested PCR ajuda a confirmar o diagnóstico.
Palavras-chave: Esquistossomose, Esquistossomose mansoni, Líquido Cefalorraquidiano, Mielite, Neuroesquistossomose.
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Resumo

A Esquistossomose mantém-se ao longo dos anos como um agravo prevalente nas macrorregiões
brasileiras, implicando na manutenção de grandes investimentos para o seu manejo no âmbito do
sistema de saúde. Buscou-se neste estudo compreender o perfil brasileiro de internações por
Esquistossomose no Sistema Único de Saúde. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa

epidemiológica, descritiva, retrospectiva de série temporal, do tipo ecológico. A população foi
composta pelos pacientes que passaram por hospitalização cujo diagnóstico principal na Autorização
de Internação Hospitalar (AIH) foi Esquistossomose. Os dados da pesquisa são secundários,
classificados nas macrorregiões brasileiras pela origem do paciente, cuja hospitalização tenha
ocorrido entre 2011 e 2015 com registro no Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de
Saúde (SIH/SUS). Dentro da série temporal analisada, houve uma variação percentual de -23,66%
nas internações, com a região Nordeste concentrando mais da metade dos casos (50,4%). Em todos
os anos da série, o regime de atendimento predominante foi de urgência, responsável por 797 no
período. Com exceção de 2011, onde a distribuição foi equânime entre os sexos, os homes são os
mais afetados, concentrando aproximadamente 57%. Na idade adulta se apresentam o maior número
de hospitalizações, sobretudo nas décadas de 50-59 e 60-69 anos, que juntas corresponderam por
mais de 16% e 15%, respectivamente. A estrutura epidemiológica que determina a incidência dos
casos de esquistossomose vem sendo alterada lentamente, sobretudo pelos determinantes sociais,
pois questões como o saneamento básico ainda são incipientes em vários pontos do país, implicando
na baixa redução do número de internações, número também impactado pela expansão da atenção
primária no país que ao detectar casos de forma mais precoce evita a hospitalização. A redução na
imunidade colabora para o número de casos nas faixas etárias mais elevadas. A partir da
compreensão da distribuição dos internamentos por esquistossomose é possível orientar mudanças
na organização dos serviços de saúde, auxiliando no planejamento orçamentário por meio da
alocação de recursos para o tratamento da morbidade, bem como, fornecendo subsídios para
educação continuada.
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Resumo
Introdução: A esquistossomose também conhecida como barriga d'água ou doença do caramujo é uma doença crônica causada por um
parasita chamado Schistosoma. Há seis espécies desse parasita, contudo o que mais afeta os brasileiros é o Schistosoma Mansoni, já
que é a única espécie existente no continente americano. Em Pernambuco, estado do nordeste brasileiro, o Schistosoma Mansoni está
presente em 80% do litoral pernambucano, o que pode caracterizar a esquistossomose como uma doença endêmica nesse local.
Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da Esquistossomose no estado de Pernambuco no período de 2012 a 2016. Desenho de
estudo: Trata-se de um estudo descritivo, documental e de abordagem quantitativa. Métodos: O trabalho foi realizado com base nos
dados disponíveis sobre Esquistossomose registrados pelo Programa de Controle a Esquistossomose (PCE), disponíveis pelo
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), para o estado de Pernambuco no período de 2012 a 2016.
Foram analisadas as seguintes variáveis: população trabalhada, a quantidade da população que realizou os exames, a positividade e o
número de casos tratados no período estabelecido. Resultados: Conforme os dados do PCE, de 869.541 pessoas que realizaram os
exames nesse período entre 2012 e 2016, 3.63% apresentaram a doença. Desses 3.63%, 74.22% receberam o tratamento adequado
para tal. Discussão: De acordo com o banco de dados acessado, o número de casos reduziu ao longo do período. Contudo, mesmo
com o alto índice de pessoas tratadas, a taxa de indivíduos doentes que receberam esse tratamento sofreu um decréscimo. Em 2012,
80,58% dos casos foram tratados de acordo, mas já em 2016 apenas 61,68% sofreram a intervenção necessária. Conclusão: Essa
pesquisa sobre a epidemiologia da esquistossomose em Pernambuco, possibilitada através dos dados do PCE, oportunizou o
conhecimento sobre a significativa redução da doença no estado. Porém, é importante que exista uma contínua preocupação sobre os
números de infectados e sobre a população a ser tratada dessa doença. Para que isso ocorra, torna-se essencial a divulgação desses
dados com o intuito da profilaxia e do tratamento serem efetuados corretamente.
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Perfil epidemiológico da esquistossomose mansoni e geohelmintos nos municípios da CRES
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Resumo
Introdução: No Ceará, o Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) é realizado desde 1977, em 71 dos 184 (38,5%) municípios
no Estado. No período de 2010 a 2017, foram realizados 183.612 exames, destes em 0,28% (532/183.612) detectou-se casos de
infecção por Schistosoma mansoni. Confirmaram-se casos de esquistossomose mansoni em 41% (09/22) das Coordenadorias
Regionais de Saúde (CRES) e em 26,7% (19/71) dos municípios que realizam o exame. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da
esquistossomose mansoni e geohelmintos nos municípios da CRES de Baturité no período de 2011 a 2015. Metodologia: Trata-se de
um estudo descritivo onde foram utilizados dados secundários. Como indicadores foram calculadas o percentual de exames
coproscópicos realizados nos quatro municípios (Aracoiaba, Aratuba, Baturité, Mulungu), no período de 2011 a 2015. É considerado
caso positivo de esquistossomose quando, através do método Kato-Katz, forem encontrados ovos de Schistossoma em amostras de
fezes humanas. Para o indicador do percentual de exames, foi utilizado como numerador o número de exames realizados em cada
município e como denominador o número total de exames programados. Resultados: A positividade para infecção de Schistosoma
mansoni foi detectado em três municípios: 0,65% (2904/19) Aracoiaba, 0,28% (9357/26) Baturité e 0,23% (4360/10) Pacoti. Quanto a
carga parasitária de ovos de Schistossoma mansoni de 1 a 4 ovos foi detectada nos municípios de Aracoiaba, Baturité e Pacoti. De 5 a
16 ovos Mulungu e Pacoti e ≥ 17 ovos em Pacoti. A presença de geohelmintos foi unânime nos municípios com um total de Ascaris
(1790), Ancilóstomo (2282), Taenia sp (19), Trichuris trichiura (136), Enterobius vermicularis (23), Strogyloides stercoralis (02),
Hymenolepis nana (32). Conclusão: As verminoses ainda acometem a população do estado, sendo assim, é necessário o
fortalecimento da vigilância em saúde levando em consideração a atuação multiprofissional do setor saúde como uma estratégia
integrada, para vencer está situação que em alguns locais ainda se mantém de forma regular.
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Resumo

A esquistossomose mansônica é uma infecção parasitária causada por um helminto trematódeo
digenético, o Schistossoma mansoni, que tem o homem como seu principal hospedeiro definitivo e
caramujos do gênero Biomphalaria como hospedeiros intermediários. É considerada doença
parasitária de veiculação hídrica. Constitui um importante problema de Saúde Pública associado à
pobreza e ao baixo desenvolvimento econômico em áreas onde ainda é necessário a utilização de
águas naturais potencialmente contaminadas para o exercício da agricultura, trabalho doméstico e
lazer. Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo epidemiológico acerca da esquistossomose
mansônica de 2014 a 2017 no estado do Pará, além de determinar os meses de maior incidência da
mesma. Foi feita coleta de dados disponíveis no Sistema de Informação de Agravos e Notificação
(SINAN) e no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com base em tais dados,
estabeleceu-se a frequência absoluta e a taxa de incidência da esquistossomose mansônica no
estado do Pará de 2014 a 2017. Em relação à frequência absoluta dos casos de esquistossomose
mansônica, no ano de 2014 foram 3 casos, no ano de 2015 foram 14 casos, no ano de 2016 foram 9
casos e no ano de 2017 foram 17 casos. A taxa de incidência no ano de 2014 foi de 0,037
casos/100.000 habitantes, no ano de 2015 foi de 0,171 casos/100.000 habitantes, no ano de 2016 foi
de 0,108 casos/100.000 habitantes e no ano de 2017 foi de 0,203 casos/100.000 habitantes. Em
relação à frequência absoluta dos casos de esquistossomose mansônica nos meses referentes aos
anos de 2014 a 2017, verificou-se que a frequência absoluta no ano de 2014 foi maior em dezembro
(3 casos), no ano de 2015 em março (3 casos) e em julho (3 casos), no ano de 2016 em fevereiro (2
casos) e no ano de 2017 em julho (6 casos), sendo que o mês de julho apresenta maior frequência
absoluta quando comparados os 4 anos juntos. A frequência absoluta é maior no mês de julho quando
comparado os meses dos 4 anos juntos. Os resultados indicam que, possivelmente, há um maior
comportamento de risco da população neste período.
Palavras-chaves: Comportamento de risco, epidemiologia, esquistossomose
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Resumo

A Esquistossomose Mansônica é uma endemia rural infectocontagiosa urbanizada de caráter agudo e
crônica, causada pelo trematodeo Schistossoma mansoni. Diversos fatores contribuem para
transmissão da doença, entre eles cultural, socioeconômico, biológico e demográfico. A falta de
saneamento básico, destino inadequado de resíduos e contaminação de reservatórios hídricos são
alguns exemplos de fatores predisponentes para a referida enfermidade. Este trabalho objetiva
apresentar os aspectos epidemiológicos e a carga parasitária da esquistossomose no município de
Maraial-PE no ano de 2016. Foi realizado um estudo documental retrospectivo de caráter quantitativo
na base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS. As
variáveis utilizadas foram: exames realizados, exames positivos e quantidade de ovos. No ano de
2016, foram pesquisados 2.297 indivíduos dos quais 75,14% realizaram exame, 20,1% deram
positivo, 55,9% tinham de 1 até 4 ovos, 29.1% apresentaram de 5 até 16 ovos e 14, 98% tinham 17
ovos ou mais. Dos 347 diagnósticos positivos 86,45% foram tratados, 4,61% recusaram tratamento e
6,34% apresentaram contraindicação à medicação por serem gestantes, lactantes, crianças menores
de 2 anos ou apresentaram insuficiência renal ou hepática. Embora negligenciada, a esquistossomose
constitui um grande problema de saúde pública, encontra-se associada a pobreza e ao baixo
desenvolvimento econômico e social o que leva a população a utilizar água contaminada para uso
doméstico e lazer, provocando um alarmante número de infectados pela doença. No município
pesquisado apenas 8,93% dispõem de rede de esgoto e 72,38% tinham acesso a água tratada.
Maraial apresentou o maior índice de infecção parasitária por Schistossoma Mansoni no estado de
Pernambuco, indicando assim a necessidade de melhoria nas condições de saúde e campanhas de
educação sobre prevenção, bem como a instituição de políticas públicas afim de melhorar qualidade
de vida da população, reduzindo o número de casos da doença.
Palavras-chaves: Esquistossomose, Epidemiologia , Pernambuco
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Resumo

A esquistossomose mansônica (EM) é uma doença parasitária que foi introduzida no Brasil por meio
do tráfico de escravos. Tem como agente etiológico o Shistosoma mansoni e como hospedeiro
intermediário, na América, o caramujo de água doce Biomphalaria glabrata. O homem infectado pode
eliminar ovos viáveis por até 20 anos. A doença possui formas agudas – assintomáticas e
sintomáticas – e formas crônicas de acordo com o órgão mais acometido. É considerada um problema
de saúde pública, sendo endêmica no território nacional, principalmente na região Nordeste.
Objetivou-se descrever o perfil epidemiológico dos casos confirmados de EM no estado da Bahia, no
período de 2010 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, de
abordagem quantitativa, cuja fonte de dados é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do
Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel

2010. Dentre a região nordeste, o estado da Bahia é o de maior notificação da EM: 5.503 casos,
seguido do estado de Pernambuco. Para o período analisado, houve um pico de notificação em 2014,
com 15,33% dos casos, porém verificou-se uma estabilidade no número de notificações entre os anos.
A região de saúde de Itabuna (sul do estado) concentrou 33,4% dos casos. Do total de casos, 54,04%
ocorreram no sexo masculino, 64,56% na raça/cor parda, 61,69% em zona de residência urbana,
36,43% na faixa etária de 20-39 anos e 23,96% em analfabetos e pessoas com 1ª a 4ª séries
incompletas do ensino fundamental. Quanto à evolução da doença, houve cura em 43,01% dos casos,
não cura em 0,9%, óbito por EM em 0,36%, óbito por outras causas em 0,16%; contudo, em 53,53%
dos casos a evolução foi ignorada/em branco. O perfil epidemiológico encontrado revela que a EM é
endêmica no estado da Bahia, já estabelecida em zonas urbanas. A população masculina e de baixo
nível escolar pode ter maior exposição ao contato com reservas de água contaminadas pelo parasita e
piores condições de saneamento básico. A EM impacta a faixa etária economicamente ativa. Mesmo
com baixa nível de letalidade, é imprescindível o tratamento dos doentes de forma que o ciclo de
transmissão da doença seja interrompido. Ainda é necessário ampliar as políticas de saneamento
básico do estado e reforçar aos profissionais de saúde a importância do correto preenchimento das
fichas de notificação.
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Resumo
Introdução: A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária, causada pelo trematódeo Schistosoma mansoni, cujas
formas adultas habitam os vasos mesentéricos do hospedeiro definitivo (homem) e as formas intermediárias se desenvolvem
em caramujos gastrópodes aquáticos do gênero Biomphalaria. Trata-se de uma doença, inicialmente assintomática, que pode
evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar o paciente a óbito. A magnitude de sua prevalência, associada à
severidade das formas clínicas e a sua evolução, conferem a esquistossomose uma grande relevância como problema de
saúde pública. Objetivo: Descrever o perfil geral dos casos confirmados de esquistossomose no estado de Pernambuco entre
os anos de 2015 a 2017. Desenho de estudo: Estudo quantitativo, descritivo do tipo transversal. Métodos: Foram utilizados
dados secundários do Banco de Dados do Sistema Único de Saúde – DATASUS notificados pelo Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) e tabulados pelo TABNET, a partir dos casos confirmados de esquistossomose. Resultados:
Foram registrados 792 casos confirmados de esquistossomose no estado de Pernambuco no período entre os anos de 2015
a 2017. O ano em que se observou o maior índice de casos confirmados foi o de 2015 com 45,58% (n=361). Entre os sexos o
que obteve maior prevalência de casos foi o sexo masculino, onde observou-se prevalência de 52,77% (n= 418) aumentando
o risco de os homens adquirirem a infecção causada pelo parasita quando comparado com as mulheres. Com relação a faixa
etária, foi identificado uma maior prevalência de casos entre homens na faixa etária de 40 a 59 anos com 33,33% (n= 264). A
maioria dos indivíduos infectados e notificados foram de raça parda com 30,42% (n= 241). Discussões: De acordo com o
estudo realizado, observa-se que o índice elevado de esquistossomose no sexo masculino se dá pela variável cultural e
comportamental envolvidos no processo de contaminação. Os indivíduos desse gênero são mais expostos a esse ambiente
durante alguma atividade de lazer como pesca, banho em rios ou até mesmo em tempo chuvoso onde existem poça d’água.
Conclusão: Neste estudo pode-se observar que os casos confirmados pelo parasita está acometendo o sexo masculino, na
faixa etária entre 40 a 59 anos. Portanto faz-se necessário o planejamento de ações como educação em saúde, para que a
população tome conhecimento das formas de contaminação por esta parasitose.
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Resumo
A esquistossomose mansônica é uma parasitose intestinal de veiculação hídrica, pelo helminto Schistosoma mansoni, com forma
intermediária em caramujos do gênero Biomphalaria. Tem impacto importante para a saúde pública brasileira, e, apesar de inicialmente
assintomática, pode evoluir em formas graves, culminando com o óbito. Esse trabalho objetiva analisar a prevalência dos óbitos por
esquistossomose mansônica em Sergipe, e a sua distribuição sociodemográfica. Trata-se de um estudo observacional descritivo dos
óbitos por esquistossomose no estado de Sergipe de 1 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2017, utilizando o banco do Sistema de
Informação sobre Mortalidade (SIM), e variáveis sociodemográficas (faixa etária, sexo, grau de instrução, ocupação e raça). De um total
de 232 casos encontrados, destaca-se o predomínio do sexo feminino (52,6%) sobre o masculino (47,4%); e da raça parda (63,8%).
91,8% dos casos se concentram acima dos 40 anos, concordando com a literatura que aponta percentual acumulado de 74,3% nessa
faixa, pelo caráter crônico da enfermidade, e por aspectos fisiológicos da idade. Associadamente, a terapia costuma ser voltada para o
tratamento dos mais jovens. Quanto à ocupação, os mais acometidos foram os trabalhadores agropecuários, florestais e de pesca
(28,9%). 32,3% não tinham nenhum grau de instrução, quantidade que reduz progressivamente com o aumento do tempo de estudo.
Essa é uma doença de caráter endêmico, sendo Sergipe um dos Estados com maior prevalência no Brasil, associada ao baixo nível
econômico (o qual leva as pessoas ao consumo de água de rios e açudes para atividades domésticas, somado ao saneamento básico
deficiente). Isso concorda com achados de mais óbitos em indivíduos com menor grau de instrução e em ocupações de menor base
salarial. No entanto, diferente do encontrado, a maior parte dos óbitos tende a ser no sexo masculino – por terem mais parte nas
atividades econômicas relacionadas à infecção. O modo de transmissão da doença, por cercárias em águas contaminadas, destaca as
ocupações de relação agropecuária como vinculadas ao maior número de acometimentos. O trabalho aponta, portanto, uma importante
correlação de fatores sociodemográficos como baixo grau de instrução, e ocupações com contato predominante com solo e água como
preditores de óbito por esquistossomose, sendo que a baixa quantidade de notificação de óbitos em pequenos municípios pode refletir o
menor acesso a serviços de saúde, e a subnotificação.
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Resumo
Trabalhar a educação em saúde nas escolas ou comunidades, utilizando práticas educativas que capacitem seus integrantes a
adquirirem conhecimentos, é sem dúvida uma boa estratégia para torná-los capazes de atuarem no controle e prevenção das doenças.
Principalmente em populações mais vulneráveis, como as comunidades quilombolas, que são mais expostas às doenças parasitárias
pelos seus hábitos e costumes. O PET-Parasitologia UFPE, um grupo do Programa de Educação Tutorial do MEC/SESu, tem
contribuído com essa iniciativa ao compartilhar conhecimentos sobre temas como a profilaxia e o combate à esquistossomose junto à
Comunidade Quilombola Onze Negras. Portanto, o objetivo do trabalho é descrever sobre as ferramentas educacionais utilizadas pelo
grupo PET Parasitologia da UFPE com alunos de escolas localizadas na Comunidade Quilombola Onze Negras, município do Cabo de
Santo Agostinho-PE, relacionando essas ferramentas educacionais com o processo de aprendizagem dos escolares e sua comunicação
com o combate à esquistossomose. Trata-se de um estudo observacional prospectivo. Durante o primeiro semestre de 2018, com
frequência de uma visita mensal, foram criadas e aplicadas pelos PETianos, atividades lúdicas relacionadas à esquistossomose na
Escola Pe. Henrique Vieira, de nível fundamental, que estimulavam o interesse das crianças, como peças de teatros, músicas e contos
que abordavam sobre o ciclo do Schistosoma mansoni, a forma de transmissão, sintomas e profilaxia. Essas atividades eram seguidas
de jogos, como perguntas e respostas, jogo da memória, além de atividades extraclasses. Os jogos foram criados para melhor
assimilação do conteúdo pelos escolares, além de desenvolver o senso crítico e a percepção inovadora dos pequenos sobre a
problemática. As atividades extraclasses foram elaboradas a fim de estimular a disseminação do conteúdo aprendido pelas crianças
para seus familiares. Depois de cada visita, foi possível notar uma mudança gradativa no comportamento dos alunos e de sua família,
como mudanças de hábitos por relatos dos próprios e dos professores. Essas atividades estimulavam o senso crítico e a percepção
inovadora dos escolares. Tendo em vista os problemas sanitários que algumas regiões apresentam, a educação em saúde é de
extrema importância para que a população atue em conjunto com os profissionais de saúde no combate das doenças parasitárias, como
a esquistossomose.
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Resumo
A esquistossomose, doença crônica originária da Ásia e África foi introduzida no Brasil, através do tráfico de escravos vindos da África.
No Brasil, a doença é detectada em todas as regiões do país, estima-se que cerca de 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas sob o
risco de contrair a doença, onde os principais acometidos são populações com baixo padrão socioeconômico e que vivem em áreas
rurais, o que demonstra sua importância e impacto na saúde pública. Ademais, a esquistossomose é causada pelo agente etiológico
Schitosoma mansoni, um platelminto parasita do gênero Schistosoma e classe Trematoda, que tem como hospedeiro intermediário
caramujos de água doce e o homem como definitivo. De acordo com a epidemiologia, a transmissão ocorre com a eliminação dos ovos
do Schistosoma, pelas fezes humanas, que em contato com a água eclodem e infectam os caramujos. Ao atingirem a forma de cercarias
abandonam o mesmo e ficam na água onde poderão entrar em contato com outro humano, iniciando outro ciclo. Devido limitação,
onerosidade, toxicidade e resistência dos quimioterápicos disponíveis para tratamento dessa doença, o objetivo desse resumo é expor
as principais plantas de caráter antischistossoma que interessam ao SUS na atualidade, como possíveis alternativas terapêuticas. A
metodologia usada foi pesquisa na internet nas bases de dados SCIELO (Scientific Eletronic Libraly Online), BVS (Biblioteca Virtual em
Saúde Fiocruz), Portal MS e Google Scholar, analisados 5 artigos científicos, de publicação no período de 2000 a 2018. De acordo com
as pesquisas realizadas, o Tártaro emético, que já foi utilizado em grande escala, vem sendo reconsiderado para o tratamento da
esquistossomose com menos toxidade que anteriormente. Foi observado, o combate às verminosas, inclusive esquitossoma, por meio
da Chenopodium ambrosioides (mastruz) e Pilocarpus microphyllus (jaborandi) que faz parte da lista de plantas medicinais do SUS e
são amplamente distribuídas nos biomas brasileiros. Por fim, conclui-se a evidente necessidade de busca por novas alternativas
terapêuticas, dentre elas o uso etnofarmacológico de plantas com potencial atividade antishistossoma, pois as limitações dos fármacos
convencionais corroboram a situação, além de se tornar mais acessível aos residentes de áreas rurais que muitas vezes não têm
acesso fácil a centros urbanos ou postos públicos de distribuição.
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Resumo

A esquistossomose Mansoni tem como principal manifestação clínica a fibrose periportal hepática
(FPP). Trata-se de uma resposta inflamatória, do tipo granulomatosa desencadeada pela presença de
ovos no Schistosoma Mansoni nos ramos periportais intra-hepáticos. O desenvolvimento da fibrose
periportal depende de diversos fatores, incluindo a ação de citonas. A interleucina-10 (IL-10) é uma
importante citocina com função anti-inflamatória, e antifibrótica, responsável por regular a resposta
inflamatória e modular a fibrogenese hepática. Polimorfismos no gene promotor desta citocina
(G1082A/-C819T/-C592A) estão associados ao desenvolvimento de formas graves de fibrose
hepática. Este estudo visa verificar associação entre a regressão da fibrose periportal
esquistossomótica e polimorfismos genéticos da IL-10 (G1082A/-C819T/-C592A) após tratamento
específico. Trata-se de uma coorte retrospectiva, envolvendo 125 pacientes com Esquistossomose
Mansoni, atendidos no ambulatório de Gastrenterologia do Hospital das Clinicas de Pernambuco.
Estes foram acompanhados durante dois anos, após tratamento específico, para avaliar a
probabilidade da regressão da fibrose periportal (FPP). Não houve evidência de associação entre os
polimorfismos do gene da IL-10 e a regressão da fibrose periportal nessa população brasileira.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A dinâmica de transmissão da esquistossomose é focal e determinada essencialmente pelas condições inadequadas de
saneamento básico. Em Pernambuco, cerca de 70% das pessoas infectadas pelo Schistosoma mansoni (S.m) residem em 118
localidades em 30 municípios, com 150 mil residentes em 2011. Desta forma, o Programa Sanar definiu o Tratamento Coletivo (TC)
como uma das estratégias, visando obter redução do número de pessoas infectadas em curto prazo, selecionando localidades com o
Índice de Positividade (IP) ≥ 10%, dialogando com a população e realizando o tratamento com praziquantel em todos os residentes
elegíveis durante três anos consecutivos. OBJETIVO: Comparar o IP da infecção por S.m antes e depois do TC. DESENHO DO
ESTUDO: Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo do tipo ecológico. METODOLOGIA: Foram investigadas as 118 localidades
com o IP ≥10%, distribuídas em 30 municípios, antes do TC no ano de 2011 e depois do TC, em 2014. A fonte dos dados foi o Sistema
de Informação do Programa de Controle da Esquistossomose- SISPCE da base da SES-PE. Foi aplicado teste estatístico T-Student
para comparação das positividades antes e depois. RESULTADOS: As localidades que realizaram três rodadas (25/118) reduziram a
positividade em 81,7% e, as que realizaram duas rodadas (69/118) apresentaram uma redução de 80,2% no IP (p<0,001). As áreas que
atingiram a cobertura de tratamento > 75% apresentaram melhor resultado (85/118) apresentando uma redução em 81,5% depois da
tomada da medicação. Quanto à mudança da positividade, 85% das localidades apresentaram variação após o TC; 61% mostraram IP
abaixo de 5% ao final de três anos (p=0,036). DISCUSSÃO: O êxito do TC tem se aplicado em todo mundo como estratégia de controle
da esquistossomose, causando impacto na redução do IP. Este estudo mostrou que o TC nas 118 localidades de PE foi significativa para
a redução do IP para S.m. O número de rodadas de tratamento pode ter influenciado para a redução do IP, considerando que as
localidades com pelo menos 02 rodadas e coberturas acima de 75% apresentaram redução significativa do IP. CONCLUSÃO: O TC
adotado em Pernambuco demonstrou significância como estratégia de impacto na redução do IP para S.m, contudo para que essa
redução se mantenha sustentável, é necessário intervenções que propicie melhorias das condições de saneamento básico além da
manutenção das ações de vigilância e educação em saúde na rotina do Programa de Controle da Esquistossomose.
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Resumo
A esquistossomose, parasitose amplamente distribuída em áreas tropicais e subtropicais do globo, acomete 258 milhões de
pessoas. A infecção é potencialmente fatal e caracterizada por reações granulomatosas, especialmente no fígado. Essa
inflamação resulta em alterações das funções bioquímicas do tecido hepático. O praziquantel tem eficácia antiparasitária, mas
não atua na inflamação já instalada. Assim, novas alternativas terapêuticas são investigadas na modulação das lesões
esquistossomóticas. O tratamento com probióticos vem sendo explorado experimentalmente em hepatopatias como na
encefalopatia, cirrose, hipertensão portal e ascite. Assim, nosso objetivo foi investigar o potencial bioterapêutico do Bacillus
clausii sobre transaminases e proteínas hepáticas plasmáticas na esquistossomose mansoni aguda experimental.

Camundongos foram distribuídos em 3 grupos de acordo com a exposição cercariana e esquema terapêutico. O grupo
controle infectado ficou livre de tratamento e os grupos experimentais profilático e terapêutico receberam o bacilo 30 dias
antes da infecção até o 70° dia após infecção ou do 1° ao 70° dia de infecção, respectivamente. Dois grupos de animais não
infectados receberam solução salina ou bacilo durante 100 dias consecutivos. B. clausii foi isolado e administrado por
gavagem na dose diária de 109 esporos. No final do experimento o sangue foi obtido por punção cardíaca e o plasma
empregado para a dosagem de ALT, AST, proteínas totais e albumina. Os grupos infectados e tratados com B. clausii nos
esquemas profilático e terapêutico apresentaram redução significante dos níveis de ALT e AST de 48,8% e 37,6% e 43,54% e
34%, respectivamente, quando comparados ao grupo controle infectados e livres de tratamento. Já os níveis de proteínas
totais e albumina foram reduzidos em 21,98% e 16,24% e 19% e 18,3% no tratamento profilático ou terapêutico,
respectivamente, comparados ao controle infectado e livre de tratamento. Camundongos não infectados e tratados com B.
clausii não apresentaram alterações nos níveis de ALT, AST, proteínas totais e albumina. O tratamento profilático e terapêutico
com B. clausii modulou positivamente os níveis de ALT, AST, proteínas totais e albumina durante a infecção aguda
experimental pelo S. mansoni. O tratamento é biosseguro, pois não altera esses marcadores hepáticos em camundongos
saudáveis.
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Resumo
A esquistossomose mansônica é conhecida popularmente como xistossomose, xistosa, “doença do caramujo” ou “barriga d’água”. No
Brasil o parasita Schistosoma mansoni, é que determina a infecção (BRASIL 2014). Grande parte da população acometida reside em
áreas endêmicas, relacionadas com precárias condições de higiene e inadequados recursos sanitários, estando essa endemia
associada à pobreza e ao baixo desenvolvimento econômico (SILVA et al., 2010). O presente estudo tem por objetivo descrever
estratégias de educação em saúde descritas nas literatura cientifica disponível aos pacientes em risco de infecção de Esquistossomose
Mansônica. Trata-se de um estudo descritivo, com adoção do método de revisão integrativa de literatura. Foram coletados artigos
descritos na literatura científica brasileira, indexadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): LILACS, MEDLINE e BDENF – Enfermagem,
e a base Scielo. Sendo utilizados os descritores: Esquistossomose, Educação em Saúde e Doenças Parasitárias, aplicando o operador
booleano “AND”. Foram incluídos artigos publicados entre 2013 a 2018, no idioma português e disponíveis na íntegra. Desta forma, a
amostra final foi composta por 4 artigos. De acordo com amostra selecionada, pode-se observar e refletir sobre a importância da
educação em saúde, principalmente em povoados com maiores dificuldades de acesso aos serviços de saúde e regiões endêmicas. A
realização de salas de espera nas Unidades Básica de Saúde, palestras sobre formas de prevenção, sinais e sintomas, tratamento,
disponibilizando-se de ferramentas dinâmicas e ilustrativas, são estratégias que são referenciadas na amostra selecionada. Assim, ao
sair da unidade, os usuários se transformam em multiplicadores dentro de suas comunidade, e dessa forma contribuem para redução
deste agravo. Na consulta de enfermagem, o enfermeiro precisa estar atento a todas as manifestações clínicas dessa doença, e fazer
um exame minucioso com os pacientes, para que, não haja agravamento subsequente deste quadro. Além de ser um ótimo momento
para educar, com o olhar individualizado.O enfermeiro que atua na Estratégia de Saúde da Família se apresenta como elo importante
nessa cadeia de transmissão, intervindo com medidas educativas de prevenção e promoção da saúde, visto que pode proporcionar
momentos de educação em saúde e assistência aos que apresentam necessidade dessas intervenções, in loco, por meio de visitas
domiciliares.
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Resumo

A esquistossomose constitui a terceira doença parasitária endêmica mais prevalente no mundo. O ciclo de vida do parasita passa por
uma etapa obrigatória no pulmão, causando lesões agudas e crônicas neste, sendo essas últimas geralmente associadas à forma
hepatoesplênica da doença que pode causar complicações cardiopulmonares, incluindo hipertensão pulmonar (HP). A patogênese exata
da HP associada à esquistossomose permanece incerta. Assim, esse trabalho objetiva expor e analisar os estudos a respeito da relação
fisiopatológica entre esquistossomose e hipertensão pulmonar. Foi realizada uma revisão de literatura em abril de 2018 através da
Biblioteca Virtual de saúde usando os descritores “Esquistossomose” e “Hipertensão pulmonar” na língua portuguesa e inglesa. Foram
encontradas 167 publicações e selecionadas 25, disponíveis nas bases de dados LILACS e MEDLINE, aplicando os critérios de
inclusão: pesquisas disponíveis de forma gratuita, em português ou inglês publicados entre 2013 e 2018, cuja temática central tratassem
da hipertensão na esquistossomose; os critérios de exclusão foram: artigos que não suportassem os descritores, duplicados ou pagos.
As evidências científicas apontam vários mecanismos para a fisiopatologia da HP na esquistossomose: Um hipótese é doença embólica
de corpo estranho (óvulos parasitas) com obstrução mecânica da circulação pulmonar como principal causa de aumento de pressão na
circulação pulmonar. Outra especulação oposta é que a relativa escassez de ovos no leito vascular pulmonar, combinada com o
conhecimento do parasita ciclo de vida, geraria um mecanismo inflamatório que resulta em cicatrização, comprometimento do fluxo
pulmonar e da formação de lesões plexiformes. Em camundongos, mostrou-se um papel patogênico das citocinas mediadas pela
resposta imune Th2, na HP associada à esquistossomose. Uma terceira teoria aponta uma forma de hipertensão porto-pulmonar em que
a hipertensão portal resulta em aumento do fluxo pulmonar com consequente HP. Ainda abordam o papel da predisposição genética e
sua interação com diferentes fatores ambientais. Dessa forma, é evidente que mais estudos são necessários para uma melhor
compreensão dos fatores predisponentes relacionados ao desenvolvimento da hipertensão pulmonar na esquistossomose. Ademais, é
incontestável que melhores programas de controle são necessários para interromper a transmissão da esquistossomose em todo o
mundo.
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Resumo
Introdução: A esquistossomose acomete cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil, sendo a maior prevalência Alagoas, Pernambuco,
Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Pernambuco registrou no período de 1979-2010 uma taxa de mortalidade cerca de 5 vezes maior que a
frequência nacional, sendo considerado o estado com maior grau de mortalidade para a esquistossomose no país. Embora Recife não
seja considerado área endêmica existe um elevado número de residentes acometidos por esquistossomose o que necessita de
informações mais precisa para o enfrentamento desta doença. Objetivo: Analisar os registros de esquistossomose no Sistema de
Informação sobre Mortalidade e Sistema de Informação de Agravos de Notificação, dos residentes do Recife-PE, no período de 2005 a
2013. Metodologia: Estudo descritivo de corte transversal dos casos e óbitos de esquistossomose dos residentes do Recife registrados
no SIM e no SINAN entre 2005 e 2013. Para identificação dos registros de óbitos relacionados com a esquistossomose no banco de
dados de mortalidade foi realizada a uma análise das causas múltiplas dos óbitos por meio da desagregação das variáveis denominadas
linhas A, B, C, D e II. Posteriormente, realizou-se um linkage probabilístico dos registros de casos notificados no Sinan por meio do
programa ReclinkIII para identificar a casuística da doença no município. Após as rotinas automáticas foi realizada uma revisão manual
para confirmação dos pares duvidosos. Resultados: Identificou-se 456 óbitos relacionados com esquistossomose. Destes 297 foram
por causa básica e 159 por causa associada. Os 456 óbitos foram relacionados probabilisticamente com os 388 casos notificados no
SINAN de 2007 a 2013. Observou-se que 33 registros foram pareados, perfazendo uma casuística de 811 pessoas acometidas. Ocorreu
uma subnotificação no SINAN de 423 pessoas com a parasitose, destes 274 tinham a esquistossomose como a doença basal que levou
ao óbito e 149 como causa associada. Os óbitos com registros de doença alcoólica do fígado, fibrose e cirrose hepática que estão
notificados no SINAN como esquistossomoses podem apontar uma subinformação no SIM. Conclusões/Considerações: Como o
número de registros pareados foi pequeno, os dois sistemas de informação precisam ser utilizados de forma integrada para aumentar a
sensibilidade do sistema de saúde na identificação dos acometidos pela esquistossomose, reduzir a subnotificação no SINAN e
qualificar as causas de óbito no SIM
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Resumo
A esquistossomose é uma doença granulomatosa infecciosa causada por helmintos do gênero Schistosoma, sendo o S. mansoni o
agente causador no Brasil. No país, dados mais recentes, 2016, indicam a ocorrência de 25.057 casos, sendo uma das doenças em
mais evidência para controle e combate. Em Alagoas, a esquistossomose é considerada endêmica em 69% dos 102 municípios, com
estimativas de que aproximadamente 2,5 milhões de pessoas vivam sob o risco da doença. A enfermidade apresenta a forma aguda,
manifestada após 3 a 7 semanas de exposição com quadro clínico de febre, anorexia, dor abdominal e cefaleia. Após 6 meses, a
doença pode evoluir para a frase crônica, apresentando complicações e/ou a forma ectópica, ou seja, a presença do elemento
parasitário – ovos ou vermes adultos – localizado fora do sistema porto cava, o habitat natural do helminto. Em geral são observados
granulomas ou agregados de histiócitos epitelioides ou células gigantes multinucleadas em torno dos ovos, o que caracteriza a
inflamação granulomatosa. Trata-se de um estudo descritivo que tem como objetivo relatar um caso de esquistossomose ectópica
gástrica detectada por biópsia em um paciente imunocompetente. V.B.A., 68 anos, procedente de Arapiraca-AL, realizou Endoscopia
Digestiva Alta por queixa de dispepsia funcional. No exame foram relatados presença de gastrite enantematosa leve de antro e de cinco
pólipos sesseis gástricos – Yamada II, de aproximadamente 3 a 5 mm de diâmetro, realizando-se biópsia de antro e polipectomia. No
exame histopatológico fora encontrado, em região de mucosa antral, moderado infiltrado inflamatório misto, constituído por linfócitos,
plasmócitos, neutrófilos e eosinófilos, notando-se estruturas parasitárias compatíveis com ovos viáveis de S. mansoni. Apenas em torno
de um dos ovos é que se observa um infiltrado mais denso, esboçando um granuloma. A pesquisa de H. pylori foi negativa. Diante do
supracitado, o diagnóstico do caso é de Gastrite Granulomatosa infecciosa por S. mansoni, sendo uma forma ectópica extremamente
rara, com escassos relatos na literatura científica internacional. Embora lesões por esquistossomose em outras regiões além do fígado e
intestino sejam vistas em até 20% dos pacientes, isoladas ou em associação com comprometimento hepático e intestinal, seu relato é
raro por não levantarem suspeita clínica e geralmente representam achados em biópsias ou necropsias.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A esquistossomose mansoni é uma parasitose causada pelo Schistosoma mansoni, representando um
grande problema de saúde pública, principalmente nas regiões endêmicas do território brasileiro. A contaminação pelo
parasito dá-se principalmente devido os hábitos de vida da população dependente de lagos ou rios para desenvolver suas
atividades diárias, como a prática da lavagem de roupas, os pescadores e a própria criança que aproveita para se divertir e
banhar-se. Desse modo, é imprescindível que se tenham práticas educativas voltadas para a sociedade, visando evitar essa
enfermidade. OBJETIVO: Avaliar os instrumentos e métodos lúdicos usados na profilaxia e educação em saúde acerca da
esquistossomose mansoni. DESENHO DE ESTUDO: Estudo descritivo do tipo Relato de Experiência. MÉTODOS: Trata-se de
um relato de experiência sobre a educação em forma de ensino lúdico acerca da esquistossomose. A ação educativa foi
realizada durante a XI Mostra de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina Nova Esperança (Famene).
Estiveram presentes cerca de 150 crianças da faixa etária dos 5 aos 11 anos de idade de algumas escolas municipais da
cidade de João Pessoa – PB. Na ocasião, foi feita uma apresentação de uma peça de teatro sobre as diversas maneiras da
prevenção da doença, como, por exemplo, não tomar banho em águas que apresentam o caramujo em suas margens, pelo
potencial risco de contaminação pelo verme. Ulteriormente, foi exibido um vídeo retratando sobre a doença, suas
manifestações e métodos preventivos, na tentativa de despertar o interesse dos alunos e facilitar a compreensão dos
mesmos. RESULTADOS: Após as apresentações, as crianças participaram de uma brincadeira de perguntas e respostas para
avaliarmos o entendimento delas em relação ao tema. Também houve premiação daquelas que conseguiram responder
adequadamente, como forma de mantê-los atentos durante a explanação. DISCUSSÃO: Diante dos métodos usados para a
construção do conhecimento acerca da esquistossomose, percebeu-se que os discentes conseguiram compreender as
características dessa parasitose, como evitar a sua transmissão e contaminação. CONCLUSÃO: A promoção em saúde é de
suma importância para uma melhor qualidade de vida da população. Dessa forma, verificou-se o quão eficaz é a metodologia
lúdica no ensino-aprendizagem, possibilitando que práticas preventivas sejam adotadas pela nossa sociedade.
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Resumo
A esquistossomose é uma patologia causada por parasitos pertencentes ao gênero Schistosoma, é uma das sete prioridades do
programa de Doenças Negligenciadas. A esquistossomose não deve ser compreendida como um fenômeno biológico individual, porém
é para ser entendida como um fenômeno social e biológico, que ocorre dentro de contextos sociais específicos. Portanto, entendemos
que se deve considerar essa endemia num contexto ampliado, observando o ser humano na sua integralidade. O presente estudo teve
como objetivo identificar a prevalência de casos no período de 2007 a 2017 e avaliar as variáveis como idade, sexo, raça e autoctonia
comparando-as entre si no município de Vitória de Santo Antão, Pernambuco. Para isto, foi realizado um levantamento de casos
confirmados no Sistema Nacional de Agravos (SINAN), Ministérios da Saúde. Como resultado, nos dez anos resgatados foram relatados
446 casos confirmados da doença no município estudado, com diminuição de 112% do número de casos do primeiro ano para o último.
Dentre esses, houve prevalência de infectados da raça parda (37,7%), do sexo masculino (54,7%) e com idade entre 20 e 39 anos
(43,3%). Ressaltamos que 54,4%(225) dos casos eram autóctones e 45,3% (202) possuíam essa informação ignorada, apesar de sua
relevância. Com esses dados podemos concluir que, segundo os dados do SINAN, com o passar dos anos houve diminuição brusca no
número de casos confirmados no local do estudo, entretanto, esse resultado difere de achados realizados na localidade e faz-se
necessário uma investigação mais criteriosa acerca dos casos provenientes do município.
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Resumo
A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária muito comum na região Nordeste do Brasil. Consiste em uma das doenças
infecciosas mais prevalentes no mundo, com estimativa de mais de 200 milhões de pessoas acometidas anualmente. É uma parasitose
muito frequente e prevalente na Bahia, o que leva a questionar: qual a situação epidemiológica da distribuição da doença nesse estado?
A pesquisa se justifica porque atualmente a doença é uma das parasitoses com mais alta prevalência no Brasil, além de consistir um
grave problema de saúde pública. Do ponto de vista prático, este estudo pode contribuir com dados para melhorias no processo de
gestão e controle da doença. A presente pesquisa objetivou analisar a situação epidemiológica da Esquistossomose na Bahia por meio
de uma análise de dados da gestão estadual. Trata-se de um estudo analítico e quantitativo baseado em dados agregados e
secundários. Foram utilizados dados em séries históricas atualizados no mês de abril de 2018. Para análise espacial, utilizou-se o
Sistema de Informação Geográfica – SIG. Percebe-se no estudo que do total de municípios existentes no estado, aproximadamente
70% estão em área de risco para a doença. Dados recentes de 2017 apontam que dos municípios que realizaram a busca ativa, 82,5%
foram positivos para esquistossomose. Em relação ao tratamento, no estado da Bahia, no período de 2004 a 2017 os dados apontam
que o ano de 2006 foi o que obteve a melhor cobertura com 91,2% dos casos tratados, nos anos posteriores houve um decréscimo
significativo no percentual de tratamento -8,9%. Os dados obtidos através do SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade)
apresentaram a esquistossomose como uma causa prevalente de óbitos no estado da Bahia mantendo uma média de 57 óbitos por ano
durante o período estudado. A esquistossomose mansoni continua sendo um grave problema de saúde pública na Bahia, mesmo após
tantos anos de seu surgimento no estado. Foi entendida como necessária e obrigatória a educação em saúde, tendo em vista o número
ainda elevado de casos. Os dados do estudo demostraram o quão preocupante é o número de óbitos registrados para a doença no
estado, sendo esses de fundamental importância como ferramenta para que os gestores formulem políticas de prevenção e controle
mais específicas, bem como a adoção de medidas profiláticas e melhores condições de saneamento básico.
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Resumo
Talins are large adaptor proteins that link the integrin family of adhesion molecules to F-actin. In vertebrates, there are two talin genes.
Talin 1 is essential for integrin-mediated cell adhesion; the role of talin 2 is still unclear. Schistosomiasis affects over 200 million people
worldwide and in the present study, focusing on possible targets for gene therapy. In the present study, we report the expression profile
of the two putative talin genes previous annotated in S. mansoni genome, identified as smp_167010 and smp_142630 and an in silico
protein structural analysis. Previous studies from our group identified microRNA molecules originally from an intronic region of the talin
gene suggesting possible regulation of this gene. Total RNA from adult worms, cercariae, mechanically transformed schistosomula (MTS
- 3,5 hours, MTS - 24 hours) and eggs were obtained using a combination of the Tri reagent (sigma) and chloroform for extraction, and
then on column purified using the “SV total RNA Isolation System” (Promega). The preparation was treated with RNase-free DNase I in 3
different rounds by decreasing the enzyme concentration (RQ1 DNase; Promega). The expression profile of smp_167010 and
smp_142630 were analyzed and specific primers for S. mansoni EIF4E were used as an endogenous control. The relative gene
expression was determined by the method of 2-ΔCq. Statistical analysis was performed using one-way ANOVA (Tukey) with P < 0.01
using GraphPad Prism 6. Afterwards, to predict protein domains, its tertiary structure and phylogeny we performed in silico analysis using
Bioinformatic approaches. Ours results showed a distinct expression profile of smp_142630 and smp_167010 among the life stages of
the worm, and taken together with the structural analysis of the protein these results suggest that the two talin genes studied can have a
differential function considering the organism biology when present.
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Resumo

Introdução: A esquistossomose é uma doença causada por parasitos do gênero Schistosoma.
Endêmica no Brasil, tem como agente o S. mansoni. Apresenta alta prevalência na região Nordeste
(NE), estando ligada às condições socioeconômicas precárias. Objetivo: Analisar a tendência da
incidência e mortalidade por esquistossomose nos estados do nordeste brasileiro no período de 2001
a 2015. Desenho do Estudo: Ecológico de séries temporais. Métodos: Realizou-se pesquisa nas
bases de dados DATASUS dos anos de 2001 a 2015. Foram calculadas as Taxas de Incidência (TI) e
de Mortalidade (TM) e posteriormente estes dados foram exportados para o Joinpoint Regression
Program para análise das tendências dos indicadores. A tendência foi classificada em crescente,
estacionária ou decrescente. Calculou-se o percentual de variação anual (APC), IC 95%. Significância
de 5%. Resultados: Verificou-se tendência de decréscimo da TI no nordeste no período de 20062010 (APC= -59.3; IC= -70.1 a 44.6, p<0,001). Em 2002 houve o maior número de casos no NE, com
90,789 casos/100.000hab, dos quais a maior e a menor TI foram em Sergipe e no Piauí,
respectivamente. O menor número de casos ocorreu em 2013, com 2,124 casos/100.000hab, dos
quais a maior e a menor TI foram na Bahia e no Piauí, respectivamente. No período de 2001 a 2015,
observou-se maior TI em homens, na população parda, com idade de 20-39 anos. Observou-se
tendência decrescente da TM no NE de 2001-2015 (APC= -2.5; IC= -3.4 a - 1.5, p<0,001) e AAPC de
-2.5 (IC= -3.4 a -1.5). Em contrapartida, em SE ocorreu tendência crescente nesse período (APC =
5.9; IC = 0.5 a 11.7, p<0,001) e AAPC de 5.9 (IC= 0.5 a 11.7); bem como na Bahia também ocorreu
tendência crescente (APC= 3.8; IC = 1.3 a 6.3, p<0,001) e AAPC 3.8 (IC= 1.3 a 6.3). Constatou-se
que a TM pela doença foi maior em 2002 com 0,807 casos/100.000 hab, dos quais a maior e a menor
TM ocorreram em Alagoas e Maranhão, respectivamente. A menor TM foi em 2013, de 0,532
casos/100.000hab, dos quais a maior e menor TM ocorreu em Pernambuco e no Ceará,
respectivamente. Em todo período analisado, houve maior TM em homens, com idade de 70 ou mais
e pardos. Discussão: A análise demonstrou tendência no decréscimo da incidência e da mortalidade

por esquistossomose no nordeste brasileiro, porém, ainda são necessárias mais ações para o
enfrentamento desta doença. Conclusão: A tendência de crescimento da mortalidade em SE e na BA
demonstra uma maior necessidade de intervenção nesses estados.
Palavras-chaves: Esquistossomose, Incidência, Mortalidade
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Resumo
A hipertensão portal de origem esquistossomótica é endêmica em Pernambuco. A manifestação mais comum é a HDA secundária a
varizes esofagogástricas. O tratamento de escolha é a ELGE (esplenectomia + ligadura da veia gástrica esquerda). Será relatado a
ocorrência de TVP no pós-operatório imediato de ELGE em esquistossomóticos em 2 pacientes através de estudo retrospectivo. Duas
pacientes, com 37 e 42 anos. Natural e procedentes de Timbaúba – PE. Pacientes com diagnóstico de EHE há 5 anos e em
acompanhamento ambulatorial. Após 2 sangramentos digestivos necessitando de hemotransfusão, foi encaminhada à cirurgia. No pósoperatório imediato (6º dia e 10º dia) ocorreu dor e aumento do MIEsq. Ambas as pacientes não realizaram medicações hormonais.
Através do doppler confirmando a TVP foi iniciado tratamento farmacológico com evolução favorável recebendo alta. Apesar da
trombocitose encontrada no pós-operatório de ELGE é raro o aparecimento de TVP nos pacientes esquistossomóticos. A utilização
padrão de aspirina no pós-operatório desses pacientes poderiam se comportar como fator protetor nas complicações vasculares. Com
isso o incomum aparecimento de TVP em pacientes com hipertensão portal esquistossomótica e varizes esofagogástricas é de difícil
tratamento e monitorização. A trombose venosa profunda nos pacientes esquistossomóticos deve ser tratada com atenção especial ao
possível sangramento digestivo e monitorizados de modo rigoroso.
cirurgia, complicação, esquistossomose hepatoesplênica, trombose venosa profunda
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Resumo
A esquistossomose é uma doença de importância para saúde pública presente em várias regiões Brasil, especialmente, na
região nordeste. Neste trabalho avaliamos o desempenho do teste rápido POC-CCA-ECO baseado em imunocromatografia
para o diagnóstico da esquistossomose. Em alguns países Africanos, pesquisas apontam bons resultados com o teste POCCCA, com alta sensibilidade e especificidade. O nosso trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho da versão POCCCA ECO vendido no Brasil em áreas de baixa endemicidade para esquistossomose. Foram selecionadas duas áreas, uma
na cidade de Salvador – BA na região do Dique do Cabrito (DC) e outra no povoado de Jenipapo (JEN), no município de
Ubaíra. As áreas selecionadas têm histórico prévio de tratamento repetido para esquistossomose. Realizamos exame da
urina logo após a coleta e exame parasitológico pelo método de Kato-Katz de três amostras de fezes coletadas em dias
diferentes. Com base nos resultados dos exames, calculamos as taxas de sensibilidade, especificidade, valor preditivo

positivo (VPP) e negativo (VPN). Utilizando o POC-CCA ECO foi encontrada uma positividade de 10,0 (11/110) e 22,5%
(27/120) em DC e JEN, respectivamente. Os resultados dos inquéritos parasitológicos indicaram que apenas 2,5% (31/1264)
da população avaliada estava infectada com Schistosoma mansoni em DC e 5,9% (43/729) em JEN. Na região urbana o
POC-CCA ECO demonstrou uma sensibilidade de 0% com uma especificidade de 92%, VPP de 0% e VPN de 96%. Na zona
rural o teste rápido apresentou uma sensibilidade de 44%, especificidade de 85%, VPP de 52% e VPN de 73%. Os resultados
indicam que o POC-CCA ECO não deve ser utilizado para o diagnóstico de esquistossomose em populações de baixa
endemicidade, pois este identifica de forma insuficiente infecções por esquistossomose conhecidas previamente, com base na
observação direta de ovos de parasitas.
Palavras-chaves: Kato-Katz, Diagnóstico, Esquistossomose urbana, Teste rápido, Antígeno Catódico Circulante

UTILIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM PARA A AVALIAÇÃO DAS COMPLICAÇÕES E LESÕES
EM ÓRGÃOS-ALVO DECORRENTES DA INFECÇÃO ESQUISTOSSOMÓTICA
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Resumo
A esquistossomose é uma doença que se apresenta em amplo espectro, incluindo formas agudas e crônicas, afetando
múltiplos órgãos alvo. A infecção esquistossomótica é diagnosticada principalmente por evidências de infestação por métodos
parasitológicos, sorológicos ou moleculares, utilizando amostras como fezes, urina, sangue ou outros fluidos corporais e
amostras de tecido. No entanto, esses métodos de teste têm suas próprias limitações na avaliação da gravidade da
morbidade. Pretende-se analisar o papel de modalidades de diagnóstico por imagem, como ultrassonografia, tomografia
computadorizada (TC) e ressonância magnética (RM), para avaliar a gravidade do processo da doença e suas complicações
nos órgãos-alvo. Foi realizada busca na base de dados Pubmed utilizando os termos Schistosomiasis; Ultrasonography; CT
scan; MR scan. Restringiu-se a estudos realizados com achados imaginológicos em adultos humanos. O ultra-som é
considerado modalidade primária de escolha, pois é capaz de selecionar lesões hepatoesplênicas e urinárias características.
Achados ultrassonográficos típicos da hepatoesplenomegalia esquistossomótica incluem fibrose periportal, hipertrofia do lobo
esquerdo do fígado, atrofia do lobo direito do fígado, esplenomegalia e ascite. TC e RM são valiosos não apenas para
esquistossomose hepatoesplênica e urogenital, mas também para lesões secundárias e ectópicas, como no sistema nervoso
central e pulmões, que são difíceis de ser avaliados pela ultrassonografia. Achados como fibrose periportal, calcificação em
mapa do parênquima hepático e aumento nodular da massa cerebral são alguns achados de imagem na esquistossomose. As
características clínicas e de imagem da infecção esquistossomótica podem ser semelhantes à outras doenças infecciosas e
não infecciosas, assim, é essencial que os radiologistas e médicos estejam familiarizados com as características de imagem
da esquistossomose, para fazer diagnósticos precisos e oportunos, reduzindo a morbimortalidade desta doença.
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Resumo
A esquistossomose mansônica (EM) ou barriga d’água é uma infecção causada pelo parasita Schistossoma mansoni. É uma doença
endêmica e típica das Américas, Ásia e África. Para o seu ciclo de vida são necessários dois hospedeiros, o definitivo (homem) e o
intermediário (caramujos do gênero Biomphalaria). Um dos grandes problemas de saúde pública é que a esquistossomose está
relacionada à pobreza e ao baixo desenvolvimento econômico que gera necessidade de utilização de águas naturais contaminadas para
o exercício do trabalho doméstico, lazer e agricultura. Por se tratar de uma doença de acometimento mundial, os órgãos de saúde
pública (OMS – Organização Mundial de Saúde – e Ministério da Saúde) promovem programas próprios para o controle da
esquistossomose, onde se baseiam em: identificação e tratamentos dos portadores, saneamento básico e educação em saúde.
Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que há 2,5 milhões de pacientes com EM no Brasil. Este trabalho teve como

objetivo realizar um levantamento de dados epidemiológicos dessa enfermidade em um município da Região Leste de Rondônia no
período entre os anos de 2010 e 2017. Trata-se de um estudo descritivo dos dados coletados no Sistema de Informação de Agravo de
Notificação (SINAN). Durante o período estudado foram notificados 79 casos de esquistossomose no município de Ouro Preto do Oeste
em Rondônia. Entre os casos positivo, observa-se que a menor frequência se deu em 2010, com 7,59% dos casos, e a frequencia foi
maior no ano de 2016, apresentando-se com 24,05% dos casos, contudo, em 2017 houve redução para um percentual de 17,72%.
Apenas no ano de 2017 houve notificação relevante de sexo, sendo os mais acometidos com essa endemia indivíduos do sexo feminino
com 64,28% entre 40 e 59 anos de idade (44,4%). Os indicadores epidemiológicos avaliados evidenciam que a esquistossomose
continua fortemente presente nesta região, sendo importante manter e intensificar as intervenções de controle.
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MODULAÇÃO DA AUTOFAGIA MEDIADA PELA VIA DE IFN TIPO I EM MACRÓFAGOS
INFECTADOS POR MICOBACTÉRIAS
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Resumo

Micobactérias patogênicas como Mycobacterium tuberculosis e Mycobacterium leprae (Ml) tem a
capacidade de subverter mecanismos microbicidas de macrófagos, de sobreviver e se replicar no
interior dessas células. Nesse contexto, já é descrito que a ativação da via de interferon (IFN) tipo I
mediada por receptores citoplasmáticos de DNA, modula negativamente a resposta protetora contra a
infecção causada por micobactérias. De fato, polimorfismos genéticos do hospedeiro que estão
associados com a susceptibilidade a hanseníase, sugerem uma possível modulação dos níveis de
expressão gênica em genes das vias de IFN tipo I, e de genes autofágicos como o PARK2. Além
disso, na infecção por M. tuberculosis é observado que a autofagia mediada por ubiquitinação com
participação de PARK2 em macrófagos, resulta no endereçamento dos bacilos aos autofagossomos e
consequentemente na sua eliminação. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o
envolvimento da ativação da via de IFN tipo I na modulação do processo de autofagia em macrófagos
THP-1 infectados com micobactérias. No presente trabalho, demonstramos que a micobactéria não
patogênica Mycobacterium smegmatis (Ms), foi capaz de induzir o aumento de autofagia.
Adicionalmente, observamos o aumento da sobrevivência de Ms no interior dos macrófagos, ao
bloquearmos farmacologicamente o processo autofágico. Entretanto, o Ml se mostrou um fraco indutor
de autofagia, e o tratamento com IFNβ reverteu tanto a indução de genes associados à autofagia,
como inibiu a capacidade microbicida de macrófagos infectados com Ml ou com Ms. Por fim, nossos
dados mostram que a autofagia constitui-se um processo antimicrobiano crucial no controle da
sobrevivência intracelular bacteriana. Isso sugere o papel central do IFNβ na modulação negativa
desse processo, definindo o balanço fino entre resistência mediada pela ativação de autofagia e
suscetibilidade mediada pela ativação de IFN tipo I.
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2. PRESENÇA DE BUSCA ATIVA E AVALIAÇÃO CLÍNICA DOS COMUNICANTES DE PACIENTES
COM HANSENÍASE NOS MUNICÍPIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O
BRASIL (PMMB) NO INTERIOR DO CEARÁ
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Resumo

Introdução: A hanseníase é uma patologia que ocasiona dano dermatoneurológico que leva a
incapacidade física e deformidades. O diagnóstico precoce e o tratamento oportuno, além de
minimizarem os danos causados ao indivíduo e à sua família, reduzem a dinâmica de transmissão da
doença em territórios e comunidades com maior risco e vulnerabilidade. Objetivo: Verificar se os
médicos realizam busca ativa e avaliação clínica dos casos novos de hanseníase e comunicantes nos
municípios assistidos pelo Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) no interior do Ceará.
Desenho do estudo: corte transversal. Métodos: estudo com médicos bolsistas do PMMB que atuam
em 30 municípios das macrorregiões de saúde Cariri e Centro Sul do Ceará, através de questionário
padronizado confeccionado por supervisores e tutores do PMMB. A coleta ocorreu em março 2017.
Resultados: Responderam ao questionário 190 médicos (88% do total de médicos), sendo 181
(83,8%) questionários preenchidos corretamente. 160(88,4%) médicos responderam que a Estratégia
de Saúde da Família (ESF) realiza busca ativa nos casos novos e nos casos comunicantes. Em
relação aos casos novos, 8(4,4%) médicos negaram que a ESF realize a busca ativa e 13(7,2%) não
responderam a este item. Para os comunicantes, 3(1,7%) ESF não realiza busca ativa e 18(9,9%)
responderam. 151(83,4%) respondeu que faz avaliação clínica dos comunicantes com exame de pele
crânio-caudal, 11(6,1%) disse que não faz e 19(10,5%) não responderam. 174(96,1%) disse haver
garantia da imunização com BCG, 3(1,7%) disse não haver e 4(2,2%) não responderam. Discussão:
O tratamento imediato à detecção reduz sequelas. A busca ativa de contatos visa a identificar a fonte
de contágio, detectar casos novos e implementar medidas preventivas, como a profilaxia pósexposição. A busca ativa foi realizada por 88% das ESFs nesse estudo. A imunoprofilaxia com a
vacina BCG é recomendada pelo Ministério da Saúde a todos os contatos, desde que não apresentem
sinais e sintomas para hanseníase. Nesse estudo, a garantia de imunização esteve presente em 96%
das ESF e esteve ausente em apenas 1,7%. Conclusão: O modelo de intervenção para o controle da
hanseníase é baseado no diagnóstico precoce, tratamento oportuno de todos os casos
diagnosticados, prevenção e tratamento de incapacidades e vigilância dos contatos domiciliares,
essas ações devem ser executadas em toda a rede de atenção primária do Sistema Único de Saúde.
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A HANSENÍASE NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA ESPOROTRICOSE
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Resumo

A esporotricose é uma micose causada por inoculação traumática do fungo dimórfico Sporothrix
schenckii na pele, comumente associada a acidentes com arranhadura ou mordedura de animais
como os gatos, contato com solo contaminado, plantas ou substratos orgânicos. A apresentação mais
comum é a cutânea, afetando principalmente as áreas expostas ao trauma, como as extremidades e o
rosto. Manifesta-se na pele com alterações da coloração, nodosidades e lesões descamativas. Pelo
quadro clínico apresentado um dos principais diagnósticos diferencial, esta na hanseníase, sendo esta
causada pelo Mycobacterium leprae possuindo alta infectividade, porém baixa patogenicidade. As
manifestações clínicas desta estão relacionadas ao tipo de resposta ao bacilo, apresentando
sintomatologia diversa. A forma dimorfa, por sua vez, apresenta variedade de lesões cutâneas como
as placas e nódulos eritematoso-acastanhados com alteração de sensibilidade. As reações
hansênicas são de dois tipos e ambas causam alterações do sistema imunológico e provocam
manifestações inflamatórias. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de hanseníase com
manifestação inicial símile a esporotricose de um paciente de 44 anos apresentando lesões há 6
meses em membro superior direito, quando no início eritematosas, evoluindo com úlceras e crostas.
Passou em consulta com dermatologista sendo aventada hipótese diagnóstica de esporotricose
devido a histórico anterior de contato com seis gatos na residência do mesmo. Medicado com
itraconazol e prednisona. Devido a não melhora clínica procurou o serviço de infectologia. Ao exame
clínico apresentava lesões tipo máculas hipocrômicas, com bordas hipercrômicas, limites precisos e
algumas com centro ulcerado, seguindo o trajeto do nervo radial. Realizada biópsia de pele devido à
suspeita diagnóstica de hanseníase, apresentando infiltrado linfohistiocitário perivascular e perineural,
confirmando a hipótese diagnóstica. Iniciada poliquimioterapia multibacilar associada a prednisolona
devido ao diagnóstico de hanseníase dimorfa e reação reversa. Após a introdução do medicamento,
evoluiu com melhora. O quadro relatado apresenta a importância da hanseníase no diagnóstico

diferencial de várias dermatopatias devendo o clínico e os especialistas estarem atentos as
características clínicas da patologia, infelizmente muito negligenciada nos dias atuais.
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Resumo

A hanseníase, antiga lepra, é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae
também conhecido como bacilo de Hansen em homenagem ao seu descobridor. Sua transmissão é
por vias aéreas e se manifesta por meio de manchas na pele com alteração de sensibilidade. Propõese revisar a importância da atuação/atualização dos profissionais de saúde perante um problema de
saúde pública. É um estudo descritivo, do tipo revisão de literatura. Baseia-se na literatura
especializada através de consulta a artigos científicos selecionados do banco de dados do Scielo, a
partir das fontes Medline e Lilacs. Para a busca foram utilizadas as seguintes palavras chaves:
“Equipe de Assistência ao Paciente”, “Hanseníase” e “Saúde Pública”. E os critérios de inclusão
foram: artigos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais; divulgados em língua
portuguesa, inglesa e espanhola; no período de 2008 a 2018. 16 artigos foram selecionados para
compor a pesquisa, os quais demonstram a importância dos profissionais de saúde para com a
diminuição dos casos de hanseníase. Mostrou-se necessário como medida a vigilância dos contatos
como forma de prevenção, principalmente contatos intradomiciliares. Esta vigilância se consagra
através do exame dermatoneurológico e a imunização com a vacina BCG, que é usada para evitar a
forma multibacilar da doença. O conceito de “eliminação da hanseníase como problema de saúde
pública” significa o alcance da meta de redução da prevalência a menos de um caso por 10 mil
habitantes. Trata-se do compromisso do governo brasileiro e representa redução da carga da doença
a um nível aceitável, em que a prevalência da doença não limite a produtividade e o desenvolvimento
da sociedade. Portanto, é necessário que haja um comprometimento governamental, na atualização
dos profissionais sobre esta doença “silenciosa”, fortalecendo as ações de vigilância e de promoção
da saúde, buscando também o comprometimento da população com a eliminação da hanseníase.
Ainda se faz necessário mais estudos sobre formas de inserção de medidas de controle e erradicação
da hanseníase. Contudo, podemos salientar que, a participação efetiva dos profissionais de saúde
como facilitadores de informação e de contato com o público exposto à doença, reproduz a ideia de
“um passo inicial” para melhores prognósticos.
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Resumo

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium
leprae. Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos, no entanto poucos
adoecem. Na disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso I, pode-se vivenciar, pelos
estudantes, a realização de visita
domiciliária à pessoa com hanseníase e sua família, na
perspectiva da clínica ampliada. Tem como objetivo realizar cuidados domiciliares de enfermagem à
pessoa com hanseníase e sua família na perspectiva da clínica ampliada.Trata-se de relato de
experiência sobre o cuidado domiciliar á família de uma pessoa faltosa ao programa de hanseníase.
Realizado na prática de atendimento à pessoa com Hanseníase, no Centro de Saúde Especializado
em Feira de Santana- BA, através do atendimento ambulatorial e visita domiciliar com o intuito de
promover o cuidado mais amplo no contínuo à pessoa com hanseníase no mês de abril do ano em
curso. Solicitou-se a enfermeira da unidade o prontuário de pessoa faltosa no programa para
realização da visita domiciliar analisando informações e endereço no referido documento. Durante a
visita domiciliar detectou-se que o paciente além de hanseníase estava em tratamento para
Hepatite B e HIV+. A esposa relata que convive há 10 anos com o companheiro e mais quatro
filhos, que o mesmo tem diagnóstico de hanseníase e hepatite B há cinco anos, há dois meses foi
diagnosticado com HIV+ sendo contaminado pela esposa pois não usavam camisinha nas relações
sexuais ; é aposentado, residem em casa adquirida pelo programa minha casa minha vida . A esposa
informa que o tratamento de Hanseníase foi interrompido, temporariamente por causa do uso do
coquetel antirretroviral para HIV. Os discentes diante dos problemas identificados orientaram sobre
a necessidade do retorno aos programas, cuidados com as doenças em curso , com os filhos, uso de
camisinha nas relações sexuais e no retorno a unidade de média complexidade reunimos os serviços
envolvidos para
proporcionarmos uma melhor assistência e qualidade de vida ao paciente que
apresenta inúmeros problemas biológicos sociais e econômicos. A realização das atividades
caracterizou-se como uma importante ferramenta na construção de um elo entre o paciente e o
serviço de saúde, trazendo novas informações para o doente, serviço e discentes.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa marcada pelo seu alto potencial incapacitante causado
pelo Mycobacterium leprae. Conhecida como uma doença negligenciada sendo no Brasil de grande
relevância para a saúde pública. As técnicas de prevenção, controle e tratamento das incapacidades e
deformidades são elementos primordiais na atenção integral às pessoas acometidas pela doença.
Assim, as ações educativas a cerca do autocuidado nos serviços de saúde tornam-se uma grande
ferramenta para a reinserção social, melhoria da qualidade de vida e na diminuição do estigma. O
presente trabalho objetiva realizar a revisão da literatura a cerca da importância dos grupos de
autocuidado em hanseníase. Foi realizada uma revisão de literatura com busca nas bases de dados
BVS, Scielo e Portal de Periódicos Capes/MEC, no período de Maio – junho 2018 com descritores
boleanos AND e OR. Foram incluídos na pesquisa a produção científica publicada entre 2013 e 2018
nos idiomas português e inglês. Foram excluídas as publicações incompletas, artigos sem resumo e
que não apresentavam conteúdo de interesse a temática estudada. Foram selecionados 10 artigos.
Observou-se que os pontos mais abordados sobre a temática, caracterizados como positivos é a
utilização dos grupos como ambiente de troca de experiências e aproximação do profissional com o
paciente. É ressaltado que através das atividades realizadas nos grupos de autocuidado são
instauradas novas relações entre os atores envolvidos, uma vez que é oportunizado ao paciente o
desenvolvimento da autonomia, responsabilização do cuidado com a sua saúde e a diminuição do
estigma e para o profissional é proporcionado uma melhor compreensão da situação de saúde dessa
população. Outro ponto apreendido diz respeito à utilização dos grupos de autocuidado como
ferramenta norteadora das práticas de educação em saúde em hanseníase, já que as atividades
educativas configuram-se como elementos primordiais que devem ser inseridos nas ações de controle
e eliminação da doença. Neste sentido a promoção do autocuidado por intermédio dos grupos
possibilita a efetivação de uma avaliação holística do indivíduo. Portando a relevância dos grupos de
autocuidado está no desenvolvimento da humanização na esfera do cuidado bem como a integração

entre os usuários e a rede de saúde em uma perspectiva de atenção integral à saúde do paciente
portador de hanseníase.
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Resumo
Introdução: A hanseníase é uma patologia crônica que tem como causa o Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido resistente que
apresenta predileção pela pele e nervos periféricos encontrados em membros superiores, inferiores e na face. O bacilo presenta alta
infectividade, no entanto baixa patogenicidade. A literatura aponta que o diagnóstico tardio dos casos de hanseníase é um dos principais
fatores que interferem no efetivo controle da doença. Elegem-se por longo período de incubação do bacilo (de cinco a sete anos).
Objetivo: Analisar a intervenção da enfermagem nas ações e controle da hanseníase no âmbito da saúde pública. Resultados: Foram
encontrados 334 artigos, sendo incluídos no estudo apenas 5 sendo 3 do LILACS e 2 do SCIELO. Mostram a importância da intervenção
da enfermagem nas ações e controle da hanseníase no âmbito da saúde pública. Estudos mostram que a conquista do programa de
controle da hanseníase está fundamentado na pratica do diagnóstico precoce, no tratamento poliquimioterápico adequado, na vigilância
dos contatos domiciliares, na prevenção das incapacidades e na reabilitação. Do ponto vista, a interação dos programa de controle da
hanseníase, na atenção básica de saúde, é uma estratégia relevante para garantir o diagnóstico precoce, a prevenção e o controle da
doença. Nesse cenário, o enfermeiro é apontado pela sua atuação, pois pode facilitar o acesso específico que assegure a prevenção de
incapacidade e a terapêutica medicamentosa. Destaca-se, ainda, que o enfermeiro é um agente fundamental na construção da
qualidade de vida destes pacientes. Metodologia: Revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados Literatura LatinoAmericana em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SCIELO). Foram incluídos estudos referentes à
intervenção da enfermagem nas ações e controle da hanseníase no âmbito da saúde pública, nos anos de 2015 a 2017, em língua
portuguesa (Brasil) e disponível na íntegra para acesso online. Utilizaram-se os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Cuidados de
enfermagem; Enfermagem; Hanseníase; Prevenção e controle; Atenção à saúde. Conclusão: observado na literatura que é de
fundamental importância o papel do enfermeiro diante do controle e identificação dos casos de hanseníase.

Palavras-chaves: Cuidados de enfermagem, Enfermagem, Hanseníase, Prevenção e controle, Atenção à saúde

A PREVENÇÃO DA HANSENÍASE POR MEIO DA ANÁLISE DE LESÕES ELEMENTARES EM
INFANTES
Autores

Marília Medeiros de Sousa Santos 1, Cássy Geovanna Ferreira Moura 2, Dauana do Vale
Mecenas 3, Fernanda Karolina Santos da Silva 4, Tereza Cristina Carvalho Souza Garcês 3

Instituição 1 UNINOVAFAPI - Centro Universitário UNINOVAFAPI (Rua Vitorino Orthiges Fernandes,
6123 - Bairro Uruguai | CEP: 64073-505, Teresina - Piauí ), 2 UFPI - Universidade Federal
do Piauí (Av. São Sebastião nº 2819 - Parnaíba (PI)), 3 IESVAP - Instituto de Educação
Superior do Vale do Parnaíba (R. Projetada 21, 119 - Sabiazal, Parnaíba - PI, 64212-280),
4 CESMAC - Centro Universitário Cesmac (R. da Harmônia - Farol, Maceió - AL, 57081350)
Resumo
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, o
qual possui alta infectividade e baixa patogenicidade. Dessa forma, a detecção de hanseníase em menores de 15 anos indica
uma transmissão ativa e recente da infecção na comunidade. Assim, de acordo com as vivências na Unidade Básica de
Saúde Dr. Chico Ramos, foi visto que há a necessidade de articulação de estratégias de prevenção, haja vista esta é, ainda,
muito prevalente no território adscrito. OBJETIVO: Promover a análise de lesões elementares de infantes (06 a 10 anos) do
Ensino Fundamental de uma determinada escola do bairro Satélite. DESENHO DO ESTUDO: Transversal, observacional,
analítico. MÉTODOS: Esse estudo ocorreu por meio de uma ação em uma instituição de Ensino Fundamental (Escola
Municipal Leá Leal), no Bairro Satélite, organizada com o apoio dos alunos do curso de Medicina da UNINOVAFAPI (Teresina
– PI), a qual foi realizada no dia 07/05/2018, e obteve a participação da equipe de ESF da UBS do bairro. Dessa maneira,
houve a análise e o mapeamento escrito das lesões elementares dos infantes. RESULTADOS: De um total de 60 alunos (32
homens; 28 mulheres), 20 alunos (14 homens; 06 mulheres) possuíam lesões elementares que foram avaliadas, desses 09
(06 homens; 04 mulheres) foram encaminhados para os testes de Hanseníase para verificação com os testes específicos, os

outros 11 foram descartados, haja vista estas pertenciam a várias etiologias (cicatrizes, micoses). DISCUSSÃO: Esses foram
os dados utilizados para a médica da equipe, na semana seguinte desenvolver, testes de sensibilidade térmica e sensitiva
(utilizados no diagnóstico clínico da hanseníase), nas lesões suspeitas da patologia, as quais não obtiveram nenhum
resultado positivo. Destaca-se, também, que entre essas lesões elementares suspeitas encontram-se máculas de nascença,
pitiríase versicolor e micoses superficiais. CONCLUSÃO: Dessa maneira, como a importância da taxa de detecção em
menores de 15 anos é reconhecida por diversos autores e adotada pelo Ministério da Saúde como um dos indicadores
epidemiológicos que contribui para a compreensão do comportamento endêmico da hanseníase em um determinado local.
Nesse contexto, cabe aos profissionais de saúde desenvolver o plano para a redução da carga de hanseníase em sua área
de abrangência por meio da educação em saúde e investigação epidemiológica para a detecção precoce de casos novos.
Palavras-chaves: Atenção Primária, Doenças Infectocontagiosas, Hanseníase, Mycobacterium leprae, Prevenção
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Resumo
O Brasil é um país onde a hanseníase é endêmica e, devido à sua urbanização associada à interiorização do vírus HIV nos
últimos anos, houve um aumento na coinfecção dessas patologias. As manifestações clínicas da hanseníase dependem da
resposta imunocelular do hospedeiro, entretanto, o comprometimento dos linfócitos T CD4+ devido ao HIV não altera a
evolução clínica nem a prevalência de ambas as doenças.Tem como objetivo Revisar a Bibliografia acerca da temática
proposta. Revisão Bibliográfica.:Trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura realizado no período de 2016 a
2017, utilizando-se o banco de dados Medline e Lilacs. Nas buscas, foram utilizados os descritores: Hanseníase; HIV; Reação
Reversa. Foram incluídos 5 artigos na revisão após os seguintes critérios: possuir menos de 10 anos de publicação e que
estivessem disponíveis.: Os pacientes coinfectados pelo HIV e a hanseníase possuem resposta imunológica preservada ao
Mycobacterium leprae no sítio da doença, apesar da baixa contagem de linfócitos T CD4+ no sangue periférico. Sabe-se
ainda que não há aumento na incidência de hanseníase em pacientes infectados pelo HIV, não se podendo afirmar que a
infecção pelo HIV altere a evolução da hanseníase. Entretanto, apesar de não haver interferência, observam-se nesses
pacientes casos mais graves de neurite e maior incidência de reações reversas. As reações reversas são uma das
manifestações da Síndrome Inflamatória de Reconstituição Imunológica (IRIS) e esta, em um paciente HIV positivo, é
consequência da resposta imune a um patógeno específico devido à introdução da terapia antirretroviral (TARV). As infecções

subclínicas são desmascaradas à medida que a resposta inflamatória do hospedeiro é ativada.A imunodepressão associada
ao HIV mascara a manifestação da doença antes da introdução da TARV, fato este sugerido pela apresentação
Palavras-chaves: : Hanseníase, HIV, Reação Reversa, Epidemiologia, Tratamento
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Resumo

INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa que se manifesta por meio de sinais e
sintomas dermatoneurológicos. Apresenta altas taxas de prevalência no Brasil, sendo hiperendêmica
em Governador Valadares e entorno. O estudo da hanseníase associada às helmintíases,
especialmente à esquistossomose, torna-se relevante principalmente em zonas rurais, onde ocorre
alta incidência dessa parasitose. As infecções crônicas por helmintos promovem alterações
imunológicas que podem ativar a resposta Th2 e favorecer a infecção pelo M. leprae tornando o
indivíduo susceptível à doença. OBJETIVO: Analisar o papel de coinfecções por helmintos na
transmissão e manifestações clínicas da hanseníase. DESENHO DO ESTUDO: Estudo Caso –
Controle. MÉTODOS: O estudo está sendo desenvolvido no distrito rural de Limeira de Mantena. A
comunidade foi convidada a participar como voluntários, e após esclarecimentos e assinatura do
TCLE, os indivíduos foram encaminhados para exame dermatoneurológico. Todos os contatos
domiciliares dos casos foram agendados para consultas e exames. Amostras de fezes foram
solicitadas para realização do exame parasitológico de fezes. Foram aplicados questionários para
obtenção de dados demográficos e socioeconômicos. Foi realizada também a coleta de sangue
periférico para avaliação da produção de citocinas para caracterizar o perfil imunológico dos
participantes. RESULTADOS: Resultados preliminares mostraram maior produção de IL-10 e
diminuição na produção de IFN-g por pacientes multibacilares comparados com controles. Exames
parasitológicos foram positivos para S. mansoni, E. coli e E. hystolitica. O exame clínico
dermatoneurológico de casos e contatos permitiu o fechamento do diagnóstico de casos de
hanseníase multibacilar e o início da poliquimioterapia. DISCUSSÃO: O exame parasitológico de
fezes de alguns casos, positivo para esquistossomose, lança a hipótese de uma possível correlação
imunológica dessa doença com a hanseníase, pelo fato da doença multibacilar estar associada com
uma regulação positiva da resposta Th2. CONCLUSÃO: A presença de infecção por helmintos, que
geralmente ativa a resposta Th2, pode desempenhar um papel facilitador na infecção multibacilar da
hanseníase. Admite-se a necessidade de mais estudos que confirmem a hipótese da correlação entre
hanseníase e esquistossomose.
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Resumo
A hanseníase, doença infectocontagiosa, com alto poder incapacitante, tem como grande desafio sua eliminação como
problema de Saúde Pública. A proporção do abandono ao tratamento da hanseníase é considerada ideal quando menos de
10% de casos novos Paucibacilares não comparecem ao tratamento por mais de 3 meses e Multibacilares não comparecem
por mais de seis meses. Contudo, mesmo em proporções baixas o abandono implica na continuidade da cadeia de
transmissão, por não tratar adequadamente os casos bacilíferos detectados. O presente trabalho tem por objetivo descrever a
situação epidemiológica do abando ao tratamento da hanseníase na Região de Saúde de Feira de Santana-Ba e as ações a
serem desenvolvias pela Referênica Técnica Regional para reingresso desses pacientes no sistema de saúde. Trata-se de
um estudo descritivo de série temporal e abordagem quantitativa, baseado na análise dos episódios de abandono, de casos
novos diagnosticados entre os anos de 2007 a 2016. Os dados foram coletados no banco de dados do Sistema de
Informação de Agravo de Notficicação. Utilizou-se o aplicativo Tabwin e o programa Microsoft Excel 2013 para processamento
dos dados. No período estudado, registrou-se 1235 casos novos com 85 (6,9%) abandonos; Doze (14,1%) pacientes
reingressaram para novo tratamento, sendo que 5 evoluiram para cura, 4 reabandonaram e 3 casos estão em aberto.
Verificou-se que 27% receberam apenas uma dose supervisionada e 11,7% até a penultima dose do tratamento. O intervalo
de tempo entre abandono e reingresso ao sistema de saúde foi de 0 a 9 anos. Perante o exposto, a proporção de abandono
está dentro dos limites preconizados, contudo, o estudo mostrou que 78 pessoas perpetuam a cadeia de transmissão da
doença. Assim, pretende-se realizar as seguintes ações: identificar os casos tratados fora da Região de Saúde e realizar
busca das pessoas sabidamente doentes, por meio de ação conjunta com as referências técnicas da hanseníase dos
municípios envolvidos e sociedade civil; capacitar de forma a instrumentalizar os profissionais de saúde da Atenção Básica
para atuar no cuidado integral às pessoas com hanseníase, do ponto de vista conceitual e organizacional questões relativas à
vigilância epidemiológica e tratamento da doença; discutir sobre estratégias de acolhimento nos serviços de saúde, em
especial nos primeiros meses de tratamento, com intuito de garantir a adesão; e fomentar a reorganização e fortalecimento da
rede de atenção em saúde.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica que se manifesta por sinais e sintomas
dermatoneurológicos, podendo levar a dano neural e incapacidades. É uma das doenças mais antigas
da humanidade, mas ainda hoje constitui problema de saúde pública no Brasil, com a região nordeste
com média endemicidade para a doença. Assim estudos epidemiológicos nos estados dessa região se
fazem importante. Este estudo possui como objetivo analisar o perfil dos pacientes com hanseníase
no estado de Alagoas entre os anos de 2014 e 2016. Foi realizado um estudo epidemiológico
retrospectivo descritivo. Foram utilizados dados secundários de notificação de hanseníase obtidos a
partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Sistema Único de Saúde
(SUS). Os dados foram tabulados e foi realizada uma análise descritiva quantitativa. Como resultado o
SINAN notificou 1163 casos de hanseníase durante os três anos analisados, com incidência de
9,58/100.000 habitantes, qualificando a doença como de média endemicidade no estado. Entre os
sexos, o masculino apresentou 50,90% dos casos. As faixas etárias com maior número de casos
foram de 35 a 49 anos com 26,83%, seguida pela faixa de 50 a 64 anos com 25,97%. A classificação
operacional no momento do diagnóstico evidenciou que 58,73% foram multibacilar e 41,27% foram
paucibacilar. A forma clínica Dimorfa apresentou 25,97% dos casos, a Tuberculóide 20,64%, a
indeterminada 15,82% e a forma Virchowiana 14,88% dos casos, sendo 22,70% dos casos não
classificados ou ignorados. A avaliação do paciente no diagnosticou mostrou que 49,27% tinham grau
zero de incapacidade, grau I com 26,74% , grau II com 7,48. Quanto a avaliação no momento da cura,
77,21% dos pacientes não foram avaliados. O estudo mostrou que a maioria dos casos está entre 35
a 64 anos, indicando um possível grupo de susceptibilidade para o adoecimento. Quanto as formas
clínicas, o número alto de pacientes multibacilares e com as forma dimorfa e virchowiana, formas
graves da doença, corroboram com a detecção tardia e com tendência a sequelas. A alta
subnotificação quanto a evolução do grau de incapacidade induz a ideia de negligencia no
acompanhamento dos pacientes. Esse estudo é de grande valor para a população e serviços de
saúde de Alagoas, pois traz um enfoque epidemiológico para as características dos pacientes, e
evidencia dados importantes como o número alto de pacientes transmissores da doença, pacientes
com formas graves e a subnotificação de dados.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, estigmatizante e com alto poder incapacitante causada pelo agente etiológico
Mycobacterirm leprae. O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado através da anamnese, exame
geral e exame dermatoneurólogico. O principal desafio das equipes nas unidades de saúde é garantir o diagnóstico precoce e
tratamento oportuno. Objetivo desse trabalho foi identificar precocemente lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade e/ou
comprometimento de nervos periféricos no município do Recife, no período de janeiro a outubro de 2017. A ação estratégica de busca
de sintomáticos dermatoneurológicos denominada “Dia do Espelho” utiliza a seguinte metodologia: no primeiro momento é realizada
uma visita técnica na unidade de saúde para sensibilizar os profissionais sobre a importância da busca de casos novos no território,
assim como, pactuar uma data para o acontecimento da ação na unidade. O segundo momento é o acontecimento da ação com
atendimento dermatoneurológico para investigação das manchas suspeitas e educação em saúde para a população. Durante o ano de
2017 entre os meses de janeiro a outubro, foram realizadas 28 ações de busca ativa no território, através da ação estratégica “Dia do
Espelho”. Foram avaliados 865 usuários e desses 39 tiveram o diagnóstico fechado para hanseníase. Diante do exposto, a estratégia de
busca ativa é essencial na identificação e consequente controle da doença, aumentando a detecção dos casos de hanseníase no
território, ofertando tratamento oportuno além do empoderamento da população proporcionado pela educação em saúde. Conclui-se que
a atividade de busca ativa é uma ferramenta importante para prevenir o adoecimento e evitar incapacidades futuras, visto que possibilita
um diagnóstico e tratamento precoce, além de interromper a cadeia de transmissão da doença. Vale salientar que é de suma
importância a estimulação da estratégica com intuito de sensibilizar os profissionais no manejo da hanseníase, além de disseminar a
informação acerca da doença para população em geral.
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Resumo
Impulsionados pela importância de Sobral no quadro nacional de Hanseníase e Tuberculose (TB), o grupo iniciou desenvolvimento de
atividades em diferentes esferas para conscientização da população sobre essas doenças, uma das frentes que decidimos adotar foi a
de conscientizar idosos sobre essas doenças. Reunimo-nos com a gerente do Centro de Saúde da Família (CSF) do Campo dos Velhos
com a proposta de uma ação para promover compreensão desses agravos para o público idoso. A gerente relatou que o território possui
alta população idosa e que esse grupo havia sido acometido tanto por TB quanto Hanseníase. Cientes que a população idosa
geralmente é mais conservadora e que essas doenças são consideradas tabus, acreditamos que abordar o assunto com esse grupo
ajudaria a esclarecer alguns mitos. Para a realização da intervenção contatamos nossa orientadora, que nos auxiliou a conseguir
cartazes publicitários do Ministério da Saúde e potes para coleta do escarro. A gerente propôs que fizéssemos a ação no modelo roda
de quarteirão e em outubro de 2017 fomos até a casa de uma moradora que cedeu sua garagem para a intervenção e obtivemos um
público de 15 idosos de ambos os sexos. Realizamos uma exposição para explicar como é a transmissão desses agravos, como é o
ciclo de cada uma das doenças, quais são os exames feitos para diagnóstico e os tratamentos farmacológicos. Os moradores foram
muito atenciosos, nos questionaram sobre diversos pontos durante nossa palestra e um deles acrescentou ao momento por compartilhar
sua experiência com o tratamento de hanseníase, que auxiliou a validar as informações dadas por nós. Além disso, orientamos que caso
algum deles estivesse com sintomas ou manchas/nódulos suspeitos a procurarem o Centro de Saúde da Família. A experiência foi
enriquecedora devido ao grande engajamento do público que guiou como poderíamos desmistificar essas doenças, simplifica-las e
torna-las tratáveis. A importância de orientar essa população é que ela possui grande influência nas práticas de saúde de suas famílias,
por isso, idosos informados são pessoas que auxiliam os CSFs na promoção de saúde e prevenção de doenças.
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Resumo
O Brasil é o segundo pais no mundo em notificações de novos casos de hanseníase, encontrando-se em um estado endêmico e
hipererdêmico nas regiões Norte e Nordeste, se tornando um grande problema de saúde pública. A realização de mobilização
comunitária objetiva a busca ativa de novos casos, possibilitando um diagnóstico prévio e a quebra da transmissão. O Grupo de
Pesquisa e Extensão, sobre Cuidados, Práticas Sociais e Direito à Saúde das Populações Vulneráveis-GRUPEV da Universidade de
Pernambuco, juntamente com o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase de Pernambuco-Morhan-PE,
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e Unidades Básicas de Saúde, promovem ações de mobilizações comunitárias para busca
ativa de novos casos em Pernambuco. O estudo tem o objetivo de relatar as ações de mobilização comunitária realizadas em 2017 em
Recife e região metropolitana (RMR) que teve a participação de estudantes do GRUPEV. Trata-se de um relato de experiência de ações
extensionistas. As ações de mobilização comunitária para busca ativa de novos casos foram realizadas em Unidades de Saúde da
Família, centros de saúde, igrejas, praças e escolas públicas em RMR no período de janeiro a dezembro de 2017 através de parcerias
com Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Unidades Básicas de Saúde e a Pastoral da saúde. Foram realizadas 20 ações de
mobilização comunitária de busca ativa de novos casos, planejadas em duas etapas: uma palestra de educação em saúde sobre a
hanseníase, seguida do encaminhamento para realização do exame dermatoneurológico onde os casos confirmados eram notificados e
os suspeitos encaminhados para referência local. Participaram 763 pessoas, desses 40 casos foram confirmados e notificados,
totalizando 5,24 % da população examinada, onde 2 casos foram em menores de 5 anos, totalizando 5% dos casos confirmados e 11
casos suspeitos, totalizando 1,44% da população examinada, realizando também um resgate de abandono de tratamento há cinco anos.
Os resultados apresentados confirmam a situação emergente da hanseníase na região, principalmente quando confirmam e notificam 2
casos em menores de 5 anos em uma ação de demanda espontânea. O instrumento de mobilização comunitária com busca ativa é
realmente uma estratégia positiva para o diagnóstico da hanseníase, conseguindo atingir e conscientizar uma parte da população, além
de constituir um relacionamento com outros setores que podem auxiliar na eliminação da hanseníase.
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Resumo
Introdução: Doenças negligenciadas continuam crescendo no Brasil, onde se incluem os agravos endêmicos de hanseníase e
tuberculose. Frequentemente são elaboradas estratégias que tentam controlar tais condições que, ainda assim, apresentam indicadores
epidemiológicos insatisfatórios. O vínculo entre ensino e serviço de saúde aponta para o aperfeiçoamento de atividades educativas que
promovam melhoria da assistência no sistema de saúde brasileiro. Objetivo: Descrever a contribuição de ações educativas em saúde
no contexto escolar para prevenção da tuberculose e hanseníase ao público adolescente Desenho do estudo: Relato de experiência.
Método: As ações foram realizadas de maio a junho de 2017 a partir de práticas educativas tendo por público-alvo alunos do ensino
fundamental de uma escola estadual do Recife. As atividades foram desenvolvidas em seis encontros por alunos da graduação e pós-

graduação em enfermagem. Os conteúdos versaram sobre promoção da saúde e prevenção de agravos relacionados à tuberculose e
hanseníase, mediante demanda identificada na região. As ações deram-se mediante a abordagem de metodologias ativas, tais como
jogos, caça-palavras e tempestade de ideias, com aplicação de teste e pós-teste para avaliação da aprendizagem, além de exame físico
para busca-ativa dos casos. Resultados: As atividades lúdicas promoveram troca de conhecimento partindo do autoconhecimento dos
adolescentes como atores principais na manutenção da própria saúde e da coletividade. Os encontros contribuíram para mudança de
concepções em relação ao autocuidado com a saúde e promoção de hábitos saudáveis. Mediante a avaliação do teste e pós-teste,
constatou-se a eficácia da ação, visto que os adolescentes apresentaram conhecimento sobre definição, diagnóstico e transmissão dos
agravos, bem como acerca do tratamento, supervisão, adesão e abandono. Foi percebida apropriação de conteúdos referentes ao
contexto de vulnerabilidade, prevenção da doença e promoção da saúde relacionada ao enfrentamento da doença. Conclusões: A
escola é um ambiente propício para práticas educativas voltadas aos adolescentes, visto que esse público demonstra-se resistente em
procurar o serviço de saúde, porém interessados na participação de ações educativas que abordem temáticas aos quais tenham sua
realidade inserida. A integração prática entre acadêmicos e escolares viabilizou a construção do saber científico junto ao conhecimento
popular para a conscientização e mudanças de concepções.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A hanseníase é considerada como um grave problema de saúde pública, com
repercussões físicas, sociais e psicológicas, por ser uma doença crônica, de evolução lenta,
infectocontagiosa, e que possui uma alta infectividade e baixa patogenicidade, causada pelo
Mycobacterium leprae, que se instala nos nervos periféricos e causa alterações dermatológicas e
neurológicas. OBJETIVO: Descrever a experiência do adoecimento de pessoas com hanseníase
multibacilar a partir de seus itinerários terapêuticos. DESENHO DO ESTUDO: descritivo com
abordagem qualitativa, baseado nos itinerários terapêuticos de pessoas com hanseníase multibacilar
em município hiperendêmico do nordeste do Brasil, com notificações de 2001 a 2015. MÉTODO:
Foram realizadas 39 entrevistas de pessoas com hanseníase multibacilar, em um município
hiperendêmico para hanseníase no leste maranhense. RESULTADOS: Por meio dos itinerários
terapêuticos, o usuário descreveu fatos e escolhas que fez ao longo desse percurso em busca do
diagnóstico e tratamento, além de, identificar as múltiplas redes de cuidado e de atenção nesse
processo. As falas evidenciaram que a demora na busca por atendimento nos serviços de saúde se
deu por falta de informações sobre os sinais e sintomas da doença por parte dos usuários. As
pessoas afirmaram que retornaram ao serviço mais de duas vezes, inclusive em serviços de
referência, até receber o diagnóstico e iniciar o tratamento, sendo que passaram por mais de uma
instituição e ou profissionais. Visto que, as manchas são confundidas com pano branco, micose e
impingem, tanto pelas pessoas acometidas, como pelos profissionais no primeiro momento. A
experiência do adoecimento da hanseníase, para a maioria dos pacientes foi e é muito difícil,
principalmente por ter feito tratamento de 12 meses, que acarretou a mudança de cor da pele,
episódios reacionais frequentes e internações. Além disso, lidar com as manchas que não somem,
com o preconceito e as muitas dores que para a maioria dos entrevistados os “atormentam por mais
de 10 anos e não os deixam esquecer que tiveram esse mal”. DISCUSSÃO: A hanseníase multibacilar
causa um mal irreparável na vida das pessoas que terão que conviver com a lembrança, o estigma e
ou sequelas permanentes da doença por toda a vida, seja ela física ou psicológica. CONCLUSÃO: A
hanseníase é uma doença que demanda ações de educação em saúde para a comunidade e de
capacitação em serviço para os profissionais.
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Resumo
Causada pelo Mycobacterium leprae, a hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, que acomete os nervos periféricos, de
preferência os superficiais da pele. Afeta principalmente os nervos da face, pescoço, abaixo dos cotovelos e joelhos, mas pode afetar
também os olhos e outros órgãos internos. É transmitida através das vias respiratórias a partir de um contato longo e prolongado com
um doente não tratado. Os principais sinais e sintomas são manchas na pele com alteração se sensibilidade tátil, térmica e/ou dolorosa.
Entretanto, outros sinais e sintomas podem surgir a depender do avanço da doença e dos nervos afetados. Algumas sequelas como
mão caída, mãos e pés em garra, diminuição da acuidade visual, etc., podem acontecer. Por isso, é importante realizar a detecção e o
diagnóstico precoce para evitar sequelas. Ao diagnosticar uma pessoa com hanseníase, seja ele paucibacilar ou multibacilar, a
investigação dos contatos deve acontecer de maneira cautelosa. O intuito da investigação é realizar o diagnóstico precoce, quebrar a
cadeia e transmissão e evitar possíveis sequelas de um diagnóstico tardio. A pesquisa se trata de um estudo descritivo transversal
realizado através dos boletins epidemiológicos disponibilizados no portal do Ministério da Saúde. A pesquisa identificou que em 2017
houve um registro de 26.875 casos novos de hanseníase no Brasil, destes, 1.718 em menores de 15 anos. A taxa de cura foi de 81,2%.
Se comparado com outros anos, tivemos uma queda nessa taxa. A taxa de 2017 registrou seu menor desempenho desde 2008 (81,3%).
De 2008 a 2012 os índices subiram, chegando a 85,9% de cura em 2012. A partir de então, os números foram caindo, e em 2017
registramos o percentual mais baixo dos últimos 10 anos. É importante melhorar esse índice para que a cadeia de transmissão seja
cada vez menor, podendo assim, melhorar a qualidade de vida da população. Sobre a detecção de casos novos, podemos considerar a
existência de mais casos do que os já registrados. Isso se deve ao fato do bacilo de Hansen possuir alta infectividade, porém baixa
patogenicidade. Por esta razão, percebemos a importância da investigação minuciosa dos casos de hanseníase e seus contatos.
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Resumo

Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo bacilo
Mycobacterium leprae, que afeta principalmente a pele e os nervos periféricos, tendo homem como o
único reservatório natural do bacilo, apesar do relato de animais selvagens naturalmente infectados. A
forma multibacilar é considerada a principal fonte de infecção. A hanseníase apresenta uma evolução
lenta, alta infectividade e baixa patogenicidade, representa um problema de saúde pública, tendo em
vista o poder incapacitante no indivíduo, e pode atingir, predominantemente, a faixa etária
economicamente ativa, provocando incapacidade física e deformidades, podendo gerar diversos
problemas, como limitação da vida social, afastamento do ambiente laboral, problemas de cunho
psicológico e estigma. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da hanseníase no estado de
Pernambuco do ano de 2015 a 2017. Desenho do estudo: Estudo quantitativo, descritivo do tipo
transversal. Métodos: Foram utilizados dados secundários do Banco de Dados do Sistema Único de
Saúde- DATASUS e tabulados pelo TABNET, a partir dos casos notificados por hanseníase,
abrangendo o estado de Pernambuco. Resultado: Foram registrados 8.395 casos de hanseníase no
estado de Pernambuco no período de 2015 a 2017. Observou-se um maior índice de casos em 2017
com 37,74% (n=3.169) na cidade do Recife obteve o maior índice de notificação entre todas as
cidades de Pernambuco com 20,42% (n= 1.715) segundo as faixas etárias, a mais acometida foi a de
35 a 49 anos, com 28,50%, (n=2.393). Ao avaliar os gêneros, o sexo masculino obteve o maior
número de casos 51,43%. (n=4.318). Observou-se ainda que do total geral de casos confirmados a
taxa de incidência chega a 79,77% (n=6.697), e a classificação multibacilar obteve 62,14% (n=5.217)
dos casos. Discussões: De acordo com os resultados obtidos, observou-se que a incidência de casos
é cada vez maior, havendo uma predominância na forma multibacilar nos casos detectados. Isso pode
estar associado aos baixos níveis de desenvolvimento socioeconômico, bem como insatisfação das
condições assistenciais para o diagnóstico precoce, o tratamento padronizado e o acompanhamento
dos casos. Conclusão: Com a taxa de incidência da hanseníase cada vez mais elevada se vê a
necessidade da educação em saúde para a população, a busca ativa, a assistência individualizada e
direta, além do exame de contatos de portadores de hanseníase, com o objetivo de diminuir ou
eliminar os casos no estado.
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Resumo
A Hanseníase é uma doença crônica infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae, um parasita intracelular obrigatório, que
apresenta tropismo por células de Schwann. Sua transmissão ocorre por meio do contato com gotículas da saliva de um indivíduo
contaminado; ou ainda, através do contato direto da pele com as feridas dos doentes. O número de casos em menores de 15 revela a
situação de endemicidade de um determinado lugar, assim expõe a necessidade da vigilância e controle local da doença. Nesse sentido,
este estudo buscou analisar a tendência das taxas de incidência e prevalência de hanseníase no Brasil e no Maranhão, no período de
2008 a 2017 em pessoas menores de 15 anos. Trata-se de um estudo ecológico baseado em dados secundários disponíveis online,
obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/DATASUS). Foram excluídos os menores de 1 ano. Foram
calculadas a taxa de incidência e prevalência e compararam-se suas distribuições entre os anos, entre o Brasil e o Maranhão.
Observou-se que, na década em estudo ocorreram 22.731 casos no Brasil, sendo cerca de 16% (3.616) ocorridos no Maranhão.
Observou-se redução nacional de mais de 50% em relação aos casos novos, com uma redução de 175 casos/ano e; a nível estadual
evidenciou-se redução discreta com significativas flutuações. Em contrapartida, ocorreu conservação da endemia no estado, apesar das
taxas de incidência apresentarem assimetria negativa na maior parte do período analisado. A tendência estadual apontou períodos de
crescimento das taxas, como entre os anos de 2008 e 2010; já a brasileira, apontou menor variabilidade das taxas a nível nacional. No
Maranhão, houve redução importante do valor bruto, porém menor que a nível nacional, contando com uma diferença de 35,8% entre os
anos de 2017 e 2008. Uma redução significativa ocorrida pontualmente entre os anos de 2012 e 2013, sugere que o repasse de verbas
de 2011, pela Portaria Ministerial nº 2.556, para 62 municípios prioritários, apresentou eficácia. Contudo, há evidências que as verbas
destinadas para tais fins não impactaram na epidemiologia da Hanseníase. A alta endemicidade implica a necessidade de intensificar as
estratégias de tratamento e a busca ativa, atuando sobre determinantes sociais e econômicos que influenciam estes indicadores, além
de avaliar as atuais medidas que estão sendo aplicadas frente ao problema exposto.

Palavras-chaves: Adolescentes, Crianças, Epidemiologia, Hanseníase

ANÁLISE DE REDES DE CONVÍVIO DOMICILIAR COM SOBREPOSIÇÃO DE CASOS DE
HANSENÍASE UTILIZANDO O GENOGRAMA COMO FERRAMENTA

Autores

Adriana da Silva dos Reis 1, Eliana Amorim de Souza 2, Reagan Nzundu Boigny 1, Maria
Angélica Gomes Carneiro 1, Anderson Fuentes Ferreira 1, Gabriela Soledad Márdero
García 1, Thaina Isabel Bessa de Andrade 1, Alberto Novaes Ramos Jr

Instituição 1 UFC - Universidade Federal do Ceará (Fortaleza - Ceará), 2 IMS - UFBA - Instituto
Multidiciplinar em Saúde - Universidade Federal da Bahia (Vitória da Conquista - Bahia)
Resumo

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma condição crônica, negligenciada e estigmatizada que permeia
diferentes contextos de vulnerabilidade, especialmente no âmbito familiar. Dado o longo período de
incubação e a necessidade de contato contínuo para sua transmissão, conhecer os aspectos
relacionados à sobreposição de casos da doença na rede de convívio domiciliar (RCD) deste caso é
de suma relevância para o planejamento estratégico das ações de controle. OBJETIVO: Descrever
estruturas de Redes de Convívio Domiciliar com Sobreposição de casos de Hanseníase (RCDSH) em
municípios dos estados de Rondônia, Piauí e Bahia, de 2001 a 2014. METODOLOGIA: Estudo
transversal, com abordagem analítica e exploratória com dados primários de casos de hanseníase
que fazem parte de RCDSH nos municípios de Cacoal (Rondônia), Floriano (Piauí) e Vitória da
Conquista (Bahia). Os dados foram coletados por meio de instrumentos estruturados para dados
socioeconômicos, demográficos e clínicos, além de um instrumento para identificação de RCD e
desenho gráfico de estrutura familiar. Para a construção gráfica do genograma foi utilizado o software
Genopro 11.2 afim de ilustrar a representação gráfica da densidade e distribuição dos casos de
hanseníase nas RCDs abordadas no estudo. RESULTADOS: O uso de genograma possibilitou
evidenciar estruturas familiares com predomínio da doença nos contatos diretos dos casos

multibacilares, além do acometimento entre familiares consanguíneos. A utilização desta ferramenta
fortalece a evidência do padrão focal da hanseníase, ao ilustrar o acometimento de diferentes
membros e gerações de uma RCD, dando visibilidade a cenários de maior risco e vulnerabilidade.
DISCUSSÃO: Destaca-se que os casos com cargas bacilares elevadas e sem tratamento são os
principais responsáveis pela persistência da transmissão, onde os contatos consanguíneos
apresentam risco de 2,8 vezes maior que os não consanguíneos. Endemicidade da área de
residência, aglomerações, baixo nível educacional e contextos de vulnerabilidade social se comportam
como fatores de risco para a hanseníase. CONCLUSÃO: Reforça-se a importância da hanseníase
nos cenários estudados, bem como a necessidade de qualificação e a efetividade da abordagem dos
serviços de saúde na avaliação dos contatos intra e extradomiciliares. O uso de genograma contribui
para análise, permitindo a identificação de áreas prioritárias e elaboração de ações efetivas e
sistemáticas, em especial na rede de atenção primária à saúde.
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Resumo
A Hanseníase representa uma importante doença tropical negligenciada. O Brasil é o único país no mundo a não eliminar a
enfermidade e ocupa a segunda posição no número de casos novos. A taxa de detecção de hanseníase no Brasil demonstra
o grau de atividade da cadeia de transmissão da doença. O objetivo do presente trabalho é analisar o panorama geral,
regional e estadual da taxa de detecção geral de Hanseníase no Brasil entre 1990 e 2016. Trata-se de um estudo ecológico
de séries temporais. Foram utilizados dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde
acerca da detecção geral de Hanseníase no período de 1990 a 2016. A análise foi realizada considerando as escalas
nacional, regional e estadual. Utilizou-se o modelo de regressão por pontos de inflexão (joinpoint regression). A tendência foi
classificada como crescente, decrescente, e estacionária, calculou-se o AAPC (Average Annual Percent Change) com
Intervalo de Confiança de 95% e significância de 5%. O Brasil em relação a toda a série temporal apresenta tendência
decrescente, com a AAPC de -1,8, apresentando de 1990 a 2003 uma tendência crescente APC de 2,6 e de 2003 a 2016 uma
tendência decrescente com APC de -6,1. A região Norte apresentou tendência geral estacionária, sendo o Pará, Amapá e
Tocantins com comportamento estacionário e os demais com tendência decrescente. No Nordeste, que também apresentou
perfil estacionário, destacam-se Alagoas e o Rio Grande do Norte com tendências crescentes com AAPC de 2,1 e 1,4,
respectivamente. Apenas o Ceará, com AAPC de – 0,9, apresentou redução. Sudeste e Sul apresentaram tendências
decrescentes, sendo apenas o Espírito santo com tendência estacionária. O Centro-oeste apresentou tendência estacionária,
possuindo apenas o Distrito Federal com tendência decrescente. Os achados corroboram com a literatura nacional que
aponta diferenças entre estados e regiões no que diz respeito ao comportamento temporal da hanseníase. Embora os
avanços notados na redução da detecção da hanseníase no Brasil, ela não ocorre da mesma forma e na mesma intensidade
em todas as regiões e estados brasileiros. O padrão estacionário em muitos lugares sugere manutenção da endemia.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido
resistente, gram-positivo, que infecta os nervos periféricos. Apesar dos avanços, o Brasil ainda mantém a situação mais desfavorável na
América e é o segundo país em número absoluto de casos de hanseníase no mundo. O objetivo do trabalho foi analisar o conhecimento
da população de Barra (Oeste da Bahia) sobre hanseníase. O instrumento utilizado foi um questionário semi-estruturado, composto por
18 questões objetivas e 01 subjetiva buscando conhecer a visão da população local sobre prevenção, controle, diagnóstico, cadeia de

transmissão e formas de contágio da hanseníase. A coleta de dados ocorreu entre o período de agosto a setembro de 2017. As análises
estatísticas foram realizadas utilizando o software EpiInfo 7.2.1.0®. Durante o estudo foram garantidos o sigilo da identidade e
privacidade do participante. No total foram aplicados 105 questionários. A maioria dos entrevistados (52%, 55/105) encontrava-se na
faixa etária entre 30-59 anos de idade. Com relação ao sexo, 65% (69/105) dos entrevistados eram do sexo feminino. Considerando o
nível de escolaridade dos entrevistados 35% (37/105) possuía o ensino fundamental incompleto. Dentre todas as variáveis pesquisadas
pelo presente estudo foram encontradas diferenças significativas entre a faixa etária do entrevistado (> 59 anos) e conhecimento sobre:
existência de cura para hanseníase (p=0,04), necessidade de isolamento de hanseniano (p= 0,0038) e conhecimento da existência de
tratamento (p= 0,0002). A partir dos dados obtidos é possível verificar que a hanseníase ainda é uma doença estigmatizada pela
população, sobretudo entre pessoas mais idosas que acreditam que se trata de uma doença sem tratamento, sem cura e que requer
segregação do indivíduo do convívio social. No Brasil, assim como em outros países no mundo, a hanseníase é uma enfermidade
presente nas crenças e na cultura popular, construindo-se uma visão equivocada e preconceituosa sobre a doença levando a problemas
psicossociais. Dessa forma, ressalta-se a necessidade de estabelecer estratégias de educação em saúde voltadas à população no
sentido de informar adequadamente sobre doenças como a hanseníase.
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Resumo
A hanseníase, considerada uma doença de notificação compulsória, é causada pelo bacilo Mycobacterium leprae. Tal agente
atinge pele e nervos periféricos, podendo até gerar incapacidades físicas. Além disso, este agravo é considerado crônico e
infectocontagioso. Este estudo tem por objetivo analisar o perfil epidemiológico da hanseníase em Alagoas no período de
2015 a 2017. Trata-se de um estudo quantitativo, transversal e retrospectivo. Para tal, foram obtidos dados provenientes do
DATASUS, os quais estão disponíveis online sendo de livre acesso, e posteriormente analisados correlacionando com
informações disponíveis sobre o tema. A respeito das notificações, totalizou-se no período proposto 868 casos, distribuídos
em 2015 com 428 casos (49,31%); em 2016, 317 casos (36,52%) e em 2017, 123 casos (14,17%). Quando relacionadas as
formas clínicas com este total, a forma indeterminada contabilizou 18,76%, a tuberculoide 25,85%, a dimorfa alcançou 35,74%
e a forma virchowiana 19,64%. Dentro da escala de faixa etária, a classificação multibacilar, que enquadra as formas dimorfa
e virchowiana, atingiu em maior quantidade, cerca de 76,52%, a população compreendida entre 20 e 64 anos. Esses dados
demonstram a alta prevalência da hanseníase, porém estes, com o passar dos anos, vêm sofrendo decréscimo demostrado
em suas taxas. Ademais, apresenta como forma mais predominante a dimorfa que gera lesões em diversas áreas anatômicas
com possível comprometimento das mesmas, levando estes indivíduos ao sofrimento. Além disso, sabendo-se que na faixa
etária acometida, a qual compreende a população economicamente ativa, há uma dominância das formas clínicas
classificadas como multibacilar e que estas são caracterizadas por ter elevadas chances de incapacitar o doente, entende-se
que pode haver um prejuízo a economia local por afastamento desses indivíduos. A hanseníase, ainda com índices
decrescentes, demanda atenção máxima pois pode ser transmitida e tornar-se crônica, podendo alcançar as formas mais
graves e incapacitantes. Sendo assim, é de extrema importância manter a contínua investigação de áreas mais prevalentes
para não haver o aumento do número de casos.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae e acomete principalmente pele e nervos
periféricos resultando em sérias incapacidades físicas. É uma doença de notificação compulsória, que pode acometer ambos os sexos
em qualquer idade. Porém, para o desenvolvimento clínico da doença, é necessário um longo período de exposição, manifestando-se

apenas em uma pequena parcela da população infectada. Esse trabalho objetiva fazer uma avaliação do perfil epidemiológico da
hanseníase no Brasil nos últimos 17 anos. Para isso, realizou-se um estudo descritivo e retrospectivo com base na consulta de dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS) colhidos do DATASUS. Por
meio do estudo, observou-se 648.345 novos casos ao longo dos anos. O Nordeste aparece em 1º lugar entre as regiões brasileiras,
apresentando 39,7% dos casos, seguido da região Norte (20,3%), Sudeste (18,7%), Centro-Oeste (16,5%) e, por fim, região Sul (4%).
De 2001 a 2003 foi crescente o número de novos casos, sendo observado decréscimo a partir de 2003. A taxa de detecção de casos
novos foi de 20,02/100.000 habitantes: 150,83 na região Norte; 139,72 Centro-Oeste; 91,21 Nordeste; 28,35 Sudeste e 17,90 no Sul. A
população mais acometida encontra-se na faixa etária maior ou igual a 15 anos (92,5%) e, no que diz respeito ao sexo, os homens
marcam 55% dos casos, enquanto as mulheres, 45%. Em relação à classificação operacional, 57,7% das infecções foram registradas
como multibacilar e 42,3% paucibacilar. Dentro do estudo, dois aspectos foram considerados relevantes: a distribuição heterogênea
entre as regiões e a prevalência de casos multibacilares, fato que sugere diagnóstico tardio. Ainda que este agravo apresente redução
importante dos casos, os dados evidenciam falhas no manejo da hanseníase no Brasil, sendo necessário maior desenvolvimento de
medidas de saúde pública que viabilizem diagnóstico precoce, acompanhamento adequado dos doentes, conscientização dos pacientes
quanto as formas de contágio e consequente redução da transmissão.
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Resumo
Causada pelo Mycobacterium leprae, a Hanseníase é uma doença de grande magnitude e um importante problema de saúde
pública. Este trabalho teve por objetivo descrever os aspectos clínicos dos casos de hanseníase residentes na II Região de
Saúde de Pernambuco no período de 2012 a 2016. Foi realizado um estudo retrospectivo, exploratório, descritivo com
abordagem quantitativa utilizando os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), os quais foram
tabulados através do programa Tabwin e analisados medianteestatística descritiva (frequência absoluta e relativa). Os
resultados mostraram que no período estudado foram diagnosticados 444 casos de hanseníase em residentes na região.
Destes segundo a forma clínica 27,5% (n=122) são dimorfas, seguidas da forma virchowiana 19,4%. Em relação a
classificação operacional do caso, 64,9% (n=288) foram multibacilar. Verifica-se que 57,6% dos casos não apresentou
nenhuma incapacidade no momento do diagnóstico (grau 0), 19,1% apresentou alguma alteração de sensibilidade (grau 1) e
4,7% apresentaram incapacidade de grau 2. Ressalta-se ainda que 11,5% não foram avaliados quanto ao grau de
incapacidade no diagnóstico. Verifica-se ainda que 6,9% (n=102) contatos registrados não foram examinados. Quanto ao tipo
de saída, 381 pacientes (85,8%) foram curados. 2,0% (n=9) foram a óbito, 3,1% transferidos, 4,1% saíram por erro de
diagnóstico e 3,6% abandonaram o tratamento. É imprescindível que o acompanhamento dos pacientes diagnosticados,
exame adequado dos contatos sejam desenvolvidas adequadamente para diminuição da ocorrência da doença na região.
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Resumo

A Hanseníase é uma doença granulomatosa crônica, infecciosa, causada pelo bacilo Mycobacterium
leprae, de investigação obrigatória e notificação compulsória em território nacional. Com alto grau
incapacitante, afeta principalmente a população economicamente ativa. Houve redução de 34,1% na
incidência de hanseníase no Brasil, entre 2006 e 2015, porém o Maranhão é um dos estados onde a
doença se mantém mais prevalente, carecendo de estudos que analisem as estratégias empregadas
para seu controle. Este é um estudo exploratório que busca avaliar a assistência oferecida ao paciente
hanseniano no Hospital Aquiles Lisboa (HAL), referência do estado em diagnóstico e tratamento
dessa patologia. Considerou-se o perfil epidemiológico dos pacientes, motivos de alta, a forma da
doença e a terapêutica adotada. Foram analisados 128 prontuários, abertos em 2017 fechados até
maio de 2018, com dados completos e legíveis, tendo sido excluídos 75 dos 203 totais. A maioria dos
pacientes apresenta idade de 26 a 60 anos. Conforme os resultados obtidos, 41,41% dos pacientes
em questão têm a sensibilidade preservada, enquanto 35,16% apresentam perda da sensibilidade
Grau 1. Ademais, 14,84% dos pacientes possuem deficiência visível, e 4,69% não foram avaliados
quanto a esse parâmetro. Isso sugere certa ineficiência no sentido de evitar a evolução da doença. A
maioria dos pacientes apresentou a forma clínica dimorfa (59,38%), segunda mais grave da doença.
Isso demonstra o diagnóstico tardio de parte dos casos, e evolução dos pacientes para as formas
infectantes da doença. Houve ligeiro predomínio das formas mais graves da doença no sexo
masculino. O tratamento predominante (80,47%) foi a poliquimioterapia para forma multibacilar, sendo
essa prorporção já encontrada em estudos anteriores e esperada para uma unidade de referência. A
maioria dos pacientes permaneceu por até 30 dias no HAL, seguido de um período de 6 a 12 meses.
O motivo principal de saída foi a alta por transferência (68,75%), seguida da alta por cura (21,88%). É
preciso que a população seja consciente acerca do tratamento da hanseníase, para que pacientes
prossigam a terapêutica quando encaminhados para outras unidades. Portanto, as pessoas devem
ser estimuladas a procurar instituições de saúde diante de sintomas característicos, favorecendo o
diagnóstico precoce e tratamentos que impeçam a evolução da doença, de modo a diminuir os seus
indicadores epidemiológicos.
Assistência, Epidemiologia, Hanseníase, Maranhão.
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Resumo

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico é o M. leprae.
Atinge pele e nervos periféricos podendo levar a incapacidades físicas, sendo de notificação
compulsória em todo o território nacional. O Ministério da saúde, através do documento de Diretrizes
para vigilância, atenção e eliminação da hanseníase como problema de saúde pública, publicado em
2010 reafirmou os parâmetros de controle e eliminação da hanseníase no Brasil. Dentro deste
contexto, o estado de Pernambuco possui relevância nacional devido a Região Metropolitana do
Recife estar entre as regiões consideradas prioritárias com grande importância epidemiológica. O
objetivo deste estudo foi analisar os indicadores epidemiológicos da hanseníase em Pernambuco no
ano de 2017. Para realização desta análise foi feito um estudo descritivo, transversal e retrospectivo
com base em dados secundários coletados através do Sistema Nacional de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN). A taxa de casos novos foi 19.71 por 100 mil habitantes, demonstrando a
persistência de uma alta magnitude e força de morbidade. No entanto, quando comparada com anos
anteriores, foi perceptível uma tendência decrescente. Referente a taxa de casos novos, na população
de 0-14 anos, o coeficiente foi 30,14 po mil habitantes, revelando uma intensa força da transmissão
recente na região. A taxa de casos novos com grau II de incapacidade física no momento do
diagnóstico foi de 0,78, que juntamente com a tendência de redução da taxa de casos novos,
apresentou redução desde 2004. Em relação a qualidade das ações e serviços, a proporção de cura e
de contatos examinados entre os casos novos diagnosticados nos anos das coortes foi
respectivamente de 74.78% e 75%, demonstrando que a região possui uma qualidade regular e
serviços de vigilância de nível ainda precário. Faz-se necessária uma maior atenção à atuação dos

programas de controle e vigilância para alcançar as metas propostas para a contenção e eliminação
da hanseníase na região estudada, a qual se mantém com grande impacto na população.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa provocada pelo Mycobacterium leprae com alto poder
incapacitante. No Brasil, a doença é tratada como problema de saúde pública e é de notificação compulsória devido aos
elevados números que ainda são registrados, em 2015 foram 28.761 novos casos. OBJETIVOS: Analisar os indicadores
epidemiológicos da hanseníase no Brasil entre os anos de 2001 a 2016, utilizando o programa Joinpoint regression.
DESENHO DO ESTUDO: Estudo ecológico de séries temporais. MÉTODOS: Análise os indicadores epidemiológicos da
Hanseníase, usando o cenário brasileiro, cujos dados foram obtidos através do boletim oficial do Ministério da Saúde. Adotouse um corte temporal um período de 16 anos (2001-2016). A análise de tendência foi realizada pelo programa Joinpoint
regression. Calculou-se o APC (anual percent change), intervalo de confiança de 95% (IC95%) e o AAPC (Average Annual
Percent Change). Significância de 5%. RESULTADOS: A taxa de detecção na população geral variou entre 26,61/100 mil
(2001) e 12,23/100 mil (2016). A análise da tendência mostrou declínio no intervalo 2013-2016 (APC -6,11). A taxa de
detecção de casos novos de hanseníase <15 teve uma redução (APC -4,31% e p<0,01), passando de 6,96 (2001) e 3,63
casos/10.000 habitantes (2016). A porcentagem de contatos examinados obteve um aumento no período analisado
(68,0%-77,6%). A % de avaliados quanto ao GIF no diagnóstico aumentou (84,7-87,3%). A análise da tendência, teve dois
comportamentos -2001-2011- (APC-0,63%) e -2011-2016 (APC-0,53%). A porcentagem de GIF entre os casos novos avaliado
aumentou (6,0%-7,9%). O joinpoint mostrou uma tendência crescente (AAPC-2 e p<0,01). O joinpoint, mostrou 2
comportamentos 2001-2012 (APC –2,50% e p<0,01), em 2012-2016 (APC 71,79% e p<0,01). Quanto ao GIF na cura teve
aumento entre os anos vistos, variando de 64,7 à 69,9. O joinpoint mostrou três comportamentos, decréscimo em 2001-2007
(APC –1,5% e p<0,01), aumento em 2007-2010 (APC 8,50% e p<0,01) e decréscimo em 2007-2016 (APC –1,2% e p<0,01).
DISCUSSÃO: A melhora nos indicadores, com exceção do indicador % GIF em casos novos, demostrando um diagnóstico
tardio, mostra uma melhoria no acesso aos serviços de saúde, bem como a evolução no tratamento e na vigilância em saúde.
CONCLUSÃO: Apesar da melhoria da maioria dos indicadores ainda é necessário priorizar ações de educação, melhora no
diagnóstico, no tratamento e principalmente na prevenção de novos casos e de incapacidades.
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Resumo
A Hanseníase é uma doença crônica e infectocontagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium leprae. Essa bactéria possui tropismo
pelos nervos periféricos, e infecta principalmente as células de Schwann, e quando não tratada precocemente pode evoluir para
deformidades e sequelas importantes. Pode ser classificada de acordo com critérios operacionais em paucibacilares (PB) ou
multibacilares (MB), ou através das formas clínicas em forma indeterminada, tuberculóide, dimorfa e wirchowiana, que variam de acordo
com a carga bacilar, o estado imunológico do indivíduo e o tempo de evolução da doença. O trabalho objetivou realizar uma análise
epidemiológica dos casos de Hanseníase ocorridos no estado do Piauí entre os anos de 2015 a 2017. Trata-se de uma pesquisa
descritiva e retrospectiva, realizada a partir das informações obtidas na base de dados online do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). Os dados mostraram a ocorrência de 3.598 casos notificados no estado nesse período, destes 86,1% foram casos
novos. Entre os casos registrados o sexo masculino (55,4%) possuiu discreta prevalência sobre o feminino (44,6%) e a faixa etária mais
acometida foram os indivíduos com idade entre 50 e 64 anos (27,4%), seguida pela de 35 a 49 anos (25,2%). Em relação a classificação
operacional a maioria dos casos eram multibacilares (67,7%) no momento do diagnóstico, destes 58% apresentavam a forma dimorfa e
30% a Wirchowiana. A proporção de cura foi de 83,4%, sendo que no ano de 2017 a cura foi de apenas 65%. A Hanseníase possui
caráter endêmico no estado, e o número de casos novos voltou a crescer no ano de 2017, dado bastante preocupante, principalmente
quando se observa as taxas de cura no estado que possui níveis baixos. Logo, nota-se a importância de se implementar medidas de
controle da doença através de ações em saúde e busca ativa. Além disso, faz-se necessário estimular o tratamento, visto que é uma
doença curável com diagnóstico e tratamento disponibilizados de forma gratuita.
Palavras-chave:Epidemiologia; Hanseníase; Mycobacterium leprae.
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Resumo
A hanseníase é uma doença de alta morbimortalidade ao longo dos tempos, conquanto tenha adquirido excelente prognóstico com os
tratamentos modernos. Permanece como uma grave moléstia à saúde pública, muito em face do estigma inerente à doença que fomenta
o desconhecimento da população e a não adesão ao tratamento. Esse estudo objetiva explanar o perfil epidemiológico da doença na
cidade de Sobral-CE, de 2014 a 2016, evidenciando algumas variáveis importantes. Trata-se de um estudo ecológico, descritivo e com
abordagem quantitativa. Analisou-se as variáveis sexo, faixa etária, modo de detecção, classificação operacional ao diagnóstico e tipo
de saída, segundo dados colhidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foram notificados 295 casos entre 2014 e
2016. Destes, 54% ocorreram no sexo masculino, e 46% feminino. Em relação à idade, 11,8% eram menores de 19 anos, 44,5% de 20 a
49 anos e 43,7% ocorreu em maiores de 50 anos. Sobre o modo de detecção, 37,9% vieram por encaminhamento, 44,7% por demanda
espontânea, 6,1% por exame coletivo ou de contatos e 11,3% por outros modos. Quanto à classificação operacional, 32,5% são
paucibacilares e 67,5% multibacilares. Sobre o tipo de saída, 61,7% dos casos foram notificados como em tratamento, 34,5% curados,
0,3% de óbito e 3,5% foram transferidos ou possuíam diagnóstico errado. Assim, observa-se que a doença possui grande impacto na
região, tanto por sua condição infectocontagiosa, quanto por sua repercussão social e psicológica, afetando, sobretudo, adultos e idosos
sendo a forma de maior prevalência a multibacilar, que se não tratada adequadamente, é muito contagiosa. Sobre o modo de detecção,
a cura relaciona-se com diagnóstico precoce e adequado tratamento. Devido ao estigma existente, abordar a doença, esclarecendo a
população sobre a transmissão e o tratamento, é essencial, e como a suspeição de hanseníase é feita pela equipe de saúde e pelo
paciente, campanhas de esclarecimento sobre a doença são importantes. Ademais, exames de pacientes com história clínica sugestiva
e o diagnóstico precoce via demanda espontânea trariam mais efetividade no combate à doença. Diante disso, vê-se que se trata de
uma doença com evolução geralmente favorável, tornando-se de suma importância a continuidade das ações de prevenção, diagnóstico
e tratamento desses pacientes, sendo, assim, imprescindível a participação das redes de atenção primária nesse processo.
Palavras-chave: epidemiologia, hanseníase, saúde pública.
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Resumo
Introdução: A hanseníase é uma doença crônica e infecciosa persistente como problema de saúde pública. O Brasil em 2016
apresentou coeficiente de detecção de 12,2 casos novos (CN)/100 mil habitantes, indicando sua relevância como problema de
saúde pública. Objetivos: Analisar a distribuição espacial dos casos de hanseníase nas regiões Norte (NO) e Nordeste (NE)
do Brasil de 2001 a 2017 Métodos: Estudo ecológico com abordagem espacial, baseado em CN registrados no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação. Os coeficientes foram padronizados por idade e sexo pelo método direto. Para análise
dos dados, foram utilizados os softwares Stata, GeoDa e qGis para análise espacial, cálculo da Razão de Morbidade
Padronizada (SMR) e construção dos mapas temáticos. Resultados: Foram registrados 403.211 CN, média de 23.718 CN por
ano, com a região NE registrando 267.458 (66,3%). Os estados do Pará (PA) e Maranhão (MA) foram os que mais registraram
CN, 74.453 (18,5%) e 73.720 (18,3%) respectivamente. O coeficiente de detecção da região NO foi de 62,47/100.000
habitantes, enquanto o NE teve coeficiente de 33,24/100.000 hab.. Os estados com maiores coeficientes foram Tocantins
(TO) (104,44/100.000 hab.) e MA (83,38/100.000 hab.). O estado do Rio Grande do Norte registrou o coeficiente mais baixo
(9,79/100.000 hab.). A média do coeficiente de detecção dos municípios foi de 35,11/100.000 hab. Dos 2.244, 17 (0,8) não
notificaram casos, 622 foram hiperendêmico (27,7) e 486 (21,7) com coeficientes muito altos. As regiões que tiveram
coeficientes de hiperendemicidade se concentraram nos estados do TO, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, sul de Roraima,
sul do estado do PA, leste do MA, além das regiões do sul e norte da Bahia. A análise de SMR apresentou semelhança nas
áreas que detinham os coeficientes mais altos, apresentado razões acima da média da área analisada; 266 (11,9) municípios
apresentaram coeficientes 2 vezes acima da média da área de estudo. Discussão: As áreas descritas, equivalem aos
clusters que o Ministério da Saúde começou a preconizar como prioritárias. Conclusões: A hanseníase persiste como
problema a ser priorizado nas regiões NO e NE, com padrões espaciais desiguais. A presença de municípios com baixos
coeficientes pode indicar falhas no diagnóstico de CN. Ações considerando áreas de clusters são fundamentais para a
redução da carga da doença em áreas prioritárias e identificação de áreas silenciosas.
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Resumo
Introdução: A hanseníase acomete principalmente pele e nervos periféricos, podendo afetar outros órgãos. É transmissível
quando não tratada, podendo afetar pessoas de diferentes idades e sexos. Classicamente, reconhece-se que a doença
apresenta baixa letalidade, porém a falta de manejo e monitoramento de complicações, a exemplo dos episódios reacionais,
pode levar ao óbito. Objetivos: Analisar a distribuição espacial dos óbitos por hanseníase nas regiões Norte (NO) e Nordeste
(NE) do Brasil, no período de 2000 a 2016. Métodos: Estudo ecológico, com abordagem espacial. Foram analisados os óbitos
registrados no Sistema de Informação de Mortalidade, em que a hanseníase foi mencionada como causa de morte na
declaração de óbito. Os coeficientes foram padronizados por idade e sexo pelo método direto. Foram utilizados os softwares
Stata, GeoDa e qGis para análise espacial, cálculo das taxas de médias móveis espacial (Spatial ratio - SR) e construção dos
mapas temáticos. Para classificação das taxas foi utilizado o método de quebras naturais. Resultados: Foram registrados
4.779 óbitos relacionados a hanseníase, sendo 3.471 (72,6%) na região NE e 2.789 (58,4%) com a hanseníase como causa
associada de óbito. O coeficiente de mortalidade foi de 0,60/100.000 hab. para a região NO e 0,36/100.000 hab. para o NE.
Os estados que tiveram maiores coeficientes foram Acre (AC) (1,07/100.000 hab.) e Tocantins (TO) (0,96/100.000 hab.) e
Maranhão (MA) (0,90/100.000 hab.). 1.179 (52,5%) municípios apresentaram óbitos no período. Para a análise espacial, AC,
RO, oeste do Pará (PA), TO, MA e Piauí (PI) apresentaram altos coeficientes de mortalidade. A análise de SR, ressaltou

áreas de concentração de altos coeficientes nos estados do AC, oeste do PA, TO, MA, centro do PI, norte e extremo sul da
Bahia. Discussão: As áreas identificadas neste estudo são consistentes com clusters de mortalidade nas áreas que foram
demonstradas em outros estudos, apontando falhas quanto ao manejo dos casos. Conclusões: A mortalidade por
hanseníase é um evento relevante nestas regiões. As áreas descritas coincidem com aquelas onde estão localizados os
clusters de maior endemicidade. Recomenda-se desenvolvimento e implementação de estratégias voltadas para os fatores
relacionados a complicações da hanseníase que podem levar ao óbito, em especial episódios reacionais, eventos adversos à
poliquimioterapia e corticoterapia, além de infecções secundárias e eventos vasculares.
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Resumo

A distribuição espacial da hanseníase é um importante instrumento para a epidemiologia, auxiliando
na compreensão da dinâmica de transmissão e na identificação de áreas prioritárias. Dessa forma,
esta pesquisa objetiva analisar a distribuição espacial dos casos novos de hanseníase, os indicadores
de monitoramento e identificar as áreas de risco em um estado hiprendêmico no Nordeste do Brasil.
Trata-se de um estudo ecológico, utilizando os municípios como unidade de análise. Foram obtidos
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) referentes aos casos novos de
hanseníase residentes no estado de Pernambuco, entre 2005 e 2014. Foram calculados os
indicadores de monitoramento de hanseníase por 100 mil habitantes. O método bayesiano empírico
local foi utilizado para minimizar a variabilidade das taxas e na análise do padrão espacial foi utilizado
os mapas de autocorrelação espacial (Box Map e Moran Map). Foram registrados 28.895 casos novos
no período do estudo. A taxa média de detecção foi 21,88/100.000, o índice Moran Global I foi de 0,36
(p<0,01) apontando a existência de dependência espacial e o Moran Map identificou 20 municípios
com alta prioridade de atenção. A taxa média de detecção em menores de 15 anos foi 8,78/100.000, o
índice de Moran Global I expressou a presença de autocorrelação espacial positiva (0,43; p<0,01) e o
Moran Map mostra um cluster principal de 15 municípios hiperendêmicos. A taxa média de grau 2 de
incapacidade física no momento do diagnóstico foi 1,12/100.000, o Moran Global I apresentou
associação espacial positiva (0,17; p<0,01) e no Moran Map localizou clusters de municípios (alto-alto)
em três mesorregiões. O padrão de distribuição espacial dos casos novos de hanseníase mostrou
heterogeneidade espacial significativa e identificou aglomerados de municípios com alto risco para
ocorrência, transmissão ativa e diagnóstico tardio da doença. Portanto, os indicadores avaliados
apontaram os municípios prioritários para intervenções, no entanto, ao utilizar as ferramentas de
análise espacial verificou-se um número maior de municípios com necessidade de intervenção.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, dermatoneurológica, com relevante magnitude e alto poder incapacitante. A
percepção da espacialização da doença pode subsidiar o aperfeiçoamento de ações no controle na APS. O objetivo deste trabalho é
analisar a distribuição espacial dos casos de hanseníase em menores de 15 anos em Teresina/Piauí. Trata-se de um estudo ecológico,
analítico, realizado na zona urbana de Teresina, cuja população compreendeu todos os casos novos de hanseníase na faixa etária de 0
a 14 anos residentes no município, notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação no período de 2010 a 2016. Foram
excluídos aqueles sem o endereço informado. Os dados foram coletados a partir do SINAN/Secretaria de Saúde do Piauí Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística e Empresa Teresinense de Processamento de Dados. Realizou-se o georreferenciamento dos
casos novos de hanseníase, calculou-se a taxa de detecção geral média em menores de 15 anos por bairro e realizou-se suavização
dessas taxas por meio Estimador Bayesiano Empírico Local, calculando-se Índice de Moran Global e gerado mapas cloropléticos para
análise, utilizando-se o software Terraview 4.2.2. Foram notificados 3.428 casos novos de hanseníase, sendo 304 em menores de 15
anos com taxa de detecção elevada a níveis hiperendêmicos em todos os anos do estudo e padrão irregular na distribuição espacial da
taxa média de detecção bruta, evidenciada por bairros hiperendêmicos (56,36%) e bairros com baixas taxas de detecção ou silenciosos
(37,27%). Após o emprego do modelo bayesiano empírico local de suavização das taxas de detecção média por bairro, observou-se que
a maior parte deles apresentava alta taxa de detecção (13,65%), principalmente de hiperendemicidade (77,27%). Notou-se
autocorrelação positiva (p<0,05) entre as taxas de detecção suavizadas de hanseníase em bairros vizinhos, na análise individual. As
elevadas taxas de detecção em menores de 15 anos em todos os anos do estudo estão relacionadas à persistência de focos ativos de
transmissão, decorrentes de bacilos circulantes de casos multibacilares, refletindo a forma de organização da assistência à hanseníase
nos serviços de saúde. A taxa de detecção da hanseníase está autocorrelacionada no espaço. Aponta-se que a importância do
geoprocessamento vai além da localização de casos, podendo ser utilizado no planejamento e execução de ações de prevenção e
promoção da saúde.
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Resumo
A hanseníase, doença infectocontagiosa de alto poder incapacitante, é causada pelo Mycobacterium leprae e representa um
problema de saúde pública no Brasil, que é considerado o segundo país com maior incidência no mundo. Esse estudo,
observacional descritivo, apresenta aspectos epidemiológicos da hanseníase na Macrorregião de Saúde do Vale do São
Francisco e Araripe, Pernambuco. Os dados foram obtidos do sistema TABNET/DATASUS, segundo Macrorregião de Saúde
de Residência, no período de 2014 a 2016. Os resultados mostraram que Pernambuco apresentou 9357 casos da doença no
período estudado, dos quais 20,6% (n=1928) foram diagnosticados na Macrorregião deste estudo, predominantemente por
encaminhamento e demanda espontânea (68,93%); as regiões de saúde VII, VIII e IX, componentes dessa Macrorregião,
apresentaram taxas de prevalência de 1,19/10 mil habitantes, 6,79/10 mil habitantes e 3,07/10 mil habitantes,
respectivamente. As formas clínicas mais prevalentes da doença foram dimorfa (41,34%) e indeterminada (21,94%); e, a
população economicamente ativa (20 a 64 anos de idade) foi a mais atingida (72,77%), com proporção equilibrada entre os
sexos. Quanto ao tratamento, 64,94% dos pacientes desta Macrorregião fizeram uso da poliquimioterapia (PQT) multibacilar;
24,43% dos casos evoluíram para a cura e 1,24% para o óbito, além disso, de 2015 para 2016 o número de casos aumentou
4,09%. Verificou-se também que 72,56% dos pacientes apresentou grau zero de incapacidade, embora, após a cura, essa
informação tenha sido registrada, talvez por falta de acompanhamento ou subnotificação, apenas para 29,15% dos pacientes.
Os dados mostram que é preocupante a elevada incidência da hanseníase na Macrorregião. Além disso, o alto percentual de
dados ignorados no sistema TABNET/DATASUS prejudica a análise clínica-epidemiológica e de controle da doença. O baixo
percentual de incapacidade grau zero após a cura, quando comparado ao seu alto percentual no diagnóstico, pode ainda
apontar para subnotificações no sistema ou possíveis abandonos durante o tratamento, bem como para o alto percentual de
PQT multibacilar pelo maior tempo de tratamento e probabilidade de descontinuidade. Nesse sentido, é evidente a
necessidade de ampliar a discussão sobre a hanseníase no Estado e avaliar estratégias voltadas para o diagnóstico,
notificação adequada, controle e prevenção da doença na população.
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Resumo
A hanseníase possui alta taxa de infecciosidade e baixa patogenicidade. Esse fato indica que existe uma associação genética
e ambiental sobre a susceptibilidade e a resistência do bacilo causador da doença o Mycobacterium leprae. O objetivo desse
estudo foi analisar as características clínica dos pacientes com hanseníase e investigar seus perfis imunológicos, comparando
com o tipo de lesão e presença ou ausência da cicatriz de vacinação do Bacillus Calmette-Guérin (BCG). Os pacientes foram
classificados clinicamente por critérios de Ridley & Jopling e as análises estatísticas realizadas através de testes
comparativos (qui-quadrado de Pearson), para avaliar as variáveis em diferentes formas clínicas, considerando nível de
significância de 5%. O estudo identificou uma predominância de hanseníase com a forma clínica lepromatoso-lepromatoso
(LL), e boderlaine-tuberculóide (BT), (26.9%) em pacientes com idade entre 34-53 anos. Os caucasianos apresentaram
predominantemente a forma clínica BT (42%). Observou-se a predominância nos homens nas formas boderline-lepromatoso
(BL) e na forma LL (26,2%). Os pacientes com ausência de cicatriz da vacina BCG (40,0%) eram, predominantemente, da
forma clínica LL. Com relação ao comprometimento nervoso, os nervos dos membros inferiores eram os mais afetados, sendo
as formas proeminentes LL, BT e BL (38%). No estudo foram identificadas diferenças significativas, incluindo lesões
hipocrômicas na forma clínica TT (36,4%); lesões do tipo infiltrado na forma clínica tuberculóide (TT) (26%); borda da lesão
mal definida (30,2%), e limite de lesão irregular (32,4%), na forma clínica LL. Na resposta imunológica Th1 a forma clínica BT
foi predominante (41,7%). A avaliação do perfil imunológico em pacientes com hanseníase pode contribuir para um
diagnóstico mais detalhado e possivelmente uma melhor caracterização no prognóstico para esses indivíduos.
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Resumo

Introdução: A hanseníase continua como um dos problemas de saúde pública mundial,
principalmente pelas sequelas desenvolvidas pela infecção ao sistema neural e dermatológico das
pessoas, causada pelo Mycobacterium leprae. Objetivo: Identificar áreas prioritárias para controle da
Hanseníase no município de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. Este município pertence
à região metropolitana, localizado ao sul da capital do estado, com área territorial de 257,3 km², sendo
23,6 km² de zona urbana e os 233,7 km² de zona rural. Métodos: Foi utilizada a base de dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o censo 2010 e a base cartográfica do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. O indicador utilizado foi o coeficiente de incidência para todas as
formas de classificação da doença para o ano de 2017, por bairros do município. A apresentação dos
dados foi gerada por mapas temáticos de acordo com a classificação da Organização Mundial de
Saúde em: hiperendêmico, muito alto, alto, médio e baixo. O software utilizado para o banco de dados
foi o Excel e o QGIS® versão 2.18. Resultados: Foram identificados cinco bairros com classificação
hiperendêmica: Os bairros de Comportas (105/100.000hab), Muribequinha (51/100.000hab), Prazeres
(56/100.000hab), Socorro (156/100.000hab) e Vila Rica (40/100.000hab). Seguidos de dez bairros
classificados como de muito alto o coeficiente de incidência da doença. Discussão: É uma cidade que
deve investir em esforços para o controle da hanseníase, uma vez que, 38% dos bairros apresentam
números elevados da doença, intensificando as ações e na busca ativa dos contatos intradomiciliares
nesses bairros identificados. Conclusão: o município apresenta áreas de prioridades de controle da
doença, totalizando 14 bairros, a ferramenta de geoprocessamento auxiliou para melhor visualização
dos dados do sistema de informação do agravo avaliado. Assim, oportuniza os serviços e profissionais
de saúde desses locais para intensificar o diagnóstico precoce, avaliação dos contatos

intradomicíliares finalizando com o controle da Hanseníase, como meta a ser atingida no Estado e no
Brasil.
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Resumo
Os cuidados de enfermagem frente a hanseníase que é uma doença milenar, infecto-contagiosa, e cercada de estigmas históricos,
precisam está particularmente associados à educação em saúde no que se refere a obter uma participação consciente e constante do
paciente no programa de tratamento. Entretanto essa medida ainda precisa se desenhar como essencial, a partir da capacitação
profissional e de equipe de saúde, de modo a consolidar e priorizar essa postura, a fim de diminuir a fragilidade percebida na orientação
e cuidado de enfermagem frente ao portador de hanseníase. Esse trabalho objetiva demonstrar essa fragilidade no cuidado de
enfermagem frente ao acompanhamento do paciente de hanseníase. Trata-se de um estudo descritivo, transversal do tipo Relato de
Experiência, fruto de coleta de dados realizada a partir de uma visita técnica a um Centro de Referência para tratamento de doenças
infectocontagiosas no agreste de Pernambuco. O caso foi sondado em maio de 2018 a partir de um instrumento que contemplava
questões acerca da história da doença e dos cuidados prestados pela equipe de enfermagem. O paciente analisado, J.S, 44 anos,
possuía diagnóstico de hanseníase virchowiana, em tratamento poliquimioterápico há 18 meses e visitando o centro de referência para
receber orientações e cuidados mais de duas vezes ao mês. O papel da enfermagem frente a J.S deveria transcender atos básicos da
consulta, como supervisionamento da administração dos medicamentos e a análise das manchas, mas o processo de confiança e
compromisso com o usuário, se mostrou fragilizado, evidenciando-se em relatos de J.S “eu nunca paro de vim aqui não, eu parei uma
vez porque a enfermeira daqui ela entrou de férias, e não avisou, aí não me deixavam pegar o remédio, a gente tinha que telefonar pra
ela, mas depois eu consegui”. Outra debilidade percebida a ser pontuada diz respeito a orientação sobre transmissão da doença,
mesmo convivendo com o diagnóstico há anos, J.S demonstrou não ter conhecimento nenhum sobre esse aspecto, quando durante a
entrevista pediu que esclarecêssemos se ele ainda poderia “adoecer” os seus parentes. É fundamental compreender que essa
fragilidade pode ser sanada quando o enfermeiro encara como seu papel a rotina de estar sempre incentivando as pessoas acometidas
por hanseníase, estabelecendo e fortalecendo um vínculo que possibilite a prestação de apoio, o esclarecimento da doença, e uma
motivação que co-responsabilize o paciente desde o diagnóstico.
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Resumo

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae.
Manifesta-se principalmente por lesões cutâneas com diminuição da sensibilidade tátil, térmica e
dolorosa e espessamento neural. É considerada um problema de saúde publica devido a sua
magnitude e potencial incapacitante. No ano 2000 a Organização Mundial de Saúde (OMS)
estabeleceu a meta para redução da prevalência da hanseníase para menos de 1 caso para cada 10
mil habitantes. No entanto, essa meta até hoje tem se mostrado como um grande desafio. Este
trabalho objetivou caracterizar os aspectos clínicos e epidemiológicos da hanseníase no estado de
Pernambuco no ano de 2015. Para tanto, foi realizado um estudo documental, retrospectivo, de
caráter quantitativo na base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS). As variáveis estudadas foram sexo, faixa etária, classificação operacional, número de
lesões, grau de incapacidade e esquema terapêutico inicial. Em 2015 o Brasil registrou 35.131 casos
de hanseníase, dos quais 15.265 apenas na região Nordeste, sendo Pernambuco responsável por
2.811 notificações. Desse total, 51,9% são do sexo masculino, 27,9% tem entre 35 e 49 anos, 34,7%
apresentaram de 2 a 5 lesões de pele, 75,2% apresentaram grau zero de incapacidade, 58,5% foram
classificados como multibacilar e o esquema terapêutico adotado em 58,1% dos casos foi a
poliquimioterapia multibacilar de 12 doses. Ao se analisar os dados obtidos, nota-se que a hanseníase
apresenta uma incidência maior em homens, sendo mais frequente na idade produtiva. 73% dos caso
foram registrados em individuos entre 20 e 64 anos, o que devido ao valor social do trabalho provoca
um agravamento na situação, pois o estigma contribui para a exclusão social e do mercado de
trabalho das pessoas acometidas pela doença. Observou-se que Pernambuco ocupa o quinto lugar no
ranking nacional de notificações, com prevalência de 1,87 casos para cada 10 mil habitantes,
aproximando-se da meta estabelecida. Contudo, para que esses números continuem diminuindo é
necessário que as campanhas de sensibilização, busca ativa dos casos e o tratamento precoce e
eficaz sejam estruturados e mantidos ao longo dos anos. É necessário também, que todos os
profissionais de saúde estejam aptos para suspeitar da doença e encaminhar o indivíduo para
diagnostico e tratamento em tempo apropriado afim de diminuir as complicações decorrentes da
incapacidade gerada pela hanseníase.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae que infecta os
nervos periféricos, mais especificamente as células de Schwann, tornando seu diagnóstico simples.
Contudo, quando diagnosticada ou tratada tardiamente, há o risco de incapacidades físicas e graves
consequências neurológicas para os portadores. O Brasil ocupa o segundo lugar em número absoluto
de casos, estando atrás apenas da Índia, tendo sido detectados 25.218 casos novos em 2016. Sua
transmissão ocorre através das vias aéreas superiores por meio de contato prolongado de uma
pessoa suscetível com um indivíduo doente sem tratamento. Este estudo teve como objetivo
descrever os aspectos epidemiológicos dos casos confirmados de hanseníase no Piauí nos anos de
2015 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo. Foi realizado a partir
da coleta de dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
disponibilizados pelo DATASUS. Foram incluídos os casos confirmados no estado do Piauí no período
de 2015 a 2017, de acordo com as seguintes variáveis: sexo, faixa etária, esquema terapêutico atual,
classificação operacional atual e tipo de saída. Foram registrados 2.529 casos confirmados no estado
do Piauí, sendo que 1.402 (55,44%) correspondem ao sexo masculino, valor superior aos 1.127
(44,56%) casos no sexo feminino e a faixa etária mais acometida foi de 50 a 64 anos com 701 casos
(27,7%). A hanseníase apresenta uma alta taxa de cura entre os pacientes que realizam corretamente
o tratamento, totalizando 1.195 (47,25%) casos de cura no período analisado, contrapondo-se 69
óbitos (2,72%). Em relação ao esquema terapêutico, o tratamento poliquimioterápico 12 doses (1.743;
68,92%) foi direcionado à maioria dos pacientes, que apresentaram maior predominância para a

classificação multibacilar (1.776; 70,22%). Dessa forma, verifica-se que a maioria dos pacientes é do
sexo masculino por terem menos acesso aos serviços de saúde; a maior prevalência ocorreu entre 50
a 64 anos, haja vista que a hanseníase apresenta um longo período de incubação e é considerada
uma doença de adultos; e houve alta taxa de cura. Apesar das limitações encontradas no
acompanhamento dos pacientes, é expressivo o índice de cura dos indivíduos que concluem o
tratamento. Além disso, a hanseníase deve ser tratada como significativo problema de saúde pública
que merece maior atenção para o diagnóstico precoce e a continuidade do recurso terapêutico.
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Resumo
A hanseníase é uma doença de notificação e investigação compulsória no país, causada pela Mycobacterium leprae e considerada pela
Organização Mundial de Saúde como uma doença negligenciada. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação disponibiliza o
Boletim de Acompanhamento dos pacientes em tratamento por Unidade de Saúde (US). A partir de rotina realizada pelos Distritos
Sanitários (DS), mensalmente esses boletins são enviados às US para atualização das informações e categorizados conforme
cumprimento da rotina: adequadamente preenchido, parcialmente preenchido, sem casos notificados, não devolvidos e boletim não
impresso. O objetivo desse estudo é descrever a situação dos boletins de acordo com o cumprimento da rotina conforme categorização,
segundo DS e US na cidade do Recife no ano de 2017. Foi realizado um estudo descritivo com coleta de dados primários, criadas
planilhas no programa Excel por DS de residência e mês de acompanhamento. No ano analisado, os DS III, VI e VIII apresentaram os
maiores percentuais de boletins adequadamente preenchidos. O DS V foi o que apresentou maiores percentuais de não devolução no
decorrer do ano. Os Distritos I, III e IV apresentaram o maior percentual de US sem casos notificados. Foi possível constatar que os DS
apresentam diferentes realidades quanto à estrutura e logística, identificando as principais unidades em não conformidade com a rotina
e unidades silenciosas, possibilitando planejar ações corretivas específicas, contribuindo para a efetividade da vigilância epidemiológica
da Hanseníase.
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Resumo

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico é
Mycobacterium leprae. A doença atinge pele e nervos periféricos podendo levar a sérias
incapacidades físicas. A prevenção, o diagnóstico precoce e o tratamento são ações prioritárias para
bloquear a transmissão e reduzir incapacidades. Propõe-se relatar o caso de um paciente com
hanseníase, compreender as manifestações clínicas e elencar os principais cuidados de enfermagem,
no contexto da atenção primária a saúde. É um estudo descritivo do tipo relato de caso. Trata-se de
estudo de caso realizado na Unidade de Saúde da Família (USF) no bairro da várzea, Recife-PE, no
período de junho de 2018. O paciente GGB, sexo masculino, 29 anos, casado, nasceu na cidade de
Recife-PE e reside no bairro da várzea, Recife-PE. Chega na unidade de saúde da família (USF) para

consulta de enfermagem e durante o exame físico visualiza-se a presença de uma mancha em
tornozelo esquerdo de coloração hipocrômica em pequenas áreas e centro avermelhado, com nódulos
e circunferência da mancha de aproximadamente 15cm. O paciente também refere a presença de
outras manchas avermelhadas no abdômen que chega até a região lombar. As manchas começaram
a aparecer há 2 anos. Foi realizado exame para diagnóstico diferencial de sífilis que deu não
reagente. Solicitado então baciloscopia para hanseníase em (26/06/18), que mostrou lesão positiva
em tornozelo, com índice baciloscópico de 3,25 e 4+, confirmando o diagnóstico de Hanseníase
Multibacilar Dimorfa. Diante do exposto, o enfermeiro deve acompanhar o paciente, realizar
orientações quanto à importância do comparecimento para a realização de exames dermatológicos,
prestar todo esclarecimento acerca da doença, orientar quanto à prevenção de incapacidades e
autocuidado, oferecer apoio e estabelecer um bom vínculo com o paciente para que ele tenha
confiança e segurança para retirar suas dúvidas, diminuindo assim o risco de abandono do tratamento
devido a todo desconforto decorrente da poliquimioterapia. Este estudo nos proporcionou reconhecer
a importância do enfermeiro como profissional integrante da equipe multidisciplinar para o diagnóstico
e tratamento da hanseníase, com efetivação de todos os cuidados, evitando as possíveis
complicações desta afecção, baseando-se sempre em evidências científicas e levando em
consideração a individualidade e as particularidades de cada paciente.
Palavras-chaves: Atenção primária a saúde, Diagnóstico de enfermagem, Doenças negligenciadas, Hanseníase
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica infectocontagiosa causada pela Mycobacterium leprae, tem evolução lenta e a principal
característica clínica é o acometimento dermato-neurológico que pode resultar em deformidades ósteoarticulares entre outras
sequelas. A principal causa do surgimento do mal perfurante plantar em pacientes portadores da fase crônica da Hanseníase é a perda
da sensibilidade protetora na região plantar por meio da lesão do nervo tibial posterior. Objetivou-se elencar os principais diagnósticos e
intervenções de enfermagem a pacientes acometidos pelo mal perfurante plantar. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, do
tipo levantamento bibliográfico, desenvolvido a partir de uma vivência realizada no Hospital Geral da Mirueira localizado em PaulistaPernambuco no primeiro semestre de 2018. Os dados foram obtidos para fortalecer a Sistematização de Enfermagem, elencado os
principais diagnósticos de enfermagem e intervenções de acordo com a CISPESC - (Classificação Internacional das Práticas de
Enfermagem em Saúde Coletiva) para pacientes com hanseníase acometidos pelo mal perfurante plantar. Identificou-se os seguintes
diagnósticos de enfermagem: 1–Sensibilidade periférica prejudicada, 2- Imagem corporal alterada, 3- Escoriação da pele, 4- Dor, 5Conhecimento insuficiente. As principais intervenções são:1-Caminhar com cuidado, examinar os pés diariamente, orientar o uso de
calçados adequados e confortáveis, 2- Encaminhar para o atendimento psicológico, estimular o autocuidado corporal, estabelecer
escuta ativa, 3- Avaliar a situação do ferimento, esclarecer dúvidas quanto as lesões encontradas, estimular hábitos de higiene, manter
ferida limpa conforme orientado, orientar sobre cuidados com o ferimento, 4- Encaminhar para atendimento especializado e 5Disponibilizar informações através de recursos didáticos, estabelecer vínculo com usuário. A presença de modificações na forma do pé
causada por alterações da estrutura óssea, além da paralisia dos músculos intrínsecos do pé criam pressões anormais facilitando o
surgimento de úlceras. Por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem é possível assistir ao paciente de forma holística e
humanizada visando uma melhor qualidade de vida, pois através de um exame físico minucioso é possível constatar os problemas que
necessitam de intervenção e tentar solucioná-los.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosacausada pelo Mycobacterium leprae, parasita intracelular que expressa alta
infectividade e baixa patogenicidade. É uma infecção caracterizada como problema de saúde públicadevido ao seu potencial
incapacitante provocado pelo comprometimento dos nervos periféricos. O Brasil é segundo país do mundo com maior número
de casos novos de hanseníase,tendo nas regiões Norte e Nordeste as mais altas taxas de prevalência.O tratamento
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) é a poliquimioterapia (PQT), que é constituída por rifampicina,
dapsona e clofazimina, com administração associada. Com a PQT, o tratamento da hanseníase compreende um esquema
específico para as formas paucibacilares, com duração de seis meses, e outro para os casos multibacilares, com duração de
um ano. Objetiva-se relatar a assistência de enfermagem no controle da hanseníase na Atenção Primária à Saúde
(APS).Esse estudo trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura realizada por meio da combinação dos descritores:
“Atenção Primária à Saúde”, “Enfermagem” e “Hanseníase”, no qual foram consultados nos bancos de dados do
LILACS,BDENF e MEDLINE. Foram encontradas 13 publicações científicas, sendo incluídos no estudo os artigos disponíveis
na íntegra que foram publicados nos últimos cinco anos (2013 a 2018) em português. Portanto, 4 artigos fundamentaram o
estudo, conduzindo esta revisão. No decorrerdo tratamento da hanseníase, o enfermeiro deve oferecer suporte,
considerando as ansiedades associadas ao efeito do diagnóstico da patologia, orientando quanto à prevenção de
incapacidades, autocuidado e todo incômodo resultante do tratamento. A consulta de enfermagem torna-se fundamental na
formação do vínculo entre o profissional e o portador de hanseníase, estabelecendo o compromisso e o empenho com
usuário durante as etapas do processo de cuidado, despertando a consciência de que a adesão e o seguimento correto do
tratamento trará a cura. Dessa forma, as estratégias de educação em saúde devem ser realizadas na prevenção da
hanseníase, com a participação dos familiares como apoio ao tratamento do paciente, reduzindo os estigmas que o
diagnóstico de hanseníase possibilita.
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde, Enfermagem, Hanseníase.
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Resumo

A hanseníase e a leishmaniose tegumentar (LT) são doenças endêmicas no estado do Piauí e
possuem características clínicas semelhantes, podendo se apresentar como manchas, nódulos,
úlceras em pele e mucosas de forma isolada ou disseminada. O objetivo desse relato é mostrar a
dificuldade diagnóstica diante da ocorrência simultânea de hanseníase e LT. Paciente J.J.A.R., 33
anos, masculino, trabalhador rural, procedente de Luzilândia-PI. Em 2015, iniciou um quadro de
secreção nasal de aspecto purulento com sangue, odor fétido e ausência de sintomas sistêmicos. Em
agosto de 2017, foi submetido à biópsia de mucosa nasal que revelou processo inflamatório crônico
linfoplasmohistiocitário com hiperplasia irregular do epitélio plano estratificado e parasitas
intracitoplasmáticos nos macrófagos, sugestivos de leishmaniose tegumentar americana. Foi tratado
com Glucantime por 30 dias com regressão das lesões. Em novembro de 2017, após surgimento de
lesões semelhantes foi tratado com Pentamidina com melhora do quadro. Em fevereiro de 2018, foi
internado com sintomas idênticos e tratado com Anfotericina B lipossomal com boa resposta ao
tratamento. Em março de 2018, surgiram nódulos eritematosos, dolorosos e não pruriginosos em
região palpebral, pescoço, tórax e em membros superiores acompanhados de febre diária, mialgia,
astenia e anorexia. Foi submetido à biópsia de lesão em panturrilha direita que revelou dermatite
linfohistiocitária discreta (perivascular, perianexal e perineural) superficial e profunda. Os achados

eram compatíveis com micobacteriose hansênica. Iniciou tratamento poliquimioterápico e o exame dos
contactantes revelou que o filho e o irmão também eram portadores de hanseníase. A LT e a
hanseníase são afecções que apresentam características comuns. Ambas afetam o tecido
submucoso, provocam resposta granulomatosa crônica e podem acometer populações
socioeconomicamente vulneráveis. Apesar da coinfecção ser rara, o diagnóstico precoce é necessário
para a terapêutico evitando as sequelas incapacitantes.
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Resumo
A hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium leprae ou M. lepromatosis e acomete principalmente a pele e os
nervos periféricos. Ao se infectar pelo bacilo, um indivíduo pode ou não desenvolver a hanseníase, dependendo de fatores
genéticos que determinarão a eficiência da resposta imune. A lectina ligante de manose (MBL) é uma proteína sérica,
codificada pelo gene MBL-2, constituinte da imunidade inata, com papel central na ativação do sistema complemento pela via
das lectinas. Os polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) no éxon 1, localizados no códon 52 (variante D), no códon 54,
(variante B), ou no códon 57 (variante C), podem ocasionar diminuição na concentração de MBL circulante, aumentando a
susceptibilidade à doenças. Polimorfismos em vários genes da resposta imune já foram associados com o desenvolvimento
da hanseníase. Neste trabalho foi investigado a influência do polimorfismo do éxon 1 de MBL-2 em pacientes hansenianos da
região noroeste do Paraná. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê Permanente de Ética da Universidade Estadual de Maringá
(464.158/2013). Foram selecionados 83 pacientes com hanseníase e 83 controles para este estudo. Os SNPs foram
detectados por PCR-SSP (Polymerase Chain Reaction-Sequence Specific Primers). Utilizou-se o programa SNPStats® para
análise estatística. Não houve diferença estatística entre a idade e o sexo de pacientes e controles. A média de idade em
pacientes foi 56,5 anos (±13,3) e nos controles foi de 54,8 anos (±16,7). Dos 83 pacientes, 59% eram do sexo masculino e
79,5% multibacilares (MB). Em relação aos controles, o sexo feminino foi o mais frequente (53%). As amostras estavam em
equilíbrio de Hardy-Weinberg. Genótipos selvagens para as variantes D (C/C) e B (G/G), e o genótipo heterozigoto para
variante C (G/A), foram fator de risco para homens desenvolverem a forma MB quando comparados às mulheres que
desenvolveram a mesma forma da doença (OR=2,27; 2,39; 8,04; respectivamente). Este resultado indica que a deficiência de
MBL pode ter importante papel no desenvolvimento da hanseníase multibacilar. Embora possíveis associações estejam
presentes, um maior número de amostras de pacientes e controles, bem como outros polimorfismos no gene MBL-2 devem
ser investigados para concluir se polimorfismos neste gene podem ser associados com a susceptibilidade ou resistência à
hanseníase.
Palavras-chaves: Polimorfismo genético, Lectina de Ligação a Manose, Hanseníase Multibacilar
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Resumo

A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium leprae. É classificada pela diversificação no curso clínico da
infecção, variando de uma doença paucibacilar, com poucos bacilos presentes, a uma doença multibacilar, na qual uma grande carga
bacilar está presente nas lesões. O fenótipo de susceptibilidade à infecção por M. leprae é complexo e influenciado por fatores do
hospedeiro e do parasita, além de fatores ambientais, no entanto, alguns estudos têm sugerido fatores genéticos importantes na
manifestação da hanseníase per se, e no curso clínico da doença. O SNP rs3751143 é um polimorfismo exônico onde ocorre a troca do
alelo A para o alelo C, causando mudança de aminoácido na proteína codificada e perda de função da proteína. Polimorfismos que
causam a perda de função de P2X7 levam ao comprometimento da morte de micobactérias induzida por ATP em macrófagos. Neste
sentido, o objetivo deste trabalho foi analisar a associação do SNP rs3751143 do gene P2X7 em pacientes portadores de hanseníase
através de estudo do tipo caso controle. Amostras de 81 pacientes portadores de hanseníase e 82 indivíduos saudáveis foram
genotipadas pela técnica de Sequenciamento de um único nucleotídeo. Neste estudo não houve diferença significante nas distribuições
de alelos e genótipos entre os grupos caso e controle. No entanto a manifestação das formas clínicas Paucibacilares em comparação
aos indivíduos Multibacilares foi associada ao mutante homozigoto rs3751143-C (CCvs.AA:p=0,043; OR=3,36, IC95%=1,00-11,18), mas
não ao heterozigoto AC (ACvs.AA:p=0,348; OR=0,51, IC95%=0,12-2,11). Também foi encontrada associação do modelo genético
recessivo (CCvsAA+AC:p=0,007; OR=4,37, IC95%=1,40-13,62) com as formas paucibacilares, mas não no dominante
(CC+ACvs.AA:p=0,6942; OR=1,22, IC95%=0,4491-3,327). Os dados mostram, pela primeira vez, que apesar do polimorfismo rs3751143
do gene P2X7 não ter influência na Hanseníase per se, o polimorfismo em homozigose pode estar envolvido na gravidade das formas
clínicas da doença. O P2X7 é conhecido por sua função anti-micobacteriana e o alelo rs3751143-C já foi descrito como um fator de risco
para o desenvolvimento de tuberculose. A contribuição do P2X7 na imunopatologia da infecção pelo M. leprae é desconhecida, no
entanto, P2X7 tem importante regulação na infecção causada por Mycobacterium tuberculosis e outros patógenos intracelulares;
sugerindo que mecanismo similar pode estar ocorrendo na micobacteriose causadora da Hanseníase.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo bacilo M. leprae e acomete
principalmente a pele e os nervos periféricos. Essa infecção possui um vasto espectro clínico e
imunológico podendo causar aos pacientes grandes morbidades, o que tem um alto impacto na saúde
pública. No curso crônico da doença, podem ocorrer episódios inflamatórios agudos ou subagudos,
denominados reações hansênicas, que podem levar ao dano neural, as deformidades e
consequentemente a incapacidades irreversíveis. Ao longo das últimas décadas, diversos estudos
apoiaram fortemente a importante influência de fatores genéticos do hospedeiro na patogênese da
hanseníase. O CCL2 está entre as principais moléculas de sinalização da imunidade inata e dados
anteriores indicam que polimorfismos neste gene, assim como sua produção no soro estão
associados a doenças inflamatórias, incluindo a hanseníase. Este estudo teve o objetivo de avaliar se
marcadores no gene CCL2 estão associados ao desenvolvimento de reações hansênicas. Para a
genotipagem de SNPs foram utilizados ensaios Taqman® pré-desenhados para o gene CCL2
(rs2857656 e rs1024611) em 432 pacientes sendo 163 pacientes sem reação (SR), 134 com reação
reversa (RR), e 127 com eritema nodoso leproso (ENL) e 8 com RR e ENL; a genotipagem dos
marcadores foi realizada através do ViiA™ 7 Real-Time PCR System. Nossos resultados mostraram
associações entre os marcadores genéticos do gene CCL2 rs2857656 e rs1024611 quando
comparados grupos RR versus SR (p<0,05). Especificamente, o alelo C no marcador rs2857656
(OR=0,49, [IC 95= 0,30-0,81], p=0,005) e o alelo G (OR=0,60, [IC 95= 0,37-0,95], p=0,03) no
marcador rs1024611 mostraram uma associação protetora significante com RR. Estudos genéticos
contribuem para o entendimento da susceptibilidade e patogênese das doenças, identifica vias pelas
quais esses marcadores agem em diferentes populações, podendo trazer impacto no desenvolvimento
de novos candidatos a vacinas ou novos alvos terapêuticos. A associação que mapeamos em
pacientes provenientes do estado da Bahia, corrobora dados anteriores de outras populações
brasileiras, reforçando a importância destas variantes de CCL2 na hanseníase e no desenvolvimento
da reação reversa.
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Resumo
Segundo a OMS, doenças infecciosas ou parasitárias endêmicas em populações de baixa renda são intituladas “Doenças
Negligenciadas”, dentre as quais encontra-se a Hanseníase, uma doença infectocontagiosa crônica que, frequentemente,
gera incapacidades e os doentes são vítimas de estigma e discriminação. Segundo dados do SINAN, no país, a taxa de
detecção para hanseníase, 2017, em <15 anos, foi de 8,7/100.000 habitantes, sendo um parâmetro de muito alta
endemicidade (5 - 9,9/100.000 hab.), segundo o MS. É importante enfatizar o aumento significativo em relação a 2016, cuja
taxa foi de 3,6/100.000 hab. Pernambuco, apresenta parâmetro Hiperendêmico (≥10 /100.000 hab), com taxa de 18,3/100.000
hab, em >15 anos, bem como em relação detecção geral de 54,8/100.000 (>40 /100 mil hab. pop.geral). Em Recife, a taxa de
detecção, em <15 anos, foi de 28,3/100.000 e a de detecção geral de 75,1/100.000 hab, ambas classificam o município como
Hiperendêmico para Hanseníase. Os indicadores, principalmente os de Recife, tornaram necessário um estudo, com ênfase
na operacionalização das medidas de controle da doença, que justificassem os indicadores. Objetivo: analisar a prática de
médicos e enfermeiros quanto às ações de controle da hanseníase na USF. O estudo é descritivo com abordagem
quantitativa, de corte transversal. O local escolhido foram as USF do DS V, do Recife. Os dados foram obtidos por meio de
entrevistas semiestruturadas, aplicadas à 18 enfermeiros e 16 médicos. A análise demonstrou que 97,1% dos profissionais
conhecem as ações de controle da hanseníase. Embora, 100% tenham referido que nas USF não ocorrem, há anos, a
notificação de casos. Mas suspeitam que haja pessoas doentes, nos territórios. Diante da situação inusitada, surgiu outro
ponto importante a ser esclarecido: onde as pessoas estão sendo notificadas e tratadas, que justifiquem os indicadores. O
estudo revelou que, apesar dos profissionais conhecerem as medidas de controle, não as executam. Há uma forte
possibilidade da evasão, de pessoas com a doença, da área onde moram, ser por conta do estigma e discriminação.
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AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE N-ACETILCISTEÍNA IN VITRO: POTENCIAL
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Resumo
Dapsona (DDS) é um dos fármacos com ação antimicrobiana utilizados na poliquimioterapia da hanseníase. Este fármaco é o principal
responsável por reações adversas, como metemoglobinemia e anemia hemolítica. Estas reações estão relacionadas ao seu metabólito,
a dapsona-hidroxilamina (DDS-NOH). Na tentativa de promover a redução de efeitos hematotóxicos, são estudadas alternativas
terapêuticas com antioxidantes. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito protetor da N-acetilcisteína (NAC), no dano em
DNA induzidos pela DDS-NOH in vitro, correlacionando aos parâmetros do estresse oxidativo. Este é um estudo analítico, observacional
e transversal. Suspenções de eritrócitos humanos a 50% foram expostas à dapsona-hidroxilamina (DDS-NOH) e posteriormente,
expostas à NAC, em diferentes concentrações. Foi avaliado o nível de peroxidação lipídica utilizando o método qualitativo de complexão
de TBARS em leucócitos. Para avaliar a indução de espécies reativas de oxigênio, as células foram expostas à DDS-NOH por 30
minutos e simultaneamente expostas à acetato de dicloro-dihidro-fluoresceína (DCFH-DA). Para comparar o efeito oxidativo foi utilizado
como controle positivo tert-butil hidroperóxido (TBHP). O dano em DNA foi avaliado utilizando o ensaio do cometa, as células foram
expostas à DDS-NOH e posteriormente expostas à NAC por um período de 3 horas em estufa de CO2 a 5%. O estudo mostrou que
DDS-NOH e o TBHP induziram uma produção acentuada de EROs. No entanto, o tratamento com NAC foi capaz de reduzir os níveis de
EROs induzidos pela DDS-NOH e TBHP. Em dano em DNA, os resultados demonstraram que a DDS-NOH foi capaz de induzir danos
em leucócitos do sangue periférico. Além disso, quando as células foram tratadas com NAC, este antioxidante protegeu os leucócitos
humanos do dano de DNA induzido pela DDS-NOH in vitro. O potencial antioxidante da NAC deve-se ao fato deste antioxidante exercer
função de sequestro de EROs, além de inibição da peroxidação lipídica. Acredita-se que o mecanismo pelo qual a NAC previne dano em
DNA seja pela presença do grupo tiol em sua estrutura, diminuindo a reatividade das EROs. A partir destes dados, é possível concluir
que NAC, sendo utilizado como pós-tratamento à dapsona, não reduz dano oxidativo. Por outro lado, NAC reduz a formação de
espécies reativas de oxigênio em leucócitos. Adicionalmente, NAC inibe dano em DNA ocasionado pelo metabólito tóxico de DDS.
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Resumo

Introdução. A hanseníase é uma doença infectocontagiosa ocasionada pelo Mycobacterium leprae,
um bacilo álcool-ácido resistente, que apresenta a capacidade de atingir a pele e nervos periféricos de
pacientes, podendo afetar vários órgãos e resultar em deformidades e incapacidades físicas. Dessa
forma, se faz necessário para o controle da infecção, o diagnóstico precoce e o tratamento com
poliquimioterapia (PQT). Objetivo. O presente estudo propõe avaliar a relação do teste de sorologia
ML-FLOW com a baciloscopia. Desenho do estudo. Foi realizado através de uma revisão
bibliográfica. Métodos. Foi elaborada uma pesquisa de literatura envolvendo estudos publicados de
2014 a 2017, indexados nas bases de dados SciELO, Lilacs, PUBMED e periódicos da CAPES.
Resultados. O ML Flow é um método sorológico, que auxilia na classificação das formas clínicas da
hanseníase em pacientes diagnosticados com hanseníase paucibacilar (PB) ou multibacilar (MB).
Trata-se de um teste imunocromatográfico, que detecta anticorpos IgM contra os bacilos. Dessa
forma, foi evidenciado uma concordância proporcional do teste sorológico ML Flow, quando utilizado
simultaneamente com a baciloscopia para a classificação da hanseníase, além de demonstrar boa
reprodutibilidade e menor frequência de discordância. Além disso, observou-se que o teste apresentou
uma concordância significativa na identificação de casos MB e PB tão bem quanto a baciloscopia.
Discussão. Observou-se que a baciloscopia foi positiva em 80% pacientes multibacilares (MB), e o
teste ML FLOW foi positivo 82,5%. Nos casos paucibacilares (PB) 37,5% dos pacientes apresentaram
soropositividade ao teste, enquanto que a baciloscopia foi 100% negativa. A presença desses
anticorpos serve para discriminar pacientes MB de PB e reconhecer pacientes que estejam
apresentando recidiva da doença. Conclusão. O teste ML Flow, demonstrou potencialidade como
ferramenta rápida e de fácil acesso para auxiliar na classificação e tratamento da hanseníase. Logo, a
associação dos dois métodos proporciona ao profissional da área de saúde mais segurança na
decisão do tratamento poliquimioterápico.
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Resumo

Introdução: A hanseníase é uma enfermidade milenar e continua representando um grave problema
de saúde pública. Causando cicatrizes pela discriminação, estigma e exclusão social. Objetivos:
Avaliar a implantação e desenvolvimento de grupos de autocuidado em hanseníase (GAC). Desenho
do estudo: Trata-se de um estudo quantitativo do tipo transversal. Metodologia: Estudo realizado na
Região Metropolitana do Recife, em 4 Policlínicas; 1 hospital e 1 Unidade de Referência em
Hanseníase e Tuberculose, 56 sujeitos que compõem os GACs participaram do estudo. Coleta de
dados realizada de outubro de 2015 a setembro de 2016, utilizando 3 instrumentos, a escala SALSA
(Screening of Activity Limitation and Safety Awareness), o World Health Organization Quality of Life
(WHOQOL-bref) – versão em português e a Escala de Participação Social. Os dados foram
organizados e tabulados em planilhas no software Office Excel e discutidos à luz da literatura de
referência. O estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de Pernambuco
com CAAE: 24821313.4.0000.5192. Resultados: Dos 56 pacientes do estudo 32 (57%) eram do sexo
masculino e 24 (43%) eram do sexo feminino. A idade variou entre 15 e 76 com média de 51 anos e
mediana de 50 anos. A classificação operacional, identificamos 47 casos dos 56 participantes, através

dos prontuários, 43 casos (91,5%) Multibacilares (MB) e 4 casos (8,5%) Paucibacilares (PB). Grau de
incapacidade, de 32 participantes. Grau 0: 1 caso (3,2%), grau I: 10 casos (31,2%) e grau II: 21 casos
(65,6%). Grau de limitação, 18,03% nenhuma limitação (n=11), 26,22% limitação leve (n=16), 13,11%
limitação moderada (n=8), 24,59% limitação severa (n=15) e 19,67% limitação muito severa (n=12).
Qualidade de vida, domínio psicológico (63,3), relações sociais (68,3) com as médias mais altas. As
médias mais baixas, ambiental (54,4) e domínio físico (47,14). A média da qualidade de vida geral,
58,3. O domínio físico escore mais baixo (17,9). Discurssão: Altos casos MB reforça a importância dos
GACs. Grau de Incapacidades elevados, mostram dificuldades de controle das suas complicações.
Grau de Limitação, reflete o diagnóstico tardio. Entre os resultados dos domínios da qualidade de
vida, pode ser atribuído ao poder incapacitante da doença. Conclusão: Os instrumentos utilizados se
tornam ferramentas indispensáveis ao funcionamento dos GACs, mensurando a participação social,
qualidade de vida, limitações de atividades e a consciência de risco percebido.
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Resumo
No ano de 2016 foram notificados 25.218 casos de hanseníase no Brasil, destes 1.696 casos de hanseníase em menores
de 15 anos. Nesse sentido, estratégias de vigilância utilizadas na detecção precoce, matriciamento e apoio das equipes
de saúde na busca ativa de casos, educação em saúde e exames de contatos são ações que influenciam diretamente
nestes indicadores. Este trabalho tem como objetivo realizar busca ativa de casos de hanseníase no território de uma
Unidade de Saúde da Família- USF. Estudo quantitativo, descritivo, do tipo pesquisa-ação. Realizado no município de
Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil, em janeiro de 2018. Nove casos já tratados e que eram desconhecidos
pela equipe da USF foram identificados. Posteriormente, foram diagnosticados cinco casos novos de hanseníase, um
caso com grau de incapacidade, e outro caso em menor de 15 anos; Foram identificados cinco casos suspeitos. Diante
dos resultados encontrados, reforça a necessidade de ações periódicas de busca ativa de casos no município. Um caso
confirmado de hanseníase em menor de 15 anos indica focos de transmissão ativa da doença. Com relação ao caso com
grau de incapacidade 2, indicativo de diagnóstico tardio, sendo necessário avaliar a efetividade das atividades da
detecção oportuna no território. Os casos já tratados e desconhecidos pela USF apontam para a necessidade de
avaliação do vinculo dos usuários com a equipe, autoestigma e vivencia de estigma social associados a hanseníase. A
alta prevalência de casos de hanseníase no território e no município reafirma a hanseníase como um grave problema de
saúde pública, o que reforça a necessidade de intensificação de ações conjuntas de capacitação da atenção básica,
busca ativa e diagnóstico precoce.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica infecciosa, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Sua transmissão ocorre pelas
vias respiratórias, através de contato prolongado com o doente sem tratamento. O Brasil vive uma situação endêmica dessa
doença, com um número de incidência crescente, com grande carga da doença. Em 2015, Pernambuco apresentou um índice

de detecção na população geral de 25,63 por 100.000 hab. e 10,25 por 100.000 hab. para os casos em menores de 15 anos.
De acordo com os critérios da OMS e Ministério da Saúde, Pernambuco é classificado com endemicidade alta, justificando a
importância de estudos e campanhas relacionadas à hanseníase. Diante deste cenário, o objetivo do trabalho é relatar a
realização de uma campanha de detecção e classificação quanto ao grau de incapacidade relacionados à hanseníase. Após
capacitação em manejo clínico, os profissionais da atenção básica em um território da cidade do Recife realizaram uma
campanha de busca ativa em forma de mutirão, executando avaliações voltadas ao diagnóstico em usuários que chegaram
através da demanda espontânea. Os usuários que apresentaram um quadro clínico suspeito realizaram testes de
sensibilidade tátil, térmica e dolorosa, e aqueles que obtiveram a confirmação realizaram a avaliação de grau de incapacidade
e função neurológica. Com o diagnóstico em mãos, os usuários já saíram do evento com a primeira dose do tratamento e a
notificação realizados, além do encaminhamento para suas respectivas unidades básicas de saúde, para realizar o
acompanhamento desse paciente, garantindo dessa forma a continuidade e efetividade do tratamento. Durante o evento,
foram avaliados 80 indivíduos, sendo diagnosticadas com hanseníase 7 casos (8,75%), sendo 6 casos novos e 1 caso de
recidiva. Dentre os casos, houve uma predominância das formas multibacilar (MB), 6 apresentavam a hanseníase MB e 1 a
hanseníase Paucibacilar (PB), o que reflete um atraso no diagnóstico e uma probabilidade maior do paciente desenvolver
uma incapacidade decorrente da hanseníase. Quanto ao grau de incapacitação, o resultado apresentado também foi
preocupante, pois 3 pacientes apresentaram a forma G0 e 4 foram classificados como G1. Sem esse tipo de estratégia, os
usuários diagnosticados poderiam procurar tardiamente o serviço de saúde, assim, pode-se inferir que o método busca ativa
pode propiciar a diminuição de prevalência oculta, reduzindo o ciclo de contaminação.
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Resumo

Introdução. A hanseníase, também conhecida como lepra, é uma doença infectocontagiosa de
evolução crônica, que tem como agente etiológico a bactéria Mycobacterium leprae. A resposta imune
é de fundamental importância para a defesa do organismo frente à exposição ao bacilo. Desta forma,
existe diferentes formas clínicas: Indeterminada, Tuberculóide, Virchowiana e Dimorfa. Objetivo. O
presente estudo propõe pontuar as características da resposta imunológica a hanseníase tuberculóide
e virchowiana. Desenho de Estudo. Foi realizado um estudo baseado em revisão de literatura.
Métodos. Foi elaborada uma pesquisa de literatura envolvendo estudos publicados de 2010 a 2017,
indexados nas bases de dados SciELO, Lilacs e PUBMED. Resultados. Durante o processo de
infecção na forma tuberculóide, foi observado o predomínio de células T CD4+ do perfil Th1 e
citocinas, como IL-2 e IFN-gama. Foi evidenciado um aumento na produção de citocinas IL-1 e TNFalfa que dificultam a multiplicação bacilar, mas que podem ocasionar lesões cutâneas e neurais. Já na
forma virchowiana foi demonstrado o predomínio de células T CD8+ e citocinas do perfil Th2, como IL4, IL-5 e IL-10. As evidências atuais apontam, que a reposta imunológica mediada pelos linfócitos Th2,
é o principal fator de inibição e supressão da resposta imune celular, resultando em uma resposta
imune humoral ineficaz e na formação do granuloma. Discussão. Alguns estudos relataram a
distinção entre a resposta imune humoral na hanseníase tuberculóide e virchowiana, onde na
tuberculóide há baixos ou indetectáveis níveis de anticorpos contra o glicolipídio fenólico (PGL1),
antígeno da parede celular do M. leprae, promovendo uma defesa imunológica ineficaz, tornando o
paciente mais susceptível ao patógeno. Entretanto, na forma virchowiana é evidenciado altos títulos
dos anticorpos IgM, IgG ou IgE contra o PGL-1, porém, a alta concentração desses anticorpos não
implica em proteção contra os bacilos, ocasionando o agravamento da doença. Conclusão. A análise
dos aspectos imunopatológicos das diferentes formas clínicas de hanseníase são fundamentais para
um bom prognóstico e tratamento da doença, pois as diferentes características clínicas estão
relacionadas com a resposta imunológica do indivíduo.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infecciosa com alterações dermatoneurológicas e um importante desafio à saúde pública no Brasil.
Pesquisas sobre a endemia da hanseníase no Ceará, são relevantes por demonstrar que a doença ainda persiste. Objetivou-se analisar
as características sociodemográficas e clínicas dos pacientes com hanseníase internados em um hospital de referência em infectologia.
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa. A população foi constituída por pessoas com hanseníase que
estiveram internadas no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, no Hospital de referência em Doenças Infecciosas, Fortaleza,
CE. A coleta de dados foi realizada nos prontuários por meio de um formulário estruturado de acordo com as informações da ficha do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), após a aprovação do comitê de ética da referida instituição, sob protocolo nº
59559516.3.0000.5044. Foram identificados 81 pacientes, destes 52 eram do sexo masculino e pardos. Quanto à escolaridade,
considerando analfabetos ou com ensino fundamental incompleto, encontrou-se 59 pessoas. Referente à condição salarial, observou-se
que 78 pessoas possuem renda familiar mensal de até um salário mínimo. Em relação à classificação operacional a forma multibacilar
foi a mais prevalente e quanto à clínica identificou-se ausência desta informação nos registros dos prontuários da maioria dos pacientes.
O grau de incapacidade física mais frequente foi o I. Considerando aqueles que foram acometidos por reação hansênica, o eritema
nodoso hansênico foi a principal reação, surgindo durante o tratamento, sendo a principal causa de internação hospitalar, associada a
infecção secundária. A mortalidade como desfecho clínico foi mais prevalente em pacientes idosos, do sexo masculino e com forma
clínica virchowiana. Assim identificou-se os principais grupos de risco e circunstâncias clínicas que possivelmente levam as
complicações da hanseníase, necessitando de internação hospitalar. Como limitação teve-se a falta de acesso a alguns dados
relevantes através do prontuário, devido à ausência de preenchimento ou omissão de informações. Portanto, é necessário orientar a
equipe de saúde quanto ao preenchimento adequado de dados, no momento de sua admissão e permanência no hospital. Sugere-se a
realização de novos estudos que visem minimizar hospitalizações evitáveis.
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Resumo

A meta da Organização Mundial de Saúde é reduzir a um caso de hanseníase para cada dez mil
habitantes. No nordeste brasileiro além de endemia existe diagnóstico tardio. Nesse contexto, buscouse caracterizar o perfil epidemiológico da hanseníase no Município de Jaboatão dos Guararapes/PE
no período de 2001 a 2015. Realizou-se um estudo epidemiológico observacional do tipo descritivo
com abordagem quantitativa. Dados foram coletados em fevereiro de 2018 mediante consulta ao
Sistema de Informação de Agravo de Notificação a partir do banco de dados vinculado ao
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Foram incluídos casos novos referentes a
ambos os sexos e qualquer faixa etária e excluídos os provenientes de transferências de outros
municípios. Foram notificados 4.283 casos. A taxa de prevalência é de 0,4 (por 10.000 hab.) e a taxa
de detecção de casos novos de 43,93. 68,05% dos jaboatonenses acometidos possuem 20-59 anos
de idade, 37,54% apresentam forma clínica dimorfa, 50,82% são multibacilares, 39,52% possuem
uma lesão, 82,86% apresentam grau zero para avaliação diagnóstica e 55,66% foram detectados por
meio de encaminhamentos. Apesar da baixa taxa de prevalência (<1), a longa evolução clínica
condiciona para diagnóstico tardio, levando ao acúmulo de casos não detectados (“prevalência
oculta”). A situação de Jaboatão pode ser considerada hiperendêmica (taxa de detecção de casos
novos > 40). Preocupa o fato dos acometidos estarem na faixa etária economicamente ativa pois
podem desenvolver incapacidades físicas, lesões, estados reacionais e afastarem-se das atividades
produtivas. O grau de incapacidade física dos jaboatonenses não compromete os olhos, mãos e pés,
sugerindo esforço em diagnosticar precocemente a patologia. Contudo, preocupa o elevado número

de multibacilares. Os frequentes encaminhamentos podem indicar insegurança dos profissionais da
atenção básica em diagnosticar, podendo causar algum retardo no diagnóstico. Por saber que a
demora e o deslocamento por longas distâncias ocasionadas pelo atendimento deficitário na Unidade
Básica de Saúde são os principais problemas causadores do retardo do início do tratamento, torna-se
importante que o município invista na capacitação dos profissionais e na avaliação da assistência
oferecida aos portadores da patologia mediante acompanhamento dos casos.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Hanseníase, Saúde Pública
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Resumo
Introdução. A hanseníase é uma doença transmissível, capaz de atingir pessoas em qualquer idade e em ambos os sexos.
Entretanto, quando há casos em menores de quinze anos considera-se que a doença se encontra em situação de
endemicidade. No Maranhão, o município de São Luís é o que tem registrado maior número de casos em menores de 15
anos. Objetivo. Descrever os aspectos sociodemográficos e clínicos dos casos de hanseníase em menores de 15 anos
notificados em São Luís-MA. Desenho do estudo. Estudo descritivo, retrospectivo e de abordagem quantitativa. Métodos.
Estudo realizado de dezembro de 2015 a março de 2017, no município de São Luís-MA, nas Unidades de Saúde que
possuíam Programas de Controle de Hanseníase(PCH) implantados. Foram incluídos todos os casos de hanseníase em
menores de 15 anos, notificados pelos PCHs nos anos de 2014 e 2015. Dados coletados a partir do livro de registro de casos
novos, ficha de notificação e prontuário médico dos menores. Resultados. Notificados pelos Programas de Controle de
Hanseníase de São Luís-MA, 190 casos de hanseníase em menores de 15 anos, sendo 86 do ano de 2014 e 104 em 2015.
Verificaram-se maiores frequências de idade entre 11 a 14 anos (47,9%), sexo feminino (50,5%), cor parda (71,1%),
escolaridade de 5ª a 8ª série incompleta do Ensino Fundamental (39,0%) e procedentes da Capital do Estado (68,9%).
Quanto as características clínicas, observaram-se maiores percentuais da forma clínica Dimorfa (54,7%), classificação
operacional multibacilar (62,1%), modo de entrada como caso novo (95,5%) e grau de incapacidade no início do tratamento
igual a zero (84,7%). Discussão. A maior frequência de casos multibacilares encontrada nesse estudo divergiu dos
resultados de estudos realizados em Manaus, Ceará e Minas Gerais onde as maiores frequências foram de casos
paucibacilares. Conclusão. O diagnóstico da hanseníase em menores de 15 anos no Município de São Luís-MA tem sido
tardio, observado pelo registro de casos multibacilares da doença. Há necessidade de intensificar ações para um diagnóstico
mais precoce da doença.
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Resumo
A hanseníase é uma doença transmitida pelo Mycobacterium leprae, que atinge preferencialmente a pele e os nervos
periféricos e possui um variado espectro de apresentações clínicas. Estas possuem relação direta com o tipo de resposta
imunológica do hospedeiro, assim como, com a virulência do patógeno. A hanseníase, a depender de sua apresentação
clínica pode levar a seqüelas estigmatizantes e incapacitantes. Portanto, o objetivo desse estudo foi realizar a caracterização
clínica dos casos de hanseníase no período de 2000 a 2015 no município de Paulo Afonso-BA.Foi realizado uma
caracterização clínica dos casos novos de hanseníase tendo como fonte de dados o SINAN(Sistema de Notificação de
Agravos de Notificação). Na análise foram utilizadas as classificações de Madrid que considera as formas clínicas

Tuberculóide, Indeterminada, Dimorfo, , Virchoviana e a classificação operacional que separa os pacientes em multibacilares
e paucibacilares. A analise dos dados foi feita através do software Stata versão 13.0. Entre os 1.069 casos novos de
hanseníase notificados no município a forma clínica predominante foi a tuberculóide (n=665, 62,21%), seguida da dimorfa
(n=247, 23,11) e da forma indeterminada (n=124, 11,60%). Com relação à classificação operacional houve maior número de
paucibacilares (n=665, 62,21%) em comparação aos pacientes multibacilares (n=403, 37,70%). É importante destacar o
grande número de indivíduos multibacilares, tendo em vista que, esse grupo possui potencialmente maior capacidade de
transmissão da doença. Já o número elevado de casos sob forma indeterminada sugere um diagnóstico precoce já nos
estágios iniciais da doença. Tais achados são sugestivos do alcance das políticas públicas de combate a hanseníase no
período estudado e podem servir como nortear para o planejamento de ações futuras voltadas para a prevenção de
complicações da hanseníase através do diagnóstico e tratamento precoce.
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Resumo
Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, potencialmente incapacitante, que se
manifesta por meio de sinais e sintomas dermatoneurológicos. Apesar de todos os esforços para sua eliminação, ainda é
considerada um problema de saúde pública no Brasil. O município de São Luís detém o maior número de casos de
hanseníase no estado do Maranhão. Objetivo: Caracterizar o perfil clínico e epidemiológico dos casos de hanseníase no
município de São Luís-MA. Desenho do estudo: Estudo epidemiológico, descritivo e quantitativo. Métodos: Utilizou-se dados
referentes à cidade de São Luís-MA no período de 2014 a 2016 obtidos a partir da base de dados do Sistema Nacional de
Agravos de Notificação (SINAN), por meio do aplicativo TABNET disponível no endereço eletrônico http://www.datasus.gov.br.
As variáveis foram selecionadas a partir das caixas de opções (linha, coluna e conteúdo) do aplicativo. Resultados: No
período analisado foram notificados 1.539 casos de hanseníase. O ano que ocorreu a maior notificação de casos novos foi
2015 com 562 casos notificados. Observou-se maior frequência na faixa etária de 30-39 anos (20,8%) e no sexo feminino
(51,3%). Quanto aos aspectos clínicos, (61,6%) eram da forma dimorfa e (77,0%) classificados como multibacilar. Todos os
casos aderiram ao esquema terapêutico com poliquimioterapia, (60,1%) seguem em tratamento, (22,5%) apresentaram cura,
(12,3%) foram a óbito e (5,1%) foram transferidos para outros municípios, estados ou país. Discussão: A maioria dos casos
notificados no período investigado era do sexo feminino, na forma dirmorfa, com idade entre 30 a 39 anos. O ano que
ocorreram mais notificações foi 2015. Conclusão: Os resultados deste trabalho sugerem novas pesquisas que explorem a
necessidade de intensificação de estratégias de prevenção e controle da doença.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A hanseníase apresenta maior endemicidade nas regiões Norte, Nordeste e CentroOeste do Brasil. A sua característica crônica e negligenciada amplia a carga de morbimortalidade,
especialmente em territórios e populações em contextos de vulnerabilidade. As Redes de Convívio
Domiciliar (RCD) com no mínimo dois casos de hanseníase (sobreposição), traduz potencial risco
acrescido, podendo ser útil como indicador sentinela para vigilância do contato. OBJETIVO:
Descrever a magnitude da ocorrência de sobreposição de casos de hanseníase em redes de convívio

domiciliar em municípios dos estados de Rondônia (RO) e Piauí (PI), de 2001 a 2014. DESENHO DO
ESTUDO: Estudo transversal, com abordagem descritiva. A população foi composta por todos os CN
de hanseníase abordados pelos projetos IntegraHans Norte/Nordeste e IntegraHans Piauí entre 2013
a 2015, nos municípios de Rolim de Moura (RO) e Picos (PI). A população foi definida a partir da base
de dados de CN de hanseníase do Sistema de Informação de Agravos de Notificação de 2001-2012,
em Rolim de Moura e de 2001-2014, em Picos. Para a descrição dos dados, foi utilizado o software
Stata (versão 11.2). RESULTADOS: No período da coorte foram diagnosticados 940 CN em Rolim de
Moura e 719 CN em Picos. Foram abordados 150 casos (34,3%) em Rolim de Moura e 287 (66,7%)
em Picos, desses, 129 (44,9%) e 98 (65,3%) nos respectivos municípios, referiram sobreposição. Para
a densidade de casos, 157 (35,9%) tiveram a ocorrência de pelo menos mais 1 caso e 17 (3,9%)
relataram a ocorrência de 3 casos. Rolim de Moura apresentou maior densidade de casos, onde 63
(42%) tiveram a ocorrência de mais 1 caso, enquanto Picos teve 94 (32,8%) com esta condição.
DISCUSSÃO: Existe uma dificuldade em relacionar CN de hanseníase com outros casos de seu
convívio, estando relacionado, entre outros fatores, a falhas na vigilância de contatos, inclusive na
investigação de convívio prévio com outras pessoas afetadas. Os percentuais de contatos
examinados, inclusive em estados de maior endemicidade, enquadram-se em parâmetros entre o
nível precário e razoável. CONCLUSÃO: Sugere-se a implementação de estratégias de vigilância de
contatos com ênfase na atenção primária à saúde, englobando ações de controle que priorizem as
RCD com sobreposição da hanseníase.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, causada pelo Mycobacterium leprae e que possui cura. Essa doença persiste
como um problema de saúde pública pois, está relacionada ao baixo nível socioeconômico da maioria das pessoas acometidas, entre
outros determinantes. O objetivo deste estudo foi analisar as características epidemiológicas dos casos novos de hanseníase na
população de Paulo Afonso-BA ao longo dos anos de 2000 a 2015. Foi realizado um estudo transversal para a caracterização
sociodemográfica dos casos novos de hanseníase notificados e residentes em Paulo Afonso - Bahia, no período de 2000 a 2015. Dos
1.069 casos novos de hanseníase notificados no município, as maiores proporções ocorreram em pessoas do sexo feminino
(611/57,16%), da zona urbana (983/91,96%), com cor da pele parda (609/65,2%), com ensino fundamental completo ou incompleto (676/
67,6%) e de idade maior que quinze anos (989/ 92,5%). A maioria dos indivíduos com hanseníase do município estudado, tem as
características sociodemográficas similares aos perfis nacional e estadual, no que se refere à raça/cor e à escolaridade, e diferindo
quanto ao sexo. Com isso, percebe-se a necessidade de se desenvolver mais pesquisas na área abrangida, a fim de que perceba os
focos da endemia, e sirva de base para o planejamento responsável por desenvolver estratégias que irão atuar como medidas de
controle, através da: prevenção, diagnóstico e tratamento da hanseníase nos serviços de saúde.
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Resumo
A análise das características das internações em decorrência da Hanseníase pode desvendar importantes aspectos da
transmissão e do tratamento dessa doença infecciosa, bem como permite sinalizar para a necessidade de qualificação dos
serviços de saúde. Objetivou-se descrever o perfil das internações por hanseníase e suas sequelas no Brasil entre 2008 a
2017. Estudo epidemiológico, descritivo, transversal. Este estudo envolve a morbidade hospitalar do SUS, por local de
internação no Brasil e recorte temporal de 2008 a 2017. Os dados foram extraídos do Sistema de Informações Hospitalares
(SIH). Foram variáveis de análise: número de internações, custo total e médio das internações, sexo, cor/raça, faixa etária,

valor total dos serviços hospitalares, caráter de atendimento, óbitos e taxa de mortalidade. Após a tabulação, procedeu-se
análise estatística descritiva simples. Por utilizar dados de domínio público, dispensa-se autorização do Comitê de Ética em
Pesquisa. Ocorreram 50.394 internações nas cinco regiões brasileiras, sendo 28,81% (n=14.313) dos casos notificados na
Região Nordeste. Em seguida, o Sul do país contabilizou 21,09% (n=10.629) das internações. A Região Norte foi a que teve
menor número de internações (14,19%, n=7.151). Em relação às características demográficas, 64,80% (n=32.651) das
internações corresponderam ao sexo masculino, e 35,20% (n=17.743) ao sexo feminino. A cor branca foi a que teve maior
destaque (25,90%, n=13.056), bem como os 16.936 casos (33,60%) nos quais essa informação não foi preenchida. Quanto à
faixa etária, destacam-se os sujeitos com idade entre 50-59 anos (n=9.312); em seguida, aqueles entre 40-50 anos (n=8.461).
O custo total entre as cinco regiões foi de R$ 35.827.732,08, sendo uma média de R$ 710,95 por internação. Sobre o caráter
do atendimento, 67,02% (n=33.779) foram internações de urgência e 36,34% (n=18,316) eletivas. Acerca dos óbitos, foram
notificados 641 casos, tendo a Região Nordeste com 37,44% dos óbitos (n=240). A taxa de mortalidade geral no Brasil foi de
1,27. Os números encontrados sugerem a necessidade de ampliar a rede de atenção à hanseníase, com o intuito de viabilizar
diagnóstico e tratamento precoce da infecção, diminuindo suas sequelas. Conclui-se que as internações analisadas
destacam-se nas regiões nordeste e sudeste, homens, brancos, apresentam custo elevado e caráter de urgência. Destaca-se
a relevância dos dados para vigilância em saúde da Hanseníase no Brasil.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada pelo bacilo Mycobacterium leprae com alto potencial
incapacitante, caracterizada por lesão (ões) e/ou área (s) da pele com alteração da sensibilidade térmica e/ou dolorosa e/ou
tátil; espessamento de nervo periférico, associado a alterações sensitivas e/ou motoras e/ou autonômicas. O presente estudo
tem como objetivo determinar a prevalência e evolução da Hanseníase no Estado do Ceará. Trata-se de um estudo
quantitativo, descritivo e retrospectivo. A amostra constituiu-se por dados notificados no Sistema de Informação de Agravos e
Notificação (SINAN), referente ao período de 2007 a 2016. Foi possível constatar que no período de 2007 a 2016 foram
notificados 21.335 casos da doença, sendo 6.930 destes na capital, Fortaleza, que contribuiu com 32% das notificações ao
longo do período, tendo, portanto, uma importância epidemiológica para o controle da endemia no Ceará. No período de 2007
a 2016 houve uma redução de 37,4% na taxa de detecção geral do Estado. A maior taxa de detecção ocorreu em 2008,
sendo 30,4/100.000 habitantes. Em relação ao gênero, houve predominância de infecção no sexo masculino, com média
registrada de 55,7% e entre as mulheres 44,3%. Quanto à proporção de cura e abandono, observa-se um aumento no
abandono do tratamento e diminuição do indicador de cura a partir de 2014, que permaneceu em situação regular, ao longo
da série, exceto nos anos 2008 e 2013, que alcançou a taxa de 90%, classificado como Bom, pelos critérios do Ministério da
Saúde. Verificou-se crescimento de 15,4% dos casos de hanseníase multibacilar, o que sugere o diagnóstico tardio da doença
e, consequentemente, amplia, nas pessoas acometidas pela hanseníase, o risco de desenvolver alguma incapacidade física.
No ano de 2007. A distribuição da hanseníase no Ceará ocorre de maneira desigual entre os municípios. Dessa forma, é
necessário que os gestores conheçam a situação epidemiológica local para definirem as ações prioritárias de acordo com
cada situação. Uma das preocupações é em relação aos 18,5% dos municípios do Estado que apresentam coeficientes de
detecção da doença nulos. Esse quadro de silêncio pode ser entendido como uma nova realidade epidemiológica na região
ou ausência de ações de busca ativa de casos novos. Conclui-se que a avaliação primária prestada aos pacientes com
Hanseníase é um fator importante e a conclusão do tratamento no tempo previsto é indispensável para diminuição da carga
da doença.
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Resumo

Introdução. A Hanseníase é uma das doenças infecciosas mais antigas da humanidade,
prevalecendo como importante problema de saúde pública. Sequelas incapacitantes por diagnósticos
tardios e desconhecimento do exame clínico, especialmente na avaliação dos nervos periféricos,
contribuem para manutenção da cadeia de transmissão e das altas taxas de detecção. Método e
Resultados. Realizou-se estudo descritivo dos casos novos de Hanseníase notificados ao SINAN
pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica em hospital de referência para a doença, de 2008 a 2017.
Foram notificados 566 casos no período, em 2013 com a maior parte dos casos (14,1%), média de
56,6 diagnósticos ao ano e 77,7% admitidos por encaminhamentos de outras unidades. Eram do sexo
masculino 59,4% (336) e do feminino 40,6% (230). A faixa etária predominante foi de 35 a 49 anos de
idade (28,3%), seguida de 50 a 64 anos (27%) e de 20 a 34 anos (21%). Predomínio em negros
(75,1%), com nível de escolaridade entre 5ª e 8ª séries (20,7%). Quanto a classificação operacional
79,9% eram multibacilares. Em relação às formas clínicas, 62,5% eram dimorfos, 16,4% virchowianos,
15% tuberculóides e 4,8% indeterminados. Sobre o grau de incapacidade, mais da metade não
haviam sido avaliados (51,6%). O tratamento de escolha foi a poliquimioterapia multibacilar (PQT-MB)
em 76,9% dos casos, para paucibacilar em 19,6% e 3,5 com outros esquemas. Após o diagnóstico,
34,3% foram contra-referenciados para a atenção básica do próprio município de Cuiabá, 31,4% para
outros municípios e 29,2% foram acompanhados no próprio hospital. Conclusão. Dos pacientes
admitidos nos últimos 10 anos no ambulatório de referência, houve predomínio de homens adultos,
negros, com classificação operacional multibacilar, forma clínica dimorfa e tratamento com PQT-MB
por 12 meses. Uma maioria veio ao serviço por encaminhamento, mas muitos sem a adequada
orientação, o que não difere do relatado no boletim epidemiológico nacional que aponta os serviços de
referência como principais diagnosticadores. É necessário treinamento intensivo dos profissionais da
rede básica que são responsáveis pelo diagnóstico inicial e rastreio de contactantes, importantes na
cadeia de transmissão da hanseníase.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infecto contagiosa causada pelo Mycobacterium leprae, que acomete pele e nervos. O estado de
Pernambuco tem uma taxa de alta endemicidade de casos de hanseníase em adultos, e é hiperemdemico para os casos em menores
de 15 anos no ano de 2017, foram notificados 3.147 novos casos de hanseníase no estado de Pernambuco, número 24% maior que no
ano anterior, que notificou 2.390 casos. O Movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase - Morhan, em conjunto
com o Grupo de Pesquisa e Extensão Sobre Cuidados, Práticas Sociais e Direito à Saúde das Populações Vulneráveis - GRUPEV,
Secretarias estadual e municipal de saúde e Serviço Social do Comércio - SESC, promovem e participam de ações de mobilização
comunitária e de busca ativa de casos de hanseníase em Pernambuco. Este resumo tem como objetivo descrever de forma quantitativa
os casos de hanseníase diagnosticados em ações de busca ativa realizadas com a participação do Morhan e GRUPEV. É um estudo
descritivo de caráter quantitativo, realizado nos municípios de Recife, Abreu e Lima e Jaboatão dos Guararapes. O período da pesquisa
foi de Janeiro a Junho de 2018. A coleta de dados foi realizada através das atas e fichas de atendimento dos pacientes participantes das
ações. Foram realizadas 7 ações de busca ativa, somando 286 pessoas examinadas. Dentre os examinados, 25 (8,74%) casos foram
confirmados, em sua maioria do tipo multibacilar. Também houve 8 (2,79%) casos suspeitos, que foram devidamente encaminhados aos
serviços de referência além de 3 (1,04%) casos de abandono do tratamento. Ações de mobilização comunitária com busca ativa de
novos casos de hanseníase são de extrema importância epidemiológica, pois possibilita o diagnóstico precoce, a queda da cadeia de
transmissão, e a prevenção de incapacidades. Essas ações também possibilitam a adesão imediata ao tratamento e momentos de
conscientização sobre a doença, que são de suma importância para a sociedade no combate ao estigma acerca da hanseníase
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Resumo

A hanseníase é considerada uma doença negligenciada, com maior ocorrência em populações
socioeconomicamente desfavoráveis, persistindo como problema de saúde em alguns países no
mundo. Entretanto, a condição infectocontagiosa, o impacto socioeconômico e repercussão
psicológica, advinda das deformidades e incapacidades físicas frequentes no processo do
adoecimento da hanseníase, faz com que esta permaneça como um problema de saúde pública.
Desse modo, a pesquisa objetiva descrever os casos novos de hanseníase por classificação
operacional no estado de Pernambuco, Brasil. Trata-se de um estudo transversal, com dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) no período 2005 a 2014. Foram analisadas
frequências absolutas e relativas, por teste qui-quadrado (χ2) com nível de significância 0,05. Foram
registrados 28.895 casos, com predomínio no sexo feminino (14.857; 51,41%), faixa etária de 15 anos
a mais (25.782; 89,37%), forma clínica dimorfa (8.198; 30,05%), grau zero na avaliação do grau de
incapacidade física no momento do diagnóstico (19.908; 71,18%) e curados no desfecho de
tratamento (24.820; 87,88%). Essas variáveis foram associadas (p<0,05) à classificação operacional.
Houve uma redução de 22,64% nos números de casos novos e de 29,86% na taxa de detecção anual,
diferente da proporção de multibacilares e em memores de 15 anos, que aumentou (17,77% e 3,21%
respectivamente). A maior ocorrência dos casos no período de 10 anos de estudo foram o sexo
feminino, faixa etária de 15 anos a mais, a forma clínica dimorfa, grau zero na avaliação do grau de
incapacidade física no momento do diagnóstico e desfecho de tratamento os curados, além do
aumento do percentual ao longo dos anos de multibacilares e em menores de 15 anos. Dessa forma,
o estado de Pernambuco mantém a cadeia de transmissão ativa para hanseníase.
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Resumo

Hanseníase é uma doença crônica, de etiologia bacteriana, com quatro diferentes fases de
apresentação. A identificação precoce dos sinais e sintomas é fundamental para evitar acometimentos
cutâneos e nervosos, que são as principais manifestações dessa infecção. O estudo avaliou o cenário
diagnóstico da Hanseníase no estado da Bahia, relacionando com aspectos clínicos e
epidemiológicos. Tratou-se de um estudo ecológico de série temporal, referente ao período de 2014 a
2016. Os dados coletados foram provenientes do DATASUS, tendo como base o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). As variáveis utilizadas foram sexo, número de lesões
cutâneas e nervosas e forma clínica. Houve decréscimo dos casos em 2015 2.996, se comparado a

2014 3.107, seguido por um aumento em 2016 3.470. Em todo período, os casos prevaleceram no
sexo masculino 5.000 (52,2). Em sua maioria, os indivíduos tinham duas até cinco lesões cutâneas
4.768 (66,5) e uma até cinco lesões em nervos 2293 (91,79). A maioria dos diagnósticos foram feitos
na forma dimorfa 3384 (38,78). Em 2014, o diagnóstico em forma tuberculóide 537 foi superior ao da
Virchowiana 432, diferentemente dos dois anos seguintes. A análise dos dados permitiu identificar
que os casos de Hanseníase ascenderam no último ano avaliado, e invariavelmente, o sexo
masculino foi o mais afetado. Além disso, os pacientes diagnosticados apresentaram um número
considerável de lesões cutâneas e nervosas, já numa forma clínica avançada da doença. Por isso,
infere-se ser necessário mais profissionais capacitados para a identificar precocemente sinais e
sintomas, informar melhor a população acerca da doença, e investir em práticas que permitam a
detecção mais inicial, reduzindo as consequências para os afetados.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica infectocontagiosa causada por uma micobactéria (Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen) com
capacidade de infectar inúmeros indivíduos (alta infectividade), embora poucos adoeçam (baixa patogenicidade). Manifesta-se através
de manchas na pele com alteração de sensibilidade, podendo ainda ocorrer espessamento de nervos periféricos. Sendo assim, a
hanseníase é um importante problema de saúde pública, inclusive no Brasil. Cidades como Fortaleza, Recife, São Luís e Rio de Janeiro
diagnosticam mais de quinhentos novos casos de hanseníase todos os anos. Este estudo objetivou conhecer o comportamento
epidemiológico da hanseníase na cidade de Fortaleza no período de 2007 a 2016. Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional,
de caráter descritivo, tendo como cenário a capital do Estado do Ceará, Fortaleza, conforme dados ofertados pela Secretaria de Saúde
do Estado do Ceará através do boletim epidemiológico de casos notificados pelo Sistema de Informação de Agravos e Notificação
(Sinan). Mediante análise dos dados, no período de 2007 a 2016, verifica-se que no Estado do Ceará foram notificados 21.335 casos
novos da doença a cada 100 mil habitantes, sendo que só em Fortaleza, foram cerca de 6.930 novos casos. A taxa de mortalidade
durante esse período foi cerca de 81,7%, sendo que em 2016, o percentual de óbitos foi maior, cerca de 14,1% devido a poucas
realizações de exames de contato nas unidades básicas de saúde. Entre 2007 e 2016 houve predomínio do sexo masculino nas
notificações de novos casos. A média registrada entre os homens foi de 55,7% e entre as mulheres, 44,3%. O ano que registrou a maior
proporção de novos casos no sexo feminino foi 2009 (48,3%) e no sexo masculino foi em 2016 (60,2%).Em 2007, os valores de
incidência da doença em Fortaleza era cerca de 31,3% a cada 100 mil habitantes; em 2008 cerca de 36,4%; em 2009 cerca de 32,1%;
em 2010 cerca de 29,4%; 2011 cerca de 25,9%; 2012 cerca de 24,9%; 2013 cerca de 27,1%; 2014 cerca de 24,5%; 2015 cerca de
22,5% e em 2016 aproximadamente 21,8%, concluindo-se assim um parâmetro muito alto da incidência de hanseníase na capital do
Estado do Ceará. Nota-se que em Fortaleza, a tendência é reduzir os casos hansêmicos com o passar dos anos, sendo necessário
ainda o desenvolvimento de atividades que busquem a ampliação do acesso ao diagnóstico precoce e tratamento, por ser essa uma
importante estratégia para a redução da morbimortalidade desta doença.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença que guarda estreita relação com as condições sociais e econômicas. O Brasil é
o único país que ainda não alcançou a meta de eliminação da doença enquanto problema de saúde pública. OBJETIVO:
Analisar a carência social nos municípios baianos e sua relação com a detecção de casos novos de hanseníase na
população. DESENHO DO ESTUDO: Estudo ecológico misto. MÉTODOS: Variáveis analisadas: coeficiente de detecção
casos novos, Índice de Carência Social (ICS) e número de casos de hanseníase em menores de 15 anos. O ICS foi
construído a partir de quatro variáveis: Índice de Performance Socioeconômica, renda per capita, proporção de extremamente
pobres e densidade domiciliar. Essas variáveis foram definidas a partir de modelos de regressão realizados anteriormente.
Três grupos de prioridades foram definidos: grupo I (municípios prioritários para hanseníase na população geral), grupo II
(silenciosos na população < 15 anos) e grupo II (silenciosos na população geral), tendo como indicador comum a baixa
condição de vida. Na análise espacial, utilizou-se Modelagem Bayesiana Empírica Local e estatística de Moran Global e
Local. Na análise estatística utilizou-se regressão logística, cálculo do Odds Ratio e análise de variância. Adotou-se
significância de 5%. Aprovado CEP nº 2.212.723/2017. RESULTADOS: A hanseníase apresentou distribuição heterogênea no
estado, com concentração no eixo norte-oeste e sul. 60,4% (n=252) dos municípios apresentaram muito baixa condição de
vida. As áreas de maior carência concentraram-se no nordeste, norte e centro-norte do estado. Observou-se associação
espacial entre condições de vida e a detecção da hanseníase, coexistindo grupos de municípios com alta carga da doença e
boas condições de vida ao lado de grupos de municípios com alta carga da doença e más condições de vida. O coeficiente de
detecção médio no grupo de alta condição de vida foi substancialmente maior (34,1/100 mil) do que no grupo de muito baixa
condição (13,5/100 mil) (p=0,01). O grupo I foi composto por 56 municípios, o grupo II por 100 e o grupo III por 37.
DISCUSSÃO: A relação entre condições de vida e hanseníase não é linear. CONCLUSÃO: Concluiu-se que as piores
condições atuaram como um impeditivo ao diagnóstico ao mesmo tempo em que ampliam o risco de adoecimento. As boas
condições possuem efeito inverso, isto é, em curto prazo, possibilitam incremento da detecção e, em longo prazo, tem-se a
redução real do adoecimento.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A hanseníase ainda é um importante problema de saúde pública no Brasil. Sendo uma doença negligenciada,
ela guarda estreita relação com as condições sociais e econômicas nas quais as pessoas vivem. O estudo dos determinantes
sociais da saúde possibilita uma compreensão ampliada do processo saúde-doença, possibilitando o desenvolvimento de
políticas mais eficazes. OBJETIVO: Analisar a distribuição espacial da hanseníase na Bahia, 2001-2015 e os fatores
socioeconômicos relacionados à sua ocorrência. DESENHO DO ESTUDO: Trata-se de um estudo ecológico. MÉTODOS:
Três indicadores de monitoramento da doença foram selecionados: coeficiente de detecção de hanseníase na população
geral e em menores de 15 anos e a taxa de casos novos com grau II de incapacidade física. Esses indicadores foram
suavizados pelo Modelo Bayesiano Empírico Local e aplicou-se estatística de Moran Global e Local. As variáveis
independentes foram selecionadas a partir do Censo IBGE-2010. Regressões multivariadas foram empregadas, seguidas de
regressão espacial com efeitos globais (Spatial Lag Model). A qualidade dos modelos foi avaliada considerando o coeficiente
de determinação (R2), log de verossimilhança, os critérios de Akaike e Schwarz e a dependência espacial dos resíduos.
Adotou-se significância de 5%. Aprovado CEP nº 2.212.723/2017. RESULTADOS: A hanseníase apresentou distribuição
heterogênea no estado, com concentração no eixo norte-oeste e região sul. Os coeficientes esperados forma maiores do que
os observados. Para o coeficiente de detecção geral, cinco variáveis compuseram o modelo final: densidade demográfica,
proporção da população urbana, renda per capita municipal, proporção de extremamente pobres e domicílios com mais de
três pessoas por dormitório. A proporção de analfabetismo compôs o modelo final para a taxa de grau II de incapacidade
física. Não foram identificados determinantes da ocorrência da doença em menores de 15 anos. O Spatial Lag Model
apresentou melhor qualidade quando comparado ao modelo clássico. DISCUSSÃO: O risco de adoecimento é maior nos
grupos mais vulneráveis e, em áreas endêmicas, as boas condições funcionam como determinantes do diagnóstico.
CONCLUSÃO: A modelagem utilizada contribuiu para demonstrar a heterogeneidade espacial e os determinantes sociais da
doença na Bahia, colocando em evidência a complexidade do problema e a existência, em áreas endêmicas, de
determinantes sociais do adoecimento e determinantes sociais do diagnóstico.
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Resumo

Doença infectocontagiosa de notificação compulsória, a hanseníase também é conhecida como
morféia, tem caráter crônico e afeta a humanidade desde eras remotas. O contágio é relativamente
difícil, pelo contato íntimo e prolongado com pessoas infectadas – pelas vias aéreas ou pelo contato
direto com ferimentos. A recidiva em hanseníase é definida como o desenvolvimento de novos sinais
e sintomas, seja durante o período de vigilância epidemiológica, seja a qualquer tempo, em um
paciente que tenha completado o tratamento com poliquimioterapia (PQT). Dessa forma, a presente
pesquisa teve como intuito realizar estudo acerca dos critérios para diagnóstico da recidiva em
hanseníase utilizados pelos órgãos de saúde. A metodologia abordada teve como substrato a análise
bibliográfica de artigos pesquisados nas bases de dados Scielo, LILACS, MEDLINE e PUBMED. Dos
arquivos encontrados e após a utilização de filtros como: idiomas português e inglês, textos completos
e disponíveis na íntegra, pesquisa em humanos e apenas no Brasil, e conteúdo referente ao ano de
2008 a 2017, restaram apenas 6 artigos correspondentes à temática em questão. Os critérios para o
diagnóstico de recidiva em hanseníase ainda não estão bem definidos, variando de acordo com o
lugar ou autor. Atualmente, de acordo com o Ministério da Saúde (MS) para o diagnóstico de recidiva
após a PQT/OMS faz-se necessária a utilização de critérios de suspeição e de confirmação. O MS usa
como critério clínico para o diagnóstico a classificação operacional, quando não se tem a possibilidade
de estado reacional aos medicamentos. Os critérios clínicos de recidivas em casos paucibacilares
(PB) baseiam-se em pacientes, após alta por cura, que apresentam dor no trajeto de nervos, novas
áreas de alteração de sensibilidade, lesões novas ou exacerbação das existentes que não respondem
ao tratamento com corticosteroides por 90 dias. Nos casos multibacilares (MB), os pacientes, após
alta por cura, apresentam novas lesões e/ou exacerbação das antigas, novas alterações neurológicas
que não respondem ao tratamento com talidomida e/ou corticosteroide nas doses e prazos
recomendados, baciloscopia positiva e quadro compatível com paciente virgem de tratamento.
Portanto, quando se confirma uma recidiva – após exame clínico e baciloscópico –, a classificação do
doente deve ser criteriosamente reexaminada para que se possa reiniciar o tratamento de PQT
adequado e não haja uma nova recidiva ou até mesmo uma reação hansênica.
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Resumo
A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, ocasionada pelo Mycobacterium leprae (M. Leprae). A micobactéria
parasita os macrófagos e as células de Schwann que formam a mielina dos nervos periféricos podendo levar a sérias
incapacidades físicas. Os casos da doença são de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação
obrigatória. Essa doença pode acometer pessoas de ambos os sexos e qualquer idade em áreas endêmicas. Entretanto, é
necessário um longo período de exposição e ainda sim uma pequena parcela da população infectada adoece. O objetivo do
presente trabalho é o de quantificar os casos de Hanseníase notificados no período de 2015 á 2018 no Tocantins. Foi
realizado a partir da base de dados do DATASUS, no qual informações foram agrupadas em planilhas e expostas em
gráficos/tabelas, sendo realizada uma pesquisa epidemiológica e descritiva dos casos notificados de Hanseníase para
observar sua prevalência no estado do Tocantins. Observou-se que, no período em análise, das 4521 notificações, a maior
incidência foi no ano de 2016, com 1772 casos, representando 39,2 %, seguido de 38.6% no ano de 2017. Paralelamente,
desde então, esse pico de notificações apresentou diminuição nos anos seguintes após o incentivo de campanhas
preventivas que alertam a população sobre o diagnóstico precoce e o tratamento da doença. Visto que, a Hanseníase é uma
doença que tem cura e quanto mais precoce seu diagnóstico melhor as chances de um bom prognóstico. São necessárias
medidas de promoção à saúde, que diminuam as situações de vulnerabilidade, como os fatores de risco relacionados à
pobreza e acesso a melhor qualidade de vida; ações educativas; populacionais (divulgação de massa) e individuais (contatos
domiciliares, família) visando aumentar a percepção do risco de adoecer e identificar sinais e sintomas iniciais da doença,
contribuindo para o diagnóstico precoce.
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Resumo
Dapsona (DDS) é um fármaco utilizado na poliquimioterapia da hanseníase. Seu uso contínuo pode provocar reações adversas, a
exemplo de hemólise e metemoglobinemia. Metabólitos da DDS induzem a formação de espécies reativas de oxigênio (ERO) e
provocam desequilíbrio no estado redox. Estas alterações levam à liberação e acúmulo de ferro em tecidos como córtex pré-frontal
(PFC). Estudos associam o comprometimento da homeostase com depósito de Fe no sistema nervoso central (SNC). Este tecido
apresenta alta taxa de atividade metabólica e é o segundo maior em quantidade de Fe. Por esta razão, é um dos locais com maior
propensão a danos por estresse oxidativo. Com o intuito de combater ou prevenir essas agressões, são pesquisados compostos
antioxidantes como o ácido α-lipóico (ALA). O objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações oxidativas causadas por DDS, bem como
os efeitos do ALA contra o estresse oxidativo e sobrecarga de ferro no PFC. Assim, 60 camundongos Swiss foram divididos em 6 grupos
de 10 animais: Sham; DDS (40 mg/kg); azul de metileno (1mg/kg), ALA (12,5mg/kg); ALA (25 mg/kg) e ALA (50mg/kg) (Comitê de Ética
no Uso de Animais da UFPA, n° 2411100816). Duas horas após a administração diária de DDS, foram administradas as concentrações
de ALA. No 5º dia de tratamento, os animais foram anestesiados e submetidos a eutanásia para coleta de PFC. Foram dosados
capacidade antioxidante (TEAC), glutationa reduzida (GSH), substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e ferro no PFC. Os
resultados mostraram que o tratamento com DDS reduziu TEAC e GSH e aumentou TBARS e Fe, caracterizando estresse oxidativo no
PFC. Isso sugere que DDS e seus metabólitos podem promover alterações no equilíbrio redox de PFC. Nesse sentido, Fe catalisa a
produção de ERO, que pode reduzir os níveis de GSH e aumentar peroxidação lipídica. Por outro lado, o tratamento com o ALA em
todas as concentrações usadas foi capaz de reduzir os níveis de TBARS e ferro. ALA pode ter importante efeito antioxidante no PFC de
camundongos, aumentando TEAC e assim prevenir dano. Sua ação resulta tanto da capacidade de remover diretamente ERO quanto
em quelar e remover quantidades excessivas de ferro. Com isso, concluímos que ALA diminui a toxicidade gerada por DDS, sendo
alternativa terapêutica promissora para o tratamento e prevenção do estresse oxidativo em indivíduos em uso crônico de DDS. Este
suporte poderia facilitar adesão ao tratamento de doenças como a hanseníase.
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Resumo
O programa Saúde na Escola (PSE) resulta do trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, visa à
ampliação das ações da saúde no âmbito escolar e está instituído por Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Dentre
as propostas de ação estratégica de vigilância em saúde nas escolas públicas brasileiras, o Ministério da Saúde no primeiro semestre de
2018 propôs a campanha anual de geohelmintíases, visando à prevenção de hanseníase, verminoses e tracoma. Esta ação tem como
público-alvo os escolares na faixa etária de 5 a 14 anos de idade. Relatar a experiência da participação na campanha para
geohelmintíases em uma escola pública na cidade de Arapiraca - Alagoas. Trata-se de um relato de experiência de uma aluna do Curso
de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Alagoas – Campus Arapiraca. Inicialmente foi realizada uma conversa com
a direção da escola para esclarecimento de informações referentes à campanha e esclarecimento das mesmas para os professores.
Foram entregues panfletos de autorização para os escolares solicitarem consentimento dos pais para participarem da campanha; apesar
da entrega dos panfletos, alguns escolares não receberam a autorização. As ações educativas voltadas para a prevenção de
parasitoses contribuíram na formação de conhecimento dos escolares, interferindo assim na melhora da saúde da comunidade. A
campanha teve como meta 511 escolares e destes, teve um alcance de 459. Para o alcance do público alvo necessitou-se um maior
número de visitas semanais na escola diante da limitação das informações passadas aos professores e entrega de panfletos aos
escolares.O PSE apresenta-se como um desafio para profissionais da saúde, da educação e gestores, pela complexidade da proposta
e, pelas amplas demandas desempenhadas nos setores da saúde e educação exigindo assim que novas propostas de abordagem para
execução de ações nas escolas sejam elaboradas para fortalecimento do vínculo entre os profissionais; faz-se necessário que os
profissionais visem às ações não apenas considerando as metas, mas principalmente as necessidades dos estudantes e que os
envolvidos nesta proposta de saúde na escola criem ações coletivas com os pais para esclarecer a proposta do programa e que haja o
entendimento por parte deles no que se refere às abordagens a serem realizadas com seus filhos.
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Resumo

Introdução: A hanseníase ainda é uma doença infecciosa crônica caracterizada pelo aparecimento
de manchas hipocrômicas na pele, com elevada magnitude em vários países. O estudo analisou a
atuação da Equipe multidisciplinar em Saúde da Família (ESF) em Unidades de Saúde da Família
(USF), fatores relevantes que influenciam na assistência e acompanhamento de casos de
Hanseníase. Objetivos: Objetivou-se identificar barreiras e oportunidades vivenciadas pela equipe de
saúde da família, verificar a capacitação desses profissionais, o conhecimento acerca da doença, e
por fim analisar os elementos que influenciam na condução dos casos de hanseníase. Desenho do
estudo: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, realizado em 2013, na Região
Político Administrativa 3 (RPA 3) na cidade do Recife, na microrregião 3.2 da cidade do Recife, que é
constituída por 5 bairros. Métodos: Foi adotado como instrumento de pesquisa, questionários
semiestruturados de múltipla escolha e fácil compreensão. A análise foi realizada pelo pacote
estatístico SPSS 13.0. Resultados: A partir do estudo, observou-se a dificuldade que os profissionais
possuem para obter instrumentos de exame dermatoneurológico, onde 70,9% afirmam não ter acesso
ao mesmo. Conclusão: Concluiu-se que, as equipes de saúde da família ainda possuem uma
deficiência no diagnóstico precoce da hanseníase, o qual necessita de melhor instrumentalização nas
USF, e aumento do fomento da Gestão em Saúde nas atividades de educação permanente.
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Resumo

A hanseníase, causada pelo Mycobacterium leprae, é uma doença infecciosa, de evolução crônica, que
acomete nervos periféricos, pele e mucosas. Quando não tratados precocemente podem levar a
incapacidades físicas e deformidades, muitas vezes irreversíveis. O diagnóstico tardio e a consequente
transmissão ativa da doença ainda são as dificuldades encontradas para a redução da ocorrência de
casos, segundo a OMS. Os testes sorológicos rápidos auxiliam o diagnóstico e podem ser usados em
campo. Eles são fáceis de executar, não exigem equipamento especial ou refrigeração e são mais
baratos que os testes moleculares. Avaliamos o desempenho de dois testes sorológicos rápidos (PGL1
e NDO-LID) na discriminação de casos de hanseníase e de indivíduos saudáveis na Fundação Alfredo
da Matta, centro de referência para a doença em Manaus, Amazonas, Brasil. Os testes rápidos
PGL1(IgM) e NDO-LID (IgM/IgG) são capazes de detectar anticorpos anti-PGL1, específicos para o M.
leprae. Um total de 530 indivíduos saudáveis e 171 pacientes (50 paucibacilares e 121 com a forma
multibacilar) foram incluídos no estudo. Entre os hansenianos paucibacilares (PB), a sensibilidade
encontrada foi de 34,0% e 32,0% para o NDO-LID e PGL1, respectivamente. Nos pacientes
multibacilares (MB), a sensibilidade do NDO-LID foi de 73,6% e o PGL1 de 81,0%. Esses dados
indicam que os testes em análise mostraram uma maior capacidade de detectar indivíduos MB, mais
ineficiente no diagnóstico de pacientes PB. O valor preditivo positivo (VPP), valor preditivo negativo
(VPN) e acurácia nos multibacilares foram de 47,9%, 93,1% e 80,2% para o NDO-LID, e de 43,4%,
94,6% e 76,8% para o PGL1. Cabe destacar o Valor Preditivo Negativo acima de 93% nos dois testes
avaliados. No grupo de indivíduos saudáveis, a especificidade foi de 81,7% e 75,9%o para o NDO-LID e
PGL1 respectivamente, indicando que os testes apresentaram um porcentual alto de falso-positivos,
talvez indicando apenas infecção. Os testes mostraram capacidade limitada no diagnóstico da doença,
no entanto, o alto valor preditivo negativo indica a capacidade do teste de afastar a hipótese de um
suspeito ter hanseníase. Esta característica é importante para auxiliar o diagnóstico clínico,
especialmente em uma região endêmica para doença e com outras dermatoses confundidoras.
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Resumo
Introdução:A hanseníase em menores de 15 anos representa transmissão recente e pode significar a existência de pessoas doentes de
formas multibacilares transmissíveis, sem diagnóstico, que convivem continuamente com a criança em sua rede de contatos. A detecção
de um caso de hanseníase em criança com grau 2 de incapacidade física (GIF2) significa um diagnóstico tardio e deve desencadear
uma Investigação de Incidente Crítico (IIC) recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que visa observar o manejo clínico e
compreender seus determinantes. Objetivo: Descrever os casos novos (CN) de hanseníase detectados com GIF2 no momento do
diagnóstico no Ceará no período de 2008 a 2017. Métodos: Estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado no

estado do Ceará, Brasil. Os dados disponibilizados foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
tabulados no Tabwin,exportados em planilhas do Excel e em seguida realizada a análise. Resultados:Foram notificados 1.237 CN de
hanseníase em menores de 15 anos no período e 1.127 (91,1)avaliados quanto ao GIF no diagnóstico, destes 50 (4,4) apresentaram
GIF2.A proporção média de avaliados ao longo da série foi de 91%, exceto nos anos 2014 (85,4) e 2016 (88,4). Em 2011 registrou-se a
maior proporçãode GIF2 (7,0) sendo um indicador médio, segundo parâmetros do Ministério da Saúde. Em 2017 houve uma diminuição
do GIF2 (3,5), mantendo-se indicador baixo, segundo parâmetros oficiais. Houve um decréscimo de 50,4% entre os anos 2011 a 2017 e
a proporção de GIF2 no diagnóstico passou de média para baixa nesse período. Em média, 124 CN de hanseníase em menores de 15
anos foram diagnosticados no Ceará no período de 2008 a 2017. Conclusão: O registro de CN de hanseníase em menores de 15 anos
aponta a existência de endemia oculta, transmissão recente e demonstra a transcendência da doença. Quando existe a detecção de CN
em crianças com GIF2 no diagnóstico, tal fato pode representar uma baixa efetividade nas ações de controle da doença na população
geral visandoa identificação das formas multibacilares transmissíveis. O cenário evidencia a necessidade de pronta intervenção do
Sistema de Saúde para realização de busca ativa e ações de mobilização que envolva as equipes de saúde e a comunidade, buscando
dar visibilidade para o problema, principalmente nas áreas com registros da doença nessa faixa etária.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, capaz de acometer a pele e nervos, com alto poder incapacitante. É considerada
endêmica em diversas regiões do país. Os portadores de hanseníase, primeiramente foram contatos, sendo de extrema importância
epidemiológica a sua vigilância para o diagnóstico precoce dos casos, com consequente controle e quebra da cadeia de transmissão da
doença. O objetivo deste trabalho foi intensificar o diagnóstico oportuno da hanseníase através da busca ativa domiciliar de contatos nas
áreas endêmicas do município do Recife-PE, 2015. Estudo descritivo do tipo relato de experiência. As atividades ocorreram de junho a
dezembro de 2015. Foi realizado levantamento dos casos de hanseníase notificados de 2009 a maio de 2015 com contatos não
examinados, das áreas (unidades de saúde) endêmicas do município, através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
Realizou-se visita às unidades, para atualização e confirmação dos dados dos casos e seus respectivos contatos. Após atualização dos
dados, foi realizado visita domiciliar para exames dos contatos em domicílio ainda não examinados. Foram identificadas 68 unidades de
saúde prioritárias. A atualização dos dados em relação à situação dos contatos examinados demonstrou melhoria do indicador de
proporção de contatos examinados de hanseníase de 58,6% para 64,2%. Após a atualização ainda constava 3.223 contatos não
examinados, desses, 1.722(53,4%) foram examinados pela equipe do projeto, promovendo o aumento da proporção de contatos
examinados dentre as unidades prioritárias de 64,2% para 83,3%, 405(12,6%) não foram localizados e 1.096(34%) foram informados à
unidade de saúde para busca ativa. Dentre os contatos examinados (1.722), 6 casos (14,6%) foram confirmados, sendo 4 (66,7%)
paucibacilar e 2(33,3%) multibacilar. O desconhecimento da população sobre o processo de transmissão da hanseníase, bem como a
não utilização da estratégia de busca ativa domiciliar dos contatos por parte dos profissionais de saúde, pode contribuir para o
diagnóstico tardio da doença e permanência da cadeia de transmissão. Observamos a necessidade de empoderar às equipes de saúde
quanto à importância da busca ativa domiciliar dos contatos como estratégia de detecção de novos casos, em especial nas áreas de alta
endemicidade do município.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, causada pelo Mycobacterium leprae que é
transmitida por gotículas de um caso índice apresentando na forma multibacilar da doença a pessoas
que moram na mesma casa ou nas proximidades. O Brasil é o segundo país com maior incidência de
hanseníase no mundo. O controle da doença tem sido um grande desafio para as políticas de saúde
pública em países em desenvolvimento, uma vez que os aspectos socioeconômicos estão
relacionados com o aumento da frequencia de casos novos e diagnóstico tardio. Um grande desafio é
de estabelecer ferramentas laboratoriais que auxiliem a identificar pessoas com risco de desenvolver
a doença após infecção subclínica. Assim, é necessário considerar a utilidade dos biomarcadores
sorológicos e moleculares. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade
Federal do Ceará. Para a determinação dos níveis de anticorpos foi ultilizado o método
imunoenzimático (ELISA). Os níveis de IgA, IgG e IgM anti-glicolipídio fenólico-1 (anti-PGL1) foram
determinados em pacientes com hanseníase (n = 64) e em controles não-endêmicos (n = 17).
Observou-se uma forte correlação entre isotipos de IgM sérica e IgA (r = 0,745, p <0,0001) em
pacientes com MB. Uma correlação moderada foi encontrada em todas as análises em pacientes com
PB. Foi encontrado uma associação moderada entre anti-PGL1 IgA e IgM. Considerando as formas
clínicas, as sensibilidades diagnósticas foram de 50,0% para IgA, 22,2% para IgG e 74,1% para IgM.
Os valores preditivos positivos (VPP) e negativos (VPN) foram estimados para cada isotipo. Para IgA,
VPP e VPN foram, respectivamente, 100,0% (87,0 - 100,0%, intervalo de confiança de 95%) e 38,7%
(24,4-5,5,5%); para IgG, 100% (87,0-100,0%) e 28,8% (17,8-42,1%), respectivamente; e para IgM,
95,2% (83,8 - 99,4%) e 51,7% (32,5 - 70,6%), respectivamente. Apesar dos fatores limitantes, a IgA
anti-PGL1 está correlacionada com os níveis de IgM e pode ser considerada como uma possível
ferramenta laboratorial a ser utilizada, por exemplo, em estudos soroepidemiológicos.
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Resumo

O Brasil é o segundo país com maior incidência de hanseníase no mundo. Em 2015, o país
apresentou uma taxa de detecção de 14.06 casos por 100 mil habitantes. Embora o número de novos
casos pareça diminuir, nos últimos anos no Brasil, isso pode não representar a realidade. Pois, a alta
incidência da doença entre crianças significa que a transmissão do bacilo está ativa na comunidade.
Como as bactérias não são cultiváveis, os anticorpos salivares poderiam ser ferramentas úteis para
detectar a infecção precoce. A nasofaringe é o principal portal de entrada do Mycobacterium leprae e
as células epiteliais nasais são um importante reservatório do bacilo. O projeto teve como objetivo
analisar os anticorpos salivares anti-PGL-1 IgA e IgM em crianças (n = 169) de 4 a 16 anos de idade,
que viviam nas proximidades ou dentro da casa de pacientes com hanseníase multibacilares ou
paucibacilares em dois municípios, Alagoas, Brasil . Em 2015, Rio Largo apresentou 14 casos abaixo
dos 16 anos de idade por 100.000 habitantes e Santana do Ipanema, 32 casos por 100.000
habitantes. Os anticorpos salivares anti-PGL-1 foram quantificados por método imunoenzimático
(ELISA). A idade dos contatos e o grau de relação com o caso índice não estavam correlacionados
com os níveis de IgM e IgA. A detecção de IgM salivar positiva entre jovens sugere que a transmissão
do M. leprae está ativa na comunidade. Por esta razão, uma estratégia a nível municipal é
extremamente urgente, a fim de reduzir a disseminação do bacilo. Finalmente, sugerimos no presente
trabalho que anti-PGL salivar IgA e IgM são importantes biomarcadores a serem utilizados para
identificar comunidades com provável transmissão ativa de M. leprae.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução lenta, alta infectividade e baixa
patogenicidade, causada pelo Mycobacterium leprae, transmitida por vias aéreas superiores
principalmente pelo convívio com os portadores da doença que não iniciaram o tratamento. Refere-se
a uma enfermidade intrinsecamente relacionada à precariedade socioeconômica, resultando em sua
prevalência em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como Brasil, Índia e Indonésia, que
juntos somam 82% dos casos do planeta. Os determinantes sociais de saúde (DSS), segundo a
Organização Mundial de Saúde, são as condições locais em que as pessoas vivem e trabalham. O
presente trabalho objetiva a observação da influência dos DSS no desenvolvimento da hanseníase.
Os DSS influenciam e propiciam o desenvolvimento da hanseníase. A amostra consta de 76 mulheres
em tratamento para hanseníase no período de dezembro de 2016 a abril de 2017, em Centro de
Referência Estadual em Dermatologia, localizado em Fortaleza, Ceará. Foi aplicado formulário de
entrevista contendo dados sociodemográficos e econômicos. Trata-se de estudo descritivo,
exploratório, transversal, de caráter quantitativo. Conforme questionário aplicado, verifica-se que
maior parte das mulheres vive em Fortaleza e Metropolitana (50 - 65,8%), tem renda de 1 a 2 salários
mínimos (55 - 73,6%). Contudo, parcela ainda significativa vive com renda abaixo de 1 salário mínimo
(9 - 11,8%). Em relação ao grau de escolaridade das usuárias, a maioria estudou até a quinta (5ª)
série (42 - 56%). Quanto ao número de pessoas na mesma residência, observa-se uma média de 4,6
pessoas vivendo na mesma casa. Atenta-se ao fato de que a população desse estudo é composta por
mulheres com baixa renda, poucos anos de escolaridade, com vários entes na mesma casa. Sabe-se
que a recidiva hansênica está fortemente ligada ao fator moradia, residindo 5 pessoas ou mais no
mesmo domicílio. Nota-se, perante esses dados, que os DSS influenciam decisivamente no processo
saúde-doença da hanseníase. A hanseníase é também um problema social, pois para sua eliminação,
são necessárias melhorias na qualidade de vida e combate às iniquidades sociais tão presentes em
nosso País. Assim, constata-se a importância de intervenções socioeconômicas para que haja
diminuição da pobreza, assim como melhores condições de moradia, educação, saneamento básico e
diminuição da desigualdade social.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, com edemicidade alta em Pernambuco. Possui evolução lenta, e tem como
agente envolvido na sua cusalidade o bacilo Mycobacterium leprae. Uma das estratégias utilizada para prevenir e diagnosticar
precocemente a hanseníase é o Dia do espelho, ação que consiste em três etapas: sensibilização de equipe de saúde;
mobilização comunitária para participar da ação; dia de educação em saúde, busca ativa e diagnóstico de casos novos. O
presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência de uma ação do dia do Dia do espelho em um município do estado de
Pernambuco. Trata-se de um relato de experiência de uma ação do Dia do espelho realizada em uma Unidade Básica de
Saúde do município de Jaboatão dos Guararapes- PE. A ação foi realizada entre janeiro e fevereiro de 2018, por acadêmicos

de enfermagem extensionista do Grupo de Pesquisa e Extensão, sobre Cuidados, Práticas Sociais e Direito à Saúde das
Populações Vulneráveis-GRUPEV da Universidade de Pernambuco , o Morhan (Movimento de Reintegração das Pessoas
Atingidas pela Hanseníase), e profissionais do serviço. No dia 11 de janeiro de 2018 ocorreu a primeira etapa da ação onde o
Morhan, os acadêmicos e uma enfermeira voluntária do movimento, realizaram a sensibilização e qualificação dos
profissionais de Saúde da Unidade Básica sobre a atual situação da hanseníase em Pernambuco e a importância do Dia do
espelho para combate à hanseníase, sendo definida a data da realização da ação para 06 de fevereiro do mesmo ano. A
segunda etapa da ação foi realizada pelos Agentes Comunitários de Saúde e residentes em saúde da família lotados na USF,
consistiu em mobilizar a população para participarem do dia do espelho através da distribuição de cartazes pela comunidade.
No dia 06 de fevereiro a ação deu início as 8:00 horas da manhã com atividades educativas com entrega de panfletos e
palestras sobre a hanseníase com auxilio do álbum seriado. Ao fim da atividade, foram atendidos 31 pacientes, destes, dois
casos confirmado MB (Multibacilar), e cinco casos suspeitos. Os casos confirmados foram registrados e notificados pela ficha
de notificação compulsória, iniciaram o tratamento e receberam orientações sobre o autocuidado. Os casos suspeitos foram
encaminhados para o Centro de Referencia em hanseníase. A ação Dia do espelho consiste em uma estratégia que
possibilita uma mobilização para prevenção, promoção, educação em saúde e diagnóstico precoce dos comunitários.
Palavras-chaves: Diagnóstico Precoce, Hanseníase, Saúde Pública
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Resumo
Introdução: Alterações ungueais são comuns na hanseníase e atribuídas a uma combinação de fatores como neuropatia,
trauma, desordens vasculares e infecções. Estima-se que 56% dos pacientes paucibacilares e 87% dos pacientes
multibacilares apresentem alterações nas unhas, das quais as mais comuns são: hiperceratose ungueal, onicogrifose,
onicorréxis, microníquia, anoníquia, sulcos de Beau, esleroníquia, melanoníquia longitudinal e pterígio ungueal inverso.
Objetivos: O presente relato apresenta alterações ungueais da Hanseníase na sua manifestação mais rara, de acometimento
das 20 unhas; É importante fazer diagnóstico diferencial com outras dermatoses como líquen plano ungueal,
paquidermoperiostose, candidíase mucocutânea e outras neuropatias periféricas como o Diabetes Melitus. Metodologia:
Paciente do sexo masculino, 47 anos, apresentava comprometimento ungueal em pododáctilos há 6 meses, evoluindo com
parestesia em pernas e posterior acometimento de unhas de quirodáctilos. Ao exame físico foi visto infiltração difusa de face e
pavilhão auricular, madarose, espessamento de nervo auricular esquerdo, onicodistrofia das 20 unhas, com onicorrexis,
estrias longitudinais, pterígio e hiperceratose subungueal. Resultados principais: Pesquisa micológica em unhas de pés e
mãos negativa, sorologia para HIV e VDRL negativa, baciloscopia de linfa cutânea positiva, biópsia de leito ungueal cujo
resultado mostrou infiltrado difuso composto por células de amplo citoplasma granular, por vezes, esboçando nódulos.
Coloração de Ziehl-Neelsen evidenciou inúmeros BAAR; a lâmina ungueal mostrava sinais de distrofia. Discussão: As
alterações ungueais nos pacientes com Hanseníase não são específicas, podendo ser observadas em outras neuropatias
periféricas. O diabetes é uma das patologias que apresenta distrofia ungueal secundária a neuropatia periférica, vasculopatia,
trauma e infecção. Portanto, as alterações ungueais da neuropatia diabética podem ser semelhantes àquelas da hanseníase.
Presença de onicomicose em pacientes com hanseníase é raro, devido a xerose cutânea, tornando a unha um ambiente
desfavorável para o crescimento de alguns fungos, como a Cândida albicans. As distrofias ungueais na hanseníase podem
ainda representar um efeito colateral da poliquimioterapia anti-leprótica. Conclusão: Foi observada progressiva melhora da
onicodistrofia e infiltração cutânea com o tratamento para Hanseníase com poliquimioterapia multibacilar.
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Resumo
A Hanseníase, doença bacteriana com amplo leque de manifestações
dermatológicas, é endêmica no Brasil e o Mato Grosso é estado líder em
número de casos no país. Suas manifestações cutâneas papulo-nodulares têm
como diagnósticos diferenciais a neurofibromatose de von Recklinghausen,
sarcoma de Kaposi (SK), leishmaniose, sífilis, paracoccidioidomicose,
lobomicose, xantomatoses, farmacodermias, e hematodermias. Ilustra-se caso
ocorrido em ambulatório mato-grossense de referência em Hanseníase no qual
houve diagnóstico inusitado e importante de comorbidade. Feita revisão de
prontuário e pesquisa bibliográfica. Relata-se caso de homem, 57 anos,
agricultor com edema e lesões papulo-nodulares violáceas em membros
superiores e inferiores há 02 meses. Ao exame físico: espessamento dos
nervos ulnares com madarose e infiltração em pavilhão auricular bilateral, além
de múltiplas lesões papulo-nodulares em todo o corpo, incluindo regiões
plantares, com discreta dor e desaparecimento de lesões a digitopressão.
Anatomopatológico demonstrou dermatite granulomatosa superficial e
profunda. Baciloscopia para Micobacterium Hansen foi negativa tal qual
visualização direta para Leishmania. Revisão de lâmina descreveu presença de
granulomas em filetes neurais. Exames sorológicos foram negativos para aids,
hepatites virais ou sífilis. Extensa investigação excluiu outras comorbidades.
Optou-se por instituir tratamento poliquimioterápico para Hanseníase Históide
de Wade.Todavia, pela manifestação atípica optou-se por enviar amostra para
outro laboratório de referência nacional. Quando em uso da 4ª cartela do
tratamento, o paciente apresentou piora do estado geral, com outros sintomas
incluindo parestesias difusas, linfonodomegalia em região axilar esquerda com
fistulização, polidipsia, xerostomia e disfunção erétil. Referiu também episódios
de turvação visual seguida de cefaleia. A segunda biópsia evidenciou
diagnóstico compatível com Sarcoma de Kaposi, neste caso não relacionado a
qualquer outra comorbidade que levasse a imunossupressão, logo a
poliquimioterapia foi suspensa e o paciente encaminhado à oncologia. Concluise que o conhecimento das comorbidades infecciosas é tão importante quanto
a ciência de seus diagnósticos diferenciais e a clínica é soberana em relação a
vasta propedêutica disponível. Neste caso o olhar atento dos médicos quanto
ao curso atípico da doença, apesar da forte epidemiologia para Hanseníase, foi
crucial para o diagnóstico de SK e tratamento adequado.
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Resumo
As doenças reumatológicas podem cursar com acometimento articular, dermatológico e também sistêmico. Quando surgem em jovens,
o diagnóstico de Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) pode ser aventado, uma vez que inexistem testes laboratoriais comprobatórios
específicos dessa condição. Diagnósticos diferenciais infecciosos devem incluir a hanseníase, com exame dermatoneurológico
completo, especialmente em regiões endêmicas de Mycobacterium leprae (MH). Aqui relatamos um caso de hanseníase com sequelas
tardias em criança de 13 anos por diagnóstico equivocado de moléstia reumática. Paciente, masculino, manchas hipocrômicas em face,
membros inferiores e dorso há 3 anos e dor em articulações. Encaminhado ao serviço de referência do estado, com diagnóstico prévio
de AIJ em uso de naproxeno para exacerbação da dor, porém sem melhora e com progressão dos sintomas. Ao exame físico,
acometimento poliarticular com edema e dor, cianose plantar, orelha externa infiltrada, eritematosa e dolorosa à palpação, livedos
reticulares em coxa e joelhos, região tenar e hipotenar absorvidas em “mão simiesca”, espessamento de nervos: tibial posterior, radial
cutâneo e ulnar bilateralmente, todos dolorosos à palpação, além auricular espessado. Hipótese diagnóstica de hanseníase Dimorfo
Virshowiana. Baciloscopia para MH com índice baciloscópico 5,25 com início de tratamento no mesmo período através de
poliquimioterapia multibacilar infantil por 12 meses, prednisona 1mg/kg/dia devido a neurite e albendazol. Após 1ª cartela apresentou
melhora parcial do quadro. Conclui-se que o paciente, procedente do interior de Mato Grosso, estado hiperendêmico em hanseníase,
teve o diagnóstico postergado devido à equívoco clínico com entidade reumatológica. O acometimento sistêmico da Hanseníase inclui
artralgias com deformidade articular e aumento de marcadores inflamatórios e reumatológicos, no entanto, tais sinais e sintomas são
pouco aventados como indicadores de possível MH na prática clínica, principalmente em crianças. O atraso no diagnóstico resultou em
sequelas tardias em jovem de 13 anos.
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Resumo
As moléstias infecciosas podem ser responsáveis pelo agravamento de condições pré-existentes como insuficiência venosa e linfedema
crônico. O diagnóstico dessas condições não afasta possibilidade da coexistência de outro agravo como filariose linfática, erisipelas de
repetição e, em casos refratários, outros diagnósticos como hanseníase. Em áreas endêmicas de Mycobacterium leprae (MH) é
imprescindível o exame dermatoneurológico. Aqui relata-se um caso de hanseníase com múltiplas sequelas, em parte decorrente da
falta de diagnóstico. Revisão de prontuário, paciente de 54 anos, agricultor, com extenso linfedema em membros inferiores e lesões
ulceradas dolorosas em pés há 4 anos, evoluindo com aumento progressivo da lesão e saída de secreção hialino-purulenta.
Encaminhado em abril deste ao nosso serviço para investigação. Relatava uso de sulfametoxazol trimetoprim e itraconazol por 3 meses,
por diagnóstico empírico de Paracoccidioidomicose em outro serviço, sem melhora. Trouxe baciloscopia negativa para MH de fevereiro
de 2018. Internado para tratar infecção secundária e investigar. Ao exame físico: madarose, infiltração frontal, perfuração de septo e
desabamento nasal, espessamento de nervos: auricular, ulnar e radial-cutâneo bilaterais; além de infiltração do pavilhão auricular, mal
perfurante plantar, reabsorção óssea de pododáctilos, pernas em “cascas de laranja” com úlceras e xerodermia. Feita antibioticoterapia
empírica, ultrassonografia de membros que apresentou veias varicosas e insuficiência das safenas magna. Nova baciloscopia para MH
com índice baciloscópico 5 e anatomopatológico da lesão descrevendo processo inflamatório crônico, reparativo, inespecífico. Início de
tratamento para MH no mesmo período, hoje no 3º mês de uma proposta de 12 meses, com melhora inicial. Conclui-se que o paciente,
procedente de Mato Grosso, estado que lidera o número de casos de Hanseníase no Brasil teve diagnóstico provavelmente adiado por 4
anos, considerando-se que ao menos em parte os sintomas iniciais já eram da hanseníase. O atraso contribuiu muito para situação atual
de sequelas e incapacidade grave, levando à discussão do quanto é falha a atenção básica em elaborar suspeitas diagnósticas de
doenças de alta prevalência e impacto clínico, como a hanseníase. Profissionais da saúde carecem de treinamento específico para
reconhecer a doença, especialmente em fase inicial, pois a baciloscopia tem baixa sensibilidade e o resultado negativo não afasta o
diagnóstico.
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Resumo
A hanseníase é uma doença endêmica desde as civilizações antigas, tal qual é hoje no Brasil, e apresenta como porta de
entrada para o acolhimento e diagnóstico a atenção básica. Em virtude da amplitude de suas manifestações, alguns
profissionais têm dificuldade em reconhecer a patologia, acarretando em equívoco diagnóstico, desta forma, aumentando a
peregrinação dos pacientes em busca de tratamento. O estudo objetiva relatar como a dificuldade dos profissionais de saúde
em reconhecer a hanseníase pode retardar o diagnóstico e impactar no tratamento dos pacientes. Trata-se de estudo
descritivo, transversal do tipo relato de experiência. Mediante visita técnica com fins acadêmicos, a um Centro de Referência
para tratamento de doenças infectocontagiosas no Agreste de Pernambuco, realizou-se coleta de dados com questionário
semiestruturado, para conhecer o histórico da doença, e as condições de vida de um paciente com hanseníase. M. A. C. 47
anos, que estava em tratamento poliquimioterápico há 1 ano e 7 meses. A paciente residente em um município cerca de 35km
deste serviço, relatou início dos primeiros sintomas no ano de 2014, quando procurou por diversas vezes o serviço de saúde
em sua cidade, e recebeu o diagnóstico de esporão de calcâneo, sendo administrado Benzetacil para o tratamento. A mesma
não recebia nenhum tipo de acompanhamento e seguia sem melhora do quadro. Em abril de 2016, a partir de um cartaz que
falava da hanseníase, a mesma desconfiou do seu quadro e procurou por ajuda no Centro Referência, onde foi diagnosticada
com Hanseníase Virchowiana, tendo dois nervos afetados. O caso relatado poderia ter apresentado outro desfecho, com
diagnóstico precoce e tratamento oportuno se os profissionais estivessem atentos aos sinais e sintomas descrito pela mesma.
A conduta adotada proporcionou sofrimento, segregação social e preconceitos, influenciando em todas as esferas da vida da
paciente, que mesmo após o início do tratamento e melhora do quadro ainda refletem nas suas relações socioafetivas. Diante
do exposto observa-se que o seu quadro clínico foi negligenciado, resultando na complicação da doença. A reflexão dos
estudantes a partir desta vivência, traduz a necessidade de realizar escuta qualificada das queixas do paciente e reconhecer
os seus sinais e sintomas da hanseníase, para que durante a atuação profissional possam compreender suas queixas e
singularidades, visando um diagnóstico oportuno e atendimento integral.
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Resumo

A Hanseníase se configura como um importante problema de saúde pública. Trata-se de uma doença
crônica infectocontagiosa ocasionada pelo Mycobacterium leprae que leva a acometimentos
dermatoneurológicos. O Brasil se encontra entre os 13 países mais endêmicos para a hanseníase no
mundo. As regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste do país se destacam com significativas áreas de
manutenção da transmissão. O estado de Pernambuco se encontra no décimo lugar do ranking
nacional quanto ao Coeficiente de Detecção Geral da Hanseníase (CDG) e ocupa o terceiro lugar em
relação ao número absoluto de casos, sendo classificado como de endemicidade muito alta. Diante
disso, o objetivo deste estudo foi caracterizar a distribuição espacial dos casos de hanseníase no
estado de Pernambuco, no ano de 2014. Trata-se de um estudo epidemiológico observacional,
descritivo. A unidade de observação consiste nos 184 municípios e o Distrito de Fernando de
Noronha. Foram utilizados dados secundários provenientes do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação – SINAN da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e foi realizada uma análise da
distribuição espacial da hanseníase nos municípios. Os resultados apontaram que o estado de
Pernambuco apresentou um valor médio do CDG de 19,49 por 100 mil habitantes para o ano de 2014.
A análise deste coeficiente também revelou que mais da metade dos municípios de Pernambuco
apresentam alta, muito alta ou hiperendemicidade. Foi apresentada uma maior incidência da doença
nas mesorregiões metropolitana do Recife e do Sertão do São Francisco e nos municípios
selecionados como prioritários para o Programa SANAR. Como em outras localidades do país, a
distribuição espacial da hanseníase ocorre de maneira desigual em Pernambuco, tendo relação com
fatores de ordem natural (clima, relevo e etc.) e social (movimentos migratórios, desnutrição e etc). Os
principais clusters estão localizados nos extremos do estado, sendo as mesorregiões metropolitana do
Recife e do Sertão do São Francisco detentoras do maior número de casos. Este achado aponta que
a hanseníase vem seguindo o mesmo comportamento de distribuição espacial observado na série
histórica de 2001 a 2010 no estado. Conclui-se a ocorrência da hanseníase ainda é um agravo de
grande relevância para a saúde pública no estado. O desenvolvimento deste estudo possibilitou um
melhor entendimento sobre a dimensão da problemática da hanseníase em Pernambuco.
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Resumo

Introdução: A hanseníase é uma doença negligenciada, considerada um dos problemas de saúde
pública mundial. Possui uma distribuição geográfica de concentração em regiões metropolitanas e
locais com maior densidade populacional. Objetivo: Descrever a distribuição espacial do coeficiente
de incidência da Hanseníase no município de Paulista, Pernambuco-Brasil. Este município pertence à
região metropolitana, localizado no litoral norte do estado. Métodos: Utilizou-se a base de dados do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação, o censo 2010 e a base cartográfica do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística. O indicador utilizado foi o coeficiente de incidência de todas as
formas de classificação da doença, do ano de 2017 por bairros do município. A apresentação dos
dados foi gerada por mapas temáticos de acordo com a classificação da Organização Mundial de
Saúde em: hiperendêmico, muito alto, alto, médio e baixo. O software utilizado para o banco de dados
foi o Excel e o QGIS® versão 2.18. Resultados: A distribuição espacial apresentou-se de forma
aleatória entre os bairros, a classificação de hiperendêmico foi registrada nos bairros de Fragoso
(51/100.000hab.), Jaguarana (58/100.000Hab), Nobre (81/100.000hab), Nossa Senhora da Conceição
(141/100.000hab). Os bairros de Jaguarana e Nossa Senhora do Ó apresentaram maior coeficiente de
incidência com vizinhos com baixo coeficiente. E os bairros de Nobre e Fragoso apresentaram
vizinhos com classificação heterogênea. Observa-se a dinâmica populacional no território na influência
da concentração dos casos. Conclusão: a incidência da Hanseníase apresenta-se de forma
heterogênea, indicando áreas prioritárias de intervenção em saúde para o controle da doença, uma
vez que se trata de uma doença de transmissão por via área, passível de tratamento, controle e cura.
Palavras-chave: Análise Espacial; Hanseníase; Monitoramento Epidemiológico.

Palavras-chaves: Análise Espacial, Hanseníase, Monitoramento Epidemiológico

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA OCORRÊNCIA DE HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DE OLINDA,
ESTADO DE PERNAMBUCO, BRASIL.

Autores

MARTA MARIA FRANCISCO 1, Gledsangela Ribeiro Carneiro 1, Bruno Felipe Novaes de
Souza 1, Eliane Rolim de Holanda 1, Eliane Maria Ribeiro de Vasconcelos 1, Ednaldo
Cavalcante de Araújo 1, Maria Ilk Nunes de Albuquerque 1, Cláudia Benedita dos Santos 8,
Renata Rosal Lopes da Cruz 9, Monique Léia Aragão de Lira 9

Instituição 1 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Rua Professor Moraes Rego, s/n Cidade
Universitária), 2 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Rua Professor Moraes
Rego, s/n Cidade Universitária), 3 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Rua
Professor Moraes Rego, s/n Cidade Universitária), 4 UFPE - Universidade Federal de
Pernambuco (Rua Professor Moraes Rego, s/n Cidade Universitária), 5 UFPE Universidade Federal de Pernambuco (Rua Professor Moraes Rego, s/n Cidade
Universitária), 6 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Rua Professor Moraes
Rego, s/n Cidade Universitária), 7 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Rua
Professor Moraes Rego, s/n Cidade Universitária), 8 USP/Ribeirão Preto - Universidade de
São Paulo de Ribeirão Preto (Ribeirão Preto), 9 SES/PE - Secretaria de Saúde de

Pernambuco (Rua Dona Julieta, s/n Bongi), 10 SES/PE - Secretaria de Saúde de
Pernambuco (Rua Dona Julieta, s/n Bongi)
Resumo

Introdução: A hanseníase é uma doença crônica e infectocontagiosa que atinge a pele e nervos periféricos, podendo levar a sérias
incapacidades. Sua distribuição frequentemente demonstra estreita relação com os espaços de ocorrência, devendo ser considerado um
conjunto de fatores que exercem influência para sua produção, como condições ambientais e socioeconômicas. Como ainda representa
um problema de saúde pública no Brasil e, em especial, no nordeste do país, é fundamental formular estratégias que visem seu controle
a partir da valorização e reconhecimento do território. Objetivo: Descrever a distribuição espacial da hanseníase em Olinda,
Pernambuco no ano de 2017. Desenho do estudo: Estudo ecológico. Métodos: Foi realizado com dados obtidos do Sistema de
Informação de Agravos e Notificação para o Município de Olinda, onde se incluíram todos os casos novos de hanseníase notificados no
ano de 2017, disponibilizados pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Para cada bairro
calculou-se o coeficiente de incidência da hanseníase. Foi construído mapa temático por meio do software QGIS. Resultados: Verificouse que, conforme o mapa de incidência, a distribuição espacial da hanseníase no município não foi uniforme e os bairros com maior
proporção de casos no recorte temporal definido foram respectivamente: São Benedito, Santa Teresa, Alto do Sol Nascente, Alto da
Conquista, Vila Popular, Sapucaia, Varadouro, Salgadinho e Jardim Brasil. Destaca-se que tais bairros apresentam situação
hiperendêmica por apresentarem os parâmetros população geral maior ou igual a 40,0/100mil habitantes. Discussão: O município de
Olinda apresenta graus de desigualdade que podem ser percebidos nas diferenças de acesso aos serviços de saúde, educação e
habitação. Os bairros identificados espacialmente desvelam uma distribuição heterogênea da hanseníase, sobretudo na área urbana,
onde aqueles com maior carência social mostraram-se mais afetados e com características socioeconômicas semelhantes, como chefes
de família que possuem renda de até dois salários mínimos. Conclusão: A aplicação de técnicas de geoprocessamento em saúde
mostrou-se ser uma ferramenta importante para o planejamento em nível local ao destacar os bairros onde a endemia foi mais relevante
e para avaliação do impacto das ações estratégias de combate à doença.
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Resumo
A hanseníase é uma doença contagiosa de caráter insidioso que quando não tratada pode levar a sequelas deformantes e
incapacitantes. O agente etiológico da enfermidade é o Mcobacterium leprae e a transmissão ocorre principalmente pelas vias
aéreas superiores. O número de casos de hanseníase vem diminuindo no mundo inteiro, entretanto, o Brasil ainda apresenta
coeficientes preocupantes especialmente em regiões mais pobres, como é o caso do Nordeste. O objetivo desse estudo foi
caracterizar a distribuição espacial dos casos novos de hanseníase na população de Paulo Afonso-Bahia, no período de 2000
a 2015. Para este fim, foram utilizados dados coletados do Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação (SINAN)
tendo estes, sido georreferenciados com o auxílio do Google EarthPro. Os mapas foram elaborados no programa QGIS. A
espacialização dos casos de hanseníase evidenciou distribuição heterogênea entre as zonas do município de Paulo Afonso.
Em termos proporcionais, dos 1069 casos novos de hanseníase notificados no município durante este período, os bairros com
os maiores coeficientes de detecção foram respectivamente Bairros: Tancredo Neves III (159/14,87%), Tancredo Neves II
(148/13,84%) e Centro (105/9,82%). As áreas com maior incidência de casos, coincidem com áreas de maior fragilidade
sócio-econômica como evidenciam dados censitários do IBGE. Acredita-se que os resultados desse trabalho, ao indicar
espacialmente as áreas mais endêmicas, possam servir como instrumento para o planejamento de campanhas educativas,
busca ativa e outras políticas na área da saúde que concorram para diminuição da cadeia de transmissão da hanseníase na
área urbana de Paulo Afonso.
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Resumo
A Hanseníase, a qual hoje tem tratamento curativo e eficaz, ainda permanece sub diagnosticada, tornando-se assim herança entre as
famílias brasileiras. Doença infecciosa crônica, causada pelo Mycobacterium leprae, acomete principalmente o sistema nervoso
periférico e tegumento, sendo transmitida através de gotículas respiratórias de indivíduos infectados e sem tratamento. Atinge todas as
idades, raças e classes sociais, sendo uma mazela de saúde pública. O presente relato foi realizado a partir da análise de prontuários e
revisão bibliográfica. Relata-se caso de paciente do sexo feminino, 11 anos, procedente de Sinop-MT, com diagnóstico de hanseníase
dimorfa há 6 meses, em tratamento com poliquimioterapia multibacilar padrão infantil, encaminhada ao ambulatório de dor do Hospital
Universitário devido à queixa álgica nos membros inferiores e superiores, em luva e bota, respectivamente. Ao exame físico, apresentou
os seguintes nervos bilateralmente dolorosos e espessados: cutâneo dorsal, auricular, fibular comum e ulnar. A avaliação diagnóstica
fora realizada porque mãe e avó da paciente possuíam diagnóstico prévio e tardio de Hanseníase e estavam em tratamento. Ao exame
físico, no momento da avaliação inicial, paciente apresentava áreas de ressecamento em joelhos e face lateral das pernas, onde havia
esvaecimento de pelos, hipoestesia térmica, tátil e dolorosa, bem como já apresentava dor em nervos ulnares e espessamento doloroso
de nervos fibulares comuns. Aplicado questionário de dor neuropática francês Douleur neuropathique validado para o
português, paciente referiu apenas frio doloroso configurando um escore de 1 (dor não neuropática) e relatava o caráter de dor latejante.
Nos meses seguintes, paciente evoluiu com anemia, neurite e dor neuropática. Necessitando de esquema alternativo com ofloxacino em
substituição a dapsona para seguir em tratamento, além de corticoterapia por neurite e uso de antidepressivo tricíclico para dor
neuropática, além de reavaliações por equipe multidisciplinar para manejo das sequelas. Conclui-se a importância de ressaltar que a
hanseníase na realidade brasileira ainda é extremamente sub diagnosticada, atingindo assim múltiplas idades e gerações, não
poupando as crianças, também afetadas pelas sequelas da hanseníase, muitas vezes incapacitantes. Deve-se, portanto, atentar-se ao
diagnóstico precoce da doença, melhor forma de prevenir incapacidades e tanto sofrimento como o exemplificado neste relato.
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Resumo
O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de casos de hanseníase, sendo esta um importante problema de saúde pública.
Para que seja possível mudar essa realidade, é necessário a propagação de informações sobre a existência do tratamento eficaz e da
importância do diagnóstico precoce para evitar complicações e quebrar a cadeia de transmissão. Foi pensando nisso que resolvemos
realizar atividades de educação em saúde para disseminar o conhecimento sobre hanseníase entre a população geral. Este trabalho é
um estudo descritivo do tipo relato de experiência, que objetiva expor a experiência de alunos da Liga de Atenção Primária à Saúde, da
Faculdade de Medicina da Universidade de Fortaleza, durante sua participação na realização do evento Dia Mundial da Saúde. O evento
ocorreu em 07 de abril de 2018, em um shopping center de Fortaleza, Ceará. Com o propósito de informar a população presente no
local sobre a hanseníase e desmistificar alguns de seus aspectos, utilizamos um pôster com algumas explicações e foram distribuídos
panfletos com imagens e orientações. Durante a atividade, verificou-se a falta de conhecimento de muitas pessoas quanto aos sinais e
sintomas, diagnóstico, tratamento e também sobre quem procurar quando desconfiar de hanseníase. Ademais, foi muito comum a
desinformação acerca do fornecimento do tratamento pelo SUS e da existência de cura para a doença. A experiência foi enriquecedora
para nós estudantes, que percebemos como podemos contribuir para a saúde da população com medidas simples, fora das salas de
aula e serviços de saúde. Além disso, ter esse contato como estudante, sem o uso de jaleco ou a separação de uma mesa de
consultório, contribui para o desenvolvimento do cuidado humanizado e da boa relação médico-paciente. Portanto, a partir da
experiência obtida durante essa atividade, não só percebemos a importância de tal ação como também notamos a relevância de mais
ações educativas sobre importantes temas de saúde pública, contribuindo para prevenção e promoção de saúde. Acredita-se também
que as pessoas que participaram da ação tornaram-se agentes de disseminação desses conhecimentos, tornando a comunidade mais
participativa e capacitada sobre esta doença tão prevalente.
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Resumo
A hanseníase é uma doença de evolução lenta, infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae que pode ocasionar
deformidades e incapacidades físicas ao indivíduo. No Brasil, a taxa de detecção geral foi de 28.761 novos casos de hanseníase por
estado no ano de 2015, segundo Programa de Controle da Hanseníase-SES. Objetiva-se relatar a experiência de atividades de
educação em saúde de pessoas atingidas pela hanseníase. Tratou-se de um estudo qualitativo, descritivo do tipo relato de experiência.
A atividade aconteceu em uma Unidade de Saúde no Cabo de Santo Agostinho- PE, no período de junho de 2018 com participação de
14 pessoas, entre elas 5 acometidas pela Hanseníase de Grupo de Autocuidado-GAC. Foi realizado uma oficina sobre cuidado com as
mãos coordenada por uma terapeuta ocupacional e apoiada por estudantes de enfermagem e projeto de extensão da Universidade de
Pernambuco. Para nortear a equipe na condução do encontro foi confeccionado 2 cartazes com 14 perguntas acerca do grau de
incapacidade do membro superior. Houve debate sobre a importância das mãos com a utilização de perguntas norteadoras nos cartazes
como: “Para que servem as mãos? Como cada paciente utiliza mais o membro? Quais as formas de cuidado que um usuário acometido
pela hanseníase deve ter? Quais as formas de hidratação?” Em resposta a 2° pergunta alguns afirmaram que usavam para trabalhar,
outros para serviços domésticos e um outro para demonstrar afeto. Os usuários queixaram-se que os sintomas mais frequentes eram a
dormência e inchaço. Com relação às demais perguntas, as afirmações foram as seguintes: Quatro dos cinco pacientes acometidos pela
hanseníase afirmam dormência nas mãos; dois relatam ter o membro em garra; três têm dificuldades de segurar objetos e andar de
ônibus em pé, pois não conseguem se segurar; três já queimaram as mãos e quatro pacientes relatam o procedimento para hidratação
dos membros superiores. O cuidado com as mãos pode evitar futuras incapacidades; métodos como hidratação e lubrificação, imersão
de membros em baldes ou bacias com água em temperatura adequada, bem como uso de luvas de cozinha, favorecem e protegem as
condições da pele. As atividades educativas visam melhorar a qualidade de vida do paciente acometido pela hanseníase, estimulando o
próprio cuidado. Além de possibilitar aos extensionistas uma visão de integralidade do cuidar das pessoas acometidas pela doença
também permite uma percepção dos fatores de risco para patologia.
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Resumo
Hanseníase, doença infecciosa crônica, é capaz de infectar grande número de indivíduos porém, poucos adoecem, devido à
baixa patogenicidade do bacilo. Por ser uma doença incapacitante é necessário fazer o diagnóstico e iniciar tratamento o mais
precocemente. Nesse contexto o GRUPEV-Grupo de Pesquisa e Extensão, sobre cuidados, práticas sociais e direito à saúde
das populações vulneráveis da Universidade de Pernambuco, em parceria com o Morhan-Movimento de Reintegração das
Pessoas Atingidas pela Hanseníase, realiza ações de educação em saúde para esclarecer a população quanto aos sinais e
sintomas da doença e redução do estigma. Relatar a experiência de acadêmica de enfermagem em ação de educação em saúde
sobre a Hanseníase. Trata-se de um relato de experiência de uma ação realizada em conjunto pela Coordenação Municipal de
Hanseníase de Recife, GRUPEV, Morhan-Recife e Centro Social da Mirueira. Foi realizada em 19/06/2018 na USF Berilo
Pernambucano, no bairro do Coque-Recife. Contou com ação de educação em saúde, busca ativa e diagnóstico da doença.
Resultados: Ocorreu uma palestra, com esclarecimentos sobre a doença, além de uma apresentação do Teatro de Rua do
Recife. Na ação houve 4 consultórios para atendimento. A apresentação cultural foi efetiva pois participantes conseguiram ter
suas dúvidas sanadas. Quanto à busca ativa os pacientes eram examinados com a avaliação dermato-neurológica. Sendo 54
atendimentos, 6 casos confirmados, 1 suspeito e 1 caso de abandono que voltou com o tratamento, 5 contatos examinados e
encaminhados para a vacinação da BCG. As estratégias de educação em saúde em ambientes de espera se fazem relevantes,
incentivam a participação do usuário no processo de discussão, reduzindo as barreiras de conhecimento sobre a doença e
contribuindo sua prevenção e diagnóstico precoce. Assim a palestra foi efetiva, pois os usuários compreenderam o que é a
hansen e suas formas de detecção, o que pode lhes favorecer melhores condições de vida e de cuidado com a saúde. O teatro
foi um instrumento de esclarecimento sobre o estigma e preconceito relacionado a doença e suas consequências, de modo a
desmistificar os aspectos negativos, tais como incurabilidade e exclusão social. Foi observada a importância das ações de
educação em saúde como um ponto estratégico para o controle da hanseníase, que por ser negligenciada, grande parte da
população acaba se equivocando quanto à doença.
Palavras-Chave: Educação em Saúde, Enfermagem, Hanseníase.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa que representa um importante problema de saúde pública, não somente pelo
grande número de pessoas acometidas, como também pelas incapacidades que produz. Cabe destacar que, o Brasil é o
segundo país no mundo em números de casos dessa doença, ficando atrás apenas da Índia. Assim sendo, tem-se por
objetivo relatar as atividades desenvolvidas em um Projeto de Extensão em Educação para Saúde com enfoque nas pessoas
atingidas pela Hanseníase em uma capital do nordeste. Relato de experiência vivenciada por discentes e docentes
participantes do Projeto de Extensão em Educação e Saúde no empoderamento e desenvolvimento social das pessoas
atingidas pela hanseníase, entre os meses de julho e dezembro de 2017. As atividades ocorreram semanalmente, durante
seis, por meio de oficinas de educação em saúde e busca ativa facilitadas pelos membros do projeto (estudantes, professores
profissionais) e momentos de planejamento e avaliação. Foram atingidos de forma direta aproximadamente 200 pessoas,
entre discentes, profissionais da saúde e pacientes atingidos pela hanseníase em tratamento. A experiência relatada
proporcionou aos sujeitos relações produtivas durante toda a execução do projeto. Observa-se que a maioria das pessoas
atingidas pela Hanseníase conhece a doença, ao passo que são multiplicadores, transmitindo o conhecimento adquiridos e as
experiências vivenciadas para família, amigos e comunidade em que vivem, contribuído para disseminação do conhecimento
e eliminação do estigma. Cabe destacar que a principal dificuldade encontrada foi a evasão dos pacientes em tratamento e o
comportamento inusitado de deixarem as dependências da instituição após o acolhimento, realizado pela instituição de saúde,
retornando apenas para o atendimento médico, deixando de participar das secções educativas.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de alto poder incapacitante causada pelo Mycobacterium leprae. Ela acomete
a pele e os nervos periféricos, causando manchas, feridas, atrofias e deformações de membros. A transmissão da hanseníase
se dá através das vias aéreas superiores. O Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase - MORHAN,
junto ao Grupo de Pesquisa e Extensão sobre cuidados, práticas sociais e direito à saúde das populações vulneráveis –
GRUPEV, da Universidade de Pernambuco promovem ações de educação em saúde para hanseníase no intuito de orientar a
população e pacientes sobre a doença. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem,
participantes de um projeto de extensão universitária, em ações de educação em saúde para hanseníase. Trata-se de um
relato de experiência de ações de educação em saúde para hanseníase voltada para a população e pacientes, realizadas em
Maio e Junho de 2017, na cidade do Recife, Pernambuco. Durante a ação realizada no mês de maio, no Hospital Otávio de
Freitas, bairro de Tejipió, foi iniciado um debate com o tema “SUS”, com o auxílio de apresentação visual, trazendo a tona os
direitos e deveres dos pacientes dentro do que o Sistema Único de Saúde oferece. Essa ação contou com a presença de dois
extensionistas, três profissionais de saúde e cinco pacientes. Foi possível observar a relevância do empoderamento dos
mesmos acerca de seus direitos e, também, deveres. Na ação executada no mês de junho, na estação de metrô do Recife,
bairro de São José, foi realizada a distribuição de panfletos informativos com o objetivo de provocar o interesse da população
acerca da doença. Foi notado que muitas pessoas procuraram os participantes da ação educativa para tirar dúvidas sobre o
tratamento e a transmissão da hanseníase, sendo realizados esclarecimentos e encaminhamentos de casos suspeitos para
as Unidades Básicas de Saúde mais próximas às suas residências. Ações de educação em saúde para hanseníase são de
extrema importância para a sociedade como um todo, pois elas possibilitam o contato entre pessoas saudáveis, profissionais
de saúde e pessoas acometidas pela doença, promovem a troca de experiências e saberes, e elucidam questões
relacionadas à doença, a fim de ensinar a população quais decisões tomar ao saber que foi acometido pela patologia e seus
direitos e deveres, além de combater estigma que existe a respeito da hanseníase.
Palavras-chaves: educação em saúde, enfermagem, hanseníase

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO ESTRATÉGIA DE ENFRENTAMENTO À
HANSENÍASE NO MUNICÍPIO DO RECIFE-PE, 2018.

Autores

Ariane Cristina Bezerra Silva Martins 1, Sâmmea Grangeiro Batista 1, Morgana Cristina
Leôncio Lima 1, Ana Sofia Pessoa da Costa Carrarine 1, Eliane Germano 1, Jailson de
Barros Correia 1, Maria Eduarda Morais Lins 1, Amanda Queiroz Teixeira 1, Ana Priscila
Duarte de Aguiar 1, Jéssika Mariana Brandão Silva 1, Mônica Sousa de Menezes 1, Tallita
Viana Ferraz 1, Edvaldo Lessa 1

Instituição 1 SESAU - Secretaria de Saúde do Recife (Av. Cais do Apolo, 925, 13° andar. Bairro do
Recife, Recife / PE CEP: 50030-903)
Resumo
A hanseníase é uma doença transmissível, com alto poder incapacitante. O preconceito, o estigma e a falta de conhecimento dos
profissionais de saúde em relação à hanseníase é um desafio ao controle da doença. Foi objetivo deste trabalho desenvolver educação
permanente em saúde como estratégia de enfrentamento à hanseníase no município do Recife. O estudo é descritivo, do tipo relato de
experiência. A estratégia de educação permanente foi desenvolvida em parceria com o Ministério da Saúde e Organização PanAmericana da Saúde como parte integrante das atividades do projeto: “Abordagens inovadoras para intensificar esforços para um Brasil
livre da hanseníase”. As atividades ocorreram de 9 a 13 de abril de 2018, através da atualização teórica sobre o tema com metodologia
expositivo-dialogada, capacitação em serviço para manejo clínico e avaliação do grau de incapacidade e atividades de educação em
saúde na comunidade. Foram treinados em manejo clínico e avaliação do grau de incapacidade 75,8%(555/732) dos profissionais
(médicos, fisioterapeutas, enfermeiros(as) e terapeutas ocupacionais) na teoria e 65,4% (479/732) na prática. Em prevenção do estigma
e da discriminação da hanseníase foram treinados 70,1%(453/646) dos profissionais (agentes comunitários de saúde, psicólogos e
assistentes sociais) na teoria e 79,1% (511/646) na prática. As atividades realizadas incluíram atendimento a pacientes em tratamento,
exame de contatos e/ou suspeitos e educação em saúde na comunidade, através de visita domiciliar, roda de conversa e abordagem
individual. Participaram das atividades práticas (atendimentos) 126 pacientes e 44 contatos e/ou suspeitos de hanseníase. Foram
diagnosticados 20 casos novos de hanseníase, entre esses 4 menores de 15 anos. A educação permanente em saúde através da
aquisição do conhecimento, habilidades e mudanças comportamentais torna-se uma estratégia de formação e reflexão crítica da prática
profissional, possibilitando a transformação e qualificação de ações de cuidado às pessoas atingidas pela hanseníase. Evidenciamos a
importância da formação e qualificação em hanseníase para os profissionais, como forma de impactar as atividades de controle da
hanseníase, em especial o diagnóstico precoce, a realização dos exames de contato, a avaliação do grau de incapacidade e a redução
do preconceito à hanseníase.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A Educação Popular em saúde é uma estratégia que valoriza os saberes prévios da
comunidade, suas realidades culturais para a construção de novos saberes, estimula o diálogo e
participação comunitária, possibilitando uma melhor leitura de realidade social, política e econômica e
valoriza todos os sujeitos sociais nesse processo. A educação popular pode ser uma estratégia efetiva
na desmitificação de algumas crenças populares associadas a hanseníase no imaginário das
comunidades. OBJETIVO: Descrever as atividades realizadas pelo Projeto Educação Popular em

Saúde para Hanseníase nas Comunidades Tradicionais e Terreiros Piauienses nas comunidades
rurais e quilombolas do Piauí. DESENHO DO ESTUDO: Trata-se de um relato de experiência
realizado nas comunidades rurais Nossa Vitória em Teresina; Saco do Juazeiro em São Miguel do
Tapuio, comunidade quilombolas Mimbó em Amarante e Novo Nilo em União realizada pelo
Movimento de Reintegração das Pessoas Acometidas pela Hanseníase (MORHAN); Universidade
Federal do Piauí (UFPI) junto à Federação dos Trabalhadores Rurais do Piauí (FETAG), Secretaria
Municipal de Saúde (SMS), Conselho Estadual de Saúde (CES), a ação foi financiada pela NIPPON
foundation. MÉTODOS: Foram realizadas 5 atividades entre outubro de 2017 a janeiro de 2018 em
quatro comunidades rurais do Piauí. As atividades iniciaram após contato com a FETAG-PI e
autorização das lideranças comunitárias para participação no projeto. Foram realizadas atividades nos
equipamentos sociais da comunidade, iniciou-se com dinâmica de acolhimento seguida de roda de
conversa mediada por profissionais e voluntários do MORHAN. No segundo momento foi realizado
atendimento a essas pessoas junto com equipe da ESF e busca de casos suspeitos. Participaram da
atividade 36 profissionais de saúde, 13 estudantes, 211 pessoas da comunidade. RESULTADOS:
Foram discutidos sobre a transmissão da doença, a importância da adesão ao tratamento e ao auto
cuidado em hanseníase. Surgiu durante a roda de conversa informações equivocadas sobre
hanseníase tais como, a hanseníase é uma mancha branca, transmitida por picada de insetos, doença
no sangue e que não tem cura. Durante o atendimento aos usuários foram encontrados 16 suspeitos e
8 casos confirmados. A roda de conversa mostrou-se como importante estratégia de intervenção na
comunidade.
FINANCIAMENTO: NIPPON Foundation
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Resumo
A fibrose causa danos irreversíveis ao nervo periférico de pacientes com hanseníase, e as células de Schwann (CS) podem
estar diretamente envolvidas visto que o Mycobacterium leprae (ML), o agente etiológico da doença, apresenta um tropismo
por estas células. Considerando que a hanseníase possui diferentes formas clínicas e que os pacientes apresentam
diferentes graus de inflamação e fibrose, se faz necessário avaliar quais mediadores pró-fibróticos, além do TGF-β1,
poderiam contribuir para este processo. O PDGF (fator de crescimento derivado de plaquetas) tem sido identificado como um
dos principais mediadores envolvidos na fibrogênese de diversos órgãos, contudo, são necessários maiores estudos sobre a
relação entre este fator e as doenças infecciosas caracterizadas por fibrose, como a hanseníase. Desta forma, este estudo
tem como objetivo avaliar a possível contribuição do PDGF e de seus receptores na lesão neural da hanseníase no modelo in
vitro com CS humanas da linhagem ST88-14. Até o momento os dados mostraram o TGFβ-1 em sinergismo com o ML como
um possível modulador do PDGF pelas CS. Observamos que as CS produzem constitutivamente PDGF-BB e expressam
seus dois receptores. Detectamos um aumento dos níveis de PDGF-BB no sobrenadante das CS quando estas foram
estimuladas com ML+TGF-β1 nos tempos de 24 horas e 7 dias de incubação. Também observamos que os estímulos TGFβ-1
e ML, isolados ou combinados, induzem a expressão do receptor PDGFRβ após 24 h de estímulo. Contudo, após 7 dias de
cultivo na presença destes estímulos, os níveis deste receptor caem abaixo do controle. Estes resultados sugerem que em 7
dias ocorre a internalização do receptor PDGFRβ devido a longa exposição ao seu ligante (PDGF-BB), ativando então um
mecanismo de feedback negativo nas CS. De maneira geral, os resultados fortalecem a hipótese de que o PDGF seja um
indutor da fibrose neural na hanseníase junto aos efeitos já descritos exercidos pelo TGFβ-1, uma vez que nossos dados
demonstram que o PDGF poderia atuar de forma dependente deste mediador pelas CS ST88-14. Visto que juntos esses
fatores atuam na fibrose, poderemos compreender melhor a patogênese que leva à fibrose e impede a regeneração neural
em pacientes com hanseníase.
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Resumo
Dapsona (DDS) é um fármaco da poliquimioterapia para tratamento da hanseníase e outras doenças. O grupo sulfonamida presente na
molécula de DDS é responsável pela atividade antimicrobiana. As reações adversas a medicamentos (RAM), principalmente distúrbios
hematológicos e neurológicos podem limitar o uso desta droga. Apesar dos mecanismos relacionados aos distúrbios hematológicos
provocados por DDS serem conhecidos, reações no sistema nervoso central (SNC) não são bem descritas. Nos processos
neurodegenerativos, o dano oxidativo tem como uma das causas o acúmulo de ferro nos tecidos neuronais. Nesse sentido, o uso de
antioxidantes como o ácido α - lipóico (ALA) pode auxiliar no combate aos efeitos tóxicos do uso de fármacos como a dapsona. Assim,
avaliar o estresse oxidativo gerados por DDS e sua relação com a neuroinflmação e o efeito do ALA constituem o objetivo deste
trabalho. Para isto, foram dosados TEAC, GSH, TBARS e Ferro no hipocampo de camundongos tratados com DDS na dose de 40 mg /
Kg durante 5 dias e testadas, ainda, doses de ALA em 12,5, 25 e 50 mg / Kg. Os dados obtidos mostram no grupo tratado com DSS,
aumento de TBARS e níveis de ferro. Além disso, TEAC e níveis de GSH apresentaram redução nesse grupo. Os grupos tratados com
ALA apresentaram resultados positivos nos parâmetros de estresse oxidativo, como aumento de TEAC e de GSH, além da diminuição
de TBARS. Níveis de ferro se mantiveram próximos aos valores basais nestes grupos de tratamento. Estes dados reforçam a
importância do monitoramento de RAM por estresse oxidativo no uso de DDS, tanto para distúrbios hematológicos quanto neurológicos.
O efeito positivo de antioxidantes resulta de múltiplos mecanismos, como a indução de defesa antioxidante endógena e quelação de
metais. Neste sentido, ALA demonstrou capacidade de proteção contra os danos oxidativos no SNC. Dessa forma, é possível concluir
que o tratamento prolongado com DDS provoca estresse oxidativo no hipocampo. O dano oxidativo neste tecido pode estar relacionado
às espécies reativas de oxigênio geradas por nível de ferro aumentado no hipocampo. Contudo, o antioxidante ALA protege contra o
estresse oxidativo causado por DDS no hipocampo.
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Resumo
Dapsona (DDS) é um fármaco que faz parte da poliquimioterapia (PQT) no tratamento da hanseníase, atuando como antimicrobiano. A
formação de radicais livres é um efeito do seu principal metabólito, dapsona hidroxilamina (DDS-NOH). Este metabólito está diretamente
envolvido nas principais reações adversas observadas no uso contínuo de DDS. O principal órgão envolvido na biotransformação de
xenobióticos é o fígado, com capacidade de converter compostos lipossolúveis em hidrossolúveis, mais facilmente eliminados pelo
organismo. Porém, devido a sua fisiologia, que envolve a reação com o ferro presente nos hepatócitos, a DDS também se acumula e
permanece por mais tempo no tecido. Este mecanismo pode provocar danos no tecido hepático que, contudo, poderá culminar em
hepatite medicamentosa. Nesse contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o efeito protetor do ácido alfa lipóico (ALA) sobre os
danos hepáticos provocados pela DDS em camundongos, em modelo de pós-tratamento. O estudo foi realizado com grupos de
camundongos que receberam doses de DDS equivalentes ao utilizado na clínica. Dois destes grupos receberam ALA em concentrações
distintas, além da dose prévia de DDS com uma hora de antecedência. O tratamento completo foi realizado em 5 dias e ao final deste
período foram coletadas amostras de sangue e fígado para as análises. Neste estudo, o tratamento com a dapsona induziu dano
hepático, com aumento do aspartato aminotransferase (AST) e de fosfatase alcalina (FA). Além disso, foi observado aumento do
estresse oxidativo, resultante de elevação da peroxidação lipídica, diminuição dos níveis de glutationa (GSH) e redução da capacidade
antioxidante total (TEAC). Estes processos podem estar associados com o acúmulo de ferro hepático no organismo, uma vez que este
metal catalisa a geração de espécies reativas de oxigênio Por outro lado, o pós-tratamento com ALA foi capaz de diminuir os níveis do
AST e FA, além de diminuir peroxidação lipídica e elevar os níveis de GSH e TEAC. Além disso, ALA reduziu nível de ferro hepático
induzida pela dapsona nos grupos tratados com este antioxidante. Dessa forma, é concluído que DDS induz dano hepático, assim como
o estresse oxidativo e nesse contexto, ALA protege e pode reverter danos provocados pelo uso contínuo de DDS. Com isso, ALA
apresenta potencial terapêutico na prevenção de dano hepático que pode ser ocasionado em pacientes em tratamento com fármacos
oxidativos como DDS.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, que tem como agente etiológico o Mycobacterium leprae. Essa
micobactéria tem a capacidade de infectar grande quantidade de indivíduos, mas poucos adoecem. A doença acomete
principalmente pele e nervos periféricos, podendo levar a sérias incapacidades físicas. O Sistema Único de Saúde
disponibiliza o tratamento poliquimioterápico (PQT), recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é a
associação de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina. Essa associação diminui a resistência medicamentosa do bacilo, que
ocorre com frequência quando se utiliza apenas um medicamento, e impossibilita a cura da doença. Contudo, como em toda
terapia farmacológica, pode haver presença de efeitos adversos causados pelo uso desses fármacos. Assim, buscamos
identificar os efeitos adversos mais prevalentes no tratamento da hanseníase, correlacionando-os, ainda, com os principais
fármacos utilizados. Para esse estudo, foi utilizada a base de dados Pubmed. Os termos de pesquisa utilizados foram
"Leprosy", “Treatment”, “Adverse effects” e "Brazil”. Dos 57 artigos encontrados, 13 foram selecionados e 6 artigos
encaixaram-se no perfil pesquisado. Os artigos demonstram que os principais efeitos adversos incluem anemia/queda do
hematócrito, cefaleia, cianose e sintomas gastrointestinais, além de outros efeitos mais raros. Dentre os fármacos utilizados
no tratamento preconizado pelo Ministério da Saúde do Brasil, há fortes evidências que a Dapsona seja a principal
responsável pela maioria dos efeitos adversos nos pacientes, podendo até mesmo prejudicar a continuidade do tratamento da
hanseníase, que costuma ser bastante longo e, portanto, de difícil adesão. Os outros dois fármacos, Rifampicina e
Clofazimina, se mostram com reações de menor frequência e intensidade. Desse modo, mesmo adotando o esquema
terapêutico padrão recomendado pela OMS, deve-se analisar as respostas de cada paciente individualmente ao tratamento,
buscando sempre conciliar um tratamento eficaz e que não tenha tantos efeitos adversos, que, por sua vez, podem prejudicar
a saúde e a qualidade de vida dessas pessoas.
Palavras-chave: Efeitos Colaterais; Hanseníase; Reações Adversas; Revisão; Tratamento.
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Resumo
A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, causada pelo bacilo Mycobacterium leprae, cujo tratamento, a poliquimioterapia (PQT),
é constituído por dapsona (DDS), rifampicina e clofazimina. No entanto, um metabólito de DDS, dapsona-hidroxilamina (DDS-NOH), é
responsável por grande número de reações adversas, como alterações hematológicas (metemoglobinemia e anemia hemolítica). Tais
efeitos induzidos por DDS-NOH são indicativos de alterações no estado redox, que levam ao estresse oxidativo e formação de
metemoglobina (MetHb). Nesse sentido, compostos com propriedades antioxidantes como o α-tocoferol (α-TCF), podem ter importante
papel na redução dos altos níveis de MetHb, bem como conferir proteção aos eritrócitos. Assim, este trabalho tem o objetivo avaliar os
efeitos do α-TCF na redução dos níveis de metemoglobina e sobre o estresse oxidativo induzido pela DDS-NOH em modelo in vitro.
Foram coletadas amostras de sangue total de 12 voluntários sadios para preparar hemácias a 50%, as quais foram incubadas para a
realização dos testes. Assim, as hemácias foram pré-tratadas com DDS-NOH 2,5µg/mL por 60 minutos e, posteriormente, tratados com
α-TCF em diferentes concentrações (5, 10, 20, 50 e 100 µM) por mais 60 minutos. Após a incubação, foram avaliados o percentual de
MetHb; capacidade antioxidante total (TEAC); e parâmetros pró-oxidantes, como Malondialdeído (MDA) e óxido nítrico (NO). Os dados
foram analisados por Análise de Variância (ANOVA), seguido pelo teste de Tukey, considerando significativo o p valor ≤ 0,05. Nossos
resultados mostraram que DDS-NOH causou aumento da formação de MetHb e a adição de α-TCF foi capaz de reverter esses efeitos,
nas concentrações de 10, 20, 50 e 100 5µM. Além disso, DDS-NOH reduziu TEAC, com aumento de MDA e NO, caracterizando
estresse oxidativo. No entanto, α-TCF foi capaz de aumentar TEAC e diminuir os níveis de MDA e NO. Estes resultados corroboram com
muitos estudos que sugerem que α-TCF pode reestabelecer o equilíbrio redox e assim diminuir os efeitos hematotóxicos causados por
DDS-NOH. Assim, concluímos que o α-TCF apresenta propriedades antioxidantes capazes de reverter a oxidação da hemoglobina, além
de aumentar a capacidade antioxidante total no sangue. No entanto, novos estudos são necessários para avaliar os mecanismos de
proteção do α-TCF e assim contribuir com a pesquisa de antioxidantes que apesentem maior efetividade, menor custo e baixa toxicidade
contra efeitos adversos na terapia da hanseníase.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, transmitida pelas vias respiratórias. Em 2016, segundo a Organização Mundial
da Saúde, 143 países reportaram 214.783 novos casos de hanseníase. No Brasil, no mesmo ano, foram notificados 25.218 novos
casos. Se não tratada precocemente, a doença evolui, torna-se transmissível e atinge pessoas de qualquer sexo ou idade, podendo
levar à incapacidades físicas. O tratamento com a poliquimioterapia (PQT) é gratuito e interrompe a transmissão em poucos dias.
Objetivou-se descrever as internações hospitalares por Hanseníase no estado Bahia, através da lista de morbidade (CID-10), no período
de 2008 a 2017, quanto às características sociodemográficas, financeiras e de mortalidade. Estudo epidemiológico, descritivo e
retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de Morbidade Hospitalar (SIH-SUS), do Ministério da Saúde
(MS). Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel 2016. Foram registradas 1657 internações, com
aumento de 10,68% para o período analisado. A região leste do estado deteve 63,4% dos casos, sendo a capital Salvador a cidade com
maior concentração dos casos (59%). O sexo masculino (62,6%), a raça parda (21%) e a faixa etária de 30 a 39 anos (22%) foram as
mais prevalentes. O setor público de saúde correspondeu a 64% das internações. Do total de internações, 83,6% tiveram caráter de
urgência. A duração média do internamento foi de 13,2 dias. O valor total gasto foi R$ 904.402,29, e o médio foi de R$ 545,81 por
internação. A taxa de mortalidade média foi 2,6 óbitos/100 internações. Dos 43 óbitos registrados, 74,4% ocorreram no sexo masculino e
37,2% na faixa etária de 60 a 79 anos. O aumento das internações pode se relacionar ao subdiagnóstico de hanseníase e ocorrência
das reações hansênicas durante ou pós-tratamento com a PQT. A maior frequência no sexo masculina se associa com o menor acesso
aos serviços de saúde e ao diagnóstico tardio nesta população. A frequência maior na população parda pode estar ligada a processos
socioeconômicos históricos, como diferença de acesso e oportunidades. Embora de baixa letalidade, a hanseníase, se não tratada, é
promotora de incapacidade física. Por se tratar de um problema de saúde púbica, faz-se necessária reforçar a busca ativa, atividades de
detecção precoce e vigilância de contatos, no qual contribuem para a quebra da cadeia de transmissão da Hanseníase.
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Resumo
Introdução: A epidemiologia espacial da hanseníase contribui para o aumento da detecção precoce de casos novos, guiando
estratégias de busca ativa em áreas de maior risco de transmissão da doença. Quarenta e três dos 144 municípios paraenses
são hiperendêmicos (30%), como é o caso de Paragominas, cidade localizada a 300km da capital, com população de 110.026
habitantes, que possui taxa de detecção de 58/100.000 hab. Objetivo: Identificar a distribuição espacial dos casos de
hanseníase residentes em Paragominas, Pará. Desenho do estudo/Métodos: Os endereços residenciais dos casos
notificados no período de 2004 a novembro de 2010 foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Paragominas.
Em seguida realizamos o mapeamento dessas residências utilizando aparelho de recepção GPS. Após a coleta de campo, os
dados foram devidamente processados em Sistema de Informações Geográficas QGIS e agregados à camada de setores
censitários do município estudado, fornecidos pelo IBGE. No primeiro momento elaboramos os mapas de distribuição de
casos e da taxa de detecção por setores censitários, também confeccionamos o mapa de calor para a visualização dos
chamados “hotspots”. Para a análise estatística espacial utilizamos o teste I de Moran, local e global, além da varredura
espacial de Kulldorff e o Knox espaço-temporal, utilizando-se os softwares GeoDa, ClusterSeer e PPA. Resultados: Um total
de 1047 casos novos foram notificados no período estudado em Paragominas, 720 foram mapeados na zona urbana.
Observamos uma média de nove casos por setor censitário (min=0; max=33); 76 dos 80 setores censitários urbanos foram
classificados como hiperendêmicos para hanseníase. A análise espacial mostrou a formação de cluster estatisticamente
significante (I de Moran p=0,001; Kulldorff p=0,001; knox p=0,001). O principal cluster está localizado na zona sul da área
urbana do município. Além disso a estatística espaço-temporal mostrou que 83% dos casos tem conexão com algum outro
caso em um raio de 100 metros no período de 3 anos da sua detecção. Discussão/Conclusão: A distribuição espacial dos
casos de hanseníase em Paragominas é heterogênea. Há formação de cluster de casos e esses resultados ajudam a

entender a dinâmica da transmissão da doença no município, além de contribuir no planejamento das ações de controle. São
necessários esforços extras no combate à hanseníase no município, especialmente nas áreas de maior risco de transmissão
da doença.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A Reação Tipo 2 tem como principal manifestação clínica o Eritema Nodoso
Hansênico (ENH). O ENH é uma síndrome inflamatória aguda, que pode ocorrer antes, durante ou
após a Poliquimioterapia (PQT). As principais manifestações são; pápulas, nódulos e placas dolorosas
e tensos ao toque com uma coloração eritematoviolácea. OBJETIVO: Relatar fenômenos reacionais
de ENH, que surgiram durante a PQT. DESENHO DO ESTUDO: Estudo de Caso. MÉTODOS:
Aplicação de TCLE, questionário socioeconômico e realização de exames dermatoneurológicos e de
exames complementares, durante toda a evolução clínica do paciente. RESULTADOS / RELATO DE
CASO: Paciente adentra ao centro de referência apresentando lesões nodulares acastanhadas
hipoestésicas em membros superiores, pápulas disseminadas por todo o corpo e infiltrações difusas
em face. Foram solicitados exames complementares como Biopsia por Punch, que foi positiva para
Hanseníase Virchowiana (HV). O BAAR foi positivo 6+, e fechou-se o diagnóstico de HV, iniciando a
PQT. Seis meses após o início da PQT, paciente retorna, se queixando de astenia, mal-estar, dores
articulares em membros superiores, aparecimento súbito de nódulos edemacidos isolados em face
interna de ambos os membros superiores. A partir do exame clínico fechou-se o diagnóstico de ENH,
e foi instituído a Talidomida, se observando diminuição de tamanho de nódulos. Após três meses
desse surto, paciente retorna apresentando um segundo fenômeno reacional mais severo,
apresentando nódulos eritematovioláceos dolorosos, diversos, em face interna de braços,
acompanhado de febre, mal-estar geral, dores musculares, articulares, adenopatias, além de
neuropatia de ulnar bilateral. Como conduta, se deu o início da Prednisona associada a Talidomida.
No acompanhamento, após um mês de tratamento, foi possível se observou remissão significativa de
nódulos e de neurites associadas. DISCUSSÃO: O paciente em questão apresentou dois episódios
reacionais de ENH durante a PQT, se observando sinais e sintomas típicos, como os nódulos
eritematovioláceos dolorosos, febre, mal-estar, dores musculares e articulares. Se observou que a
segunda reação teve melhora com a introdução de corticoterapia, não ocorrendo mais surtos
reacionais até cessar o tratamento. CONCLUSÃO: O acompanhamento de casos de hanseníase com
fenômenos reacionais como o ENH, é importante para a correta introdução medicamentosa
especifica, visto que essas reações apresentam alto teor incapacitante.
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Resumo
Introdução: O eritema nodoso hansênico (ENH) é um quadro reacional inflamatório mediado por imunocomplexos, de instalação aguda
secundária ao Mycobacterium leprae. Já a síndrome de Sweet (SS) é uma dermatose neutrofílica febril aguda caracterizada pelo
aparecimento de placas eritematosas dolorosas e sintomas sistêmicos. Relato de caso: Mulher, 30 anos, com história de febre
intermitente e lesões cutâneas eritematosas e dolorosas, inicialmente em membros inferiores, com posterior disseminação para
membros superiores, face e tronco há 2 meses. Durante este período, apresentou episódio de artrite em tornozelo direito. Referia
quadro similar há 1 ano, com melhora após dexametasona intramuscular. Relatava uso contínuo de prometazina e medroxiprogesterona.
Ao exame físico apresentava hepatomegalia, dor em hipocôndrio direito, placas eritematosas anelares com centro violáceo associadas a
edema e descamação, distribuídas principalmente nas extremidades com envolvimento de plantas e palmas. Evidenciado ainda
diminuição de sensibilidade tátil em pé direito, sem outras alterações neurológicas. Exames laboratoriais indicavam anemia normocítica
e normocrômica, neutrofilia, elevação de PCR, hipoalbuminemia, alargamento de INR, elevação de transaminases, enzimas
canaliculares e bilirrubinas (às custas da fração direta). Sorologias para sífilis, HIV e hepatites negativas, FAN 1:160 com padrão
citoplasmático, coombs direto positivo. Realizado biópsias de lesões cutâneas e iniciado tratamento com prednisona 1mg/kg, por
considerar quadro clínico sugestivo de SS. Houve melhora clínica e laboratorial significativa em poucos dias do início do corticoide. O
resultado anatomopatológico foi conclusivo para hanseníase multibacilar em reação tipo II, com pesquisa de BAAR positiva para
ocasionais bacilos. Baciloscopias foram positivas para hanseníase (1+). Iniciado poliquimioterapia direcionada à doença. Discussão: O
ENH é caracterizado, mais comumente, por nódulos subcutâneos eritematosos e dolorosos acompanhados de sinais e sintomas
sistêmicos, incluindo febre, artralgia e acometimento hepático. Poucos casos de ENH mimetizando SS são descritos na literatura,
causando dificuldade diagnóstica principalmente naqueles pacientes com hanseníase ainda não diagnosticada. Conclusão: Quadro
clínico de ENH e SS são similares e podem se sobrepor, necessitando de diferenciação pelo histopatológico. Na suspeita de SS em
região endêmica para hanseníase, ENH deve ser investigado.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença crônica e incapacitante, com elevada carga de morbidade. Associada à pobreza
como doença em populações negligenciadas e a condições imunológicas desfavoráveis, podendo desencadear ao longo de
sua evolução e tratamento alterações do estado nutricional, mediante o desequilíbrio entre consumo de alimentos e
necessidades nutricionais. OBJETIVO: Avaliar o estado nutricional e o consumo alimentar de idosos acometidos por
hanseníase em áreas hiperendêmicas no Piauí. DESENHO DO ESTUDO: Estudo transversal descritivo, realizado nos
municípios de Picos e Floriano, Piauí, em 216 pessoas, a partir de 60 anos de idade de ambos os sexos, diagnosticados com
hanseníase de 2001-2014. METODOLOGIA: Foram realizadas avaliações antropométricas; socioeconômicas e de consumo
alimentar, utilizando-se o Índice de Massa Corporal (IMC) e a Circunferência da Cintura (CC); questionário socioeconômico e
de Frequência Alimentar (QFA), respectivamente. RESULTADOS: A maioria dos idosos analisados era do sexo masculino 114
(52,8%) e tinham baixos níveis de escolaridade e renda: 179 (85,2%) possuía o ensino fundamental completo e 171 (79,2%),
renda inferior a 2 salários mínimos. A maioria da população foi caracterizada como eutrófica 90 (41,7%); 75 (34,7%) tinham
sobrepeso e obesidade. A CC foi considerada adequada em 91 (42,1%) pessoas e de risco muito elevado para doenças
cardiovasculares em 76 (35,2%). O consumo alimentar apresentou ingesta regular, frequência a partir de 5x/semana de leite
124 (76,1%) e frutas 104 (52,5%), mas com menor consumo de carnes brancas e vermelhas, legumes e verduras.
DISCUSSÃO: A hanseníase em idosos assume um caráter crítico de comorbidade que pode comprometer o estado
nutricional. A avaliação nutricional nestes casos tem o propósito de identificar distúrbios nutricionais e promover intervenções
que auxiliem na recuperação e/ou manutenção do estado de saúde de indivíduos. CONSIDERAÇÕES FINAIS: A hanseníase
contribui para risco nutricional em contextos de vulnerabilidade socioeconômica e alimentar, tornando estas pessoas
susceptíveis ao surgimento de outras doenças crônicas e possíveis agravamentos do atual quadro clínico. Ressalta-se a
importância de potencializar intervenções de natureza clínica nutricional que repercutam em melhorias do estado geral e da
qualidade de vida, em uma perspectiva da integralidade da saúde.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa constituindo um problema de saúde
pública no Brasil. A implementação de programas que estimulem a disseminação do conhecimento à
cerca da doença são estratégias relevantes no combate à hanseníase. OBJETIVO: Realizar busca
ativa de casos de hanseníase e realizar ações de educação em saúde nas comunidades residentes
em áreas de alto risco em Governador Valadares (GV). DESENHO DO ESTUDO: Estudo Transversal.
MÉTODOS: A população alvo, representada por casos e contatos de hanseníase, foi convidada a
partir de uma campanha intitulada de “Dia da Mancha”. Os participantes foram submetidos ao exame
dermatoneurológico, após o preenchimento de um questionário sociodemográfico. Os casos suspeitos
foram submetidos a exames complementares. Estas atividades aconteceram no âmbito de uma ESF
de um bairro endêmico de GV, com a participação de acadêmicos e profissionais de saúde. Durante a
intervenção foram promovidas palestras abordando temas de prevenção, transmissão e tratamento da
hanseníase. RESULTADOS: Foram atendidos 140 indivíduos, dos quais 107 (76%) do gênero
feminino e 33 (24%) masculino. Foram identificadas 2 famílias (A e B) com casos de hanseníase. Na
Família A, identificamos 2 casos índices de hanseníase e 11 contatos. Na Família B, 1 caso índice de
hanseníase, 14 contatos e 1 caso suspeito. Nos genogramas foram representadas gerações
residentes e não residentes no domicílio, sendo destacado: identificação; idade; relações familiares;
além de eventos como morte, casamentos e separações. Após a coleta de todas as informações os
dados foram inseridos no programa software Wingeno, versão 1.1.2.2. Os casos de suspeita de
hanseníase foram encaminhados para biópsia, histopatológico e BAAR. Identificou-se outras
alterações dermatológicas como Psoríase, Melanose Solar, Leucodermia Gutata, Dermatofitose, Sífilis
e Leishmaniose Tegumentar. DISCUSSÃO: A partir da busca ativa permitiu o diagnóstico clinico de 3
casos novos de hanseníase a partir do exame dermatológico e o encaminhamento de diversos casos
suspeitos para o centro de referência para a continuidade da investigação e do tratamento.
CONCLUSÃO: A estratégia intitulada de “Dia da Mancha”, permitiu diagnosticarmos e levarmos
informações básicas de saúde preventiva e sanitária para essa população. Acredita-se que a cadeia
de transmissão só poderá ser interrompida na medida em que os contatos intradomiciliares de maior
risco forem diagnosticados precocemente.
Palavras-chaves: Hanseníase, Saúde Pública , Educação em Saúde

ESTRATÉGIA DE DESENHO CASO-CONTROLE PARA INVESTIGAR ASSOCIAÇÃO GENÉTICA
NA HANSENÍASE EM UMA POPULAÇÃO ALAGOANA

Autores

Luana Karen Correia dos Santos 1, Susana Paiva Oliveira 1, Everly Santos Menezes 1,
Aldenyeslle Rodrigues de Albuquerque 1, José Victor de Mendonça Silva 1, Walcelia
Oliveira dos Santos 2, Jaqueline Fernandes Lopes 3, Carolinne de Sales Marques 1

Instituição 1 UFAL - Universidade Federal de Alagoas (Arapiraca, AL, Brasil.), 2 CRIA - Centro de
Referência Integrado de Arapiraca (Arapiraca, AL, Brasil.), 3 HEMOAR - Hemocentro
Regional de Arapiraca (Arapiraca, AL, Brasil)
Resumo

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica e que constitui problema de saúde pública no Brasil.
Em 2016 foram registrados em Alagoas 196 novos casos, uma incidência de 8,13/100.000 habitantes.
Um dos fatores que influenciam no desenvolvimento da hanseníase é a genética do hospedeiro,
especialmente marcadores moleculares (SNPs) em genes relacionados a resposta imune. Estudos
populacionais caso-controle constituem uma ferramenta para estimar a associação genética em
doenças infecciosas, permitindo estimar a chance dos indivíduos que possuem um determinado SNP
em desenvolver a hanseníase. O objetivo do trabalho foi desenhar um estudo do tipo caso-controle na
população de Alagoas para avaliar a associação genética na hanseníase. Realizamos um estudo
epidemiológico, retrospectivo, descritivo e quantitativo. A estratégia utilizada para desenhar o grupo de
casos foi o recrutamento de pacientes com hanseníase no Centro de Referência Integrado de
Arapiraca (CRIA), enquanto para o grupo de controles foram recrutados indivíduos saudáveis no
Hemocentro Regional de Arapiraca (HEMOAR). Ambos os Centros concentram indivíduos de vários
municípios do interior de Alagoas. Como resultado, no período de setembro/2017 a janeiro/2018 foram

recrutados 51 pacientes, dos quais 63% foram do sexo masculino, com média de idade de 48 anos
(±17,9) e a maioria na faixa entre 40 e 60 anos. Dos pacientes 55% foram oriundos de municípios
vizinhos e 45% residentes de Arapiraca. Quanto à forma clínica, 65% apresentaram a hanseníase
multibacilar e 15% paucibacilar. Em relação ao grupo controle, foram recrutados 179 indivíduos entre
abril e maio de 2018, com o seguinte perfil: 69,3 % do sexo masculino, 49,7% residentes de Arapiraca
e 46,3% de municípios circunvizinhos. A média de idade dos controles foi de 38 anos (±12,15),
estando a maioria em uma faixa etária de 30 a 40 anos. Na população recrutada, a doença se
distribuiu em uma ampla faixa etária, com maior concentração em homens, tanto de Arapiraca quanto
de municípios vizinhos, o que torna o estudo mais representativo do estado de Alagoas. A distribuição
das variáveis entre casos e controles indica a adequação das amostras recrutadas para o estudo
genético. Conclui-se que a estratégia de desenho caso-controle utilizada foi adequada para a
realização de posteriores estudos genéticos, os quais podem contribuir para um painel de risco para o
desenvolvimento da hanseníase.
Palavras chave: Genética, Hanseníase, Polimorfismos.
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Resumo
A hanseníase é uma patologia determinada pela infecção por Mycobacterium leprae e possui múltiplas forma de apresentação clínica.
Seu espectro de apresentação compreende as formas Indeterminada (HI), Tuberculoide (HT), Dimorfa (HD) e Virchowiana (HV). Dentro
desse espectro, ainda consideram-se as formas Paucibacilar (PB) e Multibacilar (MB), considerados à critério de classe terapêutica .
Tais formas de apresentação possuem forte correlação com variações genéticas determinadas em diferentes grupos e comunidades
epidemiológicas, e, dentro dessas variações, reconhecem-se os polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs) como possíveis
candidatos à heranças genéticas protetoras ou predispositoras à micobacterioses. No seguinte trabalho, objetivou-se determinar a
relação do SNP -308 bp G/A (rs1800629) de TNF-α com as apresentações clínicas das formas PB e MB da hanseníase. Foram
analisados 204 indivíduos portadores da hanseníase quanto ao seu genótipo para o polimorfismo -308 bp G/A de TNF-α e quanto à sua
apresentação clínica (PB ou MB). Foram realizados testes de Χ2 para testar a contigência entre os genótipos do SNP -308 bp G/A e as
apresentações PB e MB (p = 0.43) e entre os alelos A e G do polimorfismo e as apresentações PB e MB (p = 0.56). Os resultados
apontam uma não associação dos genótipos, assim como dos alelos, com as apresentações PB e MB da Hanseníase. Contudo, estudos
mais aprofundados devem ser executados afim de estabelecer o papel do polimorfismo como preditor dependente ou condicionado para
a Hanseníase.
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Resumo
A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa cujo agente etiológico é a bactéria Mycobterium leprae, a qual possui tropismo
pela pele e nervos periféricos, podendo ocasionar deformidades e incapacidades físicas, quando não diagnosticada em tempo
hábil. Em relação a transmissibilidade, essa ocorre através do contato prolongado com o indivíduo acometido pela doença,

principalmente através das vias aéreas superiores¹. No Brasil, há elevada ocorrência de casos novos de hanseníase em
menores de 15 anos, sobretudo no estado de Alagoas. Nesse contexto, a detecção de hanseníase nessa faixa etária traduz
uma tendência endêmica, principalmente em associação com as características socioeconômicas do estado, constituindo um
grave problema de saúde pública². Esse trabalho apresenta como objetivo elaborar um estudo epidemiológico dos casos
novos de hanseníase em menores de 15 anos no estado de Alagoas, notificados no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), entre o período de 2016 e o segundo semestre de 2018. Trata-se de um estudo quantitativo, de caráter
descritivo retrospectivo, cujas informações foram coletadas de acordo com o período pré-estabelecido, considerando o estado
de Alagoas. Os dados foram obtidos por meio eletrônico através do tabulador de dados do DATASUS, designado TABNET, e
posteriormente foram tabulados na ferramenta de suporte Microsoft Office Excel. De acordo com o quantitativo total de casos
novos de hanseníase na faixa etária pré-designada, foram notificados 54 casos, dos quais: 17 ocorreram no ano de 2016, 28
em 2017 e 9 no primeiro semestre de 2018. Em relação aos municípios acometidos, 12 casos ocorreram em Santana do
Ipanema, 10 em Maceió e 4 em Penedo. Os demais munícipios, cujo os dados foram notificados, apresentaram uma média de
1,47 casos novos notificados. Considerando as informações obtidas, analisa-se que 2017 apresentou uma elevada
quantidade de casos novos notificados, em comparação com o ano de 2016. Apesar de possuir um contingente populacional
menor que a capital Maceió, o munícipio de Santana do Ipanema apresentou a maior quantidade de casos, tendência que
reflete as reduzidas condições socioeconômicas da região. Ressalta-se que, os casos novos de hanseníase na faixa etária
analisada apresentam tendências de elevação futura no estado estudado, sendo necessário serviços de saúde eficaz e
profissionais que apresentem educação continuada qualificada e suporte técnico-operacional para o diagnóstico precoce da
doença.
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Resumo
A Hanseníase é uma doença tropical negligenciada (DTN) causada pelo Mycobacterium leprae. O Brasil é o único país do
mundo que não conseguiu alcançar a meta de eliminação da Hanseníase e, em 2016, ocupou o primeiro lugar no ranking de
detecção de casos novos e o segundo lugar quanto ao número absoluto de casos, ficando atrás apenas da índia. O estado da
Bahia ocupa posição intermediária, sendo décimo terceiro entre os estados brasileiros e sexto entre os estados do Nordeste.
Objetivou-se descrever a distribuição temporal e espacial da hanseníase na Bahia entre 2001-2012. Estudo ecológico tendo
como cenário de estudos os municípios da Bahia. Os dados foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação. Foram analisados três indicadores, conforme dispõe a Portaria nº 149/2016 do Ministério da Saúde: taxa de
detecção de casos novos na população geral e na população de 0 a 14 anos/100 mil habitantes e taxa de grau II de
incapacidade física. Foram calculadas as taxas brutas (observadas) e suavizadas (estimadas) pelo modelo bayesiano
empírico local, com o auxílio do software livre Terra View versão 4.2.2 para suavizar os indicadores utilizados. O teste t
Student foi aplicado para comparação das médias dos indicadores observados e estimados. Mapas temáticos foram
confeccionados utilizando o QGIS 2.14.11. Observou-se distribuição heterogênea da doença, com maiores coeficientes no
eixo norte-oeste e região sul. Os três indicadores estimados pelo modelo foram superiores aos observados, sendo que as
taxas de detecção geral e o menor de 15 anos foram significantemente maiores em todos os períodos analisados, dobrando o
número de municípios com alta endemicidade (de 82 para 164) quando comparados os modelos observado e estimado
quanto à detecção geral. As taxas de detecção geral e em < 15 anos estimados foram superiores aos observados em 235
(60,7%) e 209 (50,1%) municípios, respectivamente. Ainda que se observe redução da magnitude da hanseníase na Bahia, os
coeficientes são superiores aos padrões globais de ocorrência da doença. Além disso, o aumento dos indicadores no modelo
suavizado sugere uma quantidade de casos maior do que o contabilizado pelos sistemas oficiais de informação, apontando
para a existência de prevalência oculta da doença. Concluiu-se haver distribuição espacial heterogênea da doença no estado
e evidências de prevalência oculta da doença.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa constituindo um grave problema de
saúde pública no Brasil, com destaque para a região de Governador Valadares e entorno. A vigilância
de núcleos familiares com casos de hanseníase, é uma estratégia relevante para cessar o ciclo de
transmissão dessa doença. OBJETIVO: Acompanhamento da evolução clínica de Garra Ulnar, pré e
pós poliquimioterapia, de indivíduos diagnosticados com hanseníase de um mesmo núcleo familiar.
DESENHO DO ESTUDO: Estudo de Caso. MÉTODOS: Foi realizado o exame clinico de dois
adolescentes gêmeos, filhos e contatos intradomiciliares de casal diagnosticado previamente com
hanseníase. O exame clínico foi composto por avaliação dermatoneurológica, além disso, foi solicitado
o exame parasitológico de fezes, baciloscopia e biópsia. RESULTADOS: No gêmeo do sexo feminino,
se observou mácula hipocrômica e hipoestésica em região cervical posterior e perda de força na
abdução do 5º quirodáctilo bilateralmente, detectando-se uma Garra Ulnar. Na avaliação sensitiva do
membro superior, caracterizou-se presença de alguns pontos do monofilamento violeta, com
sensibilidade protetora diminuída da mão. No gêmeo do sexo masculino, foi encontrada uma mácula
hipocrômica e hipoestésica na mão direita, na estesiometria da mão apresentou pontos violetas e
azuis inferindo uma sensibilidade diminuída, apresentou ainda uma perda de força na abdução do 5º
dedo bilateralmente, apresentando uma Garra Ulnar. Nos membros inferiores, apresentou alguns
pontos pretos de monofilamento caracterizando ausência de sensibilidade. Ambos os irmãos tiveram o
exame parasitológico de fezes positivo para Schistosoma mansoni. DISCUSSÃO: O exame clínico
dermatoneurológico foi decisivo para fechamento do diagnóstico de Hanseníase Paucibacilar
Indeterminada, com presença da Garra Ulnar nos dois gêmeos. A Poliquimioterapia (PQT) foi aplicada
durante 6 meses. Após a realização da PQT, observou-se a melhora na Garra Ulnar de ambos os
gêmeos, com ausência de neurites e parestesias relatadas anteriormente, além de uma redução do
tamanho das máculas. CONCLUSÃO: O acompanhamento de núcleos familiares com hanseníase, é
uma estratégia importante para a identificação de novos casos e para a prevenção de sequelas
decorrentes de neuropatias periféricas, como a Garra Ulnar. Dessa forma, reforça-se a necessidade
de medidas efetivas de controle para a hanseníase, que mesmo sendo uma doença curável apresenta
alto poder incapacitante.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica considerada um grande problema de saúde pública
nos países em desenvolvimento. O Brasil figura como o país mais endêmico das Américas, com 94%
dos casos novos notificados, e o segundo em número de casos no mundo, ficando atrás somente da
Índia. A região Nordeste tem o maior número de casos e o Estado do Piauí ocupa a segunda posição
dessa região e a sétima em nível nacional, sendo considerado um Estado com índices
hiperendêmicos. O objetivo do estudo foi descrever os aspectos epidemiológicos e a tendência
temporal dos casos novos de hanseníase notificados em residentes no estado do Piauí, Brasil, de
2001 a 2017. Trata - se de um estudo descritivo e ecológico de série temporal com dados secundários
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Analisaram-se as tendências
temporais por meio regressão linear segundo sexo, considerando-se p<0,05 e o Intervalo de
Confiança de 95% (IC95%). Foram realizadas análises descritivas das variáveis: ano da notificação,
sexo, faixa etária, forma clínica, modo de detecção, classificação operacional diagnóstico e tipo de
saída. Foram notificados 23.128 casos de hanseníase, sendo a taxa média de detecção no período de
47,1 /100.000 hab. A taxa de incidência variou de 58,8 (2001) para 29,9 (2017) casos por 100 mil
habitantes, apresentando uma redução de 49,1 %. A frequência foi maior no sexo masculino (51,8 %),
faixa etária 40 a 49 anos (16,9 %), modo de detecção por demanda espontânea (49,2 %),
classificação operacional paucibacilar (51,0 %). Quanto à forma clínica, houve predomínio da forma
indeterminada (26,7 %), seguidos da dimorfa (24,1%), tuberculóide (21,4%) e Virchowiana (15,5%). A

maior parte dos casos notificados evoluiu para cura (70,2%). Observou-se tendência decrescente
estatisticamente significativa para o sexo feminino (32,9 %; IC95% -7,0; -1,1%; p=0,009) e sexo
masculino (24,3%; IC95% 1,3; 7,6%; p=0,008). Conclui - se que embora tenha ocorrido um
decréscimo da taxa de incidência, os índices ainda são considerados elevados, mantendo o Piauí
como endêmico. Os dados reforçam a necessidade de ações que proporcionem a vigilância
adequada, diagnóstico e acompanhamento contínuo e sistemático, devendo ser ampliado a oferta de
tratamento nas unidades públicas de saúde e a busca ativa de casos.
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Resumo

A hanseníase ainda é considerada um desafiante problema de saúde pública. É uma doença crônica,
infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae. O Brasil é o segundo colocado
em número de casos absolutos de hanseníase no mundo e responsável pela maior ocorrência na
América notificando, em 2016, 25.218 casos novos. Pernambuco ocupou a 9ª colocação no país em
casos novos, com 27 casos por 100 mil habitantes. Entre os municípios de Pernambuco, Petrolina
destaca-se por ter uma taxa de detecção geral de 56,85 por 100 mil habitantes. Os indicadores
propostos pelo Ministério da Saúde são imprescindíveis, pois podem ser utilizados para auxiliar a
mensuração dos dados relacionados à hanseníase, ajudando a descrever a situação epidemiológica
da doença e acompanhar mudanças ou tendências em um período de tempo. O objetivo do estudo foi
caracterizar a evolução temporal dos casos novos de hanseníase, segundo os indicadores
epidemiológicos e operacionais no município de Petrolina/PE, no período de 2005 a 2014. Trata-se de
um estudo de série temporal, descritivo de corte transversal. Foram analisados os casos novos
residentes de Petrolina/PE, com dados secundários oriundos do Sistema de Informação de Agravos
de Notificação. Foram selecionadas variáveis sociodemográficas, clínicas, três indicadores
epidemiológicos e dois operacionais da hanseníase, calculadas as frequências absolutas, relativas e a
taxa de variação. No período de 2005 a 2014 foram notificados 2.219 casos novos de hanseníase no
município de Petrolina/ PE. Destes predominaram o sexo feminino (53,45%), a faixa etária de 15 anos
a mais (90,90%), a raça/cor parda (58,49%) e a escolaridade da 1ª a 4ª série do ensino fundamental
incompleto (24,06%). Nos dados clínicos destacaram-se a classificação operacional paucibacilar
(51,92%) e a forma clínica dimorfa (38,35%). Nos três indicadores epidemiológicos as taxas de
variação aumentaram. Nos indicadores operacionais a taxa de variação da proporção de contatos
aumentou e na proporção de grau de incapacidade física avaliados no diagnóstico reduziu. Tais
resultados indicam situação de vulnerabilidade do município de Petrolina/PE quanto ao controle da
doença. Sendo reforçados pela circulação do bacilo, transmissão ativa, diagnóstico tardio e o déficit
na qualidade do atendimento e vigilância dos contatos nos serviços de saúde demonstrados nos anos
analisados através dos indicadores epidemiológicos e operacionais.
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Resumo
A formação de Grupos de Autocuidado – GACS para pessoas acometidas pela hanseníase é uma estratégia que vem apresentando
maior enfoque nas últimas duas décadas para o enfrentamento de problemas comuns aos usuários, relacionados principalmente à
prevenção de incapacidade e reabilitação. Estas práticas podem ser evidenciadas em alguns países como Brasil, Moçambique e Etiópia.
Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência vivenciada em um Encontro Nacional dos GACS para a hanseníase em Brasília,
Distrito Federal. Estudo descritivo, qualitativo do tipo relato de experiência. O Encontro Nacional dos Grupos de Autocuidado foi
realizado pelo Ministério da Saúde e aconteceu nos dias 07 e 08 de dezembro de 2017 em Brasília, Distrito Federal. Participaram
profissionais de saúde que coordenam os grupos, pacientes e estudantes. Estavam presentes representantes de 24 estados. Foram
discutidas as principais dificuldades enfrentadas pelos grupos, estratégia global para eliminação da hanseníase, aplicação de escalas e
instrumentos e a elaboração de uma nova cartilha de apoio para grupos de autocuidado. Coordenadores e membros dos grupos
relataram dificuldades em manter o grupo, seja pela diminuição do número dos participantes ou pela falta de novas ideias. Os objetivos
em comum relatados eram fortalecer e implantar GACS, entender escalas e instrumentos e a melhor forma de utilizá-las, novas ideias e
estratégias para reanimar grupos, saber lidar com as demandas, conhecer outros grupos e trocar experiências. Entender dificuldades é
importante para que um grupo possa aprender com o outro e criar, em conjunto, métodos para solucionar estes problemas. Este
momento também foi fundamental para que os coordenadores não se sentissem os únicos a passarem por difíceis demandas, criando
assim boas perspectivas para o futuro. A criação da nova cartilha de apoio aos GACs foi necessária renovar-se a adequar-se às
mudanças e novas demandas, principalmente na presença de pessoas que participam efetivamente dos grupos, os coordenadores e
pacientes. Eventos como esses são importantes para que aconteçam trocas de experiências entre os participantes possibilitando melhor
compreensão sobre funcionamento e implantação de GACs, além de possibilitar novos planejamentos para renovação de práticas.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infecciosa de múltiplos desfechos clínicos, patológicos e imunológicos. Desse modo, realizamos
a quantificação das populações de leucócitos: polimorfonucleares, monócitos, células TCD4+ e TCD8+ e células T
regulatórias (Treg) no sangue periférico de pacientes com hanseníase em todas as formas clínicas, comparando a controles
sadios e avaliamos a expressão da proteína anexina-A1 (ANXA1) nas células epitelióides, histiócitos e no plasma. Foram
selecionados 20 controles sadios e 70 pacientes com hanseníase sendo TT (n=13), BT (n=15), BB (n=13), BV (n=15) e VV
(n=14). Sendo realizado biópsia na lesão e coletada amostras de sangue. Células TCD4+, TCD8+ e Treg foram determinadas
por imunofluorescência. Para a análise dos níveis no plasma, utilizou-se dosagem por ELISA. Os percentuais dos leucócitos
nos pacientes demonstraram que o número de neutrófilos estava reduzido em todos os tipos clínicos, quando comparados
aos indivíduos controles. Os monócitos não sofreram alterações. Nas células TCD4+ houve uma redução nos pacientes TT,
BT e BB. Nas células TCD8+ ocorreu uma redução em TT, BT, BB e BV. Nas células Tregs também ocorreu uma redução em
TT, BT, BB e BV, quando comparado aos controles. Nas células epitelióides nos pacientes das formas TT, BT e BB
evidenciamos por imunofluorescência uma marcação positiva da ANXA1, bem como nos histiócitos em BV e VV. Nos
linfócitos TCD4+ a ANXA1 apresentou uma expressão menor em TT e BT quando comparados em BB, BV e VV. De modo
semelhante, nos linfócitos TCD8+, os níveis de ANXA1 estavam aumentados em BV e VV, quando comparado aos grupos TT,
BT e BB. A redução dos linfócitos circulantes pode ser um indicativo de migração celular decorrente da ativação da resposta
imune, devido à presença de infiltrado celular e de bacilos nesses indivíduos sendo que nem sempre os pacientes
apresentam um estímulo imunológico suficiente para conter o bacilo. Níveis da ANXA1 no plasma indicaram um aumento da
liberação parácrina dessa proteína nos pacientes VV e reduzida em pacientes TT (p<0,001). Se levarmos em conta que a
ANXA1 possui um papel inibidor da ativação celular, poderemos dizer que esses dados são condizentes com uma possível
ação moduladora na resposta inflamatória frente ao processo infeccioso induzido pela Mycobacterium leprae levando a uma
susceptibilidade nos pacientes VV e uma maior contenção do bacilo nos pacientes TT.
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Resumo
O uso da poliquimioterapia (PQT/MB) - rifampicina, dapsona e clofazimina - possibilita a cura da hanseníase multibacilar, porém existem
poucos estudos que forneçam opções terapêuticas diante de reações adversas ao tratamento, ocorrendo insidiosamente e mantendo-se
por um longo período. Este trabalho descreve um caso de reação grave à dapsona, com episódios recorrentes da farmacodermia
mesmo após cessação da medicação. Para isso, foi realizada revisão de prontuário médico, além de estudos bibliográficos do caso em
questão. Paciente feminino, 41 anos, procedente de Carlinda-MT. Em setembro de 2017 foi diagnosticada clinicamente com hanseníase
multibacilar por apresentar neuropatia periférica e espessamento de múltiplos nervos, iniciando PQT-MB. Após quatro meses de
tratamento, procurou o serviço de saúde apresentando astenia, tosse seca, dispneia e febre, sendo internada e recebendo o diagnóstico
de reação medicamentosa por Dapsona. Houve substituição do medicamento por Ofloxacino, com alta após oito dias de internação. No
décimo dia após a alta, evoluiu com lesões por todo corpo, de aspecto bolhoso, com líquido hialino, pruriginosas, hiperemiadas,
descamativas, além de outros sintomas inespecíficos. Permaneceu internada por 42 dias, mantendo o tratamento com PQT-MB em
esquema substitutivo e Prednisona em descalonamento. No mês seguinte a alta, foi encaminhada ao serviço de infectologia, onde
permaneceu internada por 31 dias com suspensão da PQT/MB mantendo extensa farmacodermia com descamação maciça da pele,
incluindo áreas genitais e leitos ungueais, com perda total dos cabelos e sobrancelhas, ressecamento, hiperemia, edema e lesão
infiltrativa dolorosa em língua. Manifestou hipoacusia transitória decorrente de descamação de pele em orelha externa. A paciente cerca
de seis meses após suspensão da PQT/MB ainda recupera-se das reações farmacológicas reentrantes e está em seguimento
ambulatorial para avaliar a reinserção da PQT/MB e acompanhamento de possíveis reações. O esquema usado atualmente para o
tratamento de hanseníase é o mesmo há 78 anos, evidenciando a necessidade de desenvolver drogas mais seguras, com redução dos
eventos adversos, os quais podem levar o paciente a óbito antes mesmo do que o curso natural da doença. Além disso, é imprescindível
que os médicos estejam familiarizados com os possíveis efeitos adversos, suspendendo a droga imediatamente e, assim, diminuam a
morbimortalidade associadas a essas reações, como no caso descrito.
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Resumo

A hanseníase é uma doença que persiste como um importante problema de saúde pública nos países
onde permanece como endêmica. Caracteriza-se como uma doença infectocontagiosa e de evolução
crônica, ocasionada pelo Mycobacterium leprae. O Brasil encontra-se entre os 13 países mais
endêmicos para a hanseníase no mundo e, juntos, estes contribuem para 94% de todos os novos
casos da doença mundialmente. O estado de Pernambuco é considerado com uma endemicidade
muito alta, ocupando o terceiro lugar em número absoluto de casos de hanseníase. Diante do
exposto, o objetivo deste estudo foi analisar a associação entre os indicadores demográficos,
socioeconômicos e de saúde e a taxa de detecção geral da hanseníase nos municípios de
Pernambuco, no ano de 2014. Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo transversal. A unidade de
observação consiste nos 184 municípios e o Distrito de Fernando de Noronha. Foram utilizados dados
secundários provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN da
Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, além de dados demográficos e socioeconômicos
obtidos através de bancos de dados de domínio público. A variável dependente do estudo foi o
Coeficiente de Detecção Geral de Hanseníase (CDG) e o conjunto de variáveis independentes é
composto pelas características socioeconômicas e as características de saúde. Para a análise
estatística, empregou-se a Regressão Linear Multivariada (RLM) para identificar quais variáveis são

estatisticamente significantes, ao nível de 5%. Os resultados apresentaram como variáveis
significativas associadas ao CGH (p<0.05): a taxa de desemprego, a proporção de famílias que vivem
em residências com densidade superior a duas pessoas por dormitório e a presença do Programa
SANAR nos municípios. Os dados demonstram uma relação com a vulnerabilidade social, a um alto
nível de pobreza. A associação com o programa SANAR indica que o programa fez escolhas
acertadas quanto a seleção dos munícipios com indicadores mais elevados, considerando o
quadriênio de 2011 a 2014. Conclui-se então que compreensão dos fatores que estão intrinsecamente
relacionados ao enfrentamento desta doença sinaliza a necessidade de conduzir políticas públicas
multidisciplinares no sentido de intervir efetivamente na realidade social, econômica e sanitária dos
municípios no estado de Pernambuco.
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Resumo
Hanseníase é uma doença infecciosa crônica, de evolução lenta, com um amplo espectro de manifestações clínicas, causada
por Mycobacterium leprae. O estado do Rio Grande do Norte possui áreas com altas taxas de detecção, como a cidade de
Mossoró, com uma taxa de detecção de 39,73 por 100.000 habitantes em 2012. Após a exposição ao bacilo, cerca de 10%
das pessoas evoluem para doença, com apresentações variando do pólo tuberculóide ao pólo lepromatoso. A Organização
Mundial de Saúde classifica a doença de acordo com o número de lesões, os casos com até 5 lesões são classificadas como
paucibacilares (PB), e os casos com mais de 5 lesões, multibacilares (MB). Um terço dos pacientes desenvolvem reações
imunopatológicas, classificadas como tipo I, tipo II e neurite. A evolução pós-infecção com M. leprae é influenciada por fatores
ambientais e pelo repertório genético do hospedeiro. O objetivo do presente estudo foi analisar polimorfismos de nucleotídeo
único (SNPs) utilizando um array contendo 196.524 SNPs (Immunochip) em pessoas expostas ao M. leprae (casos de
hanseníase e comunicantes). Os participantes foram caracterizados a partir da presença de anticorpos anti LID-NDO e
apresentação clínica. A quantidade de anticorpos foi mais elevada em casos MB e aqueles com reação do tipo II. Todos os
participantes foram genotipados com uso de Immunochip. Para análise dos dados de genotipagem foram considerados:
hanseníase vs comunicantes, reação vs não-reação, e taxa de anticorpos anti-LID-NDO. Um total 55 SNPs evidenciaram
associação à hanseníase e ao nível de anticorpos. No grupo hanseníase vs comunicantes, 10 SNPs demonstraram
associação, sendo 3 relacionados a resposta imune (FASLG, TNFS18, EBF1 e ICOSLG), além de um SNP próximo a VDR,
cuja proteína está relacionada com imunomodulação associado a vitamina D3 em monócitos, macrófagos e linfócitos
ativados. No grupo reação vs não-reação foi observada a associação de 30 SNPs, 20 próximos a genes de susceptibilidade a
psoríase, além de um SNP próximo ao gene UBD. Os níveis de anticorpos LID-NDO estava associado a 15 SNPs, um deles
relacionado ao gene THEMIS, que codifica uma proteína com papel regulador na seleção de células T. Dentre os 55 SNPs
associados a um dos fenótipos, 4 se encontram em regiões codantes. Juntos os dados sugerem que a susceptibilidade à
hanseníase e o desenvolvimento de reações hansênicas estão ligados à resposta imune celular e humoral do hospedeiro e
potencialmente poderiam ser modulados.
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Resumo
Hanseníase é uma doença crônica causada pelo agente etiológico Mycobacterium leprae. O Brasil é o segundo país com maior número
de notificações registradas de hanseníase, de acordo com o ranking mundial, perdendo somente para a Índia. As áreas com maior risco
de transmissão são os estados do Mato Grosso, Pará, Maranhão, Tocantins, Rondônia e Goiás, concentrando mais de 80% do total de
casos diagnosticados. A disseminação do M. leprae acontece pelas vias respiratórias, através de secreções nasais, gotículas da fala,
tosse e/ou espirro. Além disso, possui como características clínicas, o aparecimento de manchas avermelhadas na pele e o
comprometimento dos nervos periféricos, fazendo com que haja a perda da sensibilidade nas regiões afetadas. Uma vez não tratada no
seu estágio inicial, a hanseníase pode acarretar em sequelas, como deformidades físicas e incapacidades funcionais. O presente estudo
tem como objetivo analisar os fatores que favorecem a não erradicação da hanseníase no Brasil, através de uma revisão de literatura.
Para este fim, foram realizadas buscas de artigos depositados em bancos de dados on line: Scielo, PubMed e Lilacs, utilizando como
descritores: “hanseníase”, “lepra” e “hanseníase no Brasil”. Foram selecionados 15 artigos de acordo com a temática da pesquisa. Como
resultados, a maioria dos autores relatam que a hanseníase distribui-se de forma heterogênea no território brasileiro, concentrando-se
em áreas no qual fatores socioeconômicos e ambientais são desfavoráveis, devidas as condições precárias de habitação e baixa
escolaridade, sendo observado que em grandes cidades as diferenças manifestam-se entre os espaços intraurbanos, concentrando-se
em locais de maior pobreza. Concluiu-se que para conseguir o controle e possível eliminação da hanseníase é necessário que o país se
desenvolva, visto que ela ainda relaciona-se com a pobreza. Fazendo-se necessário atender as regiões mais carentes, realizando
políticas de saúde com o objetivo de promover qualidade de vida, reduzir vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados a seus
determinantes e condicionantes.
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Resumo
A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, transmitida pelas vias áreas superiores, através do contato
prolongado. O Estado de Pernambuco é endêmico na detecção geral, com 1630 casos e hiperendêmico em menores de 15 anos com
149 casos novos. A formação de grupos de autocuidado para pacientes com hanseníase é uma das estratégias para evitar
incapacidades e promover saúde. Objetivos. Melhora na qualidade de vida para os participantes do grupo de autocuidado, por meio do
emponderamento dos envolvidos no projeto quanto a consciência de risco para a integridade física, proporcionando a troca de
experiência e favorecendo a autonomia. Metodologia. 1. Encontro com os gestores municipais. Nessa etapa, os atores envolvidos
selecionaram as USF participantes do projeto 2. Oficina de Formação. Os profissionais selecionados foram treinados para formar o
grupo municipal.3. Realização do primeiro encontro do Grupo. Etapa onde os pacientes eram acolhidos, bem como os as escalas eram
aplicadas. 4. Monitoramento das reuniões quinzenais do grupo. Monitoramento das reuniões e identificação da necessidade de insumos
de autocuidado para os pacientes. 5. Avaliações Finais. Etapa de avaliação e impacto da estratégia. Resultados e Discussões. A
Formação inicial do grupo, contou com a presença de 6 pacientes e decorreu durante os anos de 2016 á 2017. No entanto, durante o
processo, novos casos foram identificados, inclusive a partir dos contatos, gerando um número final de 18 pacientes participantes. A
escala de Salsa, evidenciou melhoria na qualidade de vida, com redução das limitações, apresentando um salto de 50% para 72,2% de
pacientes sem limitações. No indicador de participação social, pacientes que se relataram sem restrições à participação, foram de 66,6%
para 88,8%. A Escala de autoestima demonstrou que pacientes com autoestima elevada/normal foram de 61,1% para 88,8% no decorrer
dos encontros. O resultado da avaliação de Grau, evidenciou aumento de pacientes apresentando GI 0, migrando de 33,3% para
61,1%. Conclusões/considerações finais. Essa experiência evidencia que o trabalho no território, em parceria com organizações sociais
e setores diversos das instituições públicas de saúde, é capaz de ser efetivo, quando existe a corresponsabilização e que ações de
sensibilização de equipes de saúde e comunidade são de extrema importância para o controle da hanseníase.
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Resumo

Introdução: A hanseníase ainda constitui um problema de saúde pública no Brasil, apesar das
estratégias dirigidas ao seu controle. A análise de tendência da hanseníase no país torna-se
fundamental para compreender e comparar os indicadores epidemiológicos da doença, devido à
magnitude de transmissão da micobactéria, acometendo, inclusive, crianças. Objetivo: Analisar a
tendência temporal dos coeficientes de detecção de casos novos da hanseníase em crianças
(menores de 15 anos) e a proporção de casos novos nesta população, no Brasil, de 2001 a 2015.
Desenho de estudo: Estudo ecológico de tendência temporal. Métodos: Casos novos em crianças
foi coletado do Sistema de Informação de Agravos de Notificação e as estimativas populacionais do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os coeficientes foram calculados segundo preconizado
pelo Ministério da Saúde, utilizando-se do software Stata 15.1. A análise temporal foi realizada através
do Joinpoint Regression Program 4.0.4. Resultados: Foram notificados 46.448 casos de hanseníase
em crianças no país. A média do coeficiente de detecção de casos novos em crianças foi de 6,13/100
mil habitantes, com tendência temporal crescente no intervalo de 2001 a 2004, porém não significativo
(APC= 5,71; IC95%: -0,4 a 12,2; p=0,06), com declínio no período subsequente, sendo significante de
2004 a 2010 (APC= -7,42; IC95%: -10 a -4,8; p=0,00) e não significativo entre 2010 e 2015 (APC=
-1,3; IC95%: -4,6 a 2,1; p=0,39). O coeficiente médio da proporção de casos novos em menores de 15
anos foi 7,5%. Houve um aumento entre 2001 e 2005 (APC= 1,09; IC95%: -1,5 a 3,8; p=0,35),
redução significativa entre 2005 e 2011 (APC= -2,46; IC95%: -4,5 a -0,4; p=0,02) e um aumento não
significativo de 2011 a 2015 (APC= 2,65; IC95%: -0,8 a 6,2; p=0,10). Discussão: Os valores dos
coeficientes avaliados no estudo são considerados altos pela Organização Mundial da Saúde. A
proporção de casos em crianças mostrou-se crescente a partir de 2011 e esse dado pode ter relação
com a estratégia de combate à hanseníase neste público por meio da auto avaliação de imagem
realizada nas escolas. Conclusão: Ambos os indicadores apresentaram uma tendência de
decréscimo de casos novos de hanseníase em crianças. São necessários mais investimentos
direcionados à capacitação aos profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde sobre
identificação da hanseníase em crianças, principalmente nos estados e nos municípios onde a doença
é endêmica.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, parasita intracelular
obrigatório. Trata-se de uma micobactéria que infecta principalmente a pele e os nervos periféricos, especificamente células
de Schwann. Este bacilo, álcool-ácido resistente em forma de bastonete, é transmitido principalmente pelas vias áreas
superiores por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com uma pessoa doente sem tratamento.
Esta doença é considerada uma das mais antigas da humanidade, com datação de 600 a.C., porém ainda muito vigente,
sendo de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação obrigatória. A revisão de literatura foi
realizada no primeiro semestre de 2018. Para tal, foram utilizados os dados da Secretaria do Estado de Pernambuco, do
boletim do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. Segundo o último boletim epidemiológico do ministério
da saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2016 foi reportado o quantitativo de aproximadamente 215 mil
casos de hanseníase a nível mundial, o que representa uma taxa de detecção de 2,9 casos por 100 mil habitantes. Já em
território nacional, foram notificados mais de 5 mil novos casos, perfazendo uma taxa de 12,2/100 mil habitantes. Onde,

Pernambuco se destacou como área hiperendêmica, por possuir uma taxa de incidência de aproximadamente 26/100 mil
habitantes. Com isso, o estado se coloca entre as principais áreas endêmicas do país, ficando em nono lugar (nível nacional)
e em terceiro lugar (nível regional). Fato esse que gerou o desenvolvimento de um programa global de combate a Hanseníase
(2016-2020) pela OMS, que tem como principal objetivo reduzir a carga da doença. O programa desenvolvido se baseia em
três níveis: (a) fortalecimento do controle e da parceria governamental, (b) o combate da hanseníase e suas complicações, e
(c) o enfrentamento da discriminação com promoção da inclusão social. Muito embora a prevalência da hanseníase a nível
nacional ainda esteja alta, o Brasil como o segundo país com maior frequência de hanseníase no mundo, as estratégias
adotadas já vêm apresentando resultados, demonstrando a redução dos novos casos a cada ano. Sendo assim, o trabalho
multidisciplinar entre os profissionais de saúde deve continuar, dividido nos três níveis (promoção, prevenção e tratamento),
dando a devido importância a cada um deles.

Palavras-chave: Epidemiologia; Hanseníase; Prevalência.
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Resumo
Resumo
Introdução: O diagnóstico tardio, os eventos adversos da Multidrogaterapia, os quadros reacionais, o tratamento prolongado,
a irregularidade, o abandono do tratamento e as recidivas constituem-se fatores possivelmente associados à resistência do M
leprae às drogas utilizadas no esquema. Objetivos: Com esse estudo nos propomos a verificar e caracterizar o perfil clínico e
epidemiológico da não responsividade clínica, dos quadros reacionais, da recidiva e a associação à Resistência à MDT por
mutações do M leprae em rpoB, gyrA, gyrB, folp1. Desenho do estudo: Corte Transversal. Metodologia: Foram incluídos os
pacientes com recidiva, quadros reacionais persistentes ou recidivantes, tratamento prolongado e responsividade clínica
deficitária. Foram coletados dois fragmentos de biópsia do local de uma ou mais lesões suspeitas de atividade, sendo um
encaminhado para exame histopatológico e o outro para inoculação no coxim plantar de camundongos, com o objetivo de
avaliar a susceptibilidade às drogas Dapsona, Rifampicina e Ofloxacina. Foi considerada multiplicação bacilar significante o
índice de ≥ 100.000 bacilos/pata. Resultados principais: Como resultado do sequenciamento não foram observadas mutações
em locus sabidamente associados à resistência em rpoB, folp ou gyrA. Em 14,9% (7 casos) foram observadas mutações em
outros códons, tendo 1 paciente apresentado 4 mutações em Códons 121, 36, 58 e 90 da gyrA; 2 pacientes apresentaram 2
mutações em Códon 443 e 470 do gene rpoB e em Códons 100 e 111 da gyrA; e 4 pacientes apresentaram apenas 1
mutação em Códons 443 do gene rpoB; em Códon 459 do gene rpoB; em Códon 93 do gene gyrA e em Códon 88 da gyrA.
Discussão: As mutações em rpoB, folp ou gyrA estão associadas à resistência à MDT em Hanseníase, portanto, devem ser
investigadas de forma rotineira, mas, se há déficit na resposta clínica e baciloscópica, em detrimento da presença ou não
dessas mutações reconhecidas, não se pode afirmar que não há resistência à MDT, devendo-se redobrar os esforços no
sentido de procurar outras mutações em Códons ainda não reconhecidamente e comprovadamente associadas à Resistência
em Hanseníase. Conclusão: É fundamental que pessoas com doença causada por cepas identificadas como resistentes
sejam monitoradas em seu tratamento com a utilização de drogas efetivas, além de monitoramento dos comunicantes com
vias a identificar precocemente doença com bacilos resistentes.
Palavras-Chave: Hanseníase; Resistência a drogas; Mycobacterium leprae
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Resumo

Introdução: O diagnóstico tardio, os eventos adversos da Multidrogaterapia, os quadros reacionais, o
tratamento prolongado, a irregularidade, o abandono do tratamento e as recidivas constituem-se
fatores possivelmente associados à resistência do M leprae às drogas utilizadas no esquema.
Objetivos: Com esse estudo nos propomos a verificar e caracterizar o perfil clínico e epidemiológico
da não responsividade clínica, dos quadros reacionais, da recidiva e a associação à Resistência à
MDT por mutações do M leprae em rpoB, gyrA, gyrB, folp1. Desenho do estudo: Corte Transversal.
Metodologia: Foram incluídos os pacientes com recidiva, quadros reacionais persistentes ou
recidivantes, tratamento prolongado e responsividade clínica deficitária. Foram coletados dois
fragmentos de biópsia do local de uma ou mais lesões suspeitas de atividade, sendo um encaminhado
para exame histopatológico e o outro para inoculação no coxim plantar de camundongos, com o
objetivo de avaliar a susceptibilidade às drogas Dapsona, Rifampicina e Ofloxacina. Foi considerada
multiplicação bacilar significante o índice de ≥ 100.000 bacilos/pata. Resultados principais: Como
resultado do sequenciamento não foram observadas mutações em locus sabidamente associados à
resistência em rpoB, folp ou gyrA. Em 14,9% (7 casos) foram observadas mutações em outros
códons, tendo 1 paciente apresentado 4 mutações em Códons 121, 36, 58 e 90 da gyrA; 2 pacientes
apresentaram 2 mutações em Códon 443 e 470 do gene rpoB e em Códons 100 e 111 da gyrA; e 4
pacientes apresentaram apenas 1 mutação em Códons 443 do gene rpoB; em Códon 459 do gene
rpoB; em Códon 93 do gene gyrA e em Códon 88 da gyrA. Discussão: As mutações em rpoB, folp ou
gyrA estão associadas à resistência à MDT em Hanseníase, portanto, devem ser investigadas de
forma rotineira, mas, se há déficit na resposta clínica e baciloscópica, em detrimento da presença ou
não dessas mutações reconhecidas, não se pode afirmar que não há resistência à MDT, devendo-se
redobrar os esforços no sentido de procurar outras mutações em Códons ainda não
reconhecidamente e comprovadamente associadas à Resistência em Hanseníase. Conclusão: É
fundamental que pessoas com doença causada por cepas identificadas como resistentes sejam
monitoradas em seu tratamento com a utilização de drogas efetivas, além de monitoramento dos
comunicantes com vias a identificar precocemente doença com bacilos resistentes.
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Resumo
A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa incapacitante causada pelo Mycobacterium Leprae, que está
diretamente relacionada com condições precárias de vida, situação essa encontrada no sistema prisional brasileiro.
Este fato, torna a população encarcerada altamente vulnerável. Dentre os fatores que favorecem a disseminação do
patógeno entre os detentos estão as condições insalubres, celas superlotadas e úmidas. Sua transmissão se dá
através da secreção das vias aéreas de pacientes bacilíferos e está relacionada com o convívio prolongado. Este
trabalho é um estudo descritivo e transversal de dados coletados em mutirão para detecção de hanseníase no Centro
de Ressocialização de Cuiabá, MT, penitenciária masculina do Carumbé, em fevereiro de 2018. Foi realizada palestra
educativa sobre sinais e sintomas de hanseníase para eleitos como promotores de saúde. Foram atendidos 100
pacientes dos 2.400 detentos institucionalizados em consultas de anamnese e exame dermato-neurológico
simplificado. Destes, 12 pacientes apresentaram alterações térmica, dolorosa ou tátil e/ou espessamento neurais
com ou sem neurite. Após consentimento livre e esclarecido, tiveram suas biópsias coletadas. O material foi fixado
(paraformaldeído a 4%) e corado em hematoxilina e eosina para análise histopatológica, e Fite-Faraco para análise de
BAAR. O grupo consistia em indivíduos com média de 34 anos de idade, 91% eram negros, 100% continham
alteração de sensibilidade e lesões (em média 4) tipo pápulas hipocrômicas por todo o corpo, a maioria localizadas
na região posterior, com espessamento de 3-8 nervos periféricos. Os resultados da análise histológica indicaram

presença de infiltrado celular e granuloma em todas as lesões, porém, apenas 80% dos pacientes apresentavam
positividade para M. leprae. Foi constatado a classificação operacional multibacilar em todos os casos, 20%
reacionais. Em retorno ao presídio, o tratamento poliquimioterápico multibacilar foi instituído aos pacientes
diagnosticados. Deste modo, podemos indicar que os detentos transmitem a hanseniase não só dentro do sistema
prisional, mas também para a população externa, através das visitas conjugais e do livramento dos presos
multibacilares sem tratamento. Portanto, é importante reforçar implementações de programas terapêuticos, medidas
preventivas e educativas específicas dentro do sistema prisional.
Palavras-chaves: hanseníase, sistema penitenciário, diagnóstico
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Resumo
A hanseníase é a moléstia infecciosa causada pelo Mycobacterium leprae, cuja predileção é a pele e nervos periféricos.
Caracteriza-se por alta contagiosidade e baixa morbidade. Acredita-se que a transmissão seja através da inalação dos bacilos
após contato íntimo e prolongado de indivíduos suscetíveis com pacientes bacilíferos. Paciente D.M.F., masculino, 41 anos,
procedente de Campina Grande-PB. Portador de HIV, diagnosticado em 2008, em uso regular da TARV e de CD4 em 513 em
22/02/2017. Apresenta lesões eritematosas e ferruginosas em pele em placas, nodulares, indolor, sem base infiltrada,
generalizado, iniciadas em 2015. Realizou biópsia de pele da face medial do braço direito em outubro de 2015, que concluiu
como dermatite crônica inespecífica. Evoluiu com parestesia leve em membros superiores e aumento do número de lesões. A
baciloscopia da linfa colhida em lobo de orelha (março de 2017) foi positiva para o bacilo de Hansen. Então, foi solicitada
revisão da lâmina da biópsia colhida em 2015, sendo realizada a coloração específica para bacilos ácido-álcool resistentes
positiva, mostrando tratar-se de hanseníase multibacilar. Após início do esquema antimicrobiano, o paciente apresenta
melhora progressiva dos sintomas. O nosso paciente apresentava-se com a forma virchowiana tardia, já com lesões
eritematosas, ferruginosas e espessadas, nodulares por todo corpo, poupando coluna vertebral, axilas e inguinais, próprio
desta fase. Alguns casos foram descritos sobre a coinfecção entre hanseníase e HIV, mesmo assim a interação entre eles
ainda não está bem compreendida. Não se pode afirmar que o HIV altere de alguma forma a evolução dessa micobacteriose.
Alguns autores relatam que a associação leva a um predomínio de reações do tipo eritema nodoso em casos virchowianos ou
de neurites. No entanto, ninguém fez referência a mudanças na evolução da doença ou sobre a resposta terapêutica.
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Resumo
A hanseníase, também conhecida como Lepra e Mal de Hansen, é considerada uma das patologias mais antigas, com registros de
casos há mais de 4000 anos. É uma infecção crônica granulomatosa cujo agente etiológico é o bacilo Mycobacterium leprae, uma
bactéria álcool-ácido resistente que infecta nervos periféricos, principalmente cutâneos. O diagnóstico é realizado pelo médico através
de avaliação clínica constituída por testes como o de sensibilidade e força motora. O objetivo do estudo foi analisar os diagnósticos
tardios de hanseníase na cidade de Maceió por meio da observação dos casos de detecção da doença em portadores já com algum
grau de incapacidade decorrente da patologia. Trata-se de um estudo transversal, realizado através da obtenção de dados no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação, utilizando os casos novos de hanseníase no período de 2015-2017. Os resultados
encontrados foram: 50 novos casos de pacientes com hanseníase em 2015 com algum grau de incapacidade já instalada no momento
do diagnóstico, o que representa 52% do total de casos novos no mesmo ano. No ano seguinte, em 2016, essa porcentagem
apresentou-se como 43,4%, quando observaram-se 33 novos diagnósticos de pacientes já sequelados. Já em 2017, a porcentagem cai
para 38,75%, quando detectou-se 31 casos novos com incapacidades. A avaliação clínica do grau de incapacidade física na hanseníase
indica a presença de lesão neural causada pelo M. Leprae, sendo possível identificar o paciente com grau zero, quando não possui
deficiência decorrente da doença no momento do diagnóstico e grau um ou dois quando já há alguma deficiência como presença de
deformidade física. Assim, é uma avaliação importante para indicar quando o diagnóstico da hanseníase é precoce, pois, nesse caso,
em geral, o paciente não apresenta incapacidade física. O contrário ocorre com o diagnóstico tardio, que traz consequências como

deformidades físicas de mãos, olhos, pés, limitações no trabalho e vida social do paciente, que acarreta perdas econômicas e traumas
psicológicos. Conclui-se, portanto, que ainda há na cidade de Maceió inúmeros diagnósticos tardios de hanseníase, uma vez que os
números de portadores de incapacidades associadas a doença no momento do diagnóstico são alto. Logo, temos um problema de
saúde pública, sendo necessário que se analise possíveis falhas de ações governamentais de detecção, prevenção e tratamento da
doença.
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Resumo

A Hanseníase é uma doença milenar, de grande relevância em Saúde Pública, causada pelo
Mycobacterium leprae, é infectocontagiosa e de alto poder incapacitante, pode afetar a pele e os
nervos periféricos; quando não diagnosticada precocemente e tratada adequadamente pode provocar
lesões e incapacidades físicas nos olhos, nos membros superiores e inferiores. É uma doença de
notificação compulsória, que requer um acompanhamento de 6 a 12 meses ou mais de tratamento,
curável, porém, ainda envolta por um estigma que foi criado ao longo do tempo. O objetivo desse
estudo é descrever as características dos casos de Hanseníase do município de Juazeiro do Norte de
2008 a 2017. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de natureza quantitativa e utiliza dados
secundários do Sistema Nacional de Agravos – SINAN. De 2008 a 2017, foram notificados 1.120
casos de hanseníase, desses, 1.007 são casos novos, representando 90% dos casos. O ano que teve
maior número de notificações foi o ano de 2010, com 140 notificações, porém a média de casos por
ano foi de 112 casos. Quanto ao sexo dos pacientes, 54% é do sexo masculino, a faixa etária mais
acometida, representando 26% dos casos, está entre os pacientes de 50-64 anos, num intervalo de 3
a 83 anos, valendo, ressaltar que < de 15 anos representam 6% dos casos. Na variável escolaridade,
25% das fichas não foram preenchidas e 51% dos pacientes possuem o ensino fundamental
incompleto. A raça, 5% não foi preenchida, 61% são pardos. Quanto à forma clínica, 5% estão sem
classificação e 38% apresenta a forma tuberculóide. Quanto a saída, 87% por cura, 5% por abandono
e 5% permanecem em branco. O grau de incapacidade no diagnóstico, 57% apresentou grau zero,
6% não foram avaliados e 9% esse campo não foi preenchido. Na cura, 42% apresentaram grau de
incapacidade zero, 2% não avaliaram e 39% das fichas está sem preenchimento, comprometendo a
análise dessa variável. Quanto a classificação operacional do tratamento, 52% realizaram tratamento
Paucibacilar e 48% multibacilar. Conclui-se que a Hanseníase em Juazeiro do Norte teve uma média
de 112 casos por ano, evidenciando a alta endemicidade da doença no período, havendo a
necessidade de intensificar as ações de controle no tocante ao diagnóstico precoce, tratamento e
acompanhamento adequados, alimentação oportuna no SINAN e estratégias de prevenção e
promoção da saúde.
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Resumo

HANSENÍASE: PERCEPÇÃO DO PACIENTE FRENTE AO DIAGNÓSTICO
R.G.M1*, S.V.J2, A.N3 * relator

1,2,3Universidade Federal de Mato Grosso
A milenar doença hanseníase, denominada durante muitos séculos por lepra, ainda traz arraigada ao
seu nome, o preconceito e discriminação. O Brasil hoje é o segundo país em número casos de
Hanseníase, ficando apenas atrás da Índia. Objetivou-se verificar a percepção do paciente em relação
ao diagnóstico da hanseníase. Estudo do tipo descritivo, de natureza qualitativa. Participaram 10
pacientes em tratamento multibacilar os dados foram coletados no segundo semestre de 2017 na
Unidade Básica de Saúde em Sinop, no estado de Mato Grosso, através da entrevista
semiestruturada. Para análise utilizou-se análise de conteúdo. As categorias estabelecidas foram às
implicações na autoestima do paciente após o diagnóstico de hanseníase; percepção do paciente
frente ao diagnóstico de hanseníase e mudanças nas condições socioeconômicas provenientes da
hanseníase. Diante dos resultados obtidos, constatou-se que o estigma ainda existe e mostra-se mais
resistente do que a própria doença. Vencer o preconceito social, inclusive dos próprios usuários dos
serviços de saúde, é o grande desafio associado à hanseníase. A hanseníase foi, por muito tempo,
incurável e mutiladora. Atualmente, os usuários em tratamento sabem da cura da doença, ressaltando
a necessidade de um longo tratamento, e que após o seu início, o portador não é mais transmissor.
Apesar de ser uma doença que tem tratamento e cura a hanseníase é uma doença que provoca
estigmas e exclusão. Isso se deve, principalmente, ao fato de se constituir uma doença milenar,
rodeada de histórias e preconceitos na antiguidade. Diante dos resultados obtidos, verifica-se que
hanseníase é percebida como uma doença ruim, que causa tristeza, medo, vergonha e discriminação
social. Muitos foram discriminados pela própria família e por pessoas próximas por serem portadores
de hanseníase. A ocultação da doença é uma realidade no contexto estudado e evidencia a
necessidade de orientações e esclarecimento sobre a transmissão e tratamento da Hanseníase.
Palavras chave: Hanseníase; Assistência à saúde; Preconceito.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, causada pela bactéria
Mycobacterium leprae. Representa uma condição com alto potencial incapacitante, sobretudo em
áreas de maior vulnerabilidade social. Na região nordeste a doença ocupa importante posição
nacional em número de casos, incluindo o estado de Alagoas. Esse estudo teve como objetivo
descrever as características clínicas dos pacientes diagnosticados com hanseníase no município de
Arapiraca- AL entre os anos de 2005 a 2016. Foi realizado um estudo epidemiológico retrospectivo
descritivo, dos casos notificados de hanseníase no município. Foram utilizados dados secundários de
notificação da doença obtidos a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
do Ministério da Saúde em parceria com o Centro de Referência Integrada de Arapiraca (CRIA). Os
dados de forma clínica da hanseníase foram tabulados e analisados de forma descritiva em gráficos e
tabelas. Entre os anos de 2005 a 2016 foram notificados pelo SINAN 445 casos novos de hanseníase
em Arapiraca- AL. Quanto à forma clínica, foi observado que 27,4% (n=122) dos pacientes apresentou
a forma tuberculóide, 26,5% (n=118) apresentou a forma dimorfa, 13,9% (n=62) a forma virchowiana e
12,5% apresentou a forma indeterminada. Quanto à classificação operacional, 51% (n=227) dos casos
eram multibacilar e 49% (n=218) eram paucibacilar. A maioria dos pacientes não apresentou nenhum
grau de incapacidade (247/55,5%), ainda assim, 36,5% (n=163) apresentou grau I ou II de
incapacidade física. No momento do diagnóstico 49,2% (n=219) dos pacientes apresentaram de 2 a 5
lesões, 23,8% (n=106) apresentaram lesão única e 19,5% (n=87) apresentaram mais de 5 lesões. Os
dados à respeito da forma clínica e da classificação operacional revelam que a maioria dos pacientes
foram diagnosticados numa fase mais avançada da doença, refletindo diagnóstico tardio. O percentual
de pacientes com incapacidades físicas é um indicador do impacto da doença e o número de lesões
está diretamente associado com sua forma clínica mais grave, estando relacionado também com a
ocorrência de incapacidades nos pacientes. As informações observadas apontam que tem ocorrido o
diagnóstico tardio da doença e atraso no início do tratamento, destacando a importância de ações

voltadas para a prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e vigilância dos contatos domiciliares, a
fim de contribuir com a redução do número de casos de hanseníase no município.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Fatores de risco, Hanseníase
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Resumo

A Hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada por Mycobacterium leprae, considerada um
grave problema saúde pública mundial, de acordo com Ministério da Saúde, em 2006, foram (43.642)
casos novos, a taxa de prevalência por 10 mil habitantes foi (1,41), em 2016 temos uma nova situação
epidemiológica, (25.218) casos novos e uma de taxa de (1,10). O objetivo do estudo foi analisar os
casos de hanseníase notificados na região do Sertão do Pernambucano, Brasil, entre os anos de 2007
a 2017. Foi realizado um estudo de série histórica observacional do tipo transversal, no intervalo de
tempo de 2007 a 2017. Os dados foram tabulados em um banco de dados com auxílio do recurso
Tabelas e Gráficos do Excel 2010. Os cálculos foram realizados através dos programas Tabnet e
Tabwin do Ministério da Saúde. A análise descritiva dos dados envolveu as variáveis
sociodemográficas: número de casos, sexo, raça. No período investigado o número de casos de
hanseníase foram 440 casos, 261 por 100 mil habitantes, o maior percentual foi para o sexo feminino
(57%), todavia, a predominância no sexo feminino está relacionada a facilidade de acesso da mulher
nos serviços de saúde, aumentando número de notificação da doença, o maior percentual foi da cor
parda (62%) o aparecimento da doença na raça parda está relacionado ao Brasil ter forte
miscigenação. Percebe-se que o perfil desse estudo diverge com os dados epidemiológicos do Brasil,
onde se tem destaque para sexo feminino. Dessa forma é necessário investimentos da vigilância
epidemiológica, para que os profissionais de saúde possam realizar diagnóstico e tratamento precoce
para que haja prevenção da doença de forma imediata.
Palavras-chaves: Epidemiologia, , Hanseníase, notificação, prevenção, saúde pública
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Resumo
O diagnóstico da hanseníase é essencialmente clínico. Os casos de maior complexidade devem ser encaminhados para as referências
secundárias. Em 2015, o Ministério da Saúde lançou a Nota Informativa Nº 51 que recomenda investigar os casos suspeitos de
resistência medicamentosa da hanseníase. O objetivo do estudo foi implantar um Grupo de Trabalho (GT) para discussão de casos
clínicos complexos e investigação de resistência medicamentosa da hanseníase, no município do Recife, PE, 2015-2018. No ano de
2015 foi implantado o Grupo de Trabalho que permanece em funcionamento até o momento, sendo realizado a partir de reuniões
sistemáticas. A equipe multiprofissional (médico, enfermeiro, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional e/ou técnica de enfermagem) da
referência secundária seleciona os casos que serão discutidos. Os pacientes são convidados a participarem da reunião. As discussões
acontecem com a participação de atores chaves, como: Coordenação do Programa Municipal de Controle da Hanseníase (PMCH),
Programa Sanar Recife, coordenadores distritais de hanseníase, profissionais das referências secundárias e das unidades de saúde
básica, representantes de setores de apoio diagnóstico e rede assistencial municipal, Programa Estadual de Controle da Hanseníase
(PECH) e Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN. O grupo discute os casos selecionados com objetivo de definir as condutas
terapêuticas e a necessidade da investigação da resistência medicamentosa. Como resultados das reuniões tivemos a elaboração da
Nota Técnica Nº 22 da SEVS PE de 27 de janeiro de 2017, que estabeleceu o fluxo de envio das amostras para testagem de resistência
medicamentosa em hanseníase no estado de PE e a elaboração do Fluxograma para investigação da resistência medicamentosa da
hanseníase no município do Recife. Foram realizadas até o momento 17 reuniões e 23 coletas para investigação de resistência
medicamentosa. Até o momento 15 resultados foram recebidos, sendo todos negativos. A implantação do Grupo de Trabalho foi uma
experiência exitosa, trazendo uma nova estratégia de discussão de casos clínicos e investigação de resistência medicamentosa no
município do Recife. Além disso, promove apoio técnico e melhoria na organização do processo de trabalho das unidades de referência
quanto ao manejo dos casos, investigação da resistência medicamentosa da hanseníase e da relação de referência e contra referência
entre os profissionais da atenção básica e referências secundárias.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pela Mycobacterium leprae, afeta tecidos e
nervos periféricos, os principais sintomas são manchas, pápulas e nódulos brancos, vermelhos ou
marrons com perda da sensibilidade. Apresenta imbróglio negligenciamento por diversas esferas. O
Brasil é o segundo país com maior incidência de hanseníase no mundo com 25.218 casos novos
registrados em 2016, com registro de 12/100 mil habitantes infectados. As deformidades ocasionadas
pela infecção são possíveis indicativos de diagnóstico e tratamento tardios. A educação em saúde
promovida pela Atenção Primária é uma estratégias de promoção e prevenção da saúde e possui
solidez para maior disseminação do tema e conhecimento horizontalizado a cerca do tendente
problema de saúde pública vigente. O objetivo deste trabalho foi revisar na literatura a eficácia das
ações de educação em saúde na escola para o enfrentamento da hanseníase. Trata-se um estudo
descrito, do tipo revisão de literatura. Foi feita a busca dos descritores Hanseníase e saúde escolar
nas bases de dados Scielo e Lilacs, com achado de 45 artigos e teses entre 2008 e 2018, após
filtragem selecionou-se 11, incluídos aqules que responderam a pergunta nortedora: ‘Importância de
ações de educação em saúde na escola sobre a hanseníase?’, e excluídos os que não responderam a
mesma. Ao analisar os estudos, detectou-se as ações do PSE estão sendo direcionadas para
professores e alunos menores de 15 anos. Os mesmos antes das intervenções apresentavam
conhecimento deficitário sobre a hanseníase, sua transmissão e complicações, sendo comum o relato
de preconceito e isolamento dos portadores dessa infecção. Quanto ao uso dos formulários de

autoimagem receberam feedback positivo de detecção de novos casos e de casos já existentes
desconhecidos da Atenção Primária. A hanseníase atinge todas as idades, no entanto o foco das
ações em crianças e adolescentes auxiliam na identificação perfil epidemiológico atual, devido a
detecção de novos casos contraídos recentemente e tentativo de interrupção da cadeia de
transmissibilidade. Notou-se que escola é um espaço importante para a detecção e prevenção da
hanseníase e agravos, visto que os indivíduos deste ambiente são importantes disseminadores de
informações, alertando para a sociedade os problemas decorrentes da hanseníase. Logo, faz-se
necessário intensificar as ações com os professores para que junto com os profissionais de saúde
sejam promotores de saúde.
Palavras-chaves: Atenção Primária à Saúde, Hanseníase, Serviços de Saúde Escolar, Vulnerabilidade social
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Resumo
Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, que pode ocasionar incapacidades quando não diagnosticada
precocemente. A alta taxa de casos de hanseníase entre crianças menores de 15 anos no Brasil indica transmissão contínua
dentro da comunidade. O diagnóstico precoce, o tratamento e a prevenção são ações prioritárias para bloquear a transmissão
da hanseníase, reduzir incapacidades e deformidades, assim como desconstruir o medo e o preconceito em relação à
doença. Objetivo: Analisar a ocorrência de incapacidade física em menores de 15 anos, afetados pela hanseníase, no
município de São Luís-Maranhão. Desenho do estudo: Estudo epidemiológico, analítico, retrospectivo e quantitativo.
Métodos: Utilizou-se um banco de dados de um projeto maior intitulado “Aspectos epidemiológicos, clínicos e imunológicos
da hanseníase em menores de 15 anos no Município de São Luís-Maranhão”. A pesquisa foi realizada no período de
dezembro de 2016 a novembro de 2017. Os dados foram coletados por formulário semiestruturado contendo variáveis
sociodemográficas e clínicas. Os dados foram organizados no programa EPI-INFO versão 7 e para análise da associação
entre as características sociodemográficas e clínicas com o grau de incapacidade física utilizou-se o teste Qui-quadrado.
Resultados: Das 133 crianças e adolescentes diagnosticadas com hanseníase, a maioria era do sexo masculino (50,4%), de
raça parda (71,4%), faixa etária de 11 a 14 anos (52,6%), com ensino fundamental incompleto (39,1%). Quanto as variáveis
clínicas, a maioria foi classificada como multibacilar (58,6%), forma dimorfa (49,6%) e sem incapacidades físicas (89,0%). 12
crianças (8,7%) apresentaram algum grau de incapacidade física. As características que apresentaram associação
significativa para incapacidades foram: raça parda (p=0,0001), forma clínica dimorfa (p=0,0001), modo de entrada outros
reingressos (p=0,037) e número de lesões cutâneas de 6 a 10 lesões (p=0,0098). Discussão: A maioria das crianças era do
sexo masculino, forma dimorfa, com idade entre 11 a 14 anos. O grau zero de incapacidades físicas representou o maior
quantitativo da pesquisa, entretanto, os mesmos devem ser alertados para a possibilidade de ocorrência de futuros sintomas.
Conclusão: O diagnóstico da hanseníase ainda é realizado tardiamente, devido à detecção das classificações multibacilares
e forma clínica dimorfa marcantes, além da presença de crianças com incapacidade física no momento do diagnóstico.
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Resumo
Sendo a hanseníase uma das doenças infectocontagiosas mais antigas da humanidade, inúmeras hipóteses já foram descritas a
respeito de sua chegada ao Brasil e de como este tornou-se o pais com a segunda maior incidência da doença no mundo. A hanseníase
é uma doença causada pela Mycobacterium Leprae transmitida através do sistema respiratório superior, atingindo principalmente as
células da pele e as células nervosas, causando os típicos sintomas da doença. Esse artigo trata-se de um estudo descritivo, com dados
obtidos no SINAN (Sistema de Informação de Agravo de Notificação) e SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), disponíveis no

Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Além de literaturas nas bases do Scielo e PubMed.
No período de 2008 a 2018 foram notificados 956 casos de hanseníase na capital alagoana, 91,57% dos casos registrados em todo
estado. Sendo que entre os anos de 2008 e 2010 foram notificados 104 casos, em 2011, 166, já 2012 foi o ano com maior incidência,
sendo constatado 179 casos, contra 173 de 2013 e 165 de 2014. Entre os anos de 2015 e 2018 foram registrados 169 casos, uma
queda de 305,9% se comparada aos 3 anos anteriores. Os resultados obtidos evidenciam uma considerável queda de hanseníase na
capital alagoana, porém permanecendo com elevadas taxas de infecção. Tal situação deve-se a inúmeros fatores, entre eles, a falta de
informação, conhecimento, início tardio do tratamento e carência de políticas públicas destinados à doença. As péssimas condições de
saúde em que Maceió se encontra, não oferece um serviço assistencialista adequado para a prevenção e diagnóstico da doença,
levando ao início tardio do tratamento. Nesse viés, apesar dos sintomas serem extremamente característicos, o pensamento errôneo de
que a hanseníase já foi erradicada, faz com que as pessoas mesmo apresentando os sintomas, não pensem em uma infecção pela
Mycobacterium leprae, contribuindo para a propagação da bactéria e aumento no número de casos. Atualmente, Maceió não possui
ações de saúde destinadas à erradicação da hanseníase. Portanto, torna-se necessário uma intervenção governamental eficaz para
erradicar essa doença ainda muito presente no convívio da população maceióense. Para isso, propagandas e ações realizadas para
orientar a população acerca da hanseníase e seus sintomas são fundamentais, além de um maior investimento em saúde pública
contribuindo para um diagnóstico e tratamento eficientes.
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Resumo
Introdução: O Programa de Controle da Hanseníase (PCH) é a principal estratégia no Brasil para consolidação de ações de
acompanhamento dos municípios endêmicos, utilizando a avaliação dos indicadores de saúde como forma de mensurar a
magnitude do problema e os progressos alcançados pelo programa. Objetivo: Avaliar os indicadores de qualidade das ações
e serviços de saúde do PCH em capital hiperendêmica no Brasil. Desenho de estudo: Pesquisa de avaliação de serviços de
saúde. Métodos: Pesquisa avaliativo-descritiva, realizada em todas as instituições de saúde que operacionam o PCH no
município de São Luís - MA. A população de estudo foram todos os casos novos de hanseníase notificados no ano de 2012.
Os dados foram coletados por meio das fichas de notificação do SINAN, livro de registro e prontuários de pacientes
notificados em 2012. Utilizou-se os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde para avaliar os indicadores
operacionais. Resultados: No ano de 2012 foram notificados 1.055 casos e 3.310 contatos de hanseníase. Os indicadores
classificados como “Precário” foram: proporção de cura (42,5%) e proporção de contatos examinados de casos novos de
hanseníase (29,1%). A proporção de casos curados com grau de incapacidade física avaliado na alta foi classificada como
“Regular” (82,5%). Os indicadores classificados como “Bom” foram proporção de casos de hanseníase em abandono de
tratamento (3,4%) e proporção de casos novos com grau de incapacidade avaliado no diagnóstico (94,6%). Discussão: Os
indicadores considerados “Precários” podem indicar que as ações não estão sendo realizados de maneira efetiva e resolutiva,
contribuindo para a manutenção dos altos índices da endemia no município. Dessa forma, pode-se afirmar que a capacitação
dos profissionais de saúde para o manuseio, detecção, acompanhamento e monitoramento dos casos de hanseníase, desde
o diagnóstico até a completude do tratamento, com o menor grau de incapacidade física possível, é fator determinante para o
sucesso das ações desenvolvidas para o controle da doença. Conclusão: Conclui-se que o PCH no município de São Luís
não vem atuando de maneira satisfatória, visto que dois dos cinco indicadores responsáveis por avaliar a qualidade das ações
e serviços prestados pelos profissionais de saúde à população foram classificados como “Precário” e um classificado como
“Regular”, sugerindo uma deficiência na qualidade do acompanhamento e monitorização dos casos até a completude do
tratamento.
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Resumo

Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que a hanseníase no Brasil ainda é um
preocupante desafio a ser resolvido. Embora seja uma doença que apresenta baixa taxa de letalidade,
a hanseníase é uma das principais causas de incapacidades físicas, sendo que a maioria destas têm
a sua origem nos episódios inflamatórios agudos próprios das reações hansênicas. Os pacientes que
apresentam essas reações são, muitas vezes, medicados com corticoides em doses
imunossupressoras. A longo prazo, este tipo de terapia, além de outros problemas, torna os pacientes
susceptíveis a infecções por outros patógenos. Estas coinfecções, mesmo que subclínicas, podem
desencadear novas reações hansênicas, dificultando o tratamento e aumentando os riscos de lesões
incapacitantes. As bartonelas são patógenos negligenciados de distribuição mundial, que causam
bacteremia cíclica, potencialmente assintomática, podendo evoluir para manifestações graves. O
objetivo principal deste trabalho foi avaliar a prevalência da infecção por Bartonella spp. em pacientes
que apresentavam reações hansênicas subentrantes de difícil controle há pelo menos seis meses.
Para isso foram analisadas amostras de sangue de 20 destes pacientes usando a combinação de
vários métodos microbiológicos (cultura líquida de enriquecimento e sub-cultura sólida) e moleculares
(PCR convencional, PCR nested e PCR em tempo real). Também foram avaliados, usando os
métodos moleculares, fragmentos cutâneos parafinados dos pacientes que haviam sido biopsiados no
serviço e tinham tecido disponível para o estudo. Dos 20 pacientes analisados nove (45%)
apresentaram positividade para infecção por Bartonella spp. e em três pode-se isolar Bartonella
henselae. Doze pacientes tinham tecido parafinado disponível para análise e quatro foram positivos
para B. henselae. Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que infecções por Bartonella spp.
devem ser incluídas na lista de infecções que potencialmente contribuem para o desencadeamento de
reações hansênicas subentrantes de difícil controle e que tecido parafinado pode ser uma alternativa
para o diagnóstico retroativo da infecção por estes agentes.
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Resumo
A Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder
incapacitante, que demanda ações estratégicas para sua eliminação ou redução. Em 2013, o Ministério da Saúde lançou a Campanha
Nacional de Hanseníase, para escolas municipais e estaduais, com alunos na faixa etária de 05 a 14 anos. O presente relato tem como
objetivo descrever a estratégia de intersetorialidade utilizada durante a Campanha Nacional de Hanseníase, realizada entre os escolares
no município do Recife/PE no período de 2013 a 2016. Trata-se de um relato de experiência, feito através de uma pesquisa documental,
consulta a planilhas de monitoramento e a informantes-chave participantes da operacionalização desta estratégia. Inicialmente realizouse a articulação entre as Secretárias Municipais de Saúde e de Educação para identificação das escolas participantes. Foi realizada
adesão à campanha junto ao Ministério da Saúde e definida uma coordenação municipal da campanha e técnicos responsáveis pela
coordenação das ações nos territórios, denominados de pontos focais. Estes identificaram unidades de saúde de referência para o
desenvolvimento das atividades de educação em saúde nas escolas e busca ativa de casos novos a partir do uso da ficha de
autoimagem para triagem de casos suspeitos de hanseníase entre os escolares. Estabeleceu-se o monitoramento sistemático do
desenvolvimento das ações pela coordenação municipal da campanha. No período analisado, por ano, cerca de 130 escolas e 22.000
alunos participaram da campanha. Observou-se um aumento da proporção da devolução da ficha de autoimagem e triagem, entre os
anos 2013 e 2016, passando de 48,9% para 82,6%, respectivamente. No período foram diagnosticados 4 casos da doença. A
realização da campanha de hanseníase no âmbito escolar é uma estratégia de detecção precoce de novos casos da doença nessa
população. Integrar o setor saúde e educação potencializa as ações de enfrentamento a doença e amplia a perspectiva para o cuidado
em saúde, como dever de todos. Conclui-se que a Campanha Nacional de Hanseníase nas escolas é uma estratégia de integração
entre as Secretárias de Saúde e Educação, visando à prevenção e detecção de novos casos de hanseníase, fortalecendo as ações de
saúde na comunidade escolar.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A Hanseníase é uma doença negligenciada causada pelo Mycobacterium leprae. O Brasil é o primeiro do
mundo em prevalência e concentra o segundo maior número de casos do mundo. OBJETIVO: Analisar a distribuição espacial
da hanseníase no estado da Bahia entre 2001-2015 e a associação entre a sua ocorrência e os indicadores sintéticos de
desempenho socioeconômico municipal, de vulnerabilidade social e de desigualdade de renda. DESENHO DO ESTUDO:
Estudo ecológico misto. MÉTODO: Variáveis dependentes: coeficiente de detecção na população geral e na população menor
de 15 anos e a taxa de grau II de incapacidade física. Variáveis independentes: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
e suas dimensões (longevidade, educação e renda), Índice de Vulnerabilidade Social e suas dimensões (infraestrutura
urbana, capital humano e renda e trabalho), Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal e suas dimensões (educação, saúde
e emprego e renda), Índice de Performance Socioeconômica (educação, saúde e economia e finanças), Gini e Theil-L. Foram
utilizadas a modelagem bayesiana, estatística de Moran Global e Local, regressão multivariada e regressão espacial.
Aprovado pelo CEP nº2.212.723/2017. RESULTADOS: Os maiores coeficientes de detecção de casos novos na população
geral e em menores de 15 anos concentraram-se no eixo norte-oeste e na região sul do estado. Já as maiores taxas de grau
II de incapacidade física estão concentradas nas regiões norte, nordeste e sul. Apenas o Índice de Performance
Socioeconômica (IPESE) na dimensão Economia e Finanças compôs o modelo final de regressão espacial dos coeficientes
de detecção geral e em menores de 15 anos. Os municípios com os índices mais elevados possuíam também os maiores
coeficientes de detecção (p<0,001). DISCUSSÃO: A distribuição heterogenia e a concentração nas regiões citadas podem
refletir os processos históricos de ocupação dessas áreas, com intenso fluxo migratório. Os mais altos coeficientes nos locais
os melhores indicadores deve-se a maior oferta de serviços de saúde. CONCLUSÃO: A Hanseníase apresenta padrão
espacial heterogêneo no estado da Bahia, sendo o indicador IPESE Economia e Finanças o único com potencial explicativo
da doença. Em áreas endêmcias, as boas condições de vida influenciam no diagnóstico da doença, facilitando-o.
Palavras-chaves: hanseníase, epidemiologia, mycobacterium leprae, saúde pública
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Resumo
O sucesso do tratamento com a Poliquimioterapia (PQT) em hanseníase é inegável e proporcionou uma redução expressiva
no número de casos novos reportados anualmente no mundo. Apesar disso, a resistência antimicrobiana (RAM) em
hanseníase ainda é preocupante, especialmente com o aumento do relatos de cepas multiresistentes em diferentes regiões
no mundo, incluindo o Brasil. Dados recentes da rede de vigilância da RAM em hanseníase, conduzida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS), relatam a detecção molecular de resistência à rifampicina em todos os continentes, tanto em
recidivas quanto em casos novos da doença, sendo o Brasil e a Índia os países com maior número de casos reportados.
Dessa maneira, o objetivo desse estudo foi identificar casos de resistência às drogas que compõem a PQT em pacientes
atendidos na rotina da Fundação Alfredo da Matta (FUAM) nos anos de 2012 a 2017. Biópsias de pele dos casos suspeitos de
recidiva e falência terapêutica foram encaminhadas ao Laboratório de Biologia Molecular da FUAM para detecção de
mutações associadas com a RAM. A metodologia empregada consiste na detecção de mutações, por sequenciamento de
DNA, em locais específicos do DNA do M. leprae, denominados “regiões de determinação de resistência à droga” (DRDR),
nos genes folpI, rpoB e gyrA, associadas com a resistência à dapsona, rifampicina e ofloxacina, respectivamente. Foram
analisadas um total de 173 amostras de biópsia de pele, sendo 66 (38,1%) recidivas. Foi observada mutação no gene rpoB
em 1 (0,6%) amostra do total analisado. Este resultado também foi observado para o gene folpI, com 1 (0,6%) amostra
mutada. Ambos os casos foram observados em pacientes com recidiva da doença e histórico de tratamento irregular.
Nenhuma das amostras analisadas apresentou mutações no gene gyrA, associadas com a resistência à ofloxacina. Esses
resultados demonstram que a RAM não é um problema grave nessa população analisada, no entanto, reforçam a
necessidade do monitoramento e ampliação do número de amostras analisadas, incluindo amostras de casos novos, para que
se possa ter uma real dimensão do problema.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobcterium Leprae que atinge pele e
nervos podendo levar a incapacidades. O Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase – MORHAN, é uma entidade sem fins lucrativos que possui núcleos por todo o Brasil.
Suas atividades são voltadas para busca da erradicação da doença e luta pela garantia de direitos das
pessoas atingidas pela mesma. Em Pernambuco, um grupo formado por pacientes e ex-pacientes,
estudantes, professores e profissionais de saúde vem trabalhando como voluntários promovendo
ações de mobilizações comunitárias, educação em saúde e discussões que incentivam o os
envolvidos a buscarem pelos seus direitos. O objetivo desse trabalho é relatar ações em prol do
combate à hanseníase realizadas pelo Morhan nos últimos 3 anos. Este estudo é descritivo de caráter
qualitativo, sendo realizado no município de Recife e região metropolitana, no período de janeiro de
2016 a Junho de 2018. O Morhan realizou as ações com o apoio da NHR Brasil, Nippon foundation e
Prefeitura de Recife. Primeiramente realizou-se o levantamento de ações necessárias para realização
e confeccionados cronogramas de atividades, a segunda etapa foi execução do planejamento e
discussões dos resultados obtidos. Foram realizadas ações de: visitas a serviços de saúde, ações de
educação em saúde, busca ativa de casos, oficinas de direitos e deveres dos usuários para pacientes
de Grupos de Autocuidados – GACs, formação de lideranças para o MORHAN e participação em
eventos científicos para divulgação do movimento. As visitas aos serviços de saúde são uma forma de
sensibilizar profissionais sobre a causa da hanseníase e mostrar-se como parceiros para realização
de atividades. Ações de educação em saúde são primordiais para a disseminação da informação
sobre a doença, esclarecimento de dúvidas e incentivo para as que as pessoas sejam multiplicadores
de conhecimento. A busca ativa de casos contribui para a detecção precoce, quebra de cadeia e
maior chance de cura da doença. Oficinas de direitos e deveres propiciam um espaço de discussão e
troca de conhecimentos, proporcionando maior empoderamento dos usuários para buscarem seus
direitos. A formação de lideranças para o MORHAN oportunizou o resgate de voluntários e incentivo
de novas pessoas abraçarem a causa. A participação em eventos científicos é essencial para divulgar
o movimento, mostrando-se presente em todos os espaços e apresentando os trabalhos realizados.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, um bacilo intracelular, que é transmitido
pelo contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com uma pessoa doente sem tratamento. Entender os
mecanismos imunorregulatórios da doença é fundamental para a compreensão de processos como os que envolvem
micronutrientes específicos, como a vitamina D, que contribui na modulação da resposta imune do hospedeiro contra o
patógeno. Este estudo investigou 70 amostras de soro de 15 pacientes recém-diagnosticados (Tzero) com hanseníase
(21,4%) e 19 após 6 meses (T6m) de tratamento poliquimioterápico - PQT (27,2%), 15 controles saudáveis (21,4%) e 19
contatos domiciliares (30%) pareados pela idade e sexo, atendidos em um Centro de Referência em Dermatologia Sanitária
em Belo Horizonte, Brasil. Para o estadiamento dos níveis séricos de 25-hidroxivitaminaD por CLAE, antes e após seis meses
de PQT, os valores de corte utilizados foram ≤20ng/mL e 20-30ng/mL e definidos como deficiência e insuficiência,
respectivamente. Os resultados mostraram baixos níveis séricos de vitamina D para todos os grupos estudados e não foram
encontradas diferenças significativas (p<0,05) entre as medianas de Tzero=12,83ng/mL (9,27-54,37); T6m=15,94ng/mL
(13,67-42,74); controles saudáveis=10,97ng/mL (8,40-19,04) e contatos domiciliares=9,65ng/mL (6,87-47,78). Nenhuma
correlação estatística foi observada entre a deficiência de vitamina D e as demais variáveis de sexo, idade, classificação
operacional, formas clínicas, índice baciloscópico ou sorologia para o ML-Flow, embora a maioria dos indivíduos (62,3%)
tivesse apresentado 25OHD sérica abaixo de 30ng/dL. A hipovitaminose D é um distúrbio muito comum em países em
desenvolvimento segundo a Organização Mundial da Saúde, embora não seja esperada para pessoas saudáveis de países
cuja incidência solar é regular durante todo o ano. Não observamos impacto da PQT sobre os níveis de vitamina D dos
pacientes analisados, isso pode ser devido à suplementação de vitamina D concomitante ao uso da medicação. Por outro
lado, a suplementação recomendada pode não estar sendo suficiente para elevar os níveis de vitamina D nestes indivíduos. A
alta prevalência de deficiência de vitamina D combinada com o uso constante de medicamentos que levam a perda de
micronutrientes pode desempenhar influência negativa para o prognóstico da doença e a manutenção de processos
inflamatórios dependentes de vitamina D na hanseníase.
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Resumo
A hanseníase, doença infecto contagiosa cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, progride lentamente e manifestase por meio de sinais e sintomas dermatoneurológicos. Em 2014 foram detectados 213.899 casos mundialmente, 94%
estavam em 13 países. Brasil, Índia e Indonésia detém 81% desses casos. Nas regiões norte e nordeste brasileiras, há áreas
de importância epidemiológica. Vitória de Santo Antão, município da zona da mata Pernambucana, apresentou em 2015
indicadores preocupantes em menores de 15 anos, cuja detecção foi de 5,99/100.000 habitantes, classificada muito alta pela
Organização Mundial de Saúde. A articulação entre saúde/ educação em ações de educação em saúde sobre hanseníase,
contribuirá na detecção precoce e direcionamento nos casos positivos.
O estudo propõe utilizar técnicas de
geoprocessamento, para identificação da proximidade entre unidades básicas de saúde e escolas municipais, em áreas de
maior densidade de casos de hanseníase. Trata-se de um estudo transversal exploratório realizado com dados secundários
do Sistema de Informação de Agravos Notificáveis para casos notificados de 2007 a 2016, Vitória de Santo Antão/PE. Foram
encontrados 304 registros, e 285(93,75%) entraram no processo analítico. A unidade de análise utilizada foi o logradouro,
georreferenciado pela distribuição dos eventos no ponto próximo equidistante da linha imaginária entre o término e final do
logradouro, por meio do aplicativo de uso livre Google Earth Pro versão 7.1.5.1557. A localização das escolas e unidades
básicas de saúde seguiram o mesmo processo, a partir de listas atualizadas, fornecidas pelas Secretarias de Educação e de
Saúde. Para a análise espacial, com a produção de indicador geográfico para mensuração de riscos potenciais de casos de
hanseníase, com a produção da “Densidade de Kernel”, foi utilizado o aplicativo Terraview versão 4.2.2. Foram identificadas
três áreas com maior densidade de casos, todas na zona urbana do município: 1) uma USF, sem escola próxima; 2) uma USF
e duas escolas; 3) uma USF e uma escola. A maior concentração de casos nas áreas urbanas, segue o padrão nacional,
sugestivo de alta transmissibilidade. Os setores saúde/educação podem contribuir na redução da subnotificação e melhorar o
monitoramento dos casos. Este estudo mostra que o geoprocessamento é uma ferramenta importante para a promoção da

saúde com ênfase na relação unidade básica de saúde/escola no sentido de potencializar a vigilância em saúde da
hanseníase.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae, que tem alta infectividade e
baixa patogenicidade. O tratamento preconizado pela Organização Mundial da Saúde desde 1970 é realizado por meio da administração
de antibióticos combinados, a poliquimioterapia (PQT), que é constituída por rifampicina, dapsona e clofazimina, com administração
associada. Dessarte, este trabalho objetiva verificar se há garantia de oferta da poliquimioterapia nos municípios assistidos pelo
Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) no interior do Ceará. Trata-se de um estudo de corte transversal com médicos bolsistas
do PMMB que atuam em 30 municípios das macrorregiões de saúde Cariri e Centro Sul do Ceará, através de questionário padronizado
confeccionado por supervisores e tutores do PMMB. A coleta ocorreu em março 2017. Responderam ao questionário 190 médicos (88%
do total de médicos), sendo 181 (83,8%) questionários preenchidos corretamente. 172 médicos responderam que há garantia da oferta
das cartelas de pqt para os casos de paucibacilar e multibacilar, 4 que não há e 5 não responderam a este item. Em relação ao local que
o paciente as recebe a pqt, 129 responderam que eram as unidades básicas de saúde (UBS), 14 no centro abastecimento farmacêutico,
4 em domicílio, 13 em outros locais e 9 não responderam a este item. Em relação ao profissional da UBS responsável pela entrega e
fiscalização da dose supervisionada mensalmente 12 disseram ser o médico; 99 o enfermeiro; 44 o médico e o enfermeiro; 6 o médico,
o enfermeiro e a agente comunitário de saúde (acs); 3 a acs; 5 outros e 8 não responderam a este item. 159 referiram haver garantia de
encaminhamento para o centro de referência quando necessário. A hanseníase, pela cronicidade e necessidade de atenção contínua,
requer um planejamento dos serviços de saúde para seu controle enquanto endemia. O tratamento é realizado em regime ambulatorial,
nas unidades básicas de saúde. Deve ser assegurado, obrigatoriamente, tratamento adequado a todos os doentes por parte dos
serviços públicos de saúde. No presente trabalho 95% dos médicos afirmaram haver garantia da pqt para os pacientes, 2,3% negaram e
2,7% não responderam. Os resultados mostram que, como preconizado pelo MS, há garantia de tratamento para a maioria dos
pacientes com hanseníase no interior do Ceará. No entanto, ainda nãos se conseguiu atingir 100% de efetividade no controle.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, que se manifesta por sinais e sintomas dermatoneurológicos, com
lesões na pele e nos nervos periféricos. Relatar a experiência de atividades relacionadas ao autocuidado com ênfase na prevenção de
incapacidades em hanseníase, em um Grupo de Autocuidado-GAC. Estudo descritivo, observacional, do tipo relato de experiência
realizado por estudantes de enfermagem inseridos no “Grupo de pesquisa e extensão sobre cuidado, práticas sociais e direito à saúde
de populações vulneráveis” GRUPEV. O relato de experiência foi realizado no período entre março até junho. As reuniões do GAC em
hanseníase acontecem duas vezes ao mês no Hospital Otávio de Freitas. Os participantes são profissionais de saúde, estudantes de
enfermagem da Universidade de Pernambuco e pessoas acometidas pela hanseníase, em tratamento e pós-alta. Durante as oficinas
utilizou-se o Manual de Prevenção de Incapacidades em Hanseníase do Ministério da Saúde. Foram observadas oficinas de

autocuidado com os pés, cuidados diante de calosidades, fissuras e ferimento nos pés, exercícios para evitar dedos em garra e
cuidados com a face. Participam do grupo em média de 12 a 15 pacientes homens e mulheres com faixa etária maior que 50
anos, alguns com grau de incapacidade preexistentes. Os temas das reuniões são definidos previamente no começo do ano relativo a
todas as reuniões sequente do ano. Os extensionistas têm bastante autonomia para implementar e realizar atividades de autocuidado
conjuntamente com promoção da saúde dos pacientes. Durante as reuniões os pacientes tiram dúvidas sobre o que devem ou não
utilizar na higienização das pernas e pés, riscos e exposições desenvolvem também o hábito de praticar exercícios de autocuidado em
suas casas utilizando objetos confeccionados nas reuniões do GAC. O impacto da incapacidade para o paciente em sua função física e
social é variável uma pessoa com incapacidade grave pode continuar realizando suas atividades de vida diária sem maiores problemas
e, para outras, uma mínima incapacidade dificulta a vida social. A prevenção de incapacidades é um trabalho contínuo e que nem
sempre os resultados são imediatos sendo de extrema importância que os pacientes sigam as instruções dos profissionais. Observa-se
que os conhecimentos obtidos nas reuniões do grupo têm sido bastante eficazes, sendo o autocuidado dos pacientes um importante
coadjuvante na melhora de sintomas das incapacidades que a hanseníase causa.
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Resumo
A hanseníase e uma doença crônica, infectocontagiosa, causada pela bactéria Mycobacterium leprae. Afeta especialmente os nervos
superficiais da pele e troncos dos nervosos periféricos. Dentre seus sintomas característicos, a presença de manchas esbranquiçadas
com alterações de sensibilidade é a mais evidente. O comprometimento dos nervos na Hanseníase pode ocasionar incapacidade físicas
irreversíveis, causando deformidades, por isso, pacientes com hanseníase podem se tornar vulneráveis a estigmas, preconceitos e a
exclusão social. Portanto, o objetivo do presente estudo foi realizar uma busca na literatura cientifica de artigo que discutiam sobre
estigmas que sofriam os pacientes diagnosticados com hanseníase. Trata-se de uma revisão integrativa de junho de 2018, houve a
busca de artigos originais nas bases literárias: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e SciELO. Usou-se o cruzamento dos descritores:
Hanseníase and Estigma, gerando um total de 23 artigos. Para a inclusão de artigos nesse estudo, foi considerado artigos realizados no
brasil, publicados nos últimos cinco anos e disponíveis na integra, ao fim obteve-se apenas 5 publicações que obedeciam aos critérios
de pesquisa e objetivo desse estudo. Dentre os resultados expostos, foi visto que, as pessoas diagnosticadas com Hanseníase possuem
receio em assumir a doença por medo de serem rejeitadas, o processo de adoecimento por causa da Hanseníase ainda está
relacionado ao isolamento. Indivíduos que foram expostos a momentos de rejeição em seu meio social, carregam em suas memórias as
lembranças que o atormentaram e a negação do seu próprio corpo, mesmo após a descoberta da cura para a Hanseníase. Com isso,
inevitavelmente existe uma interferência direta na qualidade de vida desses indivíduos, a qual eles são excluídos do seu meio social,
mesmo após o diagnóstico de cura. Fatores como baixo nível de instrução educacional entre as pessoas diagnosticadas com
hanseníase e a falta de educação em saúde na comunidade geral favorece o silêncio em torno da doença e a negligência dos sintomas
que a definem, persistindo o preconceito à imagem do paciente com Hanseníase. Portanto, conclui-se que é crucial a produção de
estudos quantificadores que ilustrem detalhadamente as diversas vertentes relacionadas ao estigma vivenciado pelas pessoas com
Hanseníase, além disso a promoção da educação saúde sobre deve ser mais recorrente em prol da inclusão social e no respeito
perante a essa população.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A Hanseníase causada pelo Mycobacterium leprae é curável. Para fins terapêuticos é classificada em
paucibacilar (PB), se o paciente tiver ≤5 lesões de pele ou multibacilar (MB), se tiver ≥6 lesões. A alta por cura para o paciente
classificado MB se dá após 12 doses de poliquimioterapia (PQT) supervisionada e auto-administrada em até 18 meses.
Alguns casos mantêm sinais e sintomas após uso regular da PQT pelo qual profissionais de saúde questionam sobre a

necessidade de continuar o tratamento. OBJETIVO: Avaliar a demanda de pacientes afetados por hanseníase tratados com
esquema MB ao Ambulatório Souza Araújo (ASA) para avaliação de alta por cura. METODOS: Estudo observacional de corte
transversal sobre pacientes encaminhados para controle de cura entre 2013-2017 ao ASA, Fiocruz, Rio de Janeiro, serviço de
referência para hanseníase. Analisados os casos listados no Sistema de Gestão de dados (Sistema ASA) do Centro. Incluídos
os casos tratados que realizaram triagem para manuseio terapêutico da PQT, controle reacional, suspeita de recidiva e outros
motivos de consulta. Excluídos aqueles com classificação PB e consulta para parecer neurológico. Foram revisados os
prontuários para confirmar o motivo de consulta, a forma clínica e o desfecho do caso. RESULTADOS: Durante o período
selecionado foram atendidos 2963 pacientes para triagem. Dos 743 casos incluídos, 36 foram excluídos por ser PB e 7 por
erro no motivo de consulta. Em 2 casos não foi possível confirmar o motivo de consulta. Do total de 728 casos, 35 (4,8%)
pacientes compareceram para controle de cura, sendo 60% após 2015, ano de publicação de nota informativa do Ministério
da Saúde (MS) com novos conceitos sobre o tratamento. A maioria (74%) foi encaminhada de serviços municipais de saúde,
principalmente do Rio de Janeiro (44%), Baixada Fluminense (28%) e sul fluminense (16%), principalmente com solicitação de
baciloscopia. Apenas 24% dos casos teve baciloscopia negativa. Chama a atenção que 24% dos casos tinha feito 24 doses
de PQT. CONCLUSÃO: A solicitação de controle de cura, representada principalmente por pedido de baciloscopia, se
intensificou após a Nota Informativa no51/2015 do MS sobre recidiva e resistência medicamentosa. A carga bacilar alta no fim
do tratamento pode significar bacilos inviáveis, mas não necessidade de retratamento. É preciso definição clara dos critérios
de alta terapêutica e intensificar a capacitação de profissionais da área básica para o manejo da PQT.
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Resumo
Introdução: A Hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae. O Brasil é considerado um
país endêmico e, ocupa a segunda posição em número de casos. Historicamente, no Acre, a hanseníase possui grande importância
socioeconômica. Objetivo: Traçar o perfil clinico-epidemiológico da hanseníase no estado do Acre. Metodologia: Estudo descritivo,
retrospectivo, utilizando-se dados coletados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2015 a junho
de 2018. Resultado: Foram notificados 348 casos de hanseníase no Acre; destes, 84% eram casos novos e 7,7% sofreram recidiva;
66,4% dos indivíduos eram do sexo masculino, sendo que 92,5% possuíam idade maior que 15 anos. A forma Dimorfa apresentou
55,4% dos casos, seguida das formas Tuberculóide com 20,4%, Virchowiana com 18,7% e Indeterminada com 2,6%. Dos avaliados,
90,5% possuíam menos que seis lesões e 77,1% apresentaram grau de incapacidade zero no momento do diagnóstico. A taxa de
prevalência no Estado foi de 4,3/10.000 habitantes e a taxa de detecção de novos casos foi 36,12/100.000 habitantes; Assis Brasil foi a
cidade com maior taxa de prevalência (13,11/10.000 habitantes) e casos novos (102/100.000 habitantes). No Estado, a taxa de cura em
coorte foi de 88% e 57,7% dos contactantes foram examinados. Discussão: De acordo com dados atualizados, o Acre, que já fora um
Estado hiperendêmico, apresenta, nos últimos anos, queda na taxa de prevalência da hanseníase e melhoria da taxa de cura. Porém,
apesar de predomínio da forma paucibacilar, apresenta-se, ainda, altas taxas de incidência e baixo percentual da forma Indeterminada
ao diagnóstico. Observa-se, também, uma das piores taxas brasileiras de pesquisa de contactantes dos infectados. Além disso, em
algumas cidades do interior, verifica-se discrepância de prevalência e incidência da hanseniase, podendo refletir vigilância
epidemiológica desuniforme entre os municípios. Vale ressaltar que muitos dados da folha de notificação foram ignorados ou deixados
em branco, podendo gerar um viés de informação ao analisá-los. Conclusão: É necessário melhoria da vigilância epidemiológica,
especialmente em municípios do interior. Considerando que a alta incidência e o baixo percentual de busca ativa dos contactantes
atrelados a baixa taxa da forma Indeterminada, remete a uma possível dificuldade dos serviços de saúde em realizar o diagnóstico
precoce.
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Resumo
Introdução: A Hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium leprae. O Brasil é considerado um
país endêmico e, ocupa a segunda posição em número de casos. Historicamente, no Acre, a hanseníase possui grande importância
socioeconômica. Objetivo: Traçar o perfil clinico-epidemiológico da hanseníase no estado do Acre. Metodologia: Estudo descritivo,
retrospectivo, utilizando-se dados coletados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2015 a junho
de 2018. Resultado: Foram notificados 348 casos de hanseníase no Acre; destes, 84% eram casos novos e 7,7% sofreram recidiva;
66,4% dos indivíduos eram do sexo masculino, sendo que 92,5% possuíam idade maior que 15 anos. A forma Dimorfa apresentou
55,4% dos casos, seguida das formas Tuberculóide com 20,4%, Virchowiana com 18,7% e Indeterminada com 2,6%. Dos avaliados,
90,5% possuíam menos que seis lesões e 77,1% apresentaram grau de incapacidade zero no momento do diagnóstico. A taxa de
prevalência no Estado foi de 4,3/10.000 habitantes e a taxa de detecção de novos casos foi 36,12/100.000 habitantes; Assis Brasil foi a
cidade com maior taxa de prevalência (13,11/10.000 habitantes) e casos novos (102/100.000 habitantes). No Estado, a taxa de cura em
coorte foi de 88% e 57,7% dos contactantes foram examinados. Discussão: De acordo com dados atualizados, o Acre, que já fora um
Estado hiperendêmico, apresenta, nos últimos anos, queda na taxa de prevalência da hanseníase e melhoria da taxa de cura. Porém,
apesar de predomínio da forma paucibacilar, apresenta-se, ainda, altas taxas de incidência e baixo percentual da forma Indeterminada
ao diagnóstico. Observa-se, também, uma das piores taxas brasileiras de pesquisa de contactantes dos infectados. Além disso, em
algumas cidades do interior, verifica-se discrepância de prevalência e incidência da hanseniase, podendo refletir vigilância
epidemiológica desuniforme entre os municípios. Vale ressaltar que muitos dados da folha de notificação foram ignorados ou deixados
em branco, podendo gerar um viés de informação ao analisá-los. Conclusão: É necessário melhoria da vigilância epidemiológica,
especialmente em municípios do interior. Considerando que a alta incidência e o baixo percentual de busca ativa dos contactantes
atrelados a baixa taxa da forma Indeterminada, remete a uma possível dificuldade dos serviços de saúde em realizar o diagnóstico
precoce.
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Resumo

A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa de pele e nervos periféricos causada pelo
Mycobacterium leprae, que apresenta manifestações (indeterminada, tuberculóide, boderline e
virchowiana) variando de acordo com a resposta imunorreativa do organismo à presença do bacilo,
onde a forma tuberculoide está no espectro de resposta imune mais eficiente e a virchowiana de maior
susceptibilidade a este. Além disso, é um acometimento que, mesmo com baixa mortalidade,
apresenta potencial para desenvolvimento de sequelas. Destaca-se seu caráter de endemia no Brasil,
o qual totaliza 11,6% dos casos mundiais e que apresenta como zonas de maior índice as regiões
Norte e Nordeste. Sendo que, nessa última, como município hiperendêmico – com valores de média
superior ao dobro brasileiro – têm-se Cajazeiras, na Paraíba. Assim, através de estudo epidemiológico
observacional de caráter retrospectivo e com o auxílio de dados do DATASUS e artigos buscou-se um
panorama do perfil da hanseníase no município entre os anos de 2015 a 2017, a fim de expor os altos
índices nessa região e, então, alertar sobre o caráter endêmico e estimular ações voltadas ao público
mais acometido. De forma que obteve-se, em 2017, nos casos novos, com cerca de 67,6%, maioria
masculina e 47% em faixa etária de 20-59 anos. Semelhantemente, em 2016 o padrão de casos
prosseguiu com maioria masculina e na faixa etária citada, respectivamente 63,6% e 72,7%; enquanto
que, em 2015, a maioria masculina foi de 72% e 76,7% do total estavam em idade produtiva. Quanto
à forma clínica destaca-se, em 2017, 26,4% de indeterminada, enquanto que no ano anterior foram
36,3% dimorfa e, em 2015, 23% de apresentação indeterminada, possibilitando inferência de relativa
boa resposta imune populacional pela baixa apresentação da forma virchowiana, como do predomínio
masculino e de a faixa etária responsável pela maior transmissão do bacilo ser de 20-59 anos, que,
por estar em idade economicamente ativa, tem maior tendência a frequentar locais com alta
densidade populacional, facilitando tanto transmissão quanto contágio. Desse modo, reafirma-se a
necessidade de ações mais direcionadas ao perfil encontrado e de uma política mais atuante da
atenção básica, já que por apresentar maior contato com a população pode promover, pela
propagação de conhecimentos da sintomatologia inicial, um diagnóstico mais precoce, o que diminuirá
a transmissão do bacilo.
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Resumo

A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium
leprae (M. Leprae). A doença acomete principalmente pele e nervos periféricos, podendo levar a
sérias incapacidades físicas. No Brasil, é considerada importante problema de saúde pública. Este
estudo teve por objetivo avaliar epidemiologicamente os casos de Hanseníase na Região Nordeste do
Brasil no período de 2014-2016 e dados preliminares de 2017. Trata-se de um estudo ecológico,
transversal e quantitativo em que foram utilizados dados fornecidos pelo Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período de 2014 a 2017, utilizando-se as seguintes
variáveis: número de casos, pacientes em tratamento, total de curados, sexo, faixa etária, tipo da
doença, modo de entrada, número de lesões cutâneas, nervos afetados e forma clínica. No período
analisado ocorreram 65.391 casos, com um aumento de 25,17% de 2015 para 2016 e queda de
22,7% de 2016 para 2017. Destes 53.649 são casos novos e 3053 são recidivas da doença. 34.008
pacientes estão em tratamento, e 15.125 curados. Existe um predomínio de 35.980 casos no sexo
masculino, e 29.406 no sexo feminino, os demais são ignorados e brancos. Quanto a faixa etária,
existe um pico dos 35-49 anos, com 17.490 casos. Em relação ao tipo da doença 20.326 são da forma
paucibacilar, 45.049 multibacilar e 16 ignorados. Quanto as lesões cutâneas e nervos afetados, existe
uma escassez de informações, havendo um predomínio de 2-5 lesões cutâneas, com 20. 668, e
menor ou igual a 5 nervos afetados, com 15.700. Porém, destes, 36.317 são ignorados para lesões
cutâneas, e 48.516 para nervos afetados. Ademais, quanto à forma clínica da doença, há um
predomínio da forma Dismorfa, com 19. 781 casos. Observa-se que os números, no período analisado
ainda são exorbitantes para a região Nordeste, e que podem ser ainda maiores, visto que temos o
problema da subnotificação. Ademais, as informações clínicas quanto ao número de lesões cutâneas
e nervos afetados são escassas, exigindo um maior comprometimento do profissional de saúde
quanto a descrição destes aspectos. Apesar de todos os avanços quanto ao diagnóstico e terapêutica,
a hanseníase, ainda é considerada uma doença negligenciada, sendo necessário mais estudos
epidemiológicos que visem orientar estratégias e políticas de saúde na promoção de prevenção
primária e secundária da doença.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução lenta e de curso crônico. O tropismo neural do mycobacterium leprae é
responsável pelo potencial incapacitante da doença, que sem tratamento, ou tratada tardiamente pode acarretar em deformidades
físicas, estigmatizando o portador, propiciando ao mesmo negligenciar o seu cuidado. O profissional de enfermagem, junto a equipe de
saúde, pode desenvolver ações de educação em saúde que incentivem o autocuidado, com práticas realizadas em seus próprios
domicílios. O estudo tem como objetivo demonstrar a importância do enfermeiro na promoção do autocuidado a hansenianos. Trata-se
de uma revisão integrativa cujo os artigos foram obtidos das bases de dados: BDENF e LILACS. Como critérios de elegibilidade:
publicações em português entre os anos de 2010 a 2017. Os descritores utilizados são provenientes do DECS, combinados
respectivamente: Enfermagem AND Autocuidado AND Hanseníase. Literaturas duplicadas foram excluídas do estudo. Foram

encontradas 28 publicações, após seleção dos títulos, resumos e leitura na íntegra, restaram 03 artigos para compor esse estudo,
evidenciando a necessidade do autocuidado na prevenção e realização de curativos para úlceras cutâneas, prevenção de quedas e
reabilitação socioeconômica. Em relação a prevenção de úlceras, o enfermeiro deve estimular a auto-inspeção, uso de palmilhas
especiais e calçados adaptados. Quando a paciente já apresenta úlceras a orientação é sobre a maneira correta de fazer o curativo em
casa para evitar infecções. Devido a parestesias e comprometimentos oculares acontecem as quedas, principalmente em casa, dessa
forma, as orientações devem contemplar o cuidado com escadas usando o corrimão, evitar pisos molhados ou escorregadios e
ambientes escuros. O estigma e as limitações físicas ocasionadas pela doença refletem nas condições socioeconômicas, nessa
situação, o enfermeiro com auxílio do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF), podem desenvolver ações que resgatem a condição
social a partir da motivação, fornecendo informações e treinamentos, tornando-os sujeitos ativos para buscar emprego, ou desenvolver
atividades autônomas que ajudaram no sustento da família. Dado o exposto, é papel do enfermeiro o uso de tecnologias leves para a
promoção do autocuidado, orientando os hansenianos de forma holística, de acordo com a sua singularidade, promovendo a aceitação
da doença, proporcionando uma melhor qualidade de vida e resultados positivos para o tratamento.
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PARTICIPAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS ACOMETIDAS POR HANSENÍASE EM MUNICÍPIO DE
ALTA ENDEMICIDADE
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Resumo
INTRODUÇÃO: As incapacidades físicas são uma das principais consequências da Hanseníse quando o paciente tem diagnostico tardio
ou tratamento inadequado e associado a isso, o estigma e o preconceito, mesmo frente a possibilidade de cura atual, ainda fazem parte
de nossa cultura, o que pode afetar a participação social (situações de vida) de uma pessoa. OBJETIVO: Estimar a prevalência de
restrição a participação social de pessoas atingidas por hanseníase, em um município de alta endemicidade, no período de 2001 e 2014.
MÉTODO: Trata-se de estudo epidemiológico transversal, descritivo. A pesquisa foi desenvolvida no município de Floriano-Piauí, com
pessoas que tiveram diagnóstico e foram notificadas no SINAN-hanseníase entre os anos de 2001 e 2014, sendo 1076 casos notificados
no período. Utilizou-se a Escala de Participação Social para avaliação de saúde. Foi utilizado aplicativo SPSS versão 20.0 para gerar as
frequências. Pesquisa submetida ao CEP da UFPI e aprovado com parecer Nº 1.495.973. RESULTADO E DISCUSSÃO: Das 602
pessoas localizadas, 218 responderam às perguntas do estudo. Do total de pessoas avaliadas neste estudo, 178 (81,65%) não
apresentaram restrição a participação social e 40 (18.35%) apresentaram algum grau de restrição. Considerando que a escala avalia o
contexto transcultural, o que permite avaliar a dimensão de restrição com base em diferentes aspectos comunitários e intrafamiliares de
uma pessoa acometida pela doença, essa restrição pode estar relacionada com a autopercepção da doença, estigma, preconceito social
e com as incapacidades físicas que acometem o doente de hanseníase, além de casos em que não tiveram tratamento adequado ou em
tempo oportuno. Esse dado requer atenção, pois estas pessoas deixam de desenvolver/interagir em atividades de vida em decorrência
da doença. Unir esforços com intuito do diagnóstico precoce e, evitar incapacidades físicas e suas consequências, manejo adequado no
tratamento de pessoas com implicações da doença, torna-se essencial nessa realidade. CONCLUSÃO: A partir desse achado,
recomenda-se a discussão e implementação de ações com vistas a minimizar as consequências da doença nesse aspecto, unindo
esforços de gestão, das equipes e da comunidade para a melhoria da qualidade de participação social dessas pessoas.
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Resumo
O tropismo neural do Mycobacterium leprae associado ao tratamento tardio ou ausente, torna a hanseníase uma doença potencialmente
incapacitante. Para a realização da Prevenção de Incapacidades (PI), os profissionais de saúde precisam estar capacitados para
diagnosticar e tratar precocemente lesões neurais, a fim de evitar danos. Este estudo teve como objetivo conhecer a percepção
individual de profissionais de saúde em relação às suas habilidades em Prevenção de Incapacidades (PI); Tratou-se de um estudo
quantitativo descritivo, realizado em fevereiro de 2017, na capacitação de profissionais de saúde em prevenção de incapacidades em
hanseníase promovida pelo Grupo de Pesquisa e Extensão sobre Cuidado, Práticas Sociais e Direito à Saúde das Populações
Vulneráveis (GRUPEV). Foi utilizado o questionário autoaplicável de habilidades básicas do manual do curso nacional de prevenção de
incapacidades em hanseníase, onde a coleta de dados ocorreu antes de iniciar o curso, e os dados foram tabulados no excel e
analisados à luz da literatura de referência. Participaram 15 profissionais, que responderam questões relacionadas à: 1) habilidades
básicas, onde: 87% afirmaram saber examinar os membros inferiores e superiores através da fala do paciente e 33% realizando a

palpação do nervo. 2) tratamento, onde referiram: 68% não saber tratar estados de neurite através de imobilizações, 6% saber tratar
úlceras por desbridamento, enquanto 93% afirmaram saber tratar os pés e mãos, através da hidratação e lubrificação.3) organização
dos serviços: 33% reconhece saber programar o material básico para atividades de PI, planejando e justificando o que foi solicitado e
acompanhando sua utilização, enquanto 27% não sabem encaminhar a solicitação de materiais. O Ministério da Saúde ressalta que o
monitoramento neural frequente, orientações/educação em saúde, exercícios e órteses são elementares na assistência a pessoas
acometidas pela doença. Nos resultados obtidos, observou-se baixa instrução em relação a importantes temáticas, abordadas inclusive,
nos Manuais de PI e de Reabilitação em Hanseníase. Isso evidencia lacunas que precisam ser preenchidas com uma organização
eficaz na assistência em relação ao prevenir, buscando o aperfeiçoamento das habilidades preexistente e capacitações periódicas.
Considera-se ainda que maiores investimentos na educação continuada na hanseníase beneficiaram tanto pacientes como o sistema de
saúde, prevenindo danos.
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Resumo
A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica que se caracteriza, principalmente, por lesões cutâneas com
diminuição da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil, bem como acometimento de nervos periféricos. Essa pesquisa tem como objetivo
investigar a percepção dos médicos bolsistas do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) no interior do Ceará em relação
segurança em diagnosticar, tratar e acompanhar os pacientes com Hanseníase. Trata-se de um estudo de corte transversal, que
possuiu como metodologia uma análise com médicos bolsistas do PMMB que atuam em 30 municípios das macrorregiões de saúde
Cariri e Centro Sul do Ceará, através de questionário padronizado confeccionado por supervisores e tutores do PMMB, coletado em
março de 2017. Responderam ao questionário 190 médicos (88% do total de médicos), sendo 181(83,8%) questionários preenchidos
corretamente. 147(81,2%) médicos responderam que se sentiam seguros em relação ao acompanhamento dos pacientes com
Hanseníase, 25(13,8%) não se sentiam e 9(5,0%) não responderam a este quesito. 131(72,4%) se sentiam seguros para diagnosticar a
neurite hansênica, 41(22,6%) não se sentiam e 9(5,0%) não responderam a este quesito. 120(66,3%) responderam que se sentiam
seguros em tratar a neurite hansênica, 53(29,3%) não se sentiam e 8(4,4%) não responderam a este quesito. Em relação ao diagnóstico
das reações hansênicas tipo I e II, 135(74,6%) sentiam-se seguros, 39(21,5%) não se sentiam e 7 (3,9%) não responderam a este
quesito. No tocante ao tratamento das reações hansênicas tipo I e II, 124(68,5%) se sentiam seguros, 49(27,1%) não se sentiam e
8(4,4%) não responderam a este quesito. Desse modo, apesar do esforço do Ministério da Saúde em garantir a efetividade do
tratamento aos portadores de hanseníase e da constituição multiprofissional da Estratégia de Saúde da Família, a prática clínica e
alguns estudos ainda identificam dificuldades no diagnóstico precoce e tratamento da doença. No presente estudo, um percentual
elevado de médicos não se sentiu seguro em relação ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento da hanseníase, e suas
complicações. Portanto, os resultados apresentados são preocupantes, pois inferem que um percentual elevado de médicos não se
sente seguro em relação ao manejo de uma doença prevalente nas suas áreas de atuação. Assim, faz-se necessária maior oferta de
formação e aperfeiçoamento destes profissionais para o fortalecimento do Programa de Controle da Hanseníase.
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Resumo
Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo Mycobacterium leprae, o qual apresenta
alta infectividade e baixa patogenicidade. O Brasil é o segundo país mais acometido por essa doença no mundo, e a Região
Nordeste encontra-se entre aquelas com as maiores taxas de detecção em menores de 15 anos. Objetivo: Descrever o perfil
clínico - epidemiológico da hanseníase em menores de 15 anos na Região Nordeste do Brasil. Desenho do estudo: Trata-se

de um estudo epidemiológico, quantitativo, descritivo com análise dos indicadores da hanseníase em menores de 15 anos
registrados no Sistema Nacional de Agravos e Notificações (SINAN), no período de 2015 a 2016. Métodos: Os dados foram
tabulados no Microsoft Excel e, posteriormente, realizada a análise no software EPI-INFO, versão 7 (CDC – Atlanta), das
variáveis taxa de detecção em menores de 15 anos, formas clínicas, número de lesões no diagnóstico, tipo de entrada, grau
de incapacidade e tratamento. Resultados: No período entre 2015 e 2016, a maior taxa de detecção da hanseníase em
menores de 15 anos foi no Maranhão (16,25) sendo considerado hiperendêmico. Em 2016, observou-se redução em
praticamente todos os estados da região nordeste, exceto Sergipe que teve um aumento de 12% em relação ao ano de 2015.
No que se refere ao grau de incapacidade, verificou-se que 80% dos casos correspondem ao grau zero. Na classificação
operacional, os estados da Paraíba (61%) e Alagoas (52%) tem a maioria dos casos correspondentes a forma Multibacilar. O
número de lesões correspondentes a 2 a 5 lesões foi prevalente em todos os estados. O modo de detecção da hanseníase
em Alagoas (38%) e no Maranhão (39%) foi maior por demanda espontânea diferente dos demais estados que identificaram a
maioria dos casos por encaminhamento. No que concerne a forma clínica, a dimorfa aparece como a mais prevalente nos
estados de Alagoas, Bahia, Ceará e Maranhão. A poliquimioterapia com 6 doses foi a terapêutica preferencial na maioria dos
estados, exceto Alagoas, Ceará e Maranhão. Discussão: Na região Nordeste, embora tenha ocorrido uma redução no
número de novos casos em menores de 15 anos observa-se alta endemicidade, inclusive estados hiperendêmicos.
Conclusão: As elevadas taxas de detecção na faixa etária de menores de 15 anos demonstram necessidade de ampliar as
ações de saúde pública na Região Nordeste.
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Resumo
Introdução: A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de Hansen, com
afinidade por células cutâneas, em especial as células de Schwann. A infectividade é alta em áreas endêmicas, porém, a
patogenicidade é baixa devido a ações de fatores constitucionais para a resistência ou suscetibilidade do homem. Objetivo:
Descrever o perfil clínico e epidemiológico dos casos de hanseníase em idosos. Desenho do estudo: Estudo descritivo,
retrospectivo com idosos atendidos em um programa de controle da Hanseníase em São Luís – MA. Métodos: Os idosos
foram identificados a partir do livro de registro de casos de hanseníase e realizado investigação no prontuário. Resultados:
Foram analisados 100 prontuários onde a maior frequência foi da faixa etária de 60-69 anos (61,0%), sexo feminino (53,0%),
cor parda (26,0%), e procedentes da capital (79,0%). Quanto aos aspectos clínicos, (40,0%) eram da forma dimorfa e (61,0%)
classificados como multibacilar. Todos os idosos aderiram ao esquema terapêutico com poliquimioterapia e 71,0%
apresentaram cura. O grau de incapacidade I foi predominante, com 40,0% no início, entretanto observou-se que, a maioria
dos pacientes apresentou algum grau de incapacidade. Apresentaram reação (17,0%), sendo mais frequente a tipo I.
Discussão: A maioria dos idosos era do sexo feminino, na forma dirmorfa, com idade entre 60 a 69 anos. Ao se comparar a
cor dos idosos, observou-se que a maioria foi da cor parda. Em relação ao registro do grau de incapacidade, tanto no início
quanto no final do tratamento, notou-se predominância do grau I. Conclusão: Os idosos foram diagnosticados de forma
tardia, pela forma clínica e frequência de algum grau de incapacidade.
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Resumo
Introdução: O Programa de Controle da Hanseníase (PCH) é a principal estratégia no Brasil para consolidação de ações de
acompanhamento dos municípios endêmicos, utilizando a avaliação dos indicadores de saúde como forma de mensurar a

magnitude do problema e os progressos alcançados pelo programa. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico e clínico de
pacientes com hanseníase em capital hiperendêmica do nordeste brasileiro. Desenho de estudo: Estudo descritivo.
Métodos: Estudo de abordagem quantitativa, realizado em todas as instituições de saúde que operacionalizam o Programa
de Controle da Hanseníase no município de São Luís – MA e que notificaram casos novos no ano de 2012. Adaptou-se o
instrumento para a coleta de dados com base nas informações contidas na ficha do Sistema de Informação de Agrafos de
Notificação. O processamento e análise dos dados foi realizado no programa Epi-Info, versão 7, e apresentados em tabelas.
Resultados: No ano de 2012 foram notificados 1.055 casos, dos quais (51,2%) era do sexo masculino, faixa etária entre 21 a
40 anos (35,4%), parda (62,8%), escolaridade com ensino médio completo (26,0%), residentes na capital do estado (80,6%).
Do total, 79,1% foram classificados como casos novos e 52,0% detectados por demanda espontânea. A forma clínica
predominante foi a dimorfa (58,8%) e, quanto à classificação operacional, 74,1% eram multibacilares. Discussão: Os serviços
de saúde do município devem intensificar as ações de controle dos casos de hanseníase, a busca ativa de faltosos e
pacientes em abandono de tratamento, a realização de exames dos contatos, bem como o preenchimento adequado da ficha
de notificação, livro de registro e prontuários dos pacientes. Torna-se de fundamental importância investir em capacitações e
treinamentos dos profissionais de saúde, realização de atividades educativas e sensibilização da população. Tais medidas
contribuirão para o diagnóstico precoce, tratamento adequado e prevenção de incapacidades físicas ocasionados pela
doença. Conclusão: O PCH no município de São Luís não se encontra consolidado, uma vez que a maioria dos casos
notificados foi do tipo multibacilar, com predominância da forma dimorfa. Aponta-se que a realidade constatada por meio
desse estudo é indício de falha na qualidade e efetividade das ações realizadas pelos profissionais de saúde, resultando no
aumento da transmissibilidade da doença, detecção tardia dos casos e, consequentemente, o aparecimento de incapacidades
físicas.
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Resumo
A hanseníase é uma infecção crônica causada pelo Mycobacterium leprae, que infecta a pele e os nervos periféricos, especialmente
células de Schwann. O quadro clínico é polimorfo, em geral com lesões de pele, redução de sensibilidade, espessamento de nervos e
disautonomias no trajeto destes. A hanseníase é causa de deformidades e incapacidades físicas. Objetivou-se descrever o perfil clínicoepidemiológico dos casos confirmados de hanseníase no município de Feira de Santana, Bahia, no período de 2015 a 2017. Trata-se de
um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de abordagem quantitativa, cuja fonte de dados é o Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde (MS). Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft
Excel 2010. Foram notificados 244 casos no período, com tendência crescente de casos a cada ano. Quanto ao modo de entrada,
93,44% foram casos novos, 3,68% recidivas e 2,86% outros reingressos. O sexo masculino correspondeu por 53,68% do total de casos.
A faixa etária mais acometida foi a de 40-59 anos (43,85%) e os casos em menores de 15 anos corresponderam por 2,45% do total.
Quanto à classificação operacional, 70,08% dos casos eram multibacilares. A forma clínica predominante, segundo a Classificação de
Madri, foi a dimorfa (45,9%), seguida da virchowiana (20,49%), tuberculóide (17,21%) e indeterminada (14,34%). O número de lesões
cutâneas e de nervos acometidos ao momento da notificação foi ignorado em 63,93% e 66,8% dos registros respectivamente. Ao
diagnóstico, 36,47% se apresentaram com grau de incapacidade 1, 9,42% com grau de incapacidade 2, 45,49% com grau zero e 6,96%
não foram avaliados. A proporção média de contatos examinados foi de 54,3%. A taxa de cura média entre os anos de 2015 e 2016 foi
de 93,8%. Ainda estão em tratamento 30,32% dos casos e os abandonos corresponderam a 6,14%. A hanseníase ainda é problema de
saúde pública em Feira de Santana. Embora a taxa de cura seja considerada boa, a proporção de casos com incapacidade grau 2 e a
taxa de contatos examinados ainda são consideradas alta e precária respectivamente, de acordo com os parâmetros de vigilância de
hanseníase do MS. Deste modo, é necessário reforçar as atividades de detecção oportuna e/ou precoce dos casos, de modo que o
diagnóstico ocorra antes do desenvolvimento de deformidades e incapacidades na população, além de cessar a cadeia de transmissão.

Palavras-chaves: Epidemiologia, Hanseníase, Saúde Pública
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Resumo
Introdução. A hanseníase é uma doença de evolução lenta e que se manifesta a partir de sinais e sintomas
demartoneurológicos como lesões de pele e acometimento de nervos periféricos, podendo causar incapacidades e
deformidades físicas. O Brasil possui a segunda maior prevalência de hanseníase no mundo e detém aproximadamente
90,0% dos casos diagnosticados nas Américas. A concentração é majoritariamente nas regiões Centro-Oeste, Norte e
Nordeste. O estado do Maranhão ocupa o terceiro lugar no Brasil e o primeiro da Região Nordeste em relação às taxas de
detecção e prevalência. Objetivo. Descrever o perfil clínico-epidemiológico dos casos de hanseníase notificados no
Maranhão entre os anos de 2006 e 2015. Desenho do estudo. Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo e com
abordagem quantitativa. Métodos. Estudo realizado de setembro de 2017 a junho de 2018 com os casos de hanseníase
notificados no Maranhão entre os anos de 2006 e 2015. Os dados foram coletados no mês de abril de 2018 por meio da base
do SINAN. Foram analisadas as variáveis sexo, faixa etária, macrorregião de saúde, modo de detecção, classificação
operacional, forma clínica, grau de incapacidade no diagnóstico, grau de incapacidade na alta e tipo de saída. Os dados foram
processados utilizando o aplicativo Microsoft Excel, versão 2013, considerando as frequências absolutas e percentuais.
Resultados. Durante o período estudado foram notificados 39581 casos de hanseníase no estado do Maranhão. Verificou-se
maior concentração na macrorregião de São Luís, sexo masculino (56,79%), faixa etária entre 15 e 59 anos (71,14%) e
diagnosticados a partir de demanda espontânea (53,19%). Quanto à classificação operacional 64,89% eram multibacilar e da
forma clínica dimorfa (53,20 %). No que se refere a avaliação do grau de incapacidade física no diagnóstico 61,28%
apresentaram Grau Zero e, no momento da alta este percentual foi de 73,58%. A alta por cura foi registrada em 67,90% dos
casos. Discussão Os resultados relativos ao sexo e faixa etária corroboram com estudos nacionais e internacionais sobre a
temática. A maior frequência de casos multibacilares acompanhou a tendência nacional. Conclusão. Há necessidade de
estratégias que favoreçam o diagnóstico precoce da doença e aumento do percentual de alta por cura.
Palavras-chaves: Hanseníase, Notificação de doenças, Epidemiologia.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, causada pelo bacilo
Mycobacterium leprae, com manifestações clínicas dematoneurológicas. No Brasil a hanseníase ainda
constitui um problema de saúde pública, sendo o segundo país no mundo com maior número de
casos notificados de acordo com Organização Mundial de Saúde (OMS). Há aproximadamente, cerca
de 33 mil novos casos por ano diagnosticados no país, podendo causar limitações físicas e sociais
caso não seja diagnosticada e tratada corretamente e em tempo hábil. Entre as doenças infecciosas,
a hanseníase é considerada uma das principais causas de incapacidades físicas, em razão do seu
potencial de causar lesões neurais. Esta pesquisa teve como por objetivo identificar o número de
notificações da Hanseníase no Brasil, no período de 2012 a 2016. Trata-se de um estudo exploratório
e descritivo de análise quantitativa, cujos dados foram coletados no Boletim Epidemiológico volume
49, nº 4 de 2018, disponível no site do Ministério da Saúde. No ano de 2016 foram notificados 25.218
novos casos no Brasil, permanecendo como o segundo país com maior número de casos. No período
de 2012 a 2016 foram diagnosticados 151.764 casos novos de hanseníase no país, entre estes,
84.447 casos novos (55,6%) atingiram o sexo masculino. As regiões Centro-Oeste e Norte exibiram as
maiores taxas médias de detecção geral nesse período (37,27/100 mil hab.) e (34,26/100 mil hab.)
respectivamente. Observou-se q a maior taxa de contaminação é em pessoas do sexo masculino e
maiores de 60 anos, cerca de 39,18/ 100 mil habitantes. Nos cinco anos de análise, (95,7% dos casos
novos diagnosticados no país declararam sua raça/cor no momento da notificação. Destes, 58,9%
corresponderam à raça/ cor parda, 26,8% à branca, 12,8% à preta, 0,9% à amarela e 0,4% à
indígena. Assim, considerando-se a definição de população negra como o conjunto de pretos e
pardos, observa-se uma detecção mais elevada (71,7%) da doença neste grupo populacional em
comparação aos demais. A partir destes dados foi possível enxergar a vulnerabilidade das populações
negra e masculina no país, a primeira que está mais relacionada com a desigualdade social, e a

segunda pela resistência desse grupo em especifico em frequentar serviços de saúde. Sendo assim, é
importante realização de políticas mais voltadas para esses grupos, visando diminuir essas taxas
altíssimas dessa patologia que provoca sérias limitações aos indivíduos.
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Resumo
A hanseníase causada pelo Mycobacterium leprae é uma doença infecciosa crônica que continua sendo um problema
recorrente de saúde pública em países como a Índia e o Brasil. A compreensão do perfil de produção de citocinas e a sua
correlação com as manifestações clínicas poderá contribuir para o diagnóstico precoce da hanseníase. Este estudo avaliou os
níveis séricos das citocinas IL-2, IFN-g, TNF-a, IL-4, IL-6, IL-13, IL-17A, IL-17F, IL-21 de pacientes com hanseníase
paucibacilar (PB) e multibacilar (MB) antes e após seis meses da poliquimioterapia (PQT), e os resultados foram comparados
a controles saudáveis e a contatos domiciliares. Os pacientes infectados com M. leprae foram atendidos em um Centro de
Referência em Dermatologia Sanitária, de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Setenta e sete indivíduos pareados por idade
e sexo (15 recém-diagnosticados para hanseníase - HANS; 19 HANS pós-seis meses de PQT), 18 controles saudáveis e 25
contatos domiciliares de HANS foram inscritos neste estudo. A quantificação dos níveis séricos de IL-2, IFN-g, TNF-a, IL-4, IL6, IL-13, IL-17A, IL-17F, IL-21 foi realizada pelo sistema Cytometric Bead Array (CBA) em citômetro de fluxo e os dados
obtidos foram analisados utilizando-se o programa LEGENDplex Data Analysis 8.0, que converte a fluorescência adquirida em
picogramas por mililitro (pg/mL) de citocinas. Através da análise dos resultados foram observados níveis significativamente
elevados para as citocinas IL-6, IL-13, IL-17A, IL-17F e TNF-a em pacientes HANS recém-diagnosticados e após PQT
(p<0,05), em comparação ao grupo saudável e de contatos domiciliares. Ao se comparar os pacientes de acordo com a
classificação operacional foram observadas diferenças estatísticas em PB para TNF-a (p=0,02), IL-17F (p=0,046), IL-21
(p=0,017) e, MB para IL-6 (p=0,055). Este estudo revelou correlação positiva entre os níveis séricos de importantes citocinas
pró-inflamatórias (p<0,05) em cada um dos grupos estudados, mas principalmente para os pacientes HANS recémdiagnosticados e após PQT. Os resultados desses biomarcadores associados aos eventos clínicos permitem melhor
compreensão da patogênese da hanseníase e ressaltam a importância dessas citocinas para identificação precoce da doença
nos contatos domiciliares, evidenciando sua relevância para o acompanhamento e monitoramento dos indivíduos infectados
e, da eficiência da PQT pelo tempo de tratamento preconizado pela OMS com vistas à cura da hanseníase.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, polar, cujo espectro clínico vai deste a forma
Tuberculóide (TT), passando pelas formas intermediárias ou Bordeline (BT, BB e BL), até a forma
Lepromatosa da doença (LL). Essa destacada variação é determinada por características clínicas e
imunológicas diretamente dependentes da forma pela qual o hospedeiro responde à infecção pelo M.
leprae. Além disso, podem ocorrer episódios inflamatórios agudos denominados reações hansênicas
que contribuem para o aumento do dano nervoso e incapacidades permanentes. As reações podem
ser do tipo 1 ou reação reversa (RR) ou tipo 2 ou eritema nodoso leproso (ENL). O objetivo deste
estudo foi analisar o perfil de expressão gênica nas reações e evidenciar as diferentes vias ativadas
durante o curso das mesmas, partindo da premissa de que há uma resposta imune exacerbada
exibida por esses pacientes. Para isso, isolamos o RNA de leucócitos totais de pacientes com
hanseníase; Através do método de qPCR, implementado no sistema BioMark®(Fluidigm, EUA),
utilizamos um painel de 94 genes para análise simultânea do cDNA de 151 amostras de pacientes
divididas em três grupos: 57 sem reação (SR), 50 RR e 44 ENL. Dez genes de resposta imune foram
significativamente associados quando comparados pacientes SR versus pacientes reacionais (ENL e
RR) - CCL2, PARK, ALOX5, TLR7, LRRK2, IFNB, TLR10, IL18, TLR3, CLEC5A, p<0,05. Este mesmo
perfil de expressão se replicou nas comparações entre os grupos RR versus paucibacilares e RR
versus SR, acrescido de outros genes como o OAS1(p<0,05) que se mostrou específico nas
comparações envolvendo o grupo RR. Apenas o gene PARK foi associado significativamente na
comparação entre pacientes com ENL versus SR (p<0,05). Nossos resultados corroboram estudos
anteriores e mostram que os componentes do M. leprae e a destruição das células hospedeiras
continuam estimulando a resposta imune de maneira súbita e aguda, aumentando a patogênese
durante a RR. A identificação de um perfil sanguíneo útil para prever as reações hansênicas antes de
seu desenvolvimento pode contribuir para reduzir a morbidade associada a essa doença
incapacitante.
Palavras-chaves: Expressão Gênica, Hanseníase, Reações hansênicas

Perfil dos Casos Novos de Hanseníase em Mato Grosso, Brasil, 2005 -2016.
Autores TONY JOSÉ DE SOUZA 1, Júlia Maria Vicente de Assis 1, Marina Atanaka 1
Instituição 1 UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (Avenida Fernando Correia da Costa, Boa
Esperança, Cuiabá - MT)
Resumo
Introdução: A Hanseníase é uma das mais antigas doenças que acomete o ser humano, causada pelo Mycobacterium Leprae.
Manifesta-se, principalmente, por lesões cutâneas com diminuição da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. A OMS definiu a
hanseníase como um problema de saúde pública mundial, recomendando prevalência de 1 caso/10.000 habitantes, contudo,
no Brasil a prevalência observada é 3,5/10.000 hab. Diante do exposto, o presente trabalho tem por objetivo analisar os casos
novos de Hanseníase notificados no estado de Mato Grosso, Amazônia Legal, no período de 2005 a 2015. Pesquisa com
delineamento transversal, por meio de avaliação exploratória e descritiva dos casos novos de hanseníase em Mato Grosso. A
população do estudo foram os casos novos de hanseníase notificados em Mato Grosso, no período de 2005 a 2015, e
registrados na base de dados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). Os dados obtidos foram divididos em
oito categorias de análise que são: sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade, zona de residência, classificação operacional,
forma clínica e avaliação do grau de incapacidade física. Os dados obtidos foram calculados e tabulados com a utilização do
programa Microsoft Excel Windows 2010 e SPSS for Windows 20.0. No período de 2001 a 2015, foram notificados 31.319
casos novos de hanseníase em MT, uma média anual de 2847 casos/ano. A maior taxa de detecção foi registrada em 2005
(130,5/10.000 hab.) e a menor taxa registrada em 2012 (81,6/10.000 hab.). Houve predomínio dos casos em indivíduos do
sexo masculino (66,66%), de raça/cor não indígena (97,77%), na faixa etária maior de 15 anos (93,88%), com baixa
escolaridade (60,60%) e residentes em zona urbana (84,08%). A forma clínica dimorfa foi predominante (46,53%), os casos
multibacilar representaram (62,85%) das notificações, (22,44%) dos casos apresentaram grau de incapacidade I, e o tipo de
saída cura foi observado em 75,09% dos casos analisados. Os achados evidenciam a necessidade da realização de busca
ativa, desenvolvimento de programas de capacitação dos profissionais da Estratégias de Saúde da Família (ESF) para
realização de diagnóstico precoce. Também é importante que sejam desenvolvidas ações de acompanhamento durante e
após o tratamento, com o objetivo de manter o controle dos contatos intradomiciliares e consolidar a vigilância epidemiológica
da hanseníase.
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Resumo
Os grupos de apoio ao autocuidado em hanseníase são fundamentais para a manutenção da saúde, principalmente no perfil de doenças
negligenciadas, sendo imprescindível a necessidade dos coordenadores dos grupos, onde são facilitadores do processo grupal. Este
estudo tem como objetivo analisar o perfil dos coordenadores de Grupos de Autocuidado (GAC) em hanseníase. Estudo de caráter
qualitativo, descritivo, realizado em 08 grupos de autocuidado da região metropolitana do Recife, no período de fevereiro a dezembro de
2017. Os dados foram coletados através da observação sistemática, e registrados em diários de campo. Foi realizada análise de
conteúdo considerando o perfil de coordenador estabelecido pelo Ministério da Saúde e o referencial de atributos desejáveis para o bom
desempenho dos coordenadores de grupos. Observou-se que, apesar da multiprofissionalidade encontrada entre os coordenadores dos
grupos, os perfis são bastante similares quanto a uma participação ativa e organização das atividades realizadas nos grupos. No
entanto, foi observado, em alguns coordenadores, a falta de interesse quanto ao planejamento de atividades e acompanhamento do
desenvolvimento do grupo. Outro ponto, foi o não monitoramento da evolução dos participantes e a não realização de relatórios das
atividades diárias, impossibilitando uma investigação aprofundada e esquematizada do desenvolvimento grupal. Por fim, observou-se,
nos grupos onde existia mais de um coordenador, que não havia uma divisão clara de tarefas, tornando um coordenador mais
sobrecarregado em comparação com o outro. Desta forma, os perfis dos coordenadores estão intimamente ligados a evolução dos
grupos, sendo o acompanhamento e monitoração do desenvolvimento dos participantes imprescindível para o melhor aproveitamento
das atividades. Portanto, o coordenador deve trabalhar juntamente com os participantes dos grupos e com o segundo coordenador, se
esse existir, elaborando atividades ligadas à temática do grupo e maneiras de melhor manter os participantes ativos, sempre tendo um
olhar crítico à linguagem verbal e não-verbal dos participantes.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica que pode acometer pessoas de
qualquer idade e ambos os sexos, porém quando esta acomete crianças e jovens menores de 15
anos é preocupante por sinalizar precocidade de exposição e focos ativos da doença, bem como uma
deficiência do sistema de vigilância local. Assim, pretendeu-se com este trabalho analisar o perfil
epidemiológico da hanseníase em menores de 15 anos no município de Belém – PA através de um
estudo epidemiológico, do tipo ecológico com uma amostra de 356 casos novos contidos no bando de
dados do SINAN na série histórica de 2005 a 2014. Foram utilizados os programas Epiinfo™ versão
7.2 e R Commander para análise estatística dos dados, bem como o software Google Earth Pro para
o georreferenciamento dos casos. Verificou-se que a grande maioria dos casos concentra-se na faixa
etária dos 10 a 14 anos (64,89%) com a forma tuberculóide predominante (37,92%) e grau de
incapacidade 0 no momento do diagnóstico (77,81). Entretanto, chama atenção o quantitativo de
casos identificados com grau I ou II (10,11%). No qual, identificou-se como potenciais fatores de risco
para incapacidade física, a idade (p=0,021) e a forma clínica dimorfa (p=0,009). Quanto ao
georreferenciamento dos casos, detectou-se importantes áreas de clusters (Guamá, Jurunas, Tapanã,
Terra Firme e Benguí), bem como bairros com alta taxa de detecção (Bonfim, Praia Grande, Val-deCães, Fátima, Guanabara e Carnanduba), além de se apontar a distribuição espacial dos casos
identificados com grau de incapacidade I ou II. Frente a esta análise, conclui-se o quanto a
hanseníase em menores de 15 anos ainda se constitui um importante problema de saúde pública no
município de Belém, necessitando fortalecer suas políticas públicas de saúde bem como o sistema de
vigilância, principalmente no que diz respeito a uma maior abrangência e qualidade dos serviços de
saúde, com capacitação da equipe, diagnóstico precoce, busca ativa, além de uma melhor alocação
de recursos para áreas com maior risco de transmissão.
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Resumo
A hanseníase, no Brasil, é considerada endêmica, por apresentar 45 casos por 100 mil habitantes, porém, suas estatísticas não
alarmam em decorrência do baixo número de óbitos, mas é um agravo que cursa com diversos danos ao portador, podendo ser
irreversíveis. É uma doença infectocontagiosa de evolução lenta e crônica causada pelo Mycobacterium leprae e manifesta-se,
principalmente, a partir do comprometimento dermatoneural. O objetivo deste estudo foi encontrar o perfil epidemiológico de pacientes
diagnosticados com hanseníase entre os anos 2013 e 2016 no município de Santarém, Pará. Tratou-se de um estudo transversal e
retrospectivo com uma abordagem quantitativa realizada no município de Santarém entre os anos de 2013 e 2016. Os dados foram
obtidos na Secretaria Municipal de Saúde e Sistema de Notificação de Agravos cujas variáveis foram: idade, sexo, cor/raça,
escolaridade, modo de entrada, forma da clínica, número de lesões no momento do diagnóstico, nervos atingidos, classificação
operacional e esquema terapêutico inicial. Foi analisado um total de 270 casos, sendo (59%) do sexo masculino e (41%) do sexo
feminino. As faixas etárias prevalentes foram de 15 anos ou mais (93%) e abaixo de 15 anos (7%). A raça parda foi predominante (74%).
A escolaridade que mais se destacou foi a de 1ª a 4ª série do ensino fundamental incompleta com (31%). A forma clínica mais detectada
foi a forma dimorfa, representando (50%) dos casos. Quanto ao número de lesões no momento do diagnóstico houve equidade, casos
entre 2 a 5 lesões e com mais de 5 lesões representam (28,5%). Em relação a quantidade de nervos afetados houve a evidência de
nenhum nervo afetado no momento do diagnóstico (72,3%) e quanto a classificação operacional observou-se a forma multibacilar
(76,6%) como ocorrência predominante. Percebeu-se que essa pesquisa está com consonância com os achados em outros estudos no
país, portanto é necessário conhecer cada vez mais o perfil epidemiológico da hanseníase, afim de gerar dados que possam servir de
base para os profissionais de saúde da atenção básica, equipe técnica e gestores, com o objetivo de colaborar na elaboração de
planejamentos e pactuações para reduzir os indicadores estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, de grande relevância epidemiológica por atingir nervos periféricos
capazes de determinar comprometimentos físicos irreversíveis. Tendo como agente causador o Mycobacterium leprae, tem a
capacidade de infecção massiva, no entanto poucos chegam a desenvolver a doença estando diretamente relacionada a
imunidade do indivíduo). Desta forma, objetivou-se conhecer o perfil epidemiológico da pessoa que adoece com hanseníase e
quais as características comportamentais do agravo no município de Ipojuca no ano de 2017. Foi realizado um estudo
retrospectivo, buscando descrever o perfil epidemiológico da hanseníase para o ano de 2017. O estudo tratou de uma análise
de dados secundária de informação retiradas do SINAN, tabuladas no Tabwin e analisadas e esquematizadas no Microsoft
Excel 2016, sendo trabalhadas as variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade, raça/cor, forma clínica, modo de entrada e tipo
de saída. Com base nos resultados obtidos, foi possível observar que das 54 notificações, 51,8% das ocorrências
corresponderam à pacientes do sexo masculino, com uma concentração de 37,0% das notificações no mês de dezembro.
Quanto a faixa etária foi possível observar uma concentração de 11,1% de casos em menores de 15 anos, e no que trata da
raça/cor foi verificado um acúmulo de 46,2% entre pretos e pardos. No que tange ao comportamento clínico do agravo,
observou-se que dos 171 contatos identificados apenas 11,6% foram examinados, e dentre as formas clínicas evidenciou-se a
forma indeterminada com 33,3%, seguida da forma dimorfa com 27,7%, e que no tipo de saída observou-se uma cura de
24,0%. Considerando os resultados obtidos, é possível concluir que são necessários maiores esforços na detecção,
monitoramento, acompanhamento, tratamento e cura do agravo em questão. Sugerindo maior empenho da ESF no que se
trata do exame de contatos e tratamento de pacientes em área de cobertura, e aumento da sensibilidade dos demais serviços
na identificação de casos e reabilitação dos casos já existentes.
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Resumo

A Hanseníase é uma doença milenar, infectocontagiosa, causada pelo mycobacterium leprae que se
instala no organismo da pessoa infectada, podendo se multiplicar, e que se manifesta em células
cutâneas e nervos periféricos. É transmitida pelo contato direto com pessoas doentes, principalmente
mediante o convívio com pacientes multibacilares antes do tratamento, com interferência de fatores
determinantes e condicionantes do meio em que vive. Apresenta-se como um problema de saúde
pública manifestando-se através de sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos que levam a
suspeita diagnóstica da doença. Com o diagnóstico tardio da doença, surgem lesões nos nervos que
acabam acarretando incapacidades físicas e deformidades, ocasionando prejuízos econômicos e
psicológicos aos doentes, como também o preconceito que recai sobre eles. O municipio de Maceió
possui frequência significativa de casos, com predomínio no sexo feminino e na faixa etária de 50 a 59
anos, ao considerar a incidência nos últimos 5 anos coletada no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN). O seguinte trabalho visa analisar o perfil epidemiológico da hanseníase no
município de Maceió, como também seus sinais, sintomas e impactos socioeconômicos. Refere-se a
uma revisão bibliográfica. Utilizou-se referenciais teóricos disponíveis na internet e artigos científicos
publicados nas bases de dados Scielo, LILACS, PubMed e dados do SINAN entre os anos de 2013 e
2017. Ao examinar os dados coletados, verificou-se que: a notificação do número de casos do ano
2013 destacou-se com frequência 117, em 2014 teve uma frequência de 96, já em 2015 foi 111, em
2016, 90 e 2017 com 94. Quanto ao sexo o número de casos do mesmo período foi 234 em relação
ao masculino e para o feminino 274. A faixa etária com maior frequência foi entre 50 a 59 anos e
totalizou 105. A apuração de residentes de Maceió diagnosticados com Hanseníase teve frequência
significativa nesse período, principalmente no sexo feminino e na faixa etária dos 50 a 59 anos. Diante
disso, é imprescindível um eficiente sistema de notificação epidemiológico, para que sirva de alarme
para a necessidade de ações voltadas para a promoção e prevenção em saúde, com ênfase para o
diagnostico precoce, prevenindo incapacidades advindas da doença e consequentes impactos
socioeconômicos.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa bacteriana, causada por Mycobacterium leprae. O diagnóstico é feito de forma
clínica e epidemiológica, realizado por meio da anamnese clínica e das condições de vida do paciente, e do exame dermatoneurológico.
Mostrando-se de forma endêmica e estigmatizada, a Hanseníase tem cura e tratamento disponível à população, mas ainda é um grave

problema de saúde pública. Objetiva-se, traçar o perfil epidemiológico de pessoas com hanseníase, por meio de análises
epidemiológicas e clínicas de casos de hanseníase no estado do Ceará entre os anos de 2012 a 2016. Trata-se de um estudo descritivo
de base populacional, utilizando dados de hanseníase registrados no SINAN – Sistema de Notificação de Agravos de Notificação e
disponibilizados no site do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde. Referente aos anos de 2012 a 2016 no estado do
Ceará. Foram pesquisados os seguintes requisitos: quantidade de casos novos em cada ano, sexo, faixa etária, classificação
operacional, forma clínica da doença, grau de incapacidade e esquema terapêutico. Desse modo, observa-se como resultados, a
totalização de 11.614 casos novos de hanseníase entre 2012 e 2016, onde houve predominância do sexo masculino nas notificações de
casos novos. O coeficiente de detecção geral do estado diminuiu ao longo dos anos. Sendo, o ano de 2012 com o maior coeficiente de
detecção geral do período, apresentando um parâmetro muito alto (25/100.000 hab). Em 2015, apresentou o menor índice da taxa de
prevalência do período analisado (1,5/10.000 hab.). Os casos avaliados quanto ao grau de incapacidade física (GIF), no diagnóstico se
manteve médio (8,0%) ao longo do período, com maior proporção em 2015 (9,1%) e menor em 2014 (7,3%). A proporção de casos
multibacilares em 2012 foi de 61,9% e em 2016 foi de 67,4%. Na classificação operacional paucibacilar, houve redução de 38,1% em
2012 para 32,6% em 2016. Quanto a proporção de cura e abandono, observa-se um aumento no abandono do tratamento e diminuição
do indicador de cura a partir de 2014 (88%). Por fim, conclui-se que a hanseníase é um problema de saúde pública negligenciado, e que
requer atenção especial por parte das autoridades de saúde pública, em busca de reconhecer as demandas de saúde dessas pessoas,
erradicá-la e diminuir o impacto social negativo perante a sociedade, devido ao forte estigma negativo associado a doença.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, causada pelo Mycobacterium leprae. Segundo a Organização Mundial de
Saúde (OMS) em 2015, 136 países registraram casos de hanseníase. O Brasil possui uma alta endemicidade apresentando uma taxa
de detecção geral de 14,07/100.000 habitantes. Há uma tendência de redução nas taxas de detecção de hanseníase em todo o país,
contudo algumas regiões ainda apresentam um padrão alto de endemicidade. Pernambuco é hiperendêmico em relação a taxa de
detecção em menores de 15 anos e em 2014 apresentou uma taxa de detecção geral de 27 casos por 100.000 habitantes.
Considerando a hiperendemicidade do estado de Pernambuco, o objetivo desse estudo foi analisar o perfil epidemiológico de
hanseníase no estado de Pernambuco no período de 2014 a 2017. Trata-se de um estudo descritivo, transversal de abordagem
quantitativa, a partir de dados secundários do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). As variáveis utilizadas para
caracterização do perfil de hanseníase foram: sexo, faixa etária, classificação operacional, grau de incapacidade no diagnóstico e na
cura e tipo de encerramento do caso. Os indicadores avaliados foram: taxa de detecção geral de hanseníase, taxa de detecção em
menores de 15 anos, proporção de casos novos com grau de incapacidade 2, proporção de cura nas coortes e proporção de contatos
examinados na coorte. Esses indicadores foram analisados conforme os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A maior
incidência de hanseníase foi encontrada no sexo masculino (50,36%), e na faixa etária de 40 a 49 anos (18,41%). Em relação à
classificação operacional predominaram casos multibacilares: no diagnóstico (57,97%) e na alta (58,11%). Na avaliação do grau de
incapacidade no diagnóstico predominou o grau 0 (67,6%) e na cura 69,39% foram ignorados; 65,96% dos casos continuaram em
tratamento e 24,88% evoluíram para a cura. Observou-se uma redução na taxa de detecção geral de hanseníase, na taxa de detecção
em menores de 15 anos, na proporção de casos novos com grau de incapacidade física avaliados e na proporção de cura. Esses
achados corroboram com os resultados observados no país, no qual há uma tendência de redução nas taxas de detecção. Entretanto, o
estado ainda permanece com uma endemicidade muito alta na taxa de detecção geral e em menores de 15 anos. Os dados apontam a
necessidade de maiores esforços para redução da incidência da hanseníase no estado de Pernambuco.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa de caráter crônico que pode acarretar incapacidade física e funcional. É um problema de
saúde pública em algumas regiões do Brasil, embora, nos últimos anos, venha apresentando queda em seu coeficiente de prevalência.
O estudo teve como objetivo caracterizar o perfil clínico epidemiológico da hanseníase dos casos no município de Araras/SP. Trata-se de
um estudo descritivo e ecológico dos casos de hanseníase registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação do
Ministério da Saúde, entre os anos de 2006 a 2016. Recorreu-se a estatística descritiva com cálculos de medidas de tendência central
para variáveis contínuas e frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas. As variáveis foram: data de nascimento, sexo,
raça, escolaridade, ocupação, município de residência, zona, data do início e término do tratamento, número de lesões cutâneas, forma
clínica, classificação operacional, número de nervos afetados, avaliação do grau de incapacidade física no diagnóstico e na cura, modo
de entrada, modo de detecção do caso novo, baciloscopia, número de contatos e situação do encerramento. Identificou-se 86 casos de
hanseníase, com predomínio no sexo masculino (n=62; 52,33%) e observa-se o diagnóstico na faixa etária igual ou superior a 51 anos
(n=47; 54,6%). Em relação à escolaridade, 63 (73,2%) dos sujeitos possuía ensino Fundamental Completo ou Incompleto. Frente a
classificação operacional, constatou o predomínio dos casos multibacilares (n=59; 68,6%), seguida do paucibacilar (n=27; 31,4%).
Considerando as formas clínicas, houve predominância da forma dimorfa (n=41; 47,7%), seguida pela tuberculóide (n=19; 22%),
virchowiana (n=18; 21%) e indeterminada (n=8; 9,3%). Diante o modo de entrada, casos novos, correspondeu a 78% dos casos. Frente
ao modo de detecção do caso novo, 67,4% dos casos foram feitas por encaminhamento e 17,4% por demanda espontânea. Quanto a
situação do encerramento, prevaleceu à cura, representando 86% dos casos, seguida do óbito com 6,9%. Conclui-se a necessidade da
reorganização dos serviços de saúde, a partir da descentralização da atenção ao cuidado aos pacientes com hanseníase para as
unidades de saúde da família, possibilitando assim, a contribuição para ações de prevenção, alta cobertura do exame de contatos,
diagnóstico e tratamento precoce, além de baixa proporção de abandono do tratamento.
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Resumo

A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica causada pelo Mycobacterium
leprae com manifestações dermatoneurológicas. Trata-se de um grave problema de saúde pública
devido ao poder de levar a graves incapacidades físicas. Este trabalho teve por objetivo descrever o
perfil dos casos de hanseníase residentes na II Região de Saúde de Pernambuco no período de 2012
a 2016. Foi realizado um estudo retrospectivo, exploratório, descritivo com abordagem quantitativa
utilizando os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), os quais foram
tabulados através do programa Tabwin e analisados mediante estatística descritiva (frequência
absoluta e relativa). Os resultados mostraram que no período estudado foram diagnosticados 444
casos de hanseníase em residentes na região com uma média de 88 casos/ano. Destes 80,4%
(n=357) tiveram modo de entrada como casos novos, 9,0% (n=40) como transferências, 2,5% (n=11)
recidivas e 8,1% (n= 36) como outros reingressos. As taxas de incidência variam entre 7,6 casos
novos/100.000 habitantes em 2015 e 18,2 casos novos/100.000 habitantes no ano de 2013. Verificase que a maioria dos casos notificados são do sexo masculino (55,9%), em indivíduos da faixa etária
de 35 a 49 anos (28,2%) residentes na zona urbana (63,5%). Há predominância de casos na raça
parda (58,3%) com escolaridade de 1ª a 4ª série do ensino fundamental incompleto (17,8%). Ressaltase a falta de preenchimento da variável escolaridade que apresenta 33,3% de informação
ignorada/branco. Observa-se ainda, a redução do número de casos diagnosticados nos anos
analisados, destacando-se a possível subnotificação de casos. É imprescindível que os serviços de
vigilância e atenção a saúde desenvolvam ações de busca ativa dos sintomáticos
dermatoneurológicos visando a melhoria da detecção. A identificação das características da
ocorrência da hanseníase na região favorece o planejamento de medidas voltadas para controle deste
agravo.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infecciosa e crônica, causada pelo agente etiológico Mycobacterium
leprae, que afeta a pele e os nervos periféricos. Ela pode ser transmitida pelas vias aéreas superiores
e através do contato com uma pessoa doente, o tratamento é feito a base de antibióticos e pode durar
de 6 a 12 meses. O Brasil apresenta-se como o país que tem a maior incidência de hanseníase na
América Latina, e o segundo no mundo, ficando atrás somente da Índia. Segundo o Ministerio da
Saúde a Paraíba é um estado que apresenta uma baixa taxa de prevalencia da Hanseníase, com
0,85/10.000 habitantes, ocupando a setima posição na região Nordeste. Nesse estudo de caráter
epidemiológico, o principal objetivo foi analisar os casos novos notificados de hanseníase no estado
da Paraíba no período de 2013 a 2017. Os dados foram obtidos atraves do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação- SINAN, concedido pelo DATASUS que pertence ao Ministério da Saúde. De
acordo com os resultados observou-se que houve uma redução no número de casos ao longo dos
anos, onde em 2013 foram registrados 608 casos novos, enquanto em 2017 foram apenas 433 casos.
Ainda no período citado foi possível observar que na maioria dos casos os indivíduos são do sexo
masculino (55,4%), com faixa etária entre 40 e 49 anos (19,0%). Há prevalencia da forma clinica
dimorfa (26,4%) e da forma multibacilar (58,3%), com identificação de 2 a 5 lesões (30,0%). A
hanseníase está intimamente associada à desigualdade social, uma vez que prevalece onde as
condições de higiene são precárias, afetando consequentemente as regiões mais carentes. A redução
dos índices desta doença na Paraíba no ultimos anos pode ser resultado da adoção de medidas de
prevenção e campanhas educativas para o controle, ou um desestimulo na busca ativa da doença,
bem como diagnósticos tardios, deficiência nos programas público-assistenciais e precariedade dos
serviços de saúde. Com isto, é necessario a analise periodica das bases de dados oficiais, com
analise dos aspectos epidemiologico e e critica sobre a coleta dos dados.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica, que se manifesta por sinais e sintomas dermatoneurológicos e costuma afetar pessoas com
condições socioeconômicas menos favorecidas, sendo considerada uma doença negligenciada. O estado de Pernambuco tem índices
preocupantes da enfermidade, ocupando a terceira colocação em números de casos no Brasil. Este trabalho tem como propósito
apresentar uma análise epidemiológica dos casos de hanseníase de uma regional de saúde de Pernambuco. Trata-se de um estudo
descritivo, transversal e retrospectivo. Os dados utilizados são provenientes da base de dados de hanseníase do Sistema de Informação
de Agravo de Notificação (SINAN) da regional. A análise dos dados foi feita pelo Microsoft Office Excel considerando os anos 2013 a
2017 e as variáveis: ano de notificação, data de nascimento, sexo, escolaridade e classificação operacional. Nos anos pesquisados
foram registrados 828 casos, dos quais 394 (47,6%) são do sexo feminino e 434 (52,4%) do sexo masculino, e dentre esse total de
ambos os sexos 223 (26,9%) tinham mais de 60 anos, a média de escolaridade foi 4 anos de estudo, e quanto a classificação
operacional, 622 (75,12%) casos foram Multibacilares (MB). Considerando os resultados pontuados, as variáveis de sexo apontam para
uma maior quantidade de casos do público masculino, isso pode ser explicado pelas dimensões culturais dos pacientes, que pressupõe
a não necessidade do cuidado do homem. A prevalência de casos MB, revela-se importante considerando que o portador multibacilar
está associado a uma chance nove vezes maior em desenvolver algum grau de incapacidade física. Isso gera preocupação em relação
a esses dados, pois os pacientes multibacilares são a principal fonte de infecção da doença. O baixo nível de escolaridade entre os
notificados, associado com a faixa etária são condicionantes para atitudes como: pouca autopercepção corporal e associação das
manchas tegumentares a outras doenças, o que pode levar a um diagnóstico tardio, e logo, com o grau incapacidade elevado. Frente ao
exposto, é notória a importância da compreensão do perfil epidemiológico dos pacientes com hanseníase, para a construção de
estratégias direcionadas para esse grupo, buscando identificar associações entre aspectos demográficos, culturais e suas influências
sobre o processo de doença. Visando assim, políticas públicas que atendam às necessidades dos pacientes e fortalecendo as
atividades de prevenção de agravos e promoção da saúde da população.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, de evolução lenta. Afeta principalmente pele e nervos periféricos, quando não
tratada e diagnosticada precocemente a evolução da doença pode levar a incapacidades físicas e deformidades. Objetiva-se com este
estudo analisar o perfil epidemiológico dos pacientes com hanseníase no município de Remanso – Bahia nos anos de 2009 a 2015.
Trata-se de uma pesquisa descritiva do tipo transversal, de abordagem quantitativa. O estudo foi realizado no município de RemansoBa. Os dados foram coletados utilizando como base os dados contidos na ficha de notificação/investigação do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação- SINAN, foram incluídos no estudo todos os casos novos de hanseníase notificados devidamente no SINAN
no período de 2009 a 2015. A coleta dos dados se deu a partir de um formulário estruturado. Nesse estudo verificaram-se os aspectos
sociais: idade, sexo, etnia e escolaridade; aspectos demográficos: zona; aspectos clínicos: forma clínica e classificação operacional, ano
de diagnóstico, grau de incapacidade no diagnóstico e modo de entrada. Os dados foram processados no SPSS.20 e realizou-se uma
análise estatística descritiva dos resultados. Foram registrados 128 casos de hanseníase nesse período. Apresentando a maior
prevalência os anos de 2012 (6.3 casos/10.000hab) e 2014 (5,7 casos/10.000hab). A detecção dos casos foi feita em 38,3% (49) dos
casos pela forma de demanda espontânea e 22,7% (29) por encaminhamento e exame de contato ambos. A distribuição por gênero
revelou que 56,3% (72) eram mulheres e 43,8% (56) homens. Com relação a zona de moradia 71,1% (91) residiam na zona urbana.
55,5% (71) referem ser pardas. Dentre os casos 21,9% (28) tinha o ensino médio incompleto. A maior proporção foi para casos
paucibacilares 58,6% (75) e quanto as formas clínicas incidentes nos anos analisados foram: dimorfa 29,7% (38) e indeterminada 28,1%
(36). Observou-se que 68,8% (86) dos casos apresentaram incapacidade grau 0 e 25,8% (31) apresentaram incapacidade grau I. O
município apresenta elevado índice da forma clínica dimorfa, que possui alto poder de transmissão e de incapacidade, isso demonstra
atraso no diagnóstico. Apesar da adoção das metas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde para eliminar a doença a
hanseníase configura-se como um grande problema de saúde pública. Dessa forma torna-se necessário que os serviços de saúde
promovam estratégias efetivas para o controle da patologia.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, cuja evolução pode levar à instalação de neuropatias periféricas que causam
incapacidades e sequelas nos pacientes. A doença ainda constitui problema de saúde pública no Brasil, com destaque para a
região nordeste. Diante disso, objetivou-se nesse trabalho traçar o perfil epidemiológico dos pacientes internados devido às
sequelas da hanseníase na região nordeste do Brasil. Trata-se de um estudo transversal, descritivo, com abordagem
quantitativa. Os dados foram coletados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), por meio do Departamento
de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisados os casos nos nove estados do nordeste brasileiro,
no período entre 2008 a 2017. As variáveis analisadas foram: número de internações, faixa etária, sexo, cor/raça, caráter de
atendimento, óbitos e taxa de mortalidade. Após a tabulação dos dados, procedeu-se a análise comparativa descritiva
simples. No período estudado foram notificadas 1.878 internações devido às sequelas da hanseníase, destas, 63,20%
(n=1.187) eram referentes ao estado do Piauí, configurando-se como o estado com maior número de casos. O menor número
de internações foi registrado na Paraíba, com 0,31% (n=6). A faixa etária dos indivíduos mais frequentemente internados foi
entre 60 a 69 anos dos casos (24,01%), seguido por indivíduos com idades entre 50 a 59 anos (19,22%). A faixa etária com
menor número de internações registradas foi a de menores de 1 ano (n=2). O sexo masculino foi o mais acometido, com
74,86% dos casos. Com relação à cor/raça, 76,73% dos indivíduos eram pardos e 312 casos tiveram a cor/raça ignorada. Ao
analisar o caráter de atendimento, 76,99% foram eletivos e 23% foram em caráter de urgência. O valor total das internações
foi de R$1.488.635,39 e o valor médio R$792,67. O número de óbitos foi de 7 casos e a taxa de mortalidade de 0,37.
Pernambuco apresentou o maior número de óbitos (n=3), a maior taxa de mortalidade (1,52), e o maior valor médio de
internação (R$919,53). Os resultados mostram que a hanseníase possui distribuição heterogênea no nordeste, apontando o

Piauí com maior número de casos, e Pernambuco com maior número de óbitos e mortalidade. Conclui-se que entender a
epidemiologia da hanseníase no nordeste é fundamental para traçar melhores estratégias de prevenção e tratamento da
doença, que apesar do tratamento curável, ainda é persistente, principalmente nos países em desenvolvimento.
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Resumo

Introdução: A hanseníase é uma doença crônica e infectocontagiosa, cujo agente etiológico é a
Mycobacterium Leprae e sua classificação é feita pelo número de lesões, paucibacilar (PB) ou
multibacilar (MB). A doença tem um alto poder incapacitante, considerando-a um problema de saúde
pública. O Brasil é o segundo país com o maior número de novos casos registrados no
mundo. Objetivo: Analisar nas publicações científicas nacionais, o perfil epidemiológico e o impacto da
doença em relação a incapacidade. Desenho do Estudo: Estudo descritivo, utilizando dados
secundários, por meio de revisão bibliográfica. A população foi composta por artigos referentes a
temática do trabalho, tendo como amostra final 9 artigos. Métodos: A busca dos artigos se deu na
Biblioteca Virtual de Saúde, utilizando os descritores “Hanseníase”, “Perfil de impacto da doença” e
“Perfil de saúde” cruzando o primeiro com os dois últimos. Foram encontrados, respectivamente, 40 e
189 resultados, dos quais 3 e 6 foram selecionados. Os critérios de inclusão: artigos completos
disponíveis na íntegra, em português e País/Região Brasil; seguido da leitura dos títulos e resumo
com posterior leitura completa dos mesmos. Resultados: As publicações concentraram-se nos anos
de 2010, 2011, 2014, 2015 e 2017. Os indivíduos acometidos eram na sua maioria do sexo masculino
(56,8%). A forma mais prevalente foi a MB (74%). Em relação à escolaridade os indivíduos tinham o
primeiro grau incompleto (48,5%); 51,8% são residentes da zona rural com renda de 1 a 3 salários
mínimos (73,5%). 5 artigos relatam que os portadores apresentam diferentes graus de incapacidade
física de 0 a 2. Discursão: A incapacidade física consiste em perda de sensibilidade protetora (grau 1)
e/ou deformidade visível (grau 2) em consequência de lesão neural e/ou cegueira, encontra-se mais
em indivíduos economicamente ativa e potencialmente os principais disseminadores da doença. Na
sua maioria dos casos MB indica diagnóstico tardio; acredita-se que as pessoas só procuram
atendimento após o agravamento da doença. A incapacidade física interfere na qualidade de
vida. Conclusão: A população economicamente ativa é mais afetada pela hanseníase, o que pode
prejudicar a economia do país; visto que podem vir a desenvolver incapacidades. A presença
marcante da forma MB pode indicar manutenção da cadeia de transmissão e alta prevalência oculta o
que remete a uma dificuldade operacional dos serviços de saúde em realizar diagnóstico precoce.
Palavras-chaves: Hanseníase, Perfil de impacto da doença, Perfil de saúde

PRÁTICAS ACADÊMICAS DE EXTENSÃO EM ARTICULAÇÃO COM MOVIMENTO SOCIAL:
RELATO DE EXPERIENCIA

Autores

julia rebeka de lima 1, Raphaela Delmondes do Nascimento 1, Danielle Christine Moura
dos Santos Danielle Christine Moura dos Santos 1, Nataly Lins Sodré Nataly Lins Sodré 1,
Dara Stephany Alves Teodório Dara Stephany Alves Teodório 1, Marianna Siqueira Reis e
Silva Marianna Siqueira Reis e Silva 1, Emilia Cristiane Matias Albuquerque da Rocha
Emilia Cristiane Matias Albuquerque da Rocha 1, Giovana Ferreira Lima Giovana Ferreira
Lima 1, Mayara Ferreira Lins dos Santos Mayara Ferreira Lins dos Santos 1, Marize
Conceição Ventin Lima Marize Conceição Ventin Lima 1, Randal de Medeiros Garcia
Randal de Medeiros Garcia 2, Gildo Bernardo da Silva Gildo Bernardo da Silva 2

Instituição 1 UPE - UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO (RECIFE), 2 Morhan - Movimento de
Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (RECIFE)

Resumo
Hanseníase, doença infecciosa crônica, causada por bactéria, que atinge principalmente pele e nervos periféricos. Apesar de
ser uma doença antiga, ainda nos dias atuais encontra-se muito estigma e preconceito com a mesma e pessoas acometidas
por ela. A Universidade de Pernambuco (UPE) através do Grupo de Pesquisa e Extensão, sobre cuidados, práticas sociais e
direito à saúde das populações vulneráveis (GRUPEV) junto ao Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela
Hanseníase (Morhan), luta em favor da garantia dos direitos das pessoas acometidas pela doença e eliminação da mesma
enquanto problema de saúde pública. Este resumo tem objetivo de relatar a experiência de academicas de enfermagem na
participação de ações de uma extensão universitária. Tipo de estudo descritivo, qualitativo do tipo relato de experiência da
extensão universitária: “Integração Morhan: integralizando práticas acadêmicas a um movimento social” entre o período de
fevereiro a dezembro de 2017. Participaram da atividade 6 alunas do curso de enfermagem que forma selecionadas e
capacitadas para estarem aptas a desenvolverem atividades da extensão. Das ações realizadas as extensionistas
participaram das reuniões ordinárias do Morhan, visitaram semanalmente a sede do movimento para organizar e planejar
demandas. Realizaram 3 oficinas de direitos, deveres e seguridade social para usuários, realizadas em grupo de autocuidado.
Promoveram junto ao Morhan o x seminário de Educação para Hanseníase de Pernambuco. Foram realizadas 19 visitas a
paciente, realizadas 18 sensibilizações para profissionais e 28 ações de educação em saúde. Também participaram de busca
ativa de novos casos onde foram examinadas em média 750 pessoas tendo 50 casos confirmados com diagnóstico positivo
para hansen. Infelizmente no Brasil e Pernambuco o grau de endemicidade de hansen ainda é alto e sabe-se que ela traz
consequências físicas, psíquicas e sociais para o doente e família. A hanseníase deve ser foco de discursão, implementação
de ações resolutivas e ser vista com olhar integral a fim de controlar e elimina-la. Assim a extensão é de suma importância
para uma melhor formação de acadêmica, pois possibilita ver de perto preconceitos, marcas da doença e o não recebimento
dos direitos das pessoas acometidas pela doença e como isso afeta a vida deles. Promovendo aos alunos, experiências
únicas, o que fortalece o papel da universidade como um ator fundamental para mudanças sociais.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, de evolução lenta e que acomete preferencialmente nervos e pele. A doença
tem cura quando o tratamento é realizado de forma correta e sem interrupções. O objetivo deste trabalho foi verificar presença de
materiais básicos para os testes diagnósticos nos municípios assistidos pelo Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) no interior
do Ceará. Por meio de um corte transversal foi realizado um estudo com médicos bolsistas do PMMB que atuam em 30 municípios das
macrorregiões de saúde Cariri e Centro Sul do Ceará, através de questionário padronizado confeccionado por supervisores e tutores do
PMMB. A coleta ocorreu em março 2017. Responderam ao questionário 190 médicos (88% do total de médicos), sendo 181 (83,8%)
questionários preenchidos corretamente. 117(64,6%) médicos afirmaram que nas suas Unidade Básica de Saúde (UBS) não há tubos
de ensaio para pesquisa da sensibilidade térmica, 62(34,3%) há tubos e 2(1,1%) não responderam. 105(58,0%) UBS não possuem a
tabela de snellen e 116(64,1%) não possuem lanterna clínica, há esses materiais em 76(42,0%) e 65(35,9%) UBS respectivamente. Os
municípios onde 167(92,3%) médicos trabalham ofertam o exame de baciloscopia, o de 14(7,7%) médicos não oferta. O diagnóstico de
caso de hanseníase é essencialmente clínico e epidemiológico, e é realizado pela história das condições de vida do paciente e do
exame dermatoneurológico. Para garantir uma avaliação adequada das incapacidades, são necessários: recursos físicos, como sala
com iluminação e ventilação adequadas; recursos materiais como lanterna, tubo de ensaio e Tabela de Snellen, que avalia grau de
comprometimento visual. Neste estudo, 58,0% das UBS não possuem a tabela de Snellen, prejudicando a avaliação visual dos
pacientes. Recomenda-se que nas UBSs os casos sejam submetidos à avaliação neurológica e à coleta de material para a baciloscopia.
A pesquisa de sensibilidade térmica nas lesões e nas áreas suspeitas deve ser realizada com dois tubos de vidro, um contendo água fria
e outro água aquecida. Foi verificado nessa pesquisa, que não há tubos de ensaio em 65% das UBS. Em contrapartida, 92% dos
municípios ofertam exame de baciloscopia. Os resultados são preocupantes, uma vez que a maior parte das UBS dessa amostra não
dispõe de materiais simples e básicos para o diagnóstico da hanseníase, em contrapartida a maioria dispõe de baciloscopia.
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Resumo

A hanseníase é uma infecção causada por Mycobacterium leprae, cuja transmissão se dá por contato
direto. A doença é caracterizada pela existência de lesões na pele do indivíduo, além de alteração ou
falta de sensibilidade. É considerado um problema de saúde pública e diminuir as incidências e
prevalências no Brasil continua a ser um grande desafio, principalmente, para as regiões menos
desenvolvidas do país. O objetivo deste trabalho é fazer um levantamento epidemiológico, através de
revisão de literatura, de hanseníase no Estado do Maranhão. Realizou-se um levantamento
bibliográfico a partir de artigos, em língua portuguesa, publicados entre os anos de 2005 e 2015 nos
bancos de dados Medline/PubMed, Scielo e LILACS que abordassem a temática em questão. Nos
estudos analisados, observou-se que, em contrapartida com os indicadores nacionais, que apontaram
2015 como o ano de menor taxa registrada nos últimos 11 anos, o Maranhão continua a apresentar
alta incidência de hanseníase. No Estado, há maior prevalência de hanseníase em São Luís (13,65%),
Imperatriz (8,05%) e Timon (4,67%). Indivíduos do sexo masculino com idade entre 20 e 59 anos e de
baixa escolaridade foram os mais acometidos. Portanto, ser prudente adaptar a Política de Atenção à
Hanseníase à realidade de cada região brasileira, visto que, devido à grande extensão territorial e
distribuição irregular de recursos no país, a prevalência da doença continua a ser preocupante em
Estados como o Maranhão.
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Resumo

A hanseníase atinge pele e nervos periféricos, que pode repercutir em incapacidade física. O pé
humano é indispensável para a locomoção e estabilidade corporal. Levando em consideração a
importância desta parte do corpo e as diversas alterações que podem ocorrer na hanseníase, o
autocuidado é essencial para prevenir incapacidades. Objetiva-se relatar a experiência de uma
atividade educativa com ênfase no cuidado com os pés de pessoas atingidas pela hanseníase. Tratouse de um estudo descritivo, qualitativo, do tipo relato de experiência realizado por estudantes de
enfermagem membros do grupo de pesquisa e extensão sobre cuidado, práticas sociais e direito à
saúde de populações vulneráveis (GRUPEV). A atividade foi realizada em duas oficinas em abril de
2018, com 15 pacientes de um Grupo de Autocuidado- GAC em hanseníase situado na cidade do
Recife, facilitada pela coordenadora do grupo com o apoio dos extensionistas e um profissional
convidado. Para nortear o diálogo foi utilizado o “Manual de Prevenção de incapacidades: Faces,
mãos e pés” do Ministério da Saúde. Foi realizada uma palestra sobre o cuidado com os pés com uma
especialista em Podologia, iniciando a discussão sobre a importância dos pés para o corpo. Os
pacientes aprenderam como hidratar e lubrificar os pés, como proceder adequadamente com
calosidades, fissuras, ferimentos e o uso adequado de calçados e palmilhas. Em outra oficina, a
coordenadora do grupo realizou exercícios com os pés que poderiam ser realizados para a prevenção
das incapacidades. Para a pessoa com hanseníase o cuidado com os pés deve ser diferenciado
devido às incapacidades geradas. Adicionar o autocuidado com os pés no dia-a-dia evita o agravo das
incapacidades. Conclui-se que a educação em saúde é fundamental para melhores práticas de
autocuidado. A inserção de pessoas acometidas pela hanseníase em um GAC estimula e fortalece
essas práticas, pois é um espaço que permite a troca de experiências do indivíduo por meio do apoio
do grupo.
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Resumo
Introdução: A hanseníase é uma doença de notificação compulsória que representa um sério problema de saúde pública
devido às incapacidades físicas em decorrência de diagnóstico tardio. A organização da rede de atenção integral em
hanseníase, com foco na detecção oportuna da doença pode contribuir na prevenção das incapacidades. Objetivo:
Descrever, proporcionalmente, em qual nível de atenção ocorre às notificações dos casos novos (CN) de hanseníase nas
regiões de saúde do Ceará. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa dos
CN de hanseníase que foram notificados no período de 2013 a 2017*, tendo como fonte de dados o Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN) disponíveis na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Para análise dos dados utilizouse o Tabwin e estatística o programa Excel. Foram considerados os códigos de Cadastro Nacional de Estabelecimento de
Saúde e a descrição das Unidades para seleção dos serviços de Atenção Primária e de Referências e/ou Especializados os
quais foram separados em dois grupos. Foram respeitados os preceitos éticos garantindo o anonimato dos indivíduos.
Resultados: No campo da saúde o Ceará está organizado, administrativamente, em 22 microrregiões de saúde, 18 (81,8)
demonstraram bom desempenho na notificação de CN de hanseníase na Atenção Primária e 4 (18,2) encontram-se abaixo do
esperado no período de 2013 a 2017. Foram notificados na Rede de Atenção do Ceará 9.386 CN da doença, sendo 5.893
(62,8) na Atenção Primária e 3.493 (37,2) na atenção especializada. A região de Fortaleza notificou 999 (32,2) na Atenção
Primária 2.107(67,8) na Especializada/Referência, com forte predominância no nível secundário, seguida pelas regiões de
Caucaia 237 (39,2), Baturité 31 (37,8) e Juazeiro do Norte 315 (56,0). As demais regiões apresentaram um bom desempenho
na detecção de CN de hanseníase pela Atenção Primária e superaram a taxa do Estado (62,8), ocorrendo a maior proporção
na região de Brejo Santo 220 (97,3). Conclusão: A maioria dos CN de hanseníase no Ceará foi diagnosticada na Atenção
Primária, embora existam casos notificados nas Unidades de Referências e/ou Especializadas em algumas regiões de saúde
que devem ser priorizadas no plano estadual de vigilância e enfrentamento da hanseníase.
Palavras-chaves: Atenção especializada, Atenção primaria em saúde, Hasnseníase

QUIMIOCINAS CCL3, CCL4 E IL-8 ATUAM COMO MARCADORES SOROLÓGICOS NAS
REAÇÕES HANSÊNICAS E ESTÃO CORRELACIONADAS COM CITOCINAS CHAVE EM
PACIENTES COM HANSENÍASE.
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Resumo

O desenvolvimento de reações hansênicas é uma das principais dificuldades no manejo dos pacientes
com hanseníase. Tais reações também conhecidas como episódios reacionais são eventos imunoinflamatórios agudos e que podem ser divididos em tipo 1 (RR) e tipo 2 (ENL), representando comorbidades importantes pois podem causar lesão grave do nervo e incapacidades. Ainda não há um
teste laboratorial ou marcador disponível para o diagnóstico ou prognóstico de reações hansênicas. O
objetivo deste estudo foi medir a produção espontânea de marcadores imunológicos no soro de

pacientes com hanseníase com e sem reações hansênicas, a fim de validar essas moléculas como
biomarcadores sanguíneos de reações. A dosagem de proteínas séricas foi feita pela técnica ELISA
sanduíche em 69 pacientes com hanseníase sendo 24 indivíduos sem reações (SR); 23 RR e 22 ENL.
Os dados foram analisados pelos testes de Mann-Whitney, utilizando o programa GraphPadPrism, e
Ambiente R. Na análise sorológica, as concentrações de IL-8, IL-6, CCL3 e CCL4 foram associados à
ocorrência de reações per se. Estratificando por grupo reacional, confirmou-se associação de IL-6, IL10, IL-8 e CCL3 com a forma ENL. Em adição, a quimiocina IL-8 foi a única que se manteve associada
ao desfecho RR. Agrupamos o grupo SR dos pacientes quanto ao estado paucibacilar (PB) ou
multibacilar (MB). Dentro do grupo PB apenas a correlação CCL3 vs CCL4 permaneceu significativa
(rho = 0,772; P = 0,004). Entretanto, os pacie ntes com MB apresentaram um certo número de
correlações positivas, como CCL3 vs CCL4 (rho = 0,756; P = <0,000), CCL3vs IL-10 (rho = 0,573; P =
0,02), CCL3 vs TNF (rho = 0,558 P = 0,03), CCL4 vs TNF (rho = 0,596; P = 0,01) e IL-8 vs CCL3 (rho
= 0,564; P = 0,03). Em conjunto, esses dados apontam que existe uma alça de regulação envolvendo
as quimiocinas CCL3, CCL4 e IL-8, que alimenta citocinas como TNF e IL-10 nas formas
multibacilares da doença. A produção sérica de citocinas e quimiocinas espelha o processo
inflamatório presente no organismo além de servir como marcadores de doença em diferentes
estágios e formas clínicas. Destacamos uma produção consistente de IL-8 no soro de pacientes com
reações tipo I e II e uma correlação que indica que CCL3, CCL4 e IL-8 aumentam concomitantemente
com importantes citocinas pró-inflamatórias como TNF assim como a reguladora IL-10 em pacientes
MB.
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Resumo

Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, recidiva é definida como todos os pacientes de hanseníase
tratados com esquemas terapêuticos adequados e oficialmente indicados, que saíram do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (Sinan) por cura e que voltam a apresentar novos sinais e
sintomas clínicos da doença ativa em um período superior a cinco anos. Este estudo tem como
objetivo descrever o perfil das recidivas de hanseníase de residentes no Distrito Sanitário (DS) V da
cidade do Recife/PE no período de 2007 a 2017. Trata-se de um estudo descritivo com dados
secundários oriundos do Sinan. Foram notificados 79 recidivas no período analisado, sendo 39
(49,4%) ocorridas em pacientes do sexo masculino e 40 (50,6%) do sexo feminino. Segundo faixa
etária, 78 (98,7%) casos estavam acima de 15 anos. No que se refere à classificação operacional, 12
(15,2%) pacientes foram classificados como paucibacilar e 67 (84,8%) multibacilar. Em relação à
forma clínica, para os casos de recidiva de hanseníase de residentes no DS V, destacou-se a dimorfa
com 35 (44,3%) ocorrências, seguida da virchowiana 19 (24,0%) e tuberculóide 10 (12,6%). Segundo
o número de lesões, 14 (17,7%) casos apresentavam lesão única, 13 (16,4%) de 2 a 5 lesões e 26
(32,9%) com mais de 5 lesões. Ao analisar a avaliação do grau de incapacidade no momento da
notificação 43 (54,4%) casos tinham grau zero, 20 (25,3%) grau I, 08 (10,1%) grau II, 08 (10,1%) não
avaliado ou em branco. Utilizou-se em 10 (12,6%) casos a poliquimioterapia (PQT) paucibacilar de 06
doses, em 61 (77,2%) a PQT 12 doses e 05 (6,3%) outros esquemas substitutivos. É necessário que
se conheça os aspectos da recidiva para que se faça uma vigilância destes casos de forma mais
eficaz, visando a redução da carga da doença e a exposição dos comunicantes a casos de
hanseníase.
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Resumo

A hanseníase é uma doença crônica infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae, que
infecta os nervos periféricos, principalmente os nervos superficiais da pele. O aspecto clínico
dominante é o acometimento dermato-neurológico, que pode acarretar deformidades ósseo-articulares
e outras sequelas. Os sentimentos relacionados à doença que afetam os portadores envolvem medo,
vergonha, culpa, exclusão social e a rejeição. O objetivo deste trabalho consiste em relatar caso do
paciente J. H., de 35 anos de idade, morador do município de Caririaçu no sul do Ceará. O
diagnóstico da doença foi dado quanto ele tinha 13 anos, e passou 3 anos e meio em tratamento.
Durante a entrevista realizada com o paciente, o mesmo relata que não foi fácil receber esse
diagnóstico, pois morava numa cidade pequena com pouco mais de 20.000 habitantes, onde as
pessoas da cidade se conheciam entre si. Por conta do estigma da hanseníase, de ser associada à
“lepra” e sua exclusão social, o paciente relatou ter sofrido um forte preconceito, sendo até afastado
da escola, pois todos temiam “pegar” a doença e inclusive perdeu várias amizades. O paciente relatou
as sequelas físicas que a patologia causou como: perda parcial dos movimentos da mão esquerda e
imensa deformidade das mãos, inclusive perdendo a anatomia dos dedos, amputação do dedo de um
dos pés e um ferimento no pé que ainda está aberto e que precisa conviver com elas no cotidiano.
Hoje está casado e tem duas filhas e as pessoas o aceitam mais, pois observam que as filhas
nasceram normais e concluem que ele se curou da doença, mas mesmo assim ele afirma ser difícil
conviver com as deformidades. As doenças negligenciadas precisam ser monitoradas e trabalhadas
com mais afinco, a hanseníase deve ser prioridade da Vigilância em Saúde e das ações da Atenção
Primária a fim de reduzir a prevalência da doença, pois as sequelas físicas, psicológicas e sociais são
também um agravo de saúde pública.
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Resumo
A hanseníase é uma doenoça crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae. A doença
acomete principalmente pele e nervos periféricos podendo levar a sérias incapacidades físicas. É de notificação compulsória
em todo o território nacional e de investigação obrigatória.O diagnóstico é essencialmente clínico e epidemiológico, realizado
por meio do exame geral e dermatoneurológico.Ela é transmitida principalmente pelas vias áreas superiores, por meio de
contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível com uma pessoa doente sem tratamento. A mesma apresenta longo
período de incubação; em média, de 2 a 7 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde os pacientes podem ser
classificados em paucibacilares(até cinco lesões na pele com baciloscopia negativa) ou multibacilares(seis ou mais lesões de
pele e baciloscopia positiva).Seu esquema do tratamento é com poliquimioterapia. O estudo tem como objetivo descrever a
experiência de acadêmicos de enfermagem frente ao paciente hansênico com o foco na prevenção da doença e promoção da
saúde durante uma visita técnica a uma unidade básica do município de Maceió. E para isso foram utilizadas referências
bibliográficas da base de dados do Ministério da Saúde e Scielo. Descrição da experiência: A.J.C,masculino,38
anos,procedente de Maragogi-AL,ensino médio incompleto,autônomo, estado civil união estável,três filhos, alega ser fumante
desde dos sete anos, faz uso de álcool.Relata estar com depressão e faz uso de medicação psiquiátrica. Ao exame físico:

paciente com queixa de dores nos MMSS e dormência nos MMII, lesões hipocrômicas na maioria do corpo(mais de 6 ), tem
amputação do dedo polegar direito. Foi diagnosticado com hanseníase do tipo multibacilar de grau I no dia 11/03/2018,que
iniciou o tratamento com PQT/MB de 12 doses,com doses mensais supervisionadas, esquema multibacilar: combinação da
rifampicina (600mg/mês supervisionadas), dapsona (dose mensal de 100mg supervisionada e uma dose diária autoadministrada) e de clofazimina (uma dose mensal de 300 mg, com administração supervisionada e dose diária de 50mg autoadministrada.Portanto,a assistência de enfermagem ao paciente com hanseníase é de suma importância,já que a mesma tem
autonomia para realizar o diagnóstico e tratamento do portador da doença. como também avaliar os sinais e sintomas através
da anamnese e exame físico,utilizando-se de métodos de diagnósticos como:exame dermato-neurológico e PPD.
Palavras-chaves: Assistência de enfermagem, Atenção primária , Hanseníase , Prevenção de incapacidade
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Resumo
A extensão universitária caracteriza-se como momento de troca de saberes que conecta a universidade, suas ações de ensino e
pesquisa com a população, fazendo-se cumprir sua função pedagógica e social. O objetivo do estudo é analisar a formação de alunos
de enfermagem inseridos em um projeto de extensão sobre grupos de autocuidado (GACs) em hanseníase. Estudo qualitativo
descritivo, realizado com dez alunos da Universidade de Pernambuco inseridos no Projeto de Extensão Sobre Cuidado, Práticas Sociais
e Direito à Saúde das Populações Vulneráveis, em 2017/2018. A coleta dos dados foi realizada a partir de questionário aberto sobre as
contribuições do projeto de extensão na formação acadêmica, na atuação do extensionista nos serviços de saúde para formação
acadêmica e no manejo de doenças tropicais negligenciadas. Os relatos dos estudantes apontam que o projeto contribui na formação
acadêmica a partir da integração da teoria com a prática, na construção do conhecimento e na aquisição de experiências acerca da
hanseníase por meio das vivências nos GACs. A contribuição da extensão na atuação do aluno nos serviços de saúde para formação
acadêmica foi relatada como uma oportunidade de dialogar com pacientes, de compreender a complexidade da hanseníase e praticar
uma assistência humanizada. Relativo ao aporte do projeto na formação para o manejo de doenças tropicais negligenciadas foi
destacado o acompanhamento de consultas dos pacientes, realização de busca ativa de casos, conhecimento de situações de lutas e
como as políticas públicas devem ser voltadas a essa população de forma efetiva. Estudos mostram que a extensão promove o contato
entre o ensino na universidade e a aplicabilidade de sua profissão na sociedade, configurando-se em uma ocasião a mais de
aprendizado para a realidade profissional. Neste contexto, a reflexão crítica e social intrínseca a extensão atua no desenvolvimento dos
estudantes com uma sensibilização e capacitação desses para um cuidado integral e responsável nos grupos de atuação do projeto, no
decorrer do processo da formação. A partir do exposto, conclui-se que a extensão universitária é um instrumento essencial para o
alcance de uma assistência diferenciada a pessoas acometidas pela hanseníase, pois direciona os discentes para o estudo sobre a
temática e as inovações trabalhadas no projeto, enfatiza o respeito, a escuta ao paciente e estimula os futuros profissionais a fazer parte
da luta para que a hanseníase seja menos negligenciada.
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Resumo
Introdução. A hanseníase no Brasil constitui-se um importante problema de saúde pública e a detecção de casos em
menores de 15 anos indica focos de infecção ativos e transmissão recente. Em 2015, a taxa de detecção em menores de 15
anos no Maranhão de 17,56 por 100.000 habitantes, fez com que o Estado ocupasse o primeiro lugar do Nordeste e terceiro
no Brasil em relação a esse indicador. Objetivo. Determinar a taxa de detecção da hanseníase em São Luís-MA, por Distrito
Sanitário. Desenho do estudo. Estudo descritivo de abordagem quantitativa. Métodos. Estudo realizado de dezembro de

2015 a março de 2017, nos sete Distritos Sanitários (DS) do município de São Luís-MA. Foram incluídos todos os casos
novos de hanseníase em menores de 15 anos, residentes em São Luís-MA e notificados pelos Programas de Controle de
Hanseníase em 2014 e 2015. A taxa de detecção anual de casos novos de hanseníase na população de menores de 15 anos
foi calculada tendo como numerador os casos novos em menores de 15 anos de idade residentes em determinado local e
diagnosticados no ano da avaliação e denominador, população de zero a 14 anos de idade, no mesmo local e período
aplicando-se o fator de multiplicação de 100 mil sendo considerados os parâmetros: Hiperendêmico: ≥10,00 por 100 mil hab.;
Muito alto: 5,00 a 9,99 por 100 mil hab.; Alto: 2,50 a 4,99 por 100 mil hab.; Médio: 0,50 a 2,49 por 100 mil hab.; Baixo: <0,50
por 100 mil hab. Resultados. Em 2014 foram notificados 55 casos novos de hanseníase em menores de 15 anos e, dos sete
DS, seis notificaram casos da doença. O maior percentual foi no DS Tirirical (30,9%), entretanto, a taxa de detecção da
hanseníase nessa faixa etária foi hiperendêmica nos seis DS. No ano de 2015 foram notificados 76 casos novos distribuídos
nos sete DS. Observaram-se maiores percentuais nos DS da Cohab (36,3%), Itaqui-Bacanga (23,7%) e Tirirical (22,4%).
Quando se calculou a taxa de detecção, os resultados foram: Baixo (DS Centro), Muito alto (DS Bequimão e Cohab) e
Hiperendêmico (DS Coroadinho, Itaqui-Bacanga, Tirirical e Vila Esperança). Discussão. As taxas de detecção de hanseníase
em menores de 15 anos nos DS do Município de São Luís foram superiores às registradas no Brasil e na Região Nordeste.
Conclusão. As elevadas taxas de detecção observadas em todos os DS remete para a necessidade de intensificação do
controle da doença na população com idade inferior a de 15 anos.
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Resumo

Introdução: A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa crônica, com potencial incapacitante e
que mantém altas taxas de incidência mesmo com tratamento eficaz e gratuito. Objetivo: este estudo
objetiva analisar os dados epidemiológicos e operacionais da Hanseníase em Aracaju-SE a fim de
diagnosticar a tendência da endemia e orientar o aprimoramento de políticas públicas que visem a sua
eliminação. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo ecológico, tipo série temporal. Métodos:
Foram analisados os indicadores epidemiológicos e operacionais da Hanseníase no município de
Aracaju, capital do estado de Sergipe, no período de 2003 a 2017. Resultados: Entre 2003 e 2017
incidência da Hanseníase manteve-se decrescente, com tendência anual de queda de 8,63% na
população geral e 9,32% em menores de 15 anos. Durante este período, houve tendência a aumento
do diagnóstico e tratamento da Hanseníase pela Atenção Primária, a cura dos casos manteve-se
estável e a proporção de contatos examinados apresentou um significativo incremento saindo de
20,6% em 2003 para 82,9% em 2017. Discussão: Identifica-se também uma tendência progressiva a
queda na incidência das formas paucibacilares em detrimento das multibacilares. Há uma tendência
de redução da incidência da Hanseníase em Aracaju em todas as faixas etárias, porém a região ainda
é considerada de alta endemicidade. É possível perceber o crescimento do papel da Atenção Primária
entre 2003 e 2017, além do aumento significativo do exame dos contatos, ferramenta importante no
diagnóstico e tratamento precoce. Conclusões: Embora os indicadores de saúde tenham mostrado
melhorias, esse avanço permanece insuficiente para adequado controle da doença.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A hanseníase ainda é um importante problema de saúde pública em muitos países
em desenvolvimento, mantendo-se como um desafio a ser superado. O Brasil configura-se sozinho
como a única nação a não ter alcançado ainda a eliminação da doença. A Bahia é o maior estado da
região nordeste e apresenta endemicidade alta para a hanseníase. OBJETIVO: Analisar a tendência e
distribuição espacial da hanseníase no estado da Bahia no período de 2001 a 2015. DESENHO DO
ESTUDO: Estudo ecológico misto. MÉTODOS: Foram selecionados dez indicadores epidemiológicos:
prevalência, detecção geral e em menores de 15 anos, taxa e proporção de grau II de incapacidade
física, proporção de mulheres, multibacilares, cura, abandono e contatos examinados. Utilizou-se
joinpoint regression para análise temporal, com classificação da tendência e cálculo do annual percent
change-APC (IC95% e p<0,05). A estatística de varredura espacial com modelo de probabilidade de
Poisson foi utilizada para a identificação de clusters da doença e risco relativo. Aprovado CEP nº
2.212.723/2017. RESULTADOS: Observou-se tendência de declínio da prevalência (-5,6%; p<0,05),
da proporção de mulheres (-0,6%; p<0,05) e do abandono (-13,7%; p<0,05); crescimento significativo
da proporção de multibacilares (2,2%; p<0,05) e da taxa de grau II de incapacidade (2,7%; p<0,05).
Os demais indicadores apresentaram padrão estacionário. A distribuição espacial foi heterogênea
com concentração em três regiões de destaque (norte, oeste e sul do estado). Para a população geral,
o cluster com maior risco relativo (RR 5,3; p<0,001) envolveu cinco municípios situado no norte do
estado. Para a população menor de 15 anos, o maior risco foi observado em cluster situado na região
sul (RR 4,31; p<0,001). Essa porção do estado também apresentou o maior risco para incapacidades
físicas no diagnóstico (RR 4,11; p<0,001). DISCUSSÃO: A manutenção da cadeia de transmissão
pode ter como causas a falta de políticas públicas estruturais, problemas operacionais e a pouca
oferta de serviços de qualidade para o diagnóstico e acompanhamento dos doentes. A
heterogeneidade espacial, observada em diferentes escalas coloca em evidência os locais com maior
necessidade de intervenção. CONCLUSÃO: O estudo mostrou evidências consistentes de
persistência da cadeia de transmissão da hanseníase na Bahia, diagnóstico tardio e elevada
prevalência oculta.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa crônica ocasionada pela bactéria
Mycobacterium leprae. Essa enfermidade se apresenta como um grande problema de saúde pública,
havendo indícios de sua existência desde os tempos antigos onde a mesma era considerada
incurável. Atualmente com a evolução medico-cientifica essa doença é curável, sendo que a melhor
maneira de intervir no problema, é desenvolver ações que visem a prevenção. O Ministério da Saúde
pontua a relevância de se trabalhar as ações de educação em saúde com finalidade de eliminação da
moléstia. OBJETIVO: Relatar as experiências vivenciadas durante a realização de uma ação de
educação em saúde sobre hanseníase e seus impactos na comunidade. METODOLOGIA: Trata-se
de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, acerca de uma ação de educação em saúde

sobre hanseníase realizada por uma enfermeira e um acadêmico de enfermagem, no dia 01 de
fevereiro de 2018, na escola municipal Arakén Sedrin de Aguiar em Cedro-CE. Os dados da atividade
foram coletados e estudados com base na literatura. RESULTADOS: A ação foi realizada com os
alunos do terceiro, quarto e quinto ano da modalidade ensino fundamental com faixa etária entre 8 e
11 anos. A ação se deu em dois momentos, a priori iniciou-se a ação com um vídeo lúdico sobre a
doença, a partir dai construiu-se um debate sobre o que era hanseníase, as crianças bem
participativas ao final do vídeo já relatavam casos que vivenciaram envolvendo a enfermidade.
Posteriormente a enfermeira e o estudante de enfermagem através de slides recreativos
apresentaram informações sobre a doença, versando como se dá a transmissão, profilaxia,
terapêutica e como identificá-la. As crianças bem prestativas ao final da apresentação tiveram várias
dúvidas que foram sanadas, além disso as mesmas trouxeram relatos sobre amigos e/ou familiares
que possuíam sinais da hanseníase. DISCUSSÃO: Através da ação foi possível conscientizar as
crianças acerca do problema que é a hanseníase e seus danos a saúde, além de forma-los como
disseminadores de conhecimento dentro do seu lar e consequentemente comunidade, fazendo com
que haja uma maior vigilância e adoção de medidas preventivas contra a patologia.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Faz-se relevante as ações de educação em saúde, pois visam a
promoção do bem-estar e prevenção de agravos. A atividade foi efetiva pois gerou na criança um
olhar mais aguçado sobre a hanseníase.
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Resumo

Introdução:A hanseníase é considerada uma doença estigmatizada até hoje, mesmo que a
prevalência tenha caído substancialmente nas últimas décadas, sua transmissão continua e por isso a
doença é considerada um problema de saúde pública, especialmente em muitos países em
desenvolvimento é causada pelo bacilo Mycobacterium leprae . Resulta em extenso dano à pele,
olhos, mucosa do trato respiratório superior e nervos periféricos, em alguns casos levando a
comprometimento sensitivo e motor, com deformidades de características incapacidades.O Brasil é o
segundo pais no mundo com o maior número de casos de hanseníase, tal aspecto está relacionado e
o baixo uso de dados epidemiológicos na saúde pública para a prevenção e combate da
doença.Objetivo:O presente estudo tem como objetivo apresentar através de uma revisão sistemática
a importância de utilizar recursos epidemiológicos para auxilio na prevenção e tratamento da
hanseníase em regiões brasileiras.Metodologia: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica sistemática
utilizando a relevância do uso dos dados epidemiológicos no combate a progressão da hanseníase
nas regiões brasileiras para definir parâmetros de busca em bases bibliográficas da área da saúde
como: BIREME/OPAS/ OMS, MEDLINE,Cochrane Library, Sociedade Brasileira de Dermatologia E
relatórios de Comitês Internacionais, Os termos empregados na busca foram: hanseníase, lepra,
serviços de saúde e perfil epidemiológico da hanseníase combinados com filtros para estudos
diagnósticos como diagnosis, sensitivity, specificity e epidemio. Os estudos selecionados foram
incluídos, baseados numa avaliação objetiva da metodologia e qualidade de cada estudo, sendo
adotados critérios de inclusão. Resultados: Foram selecionados 20 estudos dos 36
selecionados.Discussão:Penna et al. 23, em 2009, realizaram análise da distribuição espacial da
hanseníase no Brasil e verificaram aumento das taxas de detecção em algumas áreas e, segundo os
autores, isso poderia ser explicado pela melhoria do acesso aos serviços de assistência primária à
saúde, ocorrido no mesmo período. No estudo de pedrosa em 2018 foi visto uma relevância no
rastreio de escolas na região amazônica, pois havia uma endemia na região devido ao acometimento
infantil e tal rastreio precoce foi fundamental para interrupção do ciclo. Conclusão: O uso de estudos
epidemiológicos para reduzir a progressão da hanseníase deve ser uma realidade na saúde pública
brasileira, pois isso é uma relevante ação preventiva.
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Resumo

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae. Atinge
principalmente a pele e os nervos periféricos, como também os olhos e gânglios. O alto grau de
incapacidade da hanseníase está relacionado a capacidade de penetração do bacilo na célula
nervosa, refletindo na qualidade de vida da pessoa atingida. O presente trabalho tem como objetivo
analisar a qualidade de vida de participantes de um grupo de apoio ao autocuidado em Recife. Tratase de um estudo quantitativo, transversal, realizado na cidade do Recife-PE, no ano de 2015, 2016 e
2018. Foi selecionado uma policlínica de referência para o tratamento da hanseníase, que possui um
grupo de autocuidado aonde são discutidos temas acerca da prevenção de incapacidades (físicas e
psicossociais). O estudo faz parte do projeto: Implantação de Grupos de Autocuidado em Hanseníase
na Região Metropolitana de Recife. CAEE: 61574716.7.0000.5192. Parecer: 2.309.191. A amostra foi
composta por 7 sujeitos. Os dados foram coletados por estudantes de enfermagem da Faculdade de
Enfermagem Nossa Senhora das Graças da Universidade de Pernambuco, inseridos no Projeto de
Extensão sobre Cuidado, Práticas Sociais e Direito à Saúde das Populações Vulneráveis (GRUPEV)
através de consulta aos prontuários dos pacientes e WHOQOL-BREF, instrumento elaborado pela
Organização Mundial de Saúde sobre qualidade de vida. A escala é constituída por 26 perguntas. As
duas primeiras perguntas são sobre a qualidade de vida geral e, as outras 24 são sobre os domínios:
saúde física, psicológica, relações sociais e meio ambiente. Os resultados coram convertidos e
inseridos em tabelas, conforme critério de Souza, sendo 0-20: “muito ruim”; 21-40 “ruim”; 41-60 “bom”;
61-80 “muito bom”; e 81-100 “excelente”. No período verificado, o percentual médio para o domínio
físico foi de 64,3%, psicológico 62,5%, social 66,7% e meio ambiente 50%. Observa-se que em todos
os domínios as respostas foram acima de 50%, indicando que a maioria dos pacientes não
apresentam grandes dificuldades em sua qualidade de vida, mas elas estão presentes. Apesar dos
números serem satisfatórios, a hanseníase é uma doença que interfere diretamente na qualidade de
vida das pessoas acometidas pela doença, afetando todos os domínios. O instrumento utilizado para
avaliar a qualidade de vida, nos permite perceber o impacto da doença no dia-a-dia do sujeito e como
ela mudou sua trajetória de vida, aspectos fundamentais quando se trata de hanseníase.
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Resumo

A hanseníase é uma enfermidade crônica infecto-contagiosa, de evolução lenta, causada pelo Mycobacterium leprae que acomete a
pele e nervos periféricos. O comprometimento neural é potencialmente o grande causador das limitações funcionais e incapacidades
físicas que acometem as pessoas com hanseníase. O presente estudo, quantitativo, transversal e de caráter descritivo, tem como
objetivo avaliar a consciência de risco e limitação de atividades da vida diária de participantes de um Grupo de Apoio ao Autocuidado
(GAC) em hanseníase da Policlínica Clementino Fraga, em Recife-PE. A aquisição dos dados foi realizada pela aplicação de um
instrumento relacionado a limitação de atividade e consciência de risco - Escala SALSA (Screening Activity Limitation and Safety
Awareness), nos anos de 2015, 2016 e 2018. A amostra foi composta por cinco pacientes, com média de idade de 58,8 anos. A partir do
levantamento e análise dos dados, identificou-se que, no decorrer dos três anos, 40% dos pacientes apresentaram um aumento do grau
de limitação de atividades, outros 40% permaneceram com grau estável e 20% tiveram diminuição do nível de limitação. O
conhecimento e análise do grau de limitação funcional das pessoas acometidas pela hanseníase, se torna imprescindível para o estudo
e elaboração de intervenções efetivas visando a diminuição de agravos trazidos pela doença. A Escala SALSA, por ser um instrumento
curto e fornecer uma medida padronizada de limitação de atividade, se apresenta como um meio eficaz na aquisição desses dados ao
longo dos anos para o acompanhamento das limitações vivenciadas pelos pacientes dos grupos de autocuidado em hanseníase.
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Resumo
A hanseníase constitui-se uma doença infectocontagiosa, de evolução lenta, curável, de caráter crônico, cujo agente
etiológico é o Mycobacterium leprae. Sua morbidade está relacionada ao seu elevado poder incapacitante, que na maioria das
vezes geram incapacidades físicas e funcionais irreversíveis, prejuízo da qualidade de vida e limitação de atividades de vida
diária. Avaliar o estado funcional dos indivíduos e suas limitações proporciona a identificação de determinantes para o
planejamento de metas, avaliação e monitoramento. O objetivo deste estudo foi analisar a utilização da escala de Avaliação
de Saúde e Deficiência (WHODAS 2.0) para avaliação da incapacidade funcional em pacientes com hanseníase participantes
de um grupo de apoio ao autocuidado da região metropolitana do Recife. Tratou-se de um estudo descritivo. A WHODAS 2.0
foi desenvolvida para interligar-se aos componentes da Classificação Internacional de Funcionalidade (CIF) e avalia seis
domínios de vida, fornecendo perfil confiável e extensivo de maneira transcultural. O instrumento foi aplicado antes das
reuniões de grupo, em ambiente calmo e reservado em uma unidade de saúde, com quatorze pacientes, entre os meses de
janeiro e junho de 2018. Em relação aos domínios avaliados na população do estudo, foi verificado os seguintes resultados:
50% para o domínio cognição, 61% para mobilidade, 48% referente ao autocuidado, 39% no domínio relacionado a
convivência com as pessoas, 48% em relação a atividades de vida e 66% no que tange a participação na sociedade, com
uma avaliação funcional global de 52%. O instrumento possui 36 itens, porém é dividida por sessões, facilitando o
preenchimento. É rápida e prática, com tempo de realização entre 5 a 12 minutos. Como dificuldades em relação à
aplicabilidade, observou-se a falta de compreensão dos participantes sobre as respostas da escala tipo linkert e questões de
difícil compreensão para nossa população, que possuía baixa escolaridade, renda e faixa etária maior de 60 anos. Percebeuse que durante o processo de pesquisa, a grande demanda de trabalho sobre a funcionalidade e o quão importante se faz
conhecê-la, pois a maior parte do tempo as intervenções concentravam-se nos aspectos relacionados ao diagnóstico e
tratamento. A WHODAS 2.0 demonstrou-se eficaz e pode auxiliar os profissionais no processo de planejamento,
monitoramento e mensuração da dimensão dos problemas e domínios afetados.
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Resumo

INTRODUÇÃO. Embora já com terapia e cura estabelecida desde os anos 80, a hanseníase ainda é
objeto de estigma e as pessoas atingidas podem sofrer discriminação, a qual impactará seu bem-estar
psicossocial. Investigações dos diferentes aspectos relacionados ao estigma social no campo da
hanseníase podem auxiliar o conhecimento sobre a experiência e comportamento dos indivíduos
afetados, assim como de seus pares. O Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC) Stigma Scale
é uma escala Likert de 15 itens utilizada na Índia, Nepal e Indonésia para avaliar estigmas
relacionados à hanseníase. No Brasil, não se encontram disponíveis ao pesquisador escalas
validadas para essa finalidade. OBJETIVO. Conferir as qualidades psicométricas da EMIC Stigma
Scale traduzida e adaptada para pessoas afetadas por hanseníase no Brasil. METODOLOGIA. Estudo
quantitativo e transversal com 180 pacientes adultos afetados por hanseníase, de ambos os sexos,
idade média 49,3 anos (DP=15,2), de diferentes naturalidades, atendidos no Ambulatório Souza
Araújo, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. A fim de confirmar a validade de construto do EMIC,
utilizamos o método multivariado de análise fatorial confirmatória em modelos uni e bidimensionais
usando o LISREL v.8.51. Para análise da confiabilidade, foi usado o alfa de Cronbach. RESULTADOS.
Ambos modelos testados - uni e bidimensional – retiveram 12 dos 15 itens e apresentaram ajustes
psicométricos satisfatórios. O primeiro composto de um único fator, após retirada dos itens 1,2 e 12
por suas baixas cargas fatoriais (<0,3), apresentou os seguintes ajustes: chi2/df =2,02,
RMSEA=0,076, GFI=0,97, AGFI=0,95, NNFI=0,99, CFI=0,99; alfa=0,78. O segundo modelo foi
composto por dois fatores classificados como estigma percebido (EP= 4 itens) e estigma
experimentado (EE= 9 itens). De modo semelhante ao modelo uni, após retirada dos mesmos itens
pela carga fatorial <0,3, esse modelo também apresentou ajustes satisfatórios na AFC: chi2/df=2.06,
RMSEA=0,077, GFI=0,97, AGFI=0,95, NNFI=0,99, CFI=0,99; alfa=0,78 para escala total, alfa=0,63
para fator EP; alfa=0,71 para fator EE. CONCLUSÃO. Os excelentes ajustes psicométricos
encontrados são indicadores iniciais de validade de constructo e consistência interna do instrumento.
A escala de estigma EMIC está disponível ao pesquisador brasileiro para investigações a respeito do
estigma e seu impacto na saúde e bem-estar das pessoas acometidas pela hanseníase no Brasil.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium leprae. Esse bacilo tem a capacidade
de infectar grande número de indivíduos e a doença acomete principalmente pele e nervos periféricos podendo levar a sérias
incapacidades físicas. É de notificação compulsória em todo o território nacional e de investigação obrigatória. A
tuberculose é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Koch e transmissível de forma aérea, afetando prioritariamente os
pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. No Brasil, a doença é um sério problema da saúde pública, com
profundas raízes sociais. A cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil mortes
em decorrência da tuberculose. Ambas as doenças são endêmicas na Zona Norte do estado do Ceará e, para triagem e diagnóstico dos
pacientes sob suspeita, todos os exames realizados nesta macrorregião são direcionados ao Laboratório Municipal de Referência de
Hanseníase e Tuberculose de Sobral-CE. Para conhecer um pouco mais do ciclo destas enfermidades e como elas acometem a
população local, os estudantes do terceiro semestre do curso de medicina da Universidade Federal do Ceará - UFC realizaram, em
2017, uma visita ao referido laboratório, conhecendo suas instalações e todo o processo que envolve desde a coleta de materiais
biológicos até o registro do diagnóstico, monitoramento e acompanhamento do tratamento de tais pacientes. A turma foi dividida em
quatro grupos e foram guiados pelos técnicos responsáveis pelo laboratório, acompanhando o acolhimento dos pacientes, coleta e
recepção de amostras, análise automatizada e manual, registros e comunicação do laboratório com os demais serviços de saúde.
Dentre as fragilidades encontradas, foi percebido que o registro manual de alguns dados de tais exames em formulários de papel
inviabilizam a tabulação de informações que poderiam auxiliar o monitoramento e acompanhamento do tratamento dos pacientes, além
de prover ao poder público subsídios para elaboração de estratégias e políticas voltadas para a população. Assim, foi observada a
necessidade de informatização deste processo, visando promover a criação de uma plataforma online para registro de informações e
que seja capaz de produzir relatórios que reflitam, de forma fidedigna, a real situação da população perante tais enfermidades.
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Resumo
A hanseníase é uma doença crônica e infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium leprae, que acomete pele e nervos
periféricos. Possui alta infectividade e baixa patogenicidade, sendo endêmica em alguns países, e no Brasil que encontra-se na 2ª
colocação do ranking de incidência global. A doença é marcada por uma história de preconceito e segregação que acomete os doentes
até hoje. Diante do exposto, o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, núcleo Pernambuco (Morhan - PE)
e o Grupo de Pesquisa e Extensão, sobre Cuidados, Práticas Sociais e Direito à Saúde das Populações Vulneráveis (GRUPEV) da
Universidade de Pernambuco (UPE), desenvolvem ações de visitas a pacientes e ex-pacientes de hanseníase com o objetivo de
identificar as necessidades presentes e promover a busca de direitos e inclusão social. Relatar a experiência de acadêmicas em
enfermagem em visitas domiciliares a pacientes e ex-pacientes de hanseníase em Pernambuco. Relato de experiência de atividades
extensionistas de estudantes da UPE em visitas realizadas a pacientes e ex-pacientes de hanseníase no período de janeiro a junho de
2018, na Região Metropolitana de Recife e no Município de Carpina, junto a voluntários do Morhan e profissionais de saúde. Foram
realizadas 12 visitas, envolvendo 62 participantes ao total, entre eles profissionais de saúde, estudantes da UPE e voluntários do
Morhan. As visitas objetivaram identificar as vulnerabilidades pessoais e sociais, elucidar questões relacionadas à doença como
transmissão, sinais e sintomas e tratamento, além do ensino do autocuidado e do empoderamento quanto a busca de seus direitos
garantidos por lei, combatendo assim o preconceito e estigma ainda recorrentes, e contribuindo para a inclusão social. Percebeu-se que
pacientes e seus respectivos familiares, possuíam dúvidas a respeito dos sinais e sintomas, transmissão, tratamento, efeitos do
esquema terapêutico e incapacidades causadas pela patologia, além de questões como o autocuidado e direitos garantidos por lei.
Dentre as visitas realizadas, 50% dos pacientes possuíam algum tipo de incapacidade, 41,7% abandonaram o tratamento e 8,3%
continham sinais de reações hansênicas. A realização de visitas a pacientes e ex-pacientes de hanseníase é importante para o
acompanhamento do quadro biopsicossocial do acometido e a prevenção de futuras incapacidades e limitações provocadas pela
patologia.
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Resumo
A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e seu alto poder
incapacitante. A redução da prevalência da hanseníase depende da capacidade dos serviços de saúde para diagnosticar os casos na
fase inicial da doença e realizar tratamento oportuno, objetivando a cura e a eliminação das fontes de infecção. Esse estudo teve por
objetivo visitar e monitorar as referências secundárias do Programa Municipal de Controle da Hanseníase (PMCH) da cidade do Recife,
nos anos de 2016 e 2017. O município do Recife possui 09 referências secundárias. Foram realizadas visitas técnicas nas unidades com
participação da equipe multidisciplinar do programa de hanseníase composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,
fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Nas visitas técnicas a coordenação municipal aplica um instrumento semiestruturado as
equipes contendo perguntas referentes ao processo de trabalho e potencialidades da referência com intuito de subsidiar estratégias para
o serviço. No ano de 2016 foram realizadas 18 visitas de monitoramento as referências secundárias do município do Recife, com a
participação de 37 profissionais. No ano de 2017 foram realizadas 09 visitas de monitoramento com participação de 31 profissionais das
referências. A partir das visitas técnicas obtivemos como pontos positivos a orientação aos profissionais das referências secundárias,
fortalecimento dos fluxos assistências existentes na rede, limpeza do banco de dados, oferta de atualizações e capacitações aos
profissionais inseridos na rede municipal. E como ponto negativo o monitoramento permitiu identificar fragilidades no processo de
trabalho dos profissionais em relação as atividades assistenciais de rotina. Após as visitas, estratégias e encaminhamentos baseados

nos entraves encontrados foram realizadas para melhorias na qualidade do serviço. Conclui-se que as atividades de monitoramento
constante nas referências secundarias de saúde, fortalecem o vínculo com os diversos atores envolvidos no processo de trabalho,
intensificando o acompanhamento integral, identificando os entraves e consequentemente permitindo traçar diagnóstico situacional,
realizando o controle interno e planejamento estratégico para desenvolvimento da rotina dos serviços, portanto, melhorando os
indicadores de saúde e a qualidade da ação assistencial.
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Resumo
Apesar do declínio global na prevalência de casos de hanseníase, a incidência da doença ainda permanece elevada e/ou
estável em determinados contextos, o que leva à necessidade de determinar os fatores relacionados à sua persistência.
Desse modo, este estudo objetivou verificar a distribuição espaço-temporal da hanseníase e a influência da vulnerabilidade
social na ocorrência da doença em uma área endêmica do Nordeste Brasileiro. Para tanto, foi realizado um estudo ecológico
de múltiplos grupos combinado com um estudo espacial de tendência temporal de todos os casos de hanseníase no estado
de Sergipe, Nordeste do Brasil, entre 2001 e 2015. Dados socioeconômicos e informações sobre hanseníase foram coletados
de sistemas oficiais de informação brasileiros e o município foi a unidade de análise para a ocorrência da hanseníase e sua
persistência. Foram calculados os indicadores de eliminação da hanseníase propostos pela Organização Mundial de Saúde
para cada município, em cada ano da série temporal. Em seguida, foi aplicado o modelo Bayesiano empírico local para
investigar as flutuações dos indicadores da hanseníase. Adicionalmente, o teste Scan Data Spatial foi utilizado para identificar
agrupamentos espaciais e para medir o risco local (Risco Relativo) da hanseníase. A partir da análise dos dados, foram
identificados os aglomerados espaço-temporais em Sergipe, e uma forte relação entre a vulnerabilidade social e a elevada
carga de doença. Municípios considerados de alta vulnerabilidade social apresentaram maiores taxas de incidência de
hanseníase, casos novos sendo diagnosticados com a forma multibacilar e com incapacidade grau 2, do que áreas com
menor vulnerabilidade social. Assim, pode-se concluir que a vulnerabilidade social é um determinante importante na
transmissão e manutenção da doença em uma dada população. Além disso, nossos resultados reforçam a necessidade de
melhorias nos programas de controle da doença com ações mais direcionadas aos grupos populacionais com maior
vulnerabilidade social, uma vez que estão em maior risco de infecção pelo Mycobacterium leprae.
Palavras-chave: Determinantes Sociais em Saúde; Distribuição espaço-temporal; Epidemiologia; Hanseníase; Vulnerabilidade
social.
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A INCIDÊNCIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL NO VALE DO SÃO FRANCISCO E ARARIPE - PE
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Resumo
A Leishmaniose Visceral é uma zoonose de evolução crônica, que possui acometimento sistêmico e, se não tratada, pode causar óbito
em até 90% dos casos. Os reservatórios podem ser raposa, gambá, rato doméstico e cachorro, sendo este o principal elo na cadeia de
transmissão. A região Nordeste tem os maiores índices da doença, sendo considerada área endêmica com episódios de epidemia,
principalmente na zona urbana (COSTA; PEREIRA; ARAÚJO, 1990). A importância das leishmanioses reside não somente na sua
elevada incidência e ampla distribuição geográfica, mas também na possibilidade de assumir formas graves, com altas taxas de
mortalidade nos casos não tratados de LV e alta morbidade nos casos de LT. A doença é registrada em todos os estados no
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por intermédio do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação), buscando-se identificar sua expansão em amplitude e número de casos. O objetivo da pesquisa foi analisar através de uma
análise retrospectiva, com abordagem descritiva e quantitativa a situação da Leishmaniose visceral nas regiões supracitadas no
intervalo 2014-2017 com base nos casos notificados no banco de dados do DATASUS. Durante pesquisa comparativa, notou-se que em
todos os anos houve prevalência das notificações na microrregião do Vale do são Francisco e do Araripe, configurando mais de 50% das
notificações em todo o estado. Isso se torna preocupante, levando em consideração o desenvolvimento e a importância econômica da
microrregião que é grande exportadora de frutas e possui alto valor empregatício. Do ano de 2014 ao ano de 2017 foram notificados 611
casos no estado de Pernambuco, sendo 323 apenas no vale do São Francisco/ Araripe, desse modo, há urgência de maior vigilância e
ações mais efetivas nessas localidades. Para tal, são necessários projetos que visem o controle e a prevenção da doença, devendo
estar ligados ao cotidiano da população a respeito da patologia, essas medidas devem ser tratadas como prioridade pela Secretaria
Estadual de Saúde e devem ser consolidadas através de atividades que facilitem a compreensão da comunidade sobre o problema,
além da doação de repelentes, telas e/ou mosquiteiros, muito importantes, também, são as melhorias nas condições de trabalho,
moradia e infraestrutura, principalmente da população rural, que é mais exposta às formas mais agressiva.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) representa um problema de saúde pública. Na cidade de Manaus, há predomínio de
infecções por Leishmania (V.) guyanensis, observa-se, porém, um grande aumento de casos de leishmaniose causados por Leishmania
(Leishmania) amazonensis, cujos transmissores são Bichromomyia flaviscutellata e Bi. olmeca nociva. O objetivo deste estudo foi
descrever a ocorrência e abundância das espécies de flebotomíneos vetoras de L. amazonensis presentes em área de importância
epidemiológica para LTA no município de Manaus/AM. As coletas foram realizadas no Assentamento Tarumã Mirim, utilizando-se
armadilhas do tipo CDC no período de 12 meses consecutivos, por três noites seguidas, das 16h às 8h, em quatro pontos fixos de
coleta. No mesmo período, foram realizadas ainda, aspirações em base de árvore na altura de até 2m do tronco por 5min, totalizando 36
árvores/mês. Foram coletados 42 flebotomineos da espécie L. olmeca nociva representando (2%) e 23 da espécie L. flaviscutellata
(1,1%) ambas consideradas vetoras de Leishmania amazonenses. O registro de maior abundância destas espécies foi no mês de
fevereiro/2016, o segundo mês de maior precipitação para o período estudado, observando-se, uma associação positiva de r=0,32 para
L. olmeca nociva e r=0,46 para L. flaviscutellata. Apesar da abundância destas espécies ter sido registrada no mês em que a
precipitação se mostrou relativamente alta, estes dados possivelmente não representam o padrão geralmente observado para sua
ocorrência, uma vez que a densidade populacional destes insetos vetores foi extremamente baixa para o período estudado, fatores
climáticos tais como temperatura, insolação, evaporação, e umidade, podem ter influenciado na diminuição da população de vetores de
L. amazonensis. Sobre tudo, ressalta-se, que para os anos 2015/2016 houve registro de variações climáticas ocasionadas pelo
fenômeno El Niño, o que pode ter contribuído para resultado encontrado.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é um sério problema de saúde pública. Na cidade de Manaus, há predomínio de infecções
causadas por Leishmania (Viannia) guyanensis, cujo principal vetor são os flebotomíneos das espécies Nyssomyia umbratilis, e Ny.
anduzei seu vetor secundário. O objetivo deste estudo foi descrever a ocorrência e abundância das espécies de flebotomíneos vetoras
de L. guyanensis presentes em área de importância epidemiológica para LTA no município de Manaus/AM. O estudo foi realizado no
Assentamento Tarumã Mirim, área rural de Manaus. As coletas foram realizadas entre maio/2015 a abril/2016, utilizando-se 16
armadilhas de luz do tipo CDC durante três noites consecutivas, das 16h às 8h. Foram realizadas, aspirações em base de árvore na
altura de até 2m do tronco por 5min, totalizando 36 árvores/mês. Durante o período de coletas, foram capturados 4.416 flebotomineos
entre estes 1.747 eram da espécie Lutzomyia umbratilis (82,7%) e 183 L. anduzei (8,7%). A Maior abundância para estas espécies foi
registrada nos meses de menor precipitação: julho e setembro/2015 e abril/2016 observando-se, portanto, uma associação negativa r=
-0,33 para L. umbratilis e de r=0,46 para L. anduzei. Os dados aqui apresentados podem não representar o padrão comumente
observado para estas espécies. Para o ano de 2015 registrou-se a ocorrência do fenômeno El Niño, o que pode ter influenciado no
resultado encontrado. Normalmente ocorre maior intensidade da doença no período chuvoso, coincidindo com períodos em que a
temperatura, insolação e evaporação costumam estar mais baixos e a umidade mais alta. Esse aspecto proporciona um aumento na
densidade populacional dos flebótomos, que por serem hematófagos acabam se infectando e sendo envolvidos no ciclo de transmissão
de L. (V.) guyanensis.
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Resumo

Os tratamentos disponíveis para as leishmanioses não são satisfatórios e apresentam inconveniências. Desta
orma o tratamento da leishmaniose constitui um desafio para a ciência, estimulando a identificação de novos
ompostos quimioterápicos. Nesse contexto, destaca-se a Amburana cearensis (cumaru) e seus constituintes
uímicos, derivados cumarínicos, que possuem atividades antiinflamatórias, antioxidantes, antiparasitárias.
Objetivo: Verificar o efeito de Cumarina (1,2 benzopirona) na infecção por L. brasiliensis in vitro. Métodos:
Macrófagos infectados com L. braziliensis tratados com LPS (20 ng/mL), Glucantime (4 mg/mL), DMSO 0,1%
Cumarina (CM; 10, 25, 50 e 100 µg/mL) por 24h. Sobrenadantes foram coletados para a dosagem de IL-12,
L-4, IL-10 e NO, e lamínulas foram coradas para quantificar a carga parasitária. Resultados: A adição de CM
suspensão de células infectadas reduziu a carga parasitária em até 54,3% comparado ao controle não
ratado. Não houve produção significativa de NO no tempo analisado, no entanto, observou-se redução na
rodução de IL-4 e aumento na produção das citocinas IL-12 e IL-10, correspondendo ao aumento da
oncentração de CM utilizada. Conclusão: A ação da CM pode estar relacionada à sua habilidade em modular
resposta imune com diminuição de IL-4 e aumento de IL-12 e IL-10 em macrófagos infectados por L.
raziliensis.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença negligenciada, causada por protozoários do gênero Leishmania. A PCR em
tempo real (qPCR) é um teste molecular que permite interligar ao diagnóstico, quantifição da carga parasitária (cp) e caracterização de
espécie, contribuindo assim, para o monitoramento terapêutico de pacientes procedentes de áreas endêmicas. Assim, o objetivo do
trabalho foi acompanhar a evolução clinico-terapêutica de pacientes com diferentes etiologias para a LTA. Obteve-se amostras de
sangue pré e pós-tratamento, e material para isolamento parasitário (biópsia ou aspirado de lesão) de pacientes procedentes da
Fundação de Medicina Tropical do Amazonas e do Serviço de Referência em Leishmanioses de Pernambuco. Os indivíduos
considerados casos, apresentaram histórico clínico e epidemiológico compatível com LTA e um ou mais testes diagnósticos positivos.
Foram realizados ensaios de qPCR dos espécimes clínicos obtidos, tendo como alvo molecular o kDNA1 (qPCR-kDNA1) (diagnóstico e
quantificação da cp). Os pacientes com cultura positiva foram submetidos a Multilocus Enzyme Electrophoresis (MLEE), padrão-ouro
para caracterização de espécies de Leishmania. Realizou-se o acompanhamento de 21 indivíduos (8 PE; 13 AM), dos quais 8 (5 PE; 3
AM) eram do sexo feminino e 13 (3 PE; 10 AM) do sexo masculino. As partes do corpo mais acometidas pelas lesões foram os
braços/mãos (48,48%) e pernas/pés (51,51%). Com relação ao número de lesões, 53,63% dos pacientes apresentaram 1 única lesão e
46,36% apresentaram entre 1 e 10 lesões. Destes 21 indivíduos, obteve-se amostras de sangue pré e pós-tratamento, com cp média de
38,53 fg/µL e 12,07 fg/µL, respectivamente. Do total (21) de pacientes, 11 (52,38%) (7 PE; 4 AM) apresentaram cura clínica
(cicatrização da lesão), dos quais 7 (63,63%) (5 PE; 2 AM) não exibiram cp na coleta pré-tratamento, 3 (27,27%) (1 PE; 2 AM)
aumentaram a cp pós-tratamento, e 1 (9,09%) (1 AM) não expressou cp em ambas as coletas. Através da MLEE realizou-se a
caracterização em 7 amostras, sendo 5 (4 PE; 1 AM) identificados como Leishmania (V.) braziliensis e 2 (AM) como Leishmania (V.)
guyanensis. Portanto, o presente estudo teve relevância terapêutica, clínica e epidemiológica, concretizando a confiabilidade das demais
formas de diagnósticos abordadas, para monitoramento da eficácia do tratamento, e prognóstico de possível recidiva.

Palavras-chaves: Leishmaniose tegumentar americana, carga parasitária, acompanhamento

ACURÁCIA DA INTRADERMORREAÇÃO DE MONTENEGRO EM SÉRIE PARA O DIAGNÓSTICO
DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM PACIENTES COM PCR NEGATIVO..

Autores

Ana Bárbara Sapienza Pinheiro 1, Marina de Freitas Ferreira 1, Carlos Augusto Souza 1,
Edson Zuza de Oliveira Filho 1, Mariana Vicente Cesati 1, Patrícia Shu Kurizky 1,
Raimunda Nonata Ribeiro Sampaio 1, Ciro Martins Gomes 1

Instituição 1 UnB - Universidade de Brasília (Faculdade de Medicina)
Resumo

INTRODUÇÃO: Como as técnicas de biologia molecular consideradas altamente específicas não
demostram uma sensibilidade completa para o diagnóstico de leishmaniose tegumentar americana
(LTA), clínicos assistentes frequentemente precisam usar exames imunológicos antes do início do
tratamento. Isso faz com que a combinação correta de testes diagnósticos seja uma estratégia
essencial na correta identificação da LTA. O objetivo do presente estudo foi testar a acurácia da
intradermorreação de Montenegro (IDRM) em série após um PCR negativo no reconhecimento correto
da LTA. MÉTODOS: Pacientes com quadro clínico compatível com LTA foram consecutivamente
incluídos e alocados nos grupos LTA e controle. Foi realizada reação em cadeia da polimerase (PCR)
convencional visando o DNA mitocondrial (kDNA) de Leishmania spp e posterior avaliação em série
dos resultados da IDRM em pacientes negativos para PCR. A IDRM foi realizada utilizando um
antígeno fornecido pelo Centro de Produção e Pesquisa de Imunobiológicos - CPPI, Piraquara,
Paraná, Brasil. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de
Medicina da Universidade de Brasília (UnB) sob o número de protocolo 37190914.0.0000.5558.
RESULTADOS: Noventa e nove pacientes foram incluídos neste estudo, sendo 79 com diagnóstico de
LTA (6 com leishmaniose mucocutânea) e 20 alocados no grupo controle. Na análise em série, a
IDRM apresentou uma sensibilidade de 90,0% (IC 95% = 69,90 - 97,21) nos pacientes PCR-negativos,
10% maior do que a sensibilidade na população PCR-positiva (79,66%; IC 95% = 67,73 -87,96).
CONCLUSÃO: Podemos concluir que, provavelmente, uma das razões mais relevantes para a
negativação da PCR na LTA ativa é a presença de uma forte resposta imunológica celular encontrada
principalmente na leishmaniose crônica e na leishmaniose mucocutânea. Isso reforça a utilidade de
exames que detectam a resposta celular contra antígenos de Leishmania como a IDRM em pacientes

com PCR negativo, uma vez que seu desempenho em situações de rastreamento é questionável
devido à sua acurácia variável.
Palavras-chaves: Leishmaniose Cutânea, Leishmaniose Mucocutânea, Diagnóstico
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Resumo

Introdução. As leishmanioses representam um importante problema de saúde pública no Brasil. O
processo contínuo de urbanização e expansão das atividades humanas em áreas florestais impactam
habitats naturais, modificando a ecologia de algumas espécies de Leishmania, vetores e reservatórios
e, consequentemente, altera o padrão epidemiológico e a expansão da Leishmaniose Tegumentar
Americana (LTA) no Brasil. Neste contexto, destaca-se L. (N.) whitmani, principal vetor da LTA,
transmitindo três leihsmânias dermotrópicas: Leishmania (V.) braziliensis, L. (V.) shawi e L. (V.)
guyanensis. O objetivo do presente estudo foi avaliar a adequabilidade ambiental e projetar cenários
futuros (via ENM), para L. (N.) whitmani e LTA no Brasil, frente as mudanças climáticas globais. Foi
utilizado a modelagem de nicho de máxima entropia (MAXENT), sob o modo "auto-features" e as
configurações padrão, com repetições de 10 vezes geradas pelo bootstrap. Foram desenvolvidos dois
modelos: Lutzomyia whitmani model (LWM) e American Cutaneous Leishmaniasis model (ACLM). O
modelo (LWM) identificou que a espécie “prefere” (habitat mais apropriado), regiões com precipitação
média anual moderada (AP entre 1.000 – 1.600mm), valores de densidade de vegetação intermediária
(NDVI), temperaturas médias na estação (quarto do ano) mais fria (MTCQ) entre 15°C – 21°C e
temperatura média anual (AMT) entre 19°C – 24°C, enquanto que, o modelo (ACLM), indicou que a
LTA é fortemente associada com áreas de vegetação de densidade intermediária, zonas com
precipitação anual entre 800 e 1200mm, MTCQ acima de 16°C e AMT inferior a 23°C. Os modelos
gerados para L. (N.) whitmani e LTA indicaram uma capacidade preditiva satisfatória. As projeções
futuras de LWM indicam uma expansão da adequação climática para L. (N.) whitmani para as regiões
norte e sul do Brasil. As projeções futuras para LTA indicam o processo contínuo de expansão da
doença em face das mudanças climáticas previstas e reforçam a ampla extensão geográfica desta
doença no Brasil. Os modelos foram capazes de identificar que um processo contínuo de degradação
ambiental favorece o estabelecimento de L. (N.) whitmani e a ocorrência de LTA por uma forte
associação do (s) vetor (es) e LTA a áreas de densidade intermediária da cobertura vegetal.
Palavras-chaves: Leishmaniose Tegumentar Americana, Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani, Modelagem de nicho ecológico,
Mudança climática
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Resumo
Tendo em vista a necessidade de desenvolver instrumentos de monitoramento e análise epidemiológica, para implementar e
fortalecer a vigilância do óbito das leishmanioses no estado do Tocantins, a proposta deste trabalho é a apresentação da
metodologia, estratégias elaboradas e os resultados da adequação e implantação do protocolo ministerial de investigação de
óbitos suspeitos de Leishmaniose Visceral (LV) e Leishmaniose Tegumentar (LT). Para tal, foram realizadas reuniões com a

assessoria técnica das leishmanioses (AT-Leishmanioses) do estado do Tocantins em parceria com o grupo técnico das
leishmanioses do Ministério da Saúde (MS), e um levantamento bibliográfico sobre a investigação do óbito por LV e LT. Foi
elaborado o fluxo de investigação do óbito por LV ou LT no estado, abordando a definição dos órgãos responsáveis por sua
investigação de acordo com o município e a rede de atenção à saúde de ocorrência. Além disso, foi definida a utilização de
uma nova ficha de investigação de óbitos por LV elaborada pelo MS, em discussão com algumas secretarias estaduais e
municipais de saúde, que está sendo validada no estado devido a sua praticidade e completude de informações relevantes ao
agravo. Para a investigação do óbito por LT, foi elaborada uma nova ficha baseada na ficha a ser utilizada para investigação
de óbitos por LV. Após a realização da investigação do óbito é realizada uma vigilância referente à causa básica do óbito por
LV ou LT, com objetivo de identificar a vulnerabilidade do fluxo e a partir disso, aprimorar o serviço com o propósito de reduzir
o número de óbitos no estado. As utilizações das novas fichas de investigação de óbito iniciaram-se em setembro de 2017,
devido à demanda do serviço da AT-Leishmanioses, onde foram investigados 33 óbitos suspeitos para LV, destes 16 foram
descartados, 11 confirmados, 4 pertencem a outro estado e 2 ainda encontram-se em investigação. Quanto aos óbitos por LT,
foram investigados um total de 4 óbitos, destes 3 foram confirmados e 1 encontra-se em investigação. Em relação à adesão a
nova ficha de investigação de óbitos por LV e LT, observa-se que os municípios e núcleos, em geral, tiveram uma boa
receptividade a proposta, por ser mais objetiva quanto às informações necessárias para investigação dos casos. Embora,
muitos ainda deixem campos em aberto e informações descritivas sem considerações da unidade de atendimento, além do
não cumprimento do prazo de envio estabelecido.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Leishmaniose Tegumentar, Leishmaniose Visceral, Saúde Coletiva, Vigilância em Saúde
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Resumo

A leishmaniose visceral é uma zoonose reemegente de importância na saúde pública, causada por
protozoários do gênero Leishmania, que acomete diferentes espécies, incluindo silvestres, domésticos
e o homem. Nos cães, principais reservatórios no ambiente urbano, os sinais clinicos da doença são
bastante variavéis e inespecíficos o que torna um desafio para o médico veterinário devido à extrema
complexidade de sua patogênese. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar alterações clínicas
e hematológicas de cães com diagnóstico de Leishmaniose Visceral, atendidos pelo serviço
ambulatorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Para tanto, foram avaliados 67 cães no
período de junho de 2017 a junho de 2018, de sexos e raças variadas. Dentre os animais, 89,5%
(60/67) apresentaram linfadenopatia, 76,0% (51/67) alopecia com vários graus de dermatopatias
incluindo as dermatites descamativa, ulcerativa e nodular, sendo a primeira presente 70,1% (47/67),
seguido de ulcerativa com 65,7% (44/67), além de onicogrifose em 55,2% (37/67). Problemas
articulares foram observado em 32,83% (22/67) dos cães, enquanto as oftalmopatias em 26,86%
(18/67). Dentre as alterações hematológicas avaliadas, a mais presente foi a hiperproteinemia com
82,0% (55/67), anemia 74,6% (50/67) particularmente anemia normocítica normocrômica, além de
trombocitopenia 61,19% (41/67), linfopenia 25,4% (17/67), leucopenia 14,9% (10/67) e leucocitose
11,9 (8/67). Nesse contexto, a avaliação clínica e hematológica do paciente é uma importante
ferramenta auxiliar no diagnóstico da Leishmaniose Visceral Canina.
Palavras-chaves: Leishmania, levantamento, zoonose

Alterações histopatológicas e imuno-histoquímicas na adrenal de cães naturalmente infectados
por Leishmania infantum chagasi.
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Resumo

A Leishmaniose é uma doença zoonótica causada por protozoário do gênero Leishmania pertencente
à família Trypanosomatidae tendo incidência e prevalência elevadas em países de climas tropical e
subtropical. A transmissão ocorre através do vetor Lutzomya longipalpis, principal espécie
transmissora da doença no Brasil. Os cães são considerados como principal reservatório da infecção
humana sendo a Leishmania infantum chagasi responsável pela leishmaniose visceral canina (LVC).
Apesar da alta carga parasitária na pele e no baço, estudos demonstram o acometimento da glândula
adrenal levando a alterações no eixo hipotálamo-hipófise-adrenal influenciando na resposta imune do
hospedeiro, tornando-o suscetível a outras doenças. O diagnóstico é realizado por técnicas
sorológicas, parasitológicas, histopatologia e imuno-histoquímica (IHQ). O presente estudo objetivou a
análise histopatológica e IHQ das glândulas adrenais de cães infectados por Leishmania spp entre
Janeiro de 2012 a Abril de 2013. Foram recebidas 37 amostras de animais sorologicamente positivos
para leishmaniose visceral através do teste rápido DPP® - BioManguinhos e ELISA provenientes de
Marília e Votuporanga (São Paulo). Os animais foram eutanasiados de acordo com as recomendações
proposta pelo Programa de Vigilância e controle da LVC. Fragmentos da adrenal foram submetidos ao
processamento histológico e coloração por hematoxilina e eosina (H&E). As reações IHQs com
recuperação antigênica por calor úmido sob pressão em tampão citrato (pH 6,0) por 3min e a atividade
da peroxidase endógena foi bloqueada com solução de H2O2. As lâminas foram incubadas com
anticorpo policlonal anti-leishmania overnight. Amplificação através de polímero compacto conjugado
a peroxidase, revelação com diaminobenzidina (DAB) e contra-coloração com hematoxilina. Onze
(29,73%) animais apresentaram infiltrado inflamatório mononuclear, por vezes, formando esboços
granulomatosos na adrenal. Quatro (10,81%) apresentaram estruturas arredondadas no citoplasma de
macrófagos sugestivas de Leishmania spp, pela coloração de H&E. Os resultados obtidos através da
IHQ demonstram que 20 (50,04%) animais foram positivos para Leishmania spp em adrenal na região
cortical e na transição córtico-medular. Nas condições estudadas, apesar da glândula adrenal não ser
o local prioritário de multiplicação do parasita, a infecção por Leishmania spp pode causar injúrias
neste tecido de cães naturalmente infectados.
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Resumo

Leishmaniose Visceral Humana (LVH) ou calazar é uma zoonose,endêmica em Pernambuco. A
síndrome clínica ė caracterizada por febre, emagrecimento, astenia, pancitopenia e
hepatoesplenomegalia. Quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. O
objetivo deste trabalho foi identificar o tempo entres os primeiros sinais e sintomas e o tratamento dos
óbitos por LVH na Região do Araripe. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal que
analisou os indicadores epidemiológicos obtidos na base regional do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação-SINAN/DATASUS. Após a análise, constatou-se que os óbitos de 2017 (09),
77,7% eram do sexo masculino (07),quanto à faixa etária as que tiveram maior incidência foram 02
(22,2%) 1 a 4 anos e 02 (22,2%) > 70 anos, 66,6% eram residentes de zona urbana. O tempo
decorrido entre o início dos sinais e sintomas até o óbito variou de 25 a 60 dias. A sintomatologia mais
relatada inclui febre, emagrecimento e fraqueza. Todos os pacientes que vieram a óbitos

apresentaram hepatoesplenomegalia. Quanto às comorbidades encontradas no estudo relata-se
tuberculose e etilismo em 22,2% dos pacientes. O método utilizado para diagnóstico foi a RIFI
(Reação de Imunofluorescência Indireta). A alta taxa de mortalidade no sertão do Araripe
Pernambuco, 22,5% dos casos confirmados, se deve à possibilidade de diagnóstico tardio, agravando
o estado geral do paciente. O processo de Urbanização da Leishmaniose Visceral Humana atrelado
as más condições socioeconômicas são fatores de risco. Portanto o diagnóstico oportuno do agravo
se faz necessário para que se evite o elevado número de óbitos por LVH. Ressalta-se a escassez de
incentivos em educação em saúde que envolvam o tema, afim de identificar os casos de forma
satisfatória.
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Resumo

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma zoonose considerada um grave problema de
saúde pública, causada por protozoários do gênero Leishmania. No Brasil, as regiões com maior
número de casos são o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Diante disso, faz-se necessário monitorar os
pacientes de regiões endêmicas, para ampliação do conhecimento e controle estratégico da doença.
Assim, objetivou-se analisar o perfil clínico-epidemiológico de pacientes com LTA, provenientes de
áreas endêmicas dos estados do Amazonas (AM) e Pernambuco (PE). Obteve-se informações de
pacientes atendidos em atividades da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, Postos de Saúde
de Pernambuco e do Serviço de Referência em Leishmanioses. Os indivíduos considerados casos
apresentaram histórico clínico e epidemiológico compatível com LTA e um ou mais testes diagnósticos
positivos. Após concordância em participar do estudo, foi preenchida uma ficha clínica, com
informações referentes à anamnese dos pacientes, e através dos dados contidos na mesma, foi feito
uma análise quantitativa de gênero, atividade laboral, idade, local e número de lesões. Obteve-se um
total de 190 pacientes considerados casos, dos quais 58 (30,53%) eram do sexo feminino (26 PE e 32
AM) e 132 (69,47%) do sexo masculino (35 PE e 97 AM). Do total de casos, obteve-se o dado de faixa
etária de apenas 180 indivíduos, com 12-73 anos, sendo a média do total de pacientes 39,2 anos de
idade. Com relação à atividade laboral dos indivíduos, destacou-se estudantes (16,07%) e agricultores
(16,07%) em PE, agricultores (29,03%) e domésticas (4,03%) no AM. Do total de indivíduos, 96
(51,33%) (42 PE; 54 AM) apresentaram lesão única, 83 (44,38%) (15 PE; 68 AM) apresentaram entre
1 e 10 lesões, e 8 (4,28%) (2 PE; 6 AM) apresentaram mais de 10 lesões. Os locais do corpo mais
acometidos por lesões foram pernas/pés (49,63%) (21 PE; 47 AM) e braços/mãos (46,71%) (10 PE;
54 AM). Essas informações são importantes para um entendimento mais amplo da situação
epidemiológica atual dessas áreas endêmicas. Podendo assim, auxiliar no controle desta zoonose,
através da intensificação de ações preventivas, como medidas de proteção individual e manejo
ambiental, voltadas a população dentro de suas perspectivas e necessidades.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma das principais doenças tropicais negligenciadas do mundo, podendo levar a óbito 90%
dos casos quando não tratados. Nenhuma vacina está disponível para uso humano, e os antimoniais pentavalentes
direcionados ao tratamento produzem efeitos tóxicos e colaterais limitando o controle e cura dessa parasitose. A LV no Brasil
é causada pela Leishmania infantum. O presente estudo analisou a atividade in vitro de dois derivados de classe
tiossemicarbazona (JW-16.2) e tiazol (GT-14), frente a macrófagos da linhagem J774 e Leishmania infantum. As formas
promastigotas foram incubadas em diferentes concentrações (6.25 a 100μg/mL) dos derivados, por 72 horas; células
incubadas apenas com o meio Schneider correspondem ao controle negativo e células incubadas com anfotericina B
correspondem ao controle positivo. O crescimento da cultura foi acompanhado através de contagens diárias em câmara de
Neubauer; a partir dos valores de inibição, foi determinada a concentração que inibe 50% do crescimento dos parasitos
(IC50). Foi realizada a avaliação citotóxica (CC50) em macrófagos J774 nas mesmas concentrações usadas nos ensaios
leishmanicidas e calculado o índice de seletividade (IS). Além disso, o efeito dos derivados na produção de Óxido Nítrico (ON)
por macrófagos J774 foi avaliado através do método reagente de Griess. Os valores da IC50 obtidos para o derivado JW-16.2
foi de 3.1±0.1µg/mL e para o GT-14, 5.2±0.9µg/mL. A concentração capaz de causar a perda de viabilidade em 50% (CC50)
foi de 72.8µg/mL para o composto JW-16.2 e 77µg/mL para o GT-14. O IS foi de 19 e 15, respectivamente. Os derivados
induzem produção significativa de ON quando comparada com o controle na concentração de 100µg/mL para o derivado JW16.2 e nas concentrações 100, 50 e 25µg/mL para o derivado GT-14. Mediante esses achados, os derivados oriundos das
classes tiossemicarbazona e tiazol apresentaram atividade leishmanicida contra formas promastigotas de L. infantum, baixa
citotoxicidade em macrófagos J774, além de estimular a produção de ON em relação às células controles nos macrófagos. De
acordo com este estudo, os derivados possuem atividades leishmanicida que encorajam futuros estudos experimentais e
clínicos.
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Resumo
A Leishmaniose é uma infecção causada por um parasita intracelular do gênero Leishmania, amplamente distribuída nos continentes e
considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma das doenças infectoparasitárias endêmicas de maior relevância em
saúde pública no Brasil. Estima-se que haja 350 milhões de pessoas no mundo em risco de contrair leishmaniose, em suas diferentes
formas clínicas, e que dois milhões de casos ocorram anualmente. O tratamento dessa doença é realizado com uso dos antimoniais
pentavalentes (Glucantime®), sendo os fármacos de segunda escolha a Pentamidina® e a Anfotericina B, todos com vários efeitos
colaterais e reações adversas. Há poucos estudos sobre fármacos antimaláricos contra a leishmaniose e também sua ação em
combinação com os fármacos já usados na terapia atual. O objetivo desse estudo foi avaliar os efeitos da combinação de fármacos
antimaláricos (quinino e cloroquina) com os fármacos usuais da clínica (anfotericina B e pentamidina) sobre a forma promastigota de
Leishmania (L.) amazonensis. As combinações in vitro foram avaliadas usando o método que se baseia na lei de ação das massas e no
princípio do efeito médio derivado dos modelos de cinética enzimática, de acordo com a metodologia de Chou-talalay, que considera a
soma dos CIF (concentração inibitória fracionada), caso o valor for < 1; efeito sinérgico, entre 1 e 2; efeito aditivo e > 2; efeito
antagônico. Primeiramente, o valor de inibição de crescimento (IC50) de cada fármaco foi definido para estabelecer a primeira
concentração a ser testada no ensaio de combinação de fármacos (iniciando com concentração 4 vezes maior que o valor de IC50) e

posteriormente realizada a diluição seriada. Todos os ensaios in vitro foram revelados pelo método de Resazurina (AlamarBlue®) em 72
h de tratamento. O antimalárico cloroquina (CQ) obteve efeito aditivo quando testado com a anfotericina B (ANF) e pentamidina (PT)
(valores mínimo e máximo de ∑FICCQ+PT = 1,04 – 1,98 e ∑FICCQ+ANF = 0,99 – 1,29). O mesmo resultado ocorreu quando se avaliou a
combinação entre quinino (QN) com os fármacos leishmanicidas (valores mínimo e máximo de ∑FICQN+PT = 1,05 – 1,53 e ∑FICQN+ANF
= 1,12 – 1,8). Devido as estes resultados promissores, os fármacos foram selecionados para futuros testes de citotoxicidade com
macrófagos de linhagem (THP-1), determinação de atividade anti-amastigotas de Leishmania spp. e ensaios in vivo pela nossa equipe.
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Resumo
A desnutrição proteica é considerada um fator de risco primário para o desenvolvimento da leishmaniose visceral (LV). Nosso
grupo demonstrou que a desnutrição afeta drasticamente a percentagem de populações de linfócitos T, a microarquitetura e a
resposta imune no baço de animais infectados. Contudo, não é conhecido como essas alterações afetam a distribuição e
localização de linfócitos T e B no órgão nem as moléculas envolvidas na desorganização do microambiente esplênico. Neste
contexto, o objetivo deste trabalho é determinar os efeitos da desnutrição proteica na microarquitetura esplênica e na
distribuição e localização de subgrupos de linfócitos no baço de camundongos BALB/c infectados com L. infantum.
Observamos uma significativa desorganização da microarquitetura esplênica em camundongos desnutridos definida por uma
redução no número de folículos linfoides e estruturas foliculares indistinguíveis das áreas de polpa vermelha e células T. Essa
desorganização foi ainda mais acentuada em animais desnutridos e infectados. Para avaliar se tal desorganização pode estar
associada a alterações na expressão de moléculas da matriz extracelular (MEC) e como essas alterações podem influenciar a
distribuição das populações de linfócitos no órgão, decidimos medir componentes específicos da MEC e analisar a
distribuição das células T e B. Laminina, fibronectina e metalopeptidase-10 foram quantificadas no baço de animais
desnutridos e infectados e também de animais controle. Análises imuno-histoquímicas revelaram um aumento na expressão
de laminina e fibronectina em animais desnutridos e infectados quando comparados a camundongos controle, sugerindo que
a desnutrição tem um papel significativo na desorganização da polpa branca esplênica, mediada por alterações da MEC.
Suporte: FAPERJ, CNPq
Palavras-chaves: Desnutrição, Leishmaniose visceral, Leishmania infantum, baço

ANÁLISE DA EXPRESSÃO DA ANEXINA A1 NOS SUBTIPOS DE MACRÓFAGOS DA PELE DE
PACIENTES COM LEISHMANIOSE CUTÂNEA
Autores

Joselina Maria da Silva da Silva 1, Carolina Zelenski 1, Helen Aguiar Lemes da Silva 1,
Marcia Hueb 1, Amilcar Sabino Damazo 1

Instituição 1 UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso (Departamento de Ciências Básicas em
Saúde Faculdade de Medicina - UFMT Laboratório de Histologia - 2 andar Avenida
Fernando Corrêa, 2367 Boa Esperança Cuiabá-MT 78060-900)
Resumo
A leishmaniose cutânea é causada por protozoários do gênero Leishmania e a transmissão ocorre através da picada de flebotomíneos.
É uma doença infecciosa, que acomete pele e mucosa. A resposta imune celular tem sido apontada como um importante fator na
progressão das lesões da leishmaniose tegumentar. A proteína anti-inflamatória anexina-A1 é reconhecida como um importante
mediador no processo inflamatório. Ela está altamente expressa em macrófagos, tanto na inflamação aguda, quanto na inflamação
crônica. O objetivo desse trabalho foi quantificar a expressão de ANXA1 nos macrófagos no infiltrado leucocitário da pele de paciente
com leishmaniose cutânea atendidos no Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM), UFMT, Cuiabá, MT, de acordo com as características
da análise histopatológica. Biópsias de pele de pacientes com leishmaniose cutânea (n=20) foram processadas e analisadas. Os
pacientes foram classificados de acordo com o tipo de lesão como: reação exudativa celular (REC), reação exudativa granulomatosa
(REG), reação exudativa necrótia (REN) e reação exudativa necrótica-granulomatosa (RENG). Utilizando a técnica de
imunofluorescência, os macrófagos foram identificados pelo marcador CD163 e a expressão de anexina-A1 foi determinada por
densitometria por unidades arbitrárias (UA). Na quantificação da anexina-A1, observou-se que os macrófagos de pacientes com lesão
do tipo REC e REG apresentavam menores níveis citoplasmáticos dessa proteína (107,6±7,4 e 12,4±2,8 UA), enquanto que nos
pacientes REN e RENG, a expressão estava aumentada (142,6±7,9 e 137,4±4,2 UA, respectivamente). É sabido que a anexina-A1
funciona como uma proteína reguladora do sistema imune, inibindo a produção de citocinas pró-inflamatórias, tais como o fator de
necrose tumoral alfa (TNF-α). Em conclusão, esses dados sugerem que os pacientes REC e REG possuem menor controle regulatório,
possibilitando uma atividade pró-inflamatória mais intensa.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa generalizada, de natureza crônica e caracterizada por manifestações sistêmicas.
Encontra-se, atualmente, entre as seis endemias consideradas prioritárias no mundo, principalmente por sua alta taxa de letalidade de
mais de 85% dos casos, quando não tratada. A enfermidade já foi descrita em 12 países da América Latina, sendo que 90% dos casos
ocorrem no Brasil, principalmente na região Nordeste. Nessa perspectiva, faz-se importante que pesquisas acerca da doença,
transmissão e tratamento sejam amplificadas no país a fim de se tentar diminuir a sua incidência. Sendo assim, esse estudo tem por
finalidade traçar o perfil de incidência da leishmaniose visceral em Paulo Afonso, município situado no sertão baiano com população de
cerca de 120 mil habitantes. A partir de dados coletados na Vigilância Epidemiologia da cidade, percebeu-se um número considerável de
casos confirmados de LV. Dentre os anos de 2010 a 2015 verificou-se que um total de 12 casos (100%), sendo o ano de 2015
responsável por 33% deles, ou seja, 4 confirmações. Em 2011 não houve nenhuma notificação e em 2012 ocorreram 2 casos. Após
2013 percebeu-se um aumento progressivo de notificações, começando com 1 caso (8,3%), neste ano, prosseguido por 3 ocorrências
(25%) em 2014 e, por fim, continuado com 4 notificações (33%) em 2015. Mesmo que esses números sejam relativamente pequenos, se
tratando da gravidade de leishmaniose visceral, nota-se que eles são alarmantes e refletem certo descaso da saúde pública na
prevenção dessa doença. Além disso, ainda é possível mencionar uma subnotificação de agravos no município. Isso porque em todo o
estado da Bahia, com bases em números coletados do DATASUS foram notificados um total de 2365 casos, no mesmo período. Apesar
disso, ao levar em consideração as dimensões do estado citado (417 municípios), tais números encontrados na cidade de Paulo Afonso
tornam-se relevantes e devem ser estudados adequadamente pela equipe de saúde local. Diante do relato, entende-se a necessidade
de um trabalho junto à equipe de saúde para discutir a necessidade e importância do preenchimento correto das fichas de notificações,
de maneira que o município consiga investir melhor em políticas públicas direcionada para a população e orientar o profissional durante
seu atendimento, permitindo um diagnóstico adiantado e melhor prognóstico do paciente.
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Resumo
A desnutrição é uma das frequentes causas de deficiência imune secundária e de susceptibilidade para infecções em
humanos. A desnutrição também é considerada um fator de risco para o desenvolvimento da leishmaniose visceral. Estudos
anteriores de nosso grupo em modelo de desnutrição proteica e infecção com Leishmania infantum demonstraram que
camundongos desnutridos apresentaram drástica atrofia tímica seguida por alterações significantes nas subpopulações
linfocitárias. Além disso, os níveis de quimiocinas estavam significativamente alterados nos timos destes animais, contudo a
capacidade de migração de células T estava preservada, sugerindo que o microambiente tímico dos animais desnutridos e
infectados está, particularmente, comprometido. Portanto, o objetivo deste trabalho é estudar o microambiente tímico de
camundongos BALB/c desnutridos e infectados com L. infantum e verificar as alterações da microarquitetura, quantificar
moléculas de matriz extracelular e a distribuição de subpopulações de linfócitos por meio de técnicas imuno-histoquímicas,
coloração por hematoxilina e eosina, e biologia molecular. Análise histopatológica revelou que animais bem nutridos e
infectados (CPi) exibiram um aumento na área cortical, enquanto que animais desnutridos e infectados (LPi) apresentaram
uma redução significante nesta região apresentando uma redução de ~60% da região cortical (p < 0.01). A avaliação
imunohistoquímica indicou que animais LPi apresentaram aumento no percentual de área marcada para fibronectina e
laminina na região cortical quando comparado com animais sadios (p < 0.05). De modo geral, os resultados sugerem que a
desnutrição poderia afetar a diferenciação, maturação e seleção de células T, as quais ocorrem na região cortical do timo.
Esses defeitos poderiam afetar, negativamente, a saída de células T para periferia e ultimamente o controle da proliferação
parasitária em órgãos linfoides periféricos como o baço.
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Resumo
As Leishmanioses são doenças negligenciadas que representam um sério problema em Saúde Pública no Brasil. Os principais fatores
associados a esta enfermidade são condições de iniquidade social, econômica e ambiental, dificultando o controle e favorecendo a
transmissão dessa zoonose. Este trabalho teve por objetivo analisar as relações entre as variáveis relacionadas ao controle canino de
maior influência sobre a morbidade da Leishmaniose Visceral Humana (LVH), em Belo Horizonte/MG, entre os anos de 2006 a 2013.
Para tanto, realizou-se um estudo analítico, observacional e longitudinal, a partir de dados referentes ao controle da Leishmaniose
Visceral em Belo Horizonte, fornecidos pelas Gerências de Epidemiologia e Informação (GEEPI) e de Controle de Zoonoses, da
Secretaria Municipal de Saúde (SMS/BH). Os indicadores utilizados foram: incidência da LVH (variável dependente), prevalência da
Leishmaniose Visceral Canina (LVC), prevalência de reservatórios (positivos no ELISA, mas negativos no RIFI), prevalência de
eutanasiados e de não eutanasiados, além dos índices de saneamento e socioeconômicos que compõem o Índice de Vulnerabilidade
Social (IVS) (variáveis independentes), distribuídos por área de abrangência dos Centros de Saúde de Belo Horizonte. Foi construído
um modelo de regressão linear múltipla com seleção Stepwise das variáveis estatisticamente significativas (p < 0,05). Todas as análises
estatísticas foram realizadas através do Software SPSS 20.0. Dentre as variáveis independentes testadas, verificou-se que a quantidade
de cães positivos e de animais não eutanasiados no ambiente constituem fatores de influência sobre a quantidade de casos de LVH em
Belo Horizonte, sendo que quanto mais animais positivos e não eutanasiados, maior o número de casos em humanos. Diante do
exposto, esses resultados indicam a necessidade de campanhas de educação sanitária, no intuito de esclarecer e conscientizar a
população sobre a importância das medidas de controle e prevenção da Leishmaniose Visceral na região.
Palavras-chave: Índice de Vulnerabilidade Social, Leishmaniose Visceral Canina, Saúde Pública.
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Resumo
As Leishmanioses são doenças negligenciadas que representam um sério problema em Saúde Pública no Brasil. Os principais
fatores associados a esta enfermidade são condições de iniquidade social, econômica e ambiental, dificultando o controle e
favorecendo a transmissão dessa zoonose. Este trabalho teve por objetivo analisar as relações entre as variáveis relacionadas
ao controle canino de maior influência sobre a morbidade da Leishmaniose Visceral Humana (LVH), em Belo Horizonte/MG,
entre os anos de 2006 a 2013. Para tanto, realizou-se um estudo analítico, observacional e longitudinal, a partir de dados
referentes ao controle da Leishmaniose Visceral em Belo Horizonte, fornecidos pelas Gerências de Epidemiologia e Informação
(GEEPI) e de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS/BH). Os indicadores utilizados foram: incidência da

LVH (variável dependente), prevalência da Leishmaniose Visceral Canina (LVC), prevalência de reservatórios (positivos no
ELISA, mas negativos no RIFI), prevalência de eutanasiados e de não eutanasiados, além dos índices de saneamento e
socioeconômicos que compõem o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) (variáveis independentes), distribuídos por área de
abrangência dos Centros de Saúde de Belo Horizonte. Foi construído um modelo de regressão linear múltipla com seleção
Stepwise das variáveis estatisticamente significativas (p < 0,05). Todas as análises estatísticas foram realizadas através do
Software SPSS 20.0. Dentre as variáveis independentes testadas, verificou-se que a quantidade de cães positivos e de animais
não eutanasiados no ambiente constituem fatores de influência sobre a quantidade de casos de LVH em Belo Horizonte, sendo
que quanto mais animais positivos e não eutanasiados, maior o número de casos em humanos. Diante do exposto, esses
resultados indicam a necessidade de campanhas de educação sanitária, no intuito de esclarecer e conscientizar a população
sobre a importância das medidas de controle e prevenção da Leishmaniose Visceral na região.
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Resumo
Estima-se que cerca de 350 milhões de pessoas estejam sob o risco de adquirirem leishmaniose, a qual possui
aproximadamente 2 milhões de novos casos das diferentes formas clínicas ao ano, sendo 500.000 relacionadas à
Leishmaniose Visceral (LV) e 1.500.000 à Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA). O objetivo do trabalho foi analisar
as biópsias e o perfil dos pacientes atendidos na dermatologia do Hospital das clínicas da Universidade Federal de
Pernambuco HC/UFPE durante o ano de 2016 e que apresentavam suspeita clínica para LTA. Dezesseis pacientes
procuraram o serviço de atendimento na dermatologia do HC/UFPE no ano de 2016 e tiveram através da análise e verificação
médica, suspeita clínica para infecção por leishmaniose. Do total, foi verificado que a idade média predominante dos
pacientes era 54 anos, que três dos dezesseis pacientes (18,75%) moram no Município de Igarassu/PE e ainda que apenas
duas eram do sexo feminino (12,5%). Quanto aos laudos histopatológicos, apenas dois foram caracteristicamente
determinantes para leishmaniose desde a análise inicial, três demonstraram na análise histopatológica presença de
plasmócitos, o que configura ainda uma possível infecção por Leishmania, mesmo sem a presença de amastigotas, e que
cinco amostras tiveram laudo sugerido como carcinoma. Os dados mostram que são pacientes em idade de efetivo exercício
de trabalho, e em sua maioria homens que moram na região Metropolitana do estado de Pernambuco. A análise é pertinente
quanto ao uso de mais de uma metodologia para um diagnóstico, como a biologia molecular ou ainda a sorologia, uma vez
que a análise histopatológica realizada isoladamente frente à ferimentos antigos nem sempre são viáveis ao diagnóstico uma
vez que diferentes processos cicatriciais e de inflamação modificam características fundamentais à análise. A LTA vem
ocorrendo de forma endêmico-epidêmica apresentando diferentes padrões de transmissão, constituindo um importante
problema de saúde pública pela sua magnitude, transcendência e pouca vulnerabilidade às medidas de controle. È necessário
que sejam realizados estudos que englobem desde sua epidemiologia à métodos de diagnósticos à fim que viabilizem o
rápido e efetivo diagnóstico e eficaz tratamento a cada paciente.
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Resumo
A Leishmaniose vem sendo identificada como uma das doenças de alta prioridade de acordo com a Organização Mundial de
Saúde (OMS). É causada por um protozoário do gênero Leishmania e transmitida por picada de flebotomíneos. A
Leishmaniose Visceral (LV) é potencialmente fatal e endêmica na América. Prova disso é que durante os anos de 2001 a
2016, 55530 casos de LV em humanos foram relatados nas Américas e 96% dos casos existentes são concentrados no

Brasil. Além disso, a aids vem sendo considerada uma doença emergente nessa região, com aproximadamente 83000 novos
casos em 2011, o que pode ter influenciado no ciclo de transmissão e na epidemiologia natural da LV. Pela imunossupressão
da aids, o risco de infecção por LV em áreas endêmicas é aumentado. Sabe-se que de 2001 a 2010 mais de 35 mil casos de
LV foram notificados no Brasil, sendo a maior parte no Nordeste. Quanto ao diagnóstico, deve ser realizado pela clínica, como
hepatoesplenomegalia, icterícia, perda de peso, febre, astenia e manifestações hemorrágicas, bem como exames
laboratoriais, de preferência menos invasivos e mais específicos, como o teste rápido (TR) rK39. Em casos de negatividade
do TR, mielograma e biópsia esplênica podem ser realizadas, objetivando tratamento ideal. O presente estudo teve como
objetivo realizar uma análise epidemiológica dos casos confirmados de LV no Nordeste brasileiro caracterizando a incidência
e o aumento desta patologia. Foi elaborado um levantamento do número de casos confirmados para a doença na base de
dados do sistema DataSUS(Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), notificadas pelo SINAN(Sistema de
Informação de Agravos de Notificação) no Nordeste. O número de casos foi descrito por Unidade Federativa entre os anos de
2013 a 2017, com 7881 novos casos de LV. A maioria destes ocorreram no estado do Maranhão(35%), Ceará(22%) e
Bahia(16%). Os demais estados, ainda alarmantes, apresentaram menor número de registro: Rio Grande do Norte e Sergipe
com 3% dos casos; Paraíba com 2% e Alagoas com 2%. Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Norte mostraram índices de
aumento gradativos enquanto que Alagoas, Sergipe e Paraíba apresentaram um decaimento. Assim, esse estudo permitiu
evidenciar um elevado número de casos confirmados para LV no nordeste brasileiro e uma tendência crescente de casos em
alguns estados desta região no período considerado, oferecendo subsídios à formulação de novas políticas de controle e
enfrentamento dessa doença.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar ou cutânea Americana (LTA), popularmente conhecida na região norte do Brasil como ferida brava ou úlcera
de bauru é considerada pela (OMS), como uma das seis doenças infecciosa mais importante devido seu alto nível de detecção e
capacidade de produzir deformidades. Pode se manifestar em duas principais formas visceral ou calazar e tegumentar, a visceral possui
uma importância por ser sistêmica e crônica, o indivíduo acometido tem febre prolongada, esplenomegalia, anemia e entre outras
manifestações clínicas, podendo ocorrer uma evolução do quadro, caso não tratada, O agente etiológico é o protozoário Leishmania que
pertence à família Trypanosomatidae, parasito intracelular obrigatório. Sendo encontrado de duas formas o promastigota (flagelada) que
é encontrada no tubo digestivo do flebotomíneo inseto transmissor ou vetor, e a amastigota (aflagelada) analisada nos tecidos dos
hospedeiros vertebrados. O diagnóstico baseia-se, primeiramente pela avaliação clínica, considerando os sintomas e sinais comuns,
exames laboratoriais a partir da pesquisa direta, além disso, os métodos imunológicos, sorológicos. Estima-se que anualmente, cerca de
1,5 a 2 milhões de casos novos são diagnosticados.A região amazônica apresenta características que influenciam no ciclo de
transmissão da LTA, por possuir características socioambientais. Desta forma, objetivou-se avaliar a letalidade epidemiológica da
patologia, em um estudo retrospectivo no município de Ji-Paraná, Rondônia, no período de 2005 a 2015. A pesquisa foi realizada por
levantamento de dados através das fichas de Investigação do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) dos casos de
letalidade de Leishmaniose Tegumentar Americana no município de Ji-Paraná, Rondônia, Estão inclusos no estudo os pacientes de
ambos os sexos e faixa etária diferentes com diagnóstico positivo para LTA, entre 2005 a 2015. Não houve registro de nenhum caso de
letalidade nesse período. Podendo ter ocorrido devido a negligência na coleta ou o despreparo em manusear as plataformas disponíveis
pelo Ministério da Saúde. A falta de notificação diminui os recursos que são destinados ao município. Segundo o estudo, observa-se
uma má distribuição de informação nos sistemas disponibilizados pelo Ministério da Saúde. O principal fator determinante é o descuido
na coleta de dados. Proporcionando a diminuição de recursos que são liberados pelo Governo Federal para as localidades que estão em
situação de agravo.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença crônica e sistêmica e, quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos
casos. É causada pelo protozoário Leishmania infantum e transmitida ao homem e demais hospedeiros pela picada do inseto Lutzomyia
longipalpis. O monitoramento periódico de dados é importante para avaliar a efetividade das medidas de controle e a progressão da
situação epidemiológica da doença. Para analisar os principais indicadores epidemiológicos e operacionais da LV no Rio Grande do
Norte, no período de 2007 a 2017, realizou-se um estudo descritivo, de caráter quantitativo, utilizando-se os dados da ficha de
investigação de casos de LV, disponíveis no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Para cálculo dos indicadores e
tabulação dos dados, utilizou-se o Tabwin e Excel. Foram analisados 12 indicadores epidemiológicos e operacionais propostos pelo
Ministério da Saúde, obtendo-se os seguintes resultados: casos de leishmaniose visceral (807); taxa geral de incidência de casos de LV
(2,2); taxa de letalidade por LV (7,11); taxa de letalidade por LV em coinfectados com HIV (10,53); taxa de letalidade por LV na faixa
etária menor que 5 anos (6,67); taxa de letalidade por LV na faixa etária de 50 anos ou mais (15,79); número de óbitos por LV (73);
proporção de casos de LV com evolução ignorada ou em branco (5,52); proporção de casos de LV confirmados por critério laboratorial
(94,2); proporção de casos na faixa etária menor que 5 anos (26,89); proporção de casos na faixa etária de 50 anos ou mais (12,14) e;
proporção de casos de LV que evoluíram para cura clínica (77,85). Observou-se tendência de diminuição no número de casos e
incidência de LV e de aumento na taxa de letalidade pela doença, principalmente entre coinfectados com HIV, que pode ser reflexo da
fragilidade na assistência ao paciente. O aumento na proporção de casos de LV com evolução ignorada ou em branco também pode
estar influenciando os resultados da proporção de casos de LV que evoluíram para cura. A proporção de casos em indivíduos com 50
anos ou mais tem aumentado, podendo indicar o acometimento de indivíduos com baixa imunidade ou presença de comorbidades.
Enfim, a análise dos indicadores revela que é preciso intensificar as ações de vigilância e controle da LV no Rio Grande do Norte, a fim
de reduzir a incidência e letalidade pela doença. Além disso, é preciso melhorar a qualidade da informação que servirá de subsídio para
a tomada de decisão.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é um importante problema de saúde pública em muitas partes do mundo
e é endêmica em 77 países, principalmente nas regiões tropicais e subtropicais da Ásia, Oriente
Médio, África, América Central e América do Sul. Ela é uma doença causada por um protozoário
intracelular obrigatório que afeta animais e humanos. O objetivo do presente estudo foi descrever as
características clínicas e epidemiológicas de casos de LV atendidos em dois hospitais de referência
nos municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo. Foram
incluídos no estudo todos os casos internados no Hospital Universitário de Petrolina-PE e Hospital
Regional de Juzeiro-BA entre julho/2017 e maio/2018. Dados clínicos e laboratoriais foram coletados
através de pesquisa em prontuários e tabulados em planilha no Microsoft Excel 2016. Foram
internados no período estudado um total de 16 pacientes, sendo 15 homens (93,75%) e 1 mulher
(6,25%), em que 8 (50%) se encontram com idade entre 18-30, 6 (37,5%) entre 30-60 e 2 (12,5%)
com mais de 60 anos. Mais da metade, 9 (56%), habitavam em zona rural, e 7 (44%) em área urbana.
Dos sintomas característicos, 15 (93%) apresentaram febre, 16 (100%) astenia, 8 (50%) desconforto e
4 (25%) sangramentos. O tamanho do baço teve uma alteração média de 12,56 cm, com um máximo
de 26 e um mínimo de 0 cm. No hemograma, foi identificado neutropenia leve em 2 (12,5%) pacientes,
10 (62,5%) com moderada, e 4 (25%) com neutropenia grave. Um total de 12 (75%) deram entrada
com quadro de Calazar grave. Em relação ao tratamento, 3 (18,75%) foram tratados com Anfotericina
B, 1 (6,25%) com Anfotericina Lipossomal e 12 (75%) com Glucantime, sendo que 5 (31,25%)
pacientes tiveram o tratamento modificado para Anfotericina B e 1 (6,25%) para Anfotericina
Lipossomal, por motivo de toxicidade ou por não apresentarem resposta ao tratamento. Do total de
pacientes internados, 2 (13%) foram a óbito. A maioria dos pacientes internados apresentou quadro
de calazar grave, o que pode ser explicado por se tratarem de hospitais de referência na região. Foi
evidenciado um maior acometimento em homens entre 18-30 anos e que moram em zona rural, o que
corrobora com dados da literatura. O presente estudo apresenta dados clínicos e laboratoriais
importantes dos casos de LV internados em dois hospitais de referência localizados na região do
baixo-médio São Francisco, região endêmica para LV.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é uma antropozoonose de relevância mundial com mortalidade estimada em 59.000 óbitos por
ano. Nas Américas, a LV é endêmica em 12 países, sendo o Brasil responsável por mais de 90% dos casos notificados nesta
região. O objetivo do trabalho foi descrever o perfil dos casos e óbitos de leishmaniose visceral no Brasil, no período de 2014
a 2016. Foi realizado estudo observacional, descritivo, do tipo série de casos. Os dados foram obtidos a partir do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Observou-se maior número de casos na região Nordeste nos 3 anos. Os
estados com maior número de casos são o Ceará e o Maranhão, tendo este último 1.601 casos confirmados (14,09%). Na
região Nordeste, ocorreu decréscimo de 24,53% dos casos de 2014 para 2016. Em 2014, registrou-se o primeiro caso
humano de LV no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu; e a expansão da doença no estado do Rio Grande do Sul com o
aparecimento do primeiro caso canino na capital, Porto Alegre, município distante daqueles com casos no estado. A maior
incidência dos casos brasileiros ocorreu em homens (65,43%). Com relação à faixa etária observa-se dois picos, um na faixa
de 20 a 59 anos e outro em menores de 10 anos. Considerando o sexo e faixa etária, observa-se que nos menores de 10
anos não houve diferença significativa no número de casos entre os sexos. No período, foram registrados 797 óbitos por LV. A
média de óbitos, por ano, foi de 265,6, com desvio-padrão de 7,37, demonstrando pouca variação entre os anos, o que pode
sugerir dificuldade na assistência prestada ao paciente com LV. A região Nordeste concentrou 58,3% dos óbitos no período,
seguida pelas regiões Sudeste (24%), Norte (9,5%), Centro Oeste (7%) e Sul (1%). Em relação ao sexo, tem-se que 67,5%
dos óbitos ocorreu no sexo masculino. Considerando a faixa etária, 28% ocorreu entre 40 e 59 anos, seguido pelos menores
de 10 anos (25%), e por 20 a 39 anos, com 20,5%. Nos menores de 10 anos, o perfil dos óbitos é maior no sexo feminino, no
entanto, há inversão desse perfil após essa idade, com predominância dos óbitos no sexo masculino. Por ser uma doença
amplamente distribuída, ocorrendo na maioria das capitais brasileiras, fica clara a necessidade de avaliação das estratégias
de controle, bem como estudos que elucidem os fatores de risco para ocorrência de casos e óbitos considerando
principalmente as variáveis relacionadas ao sexo.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença com alta letalidade e tratamento tóxico, sendo, portanto
fundamental um diagnóstico preciso. O diagnóstico laboratorial da LV consiste, fundamentalmente, de
três grupos de exames: parasitológico, sorológico e molecular. Na rotina do Laboratório de Referência
Nacional em Diagnóstico da LV (SDP/Funed) são realizados os seguintes exames: Reação de
Imunofluorescência Indireta (RIFI), Teste Rápido Imunocromatográfico (TRI) IT-LEISH®, PCR em
sangue total (kDNA 150-152) e exame parasitológico direto (EPD) em aspirado de medula óssea. Este
estudo avaliou o desempenho destes ensaios no período de janeiro/2013 a março/2018. Foram
analisados 377 pacientes sendo 64 considerados casos de LV (41 com EPD positivo, 14 com PCR
positivo e 9 com sinais clínicos e reagentes em ambos IFAT e TRI) e 313 não casos de LV (17 com
EPD e PCR negativos, 217 com EPD negativo e 79 com PCR negativo, todos associados a pelo
menos um resultado sorológico negativo, RIFI ou TRI). A sensibilidade/especificidade encontrada nos
ensaios foram as seguintes: EPD (0,788/1,0), PCR (0,636/1,0), TRI (0,911/1,0) e RIFI (0,893/0,839).
Na avaliação da RIFI em pacientes com TRI não reagente, a sensibilidade encontrada foi de 1,0 e a
especificidade de 0,680. O EPD e o PCR apresentaram alta especificidade, mas sensibilidade menor
que os ensaios sorológicos. A positividade do EPD e PCR em pacientes com RIFI e/ou TRI não
reagentes foi de 1,6% (5/304) e 5,3% (7/132) e, em pacientes com RIFI e/ou TRI reagentes foi de
42,1% (51/121) e 23,1% (15/65), respectivamente, sendo o PCR uma opção menos invasiva em
pacientes imunocomprometidos. O PCR foi positivo ainda em 6,45% (2/31) dos pacientes com EPD
negativo, e o EPD foi positivo em 9,38% (3/32) dos pacientes com PCR negativo. O valor preditivo
positivo da RIFI foi extremamente baixo (0,024) em pacientes com o TRI não reagente e, portanto, a

RIFI não deve ser realizada nestes casos. Concluindo, o TRI rK39 IT-LEISH® possui alto desempenho
na rotina de diagnóstico da LV e pode ser utilizado como único teste em pacientes imunocompetentes.
Devido à baixa especificidade, a RIFI não favoreceu o diagnóstico, principalmente em pacientes com
TRI não reagente. Por ser muito invasivo, o EPD em medula óssea deve ser solicitado com restrição
apenas para pacientes imunocomprometidos nos quais o TRI e o PCR não esclarecerem o caso.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero Leishmania e
transmitida por dípteros do gênero Lutzomyia, sendo Leishmania chagasi e Lutzomyia longipalpis os mais prevalentes no
Ceará. A doença é considerada endêmica neste estado. Pessoas de qualquer faixa etária e sexo podem ser acometidas, mas
crianças de 1 a 4 anos e indivíduos do sexo masculino costumam ser mais afetados. OBJETIVO: Analisar perfil clínico e
epidemiológico de pacientes com LV internados em hospital de referência no estado do Ceará. METODOLOGIA: Foi feito um
estudo descritivo de dados coletados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) de casos hospitalizados e
notificados em hospital de referência no Ceará, de janeiro de 2017 a junho de 2018. RESULTADOS: Foram identificados 236
casos notificados, sendo 158 em 2017 e 78 em 2018. A média de idade dos pacientes foi 34,7 anos, com desvio padrão de
20,06, sendo a maior idade de 88 anos e a menor de 10 meses. Do total de casos 181(76,7%) eram do sexo masculino e
55(23,3%) do sexo feminino. Foi observado coinfecção com o vírus HIV em 59(25%) pacientes. Na classificação final
187(79,2%) foram confirmados, sendo 175(93,6%) por critério laboratorial e 12(6,4%) por critério clínico-epidemiológico. A
droga mais usada para tratamento inicial foi anfotericina b lipossomal, em 121(51,2%) pacientes, seguida de antimonial
pentavalente em 53(22,4%) e anfotericina b desoxicolato em 8(3,3%). Para 54 pacientes não havia informações sobre
tratamento inicial. Das manifestações clínicas, as mais observadas foram febre em 192(81,3%) pacientes, perda de peso em
131(55,5%), tosse em 97(41,1%), esplenomegalia em 134(56,8%), fenômeno hemorrágico em 17(7,2%), hepatomegalia em
121(51,3%) e icterícia em 22(9,3%). Com relação aos desfechos, 166(70,3%) evoluíram para cura e 26 foram a óbito, sendo
15(57,7%) em 2017 e 11(42,3%) em 2018, sendo 20(8,5%) por LV e 6(2,5%) por outras causas. Ainda nos desfechos, 18
pacientes foram transferidos e 23 estavam sem informações. Observou-se ainda que dos óbitos, 17(65,4%) iniciaram
tratamento com anfotericina B lipossomal. CONCLUSÃO: Percebe-se o caráter endêmico que a doença tem no estado, bem
como a letalidade importante associada. A doença possui amplo acometimento de faixas etárias, incluindo crianças, adultos
jovens e idosos. Nota-se ainda que a coinfecção com HIV está presente em parte expressiva dos casos, determinando
geralmente um pior prognóstico.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose endêmica em diversas áreas tropicais. Sua letalidade no Brasil encontra-se em torno de
7% e seu predomínio está na região Nordeste e no estado de Minas Gerais. Apresenta clínica variada e a presença de complicações
(infecções e hemorragias) favorecem o aumento da letalidade. O presente estudo objetivou identificar as características clínicas e

laboratoriais de 23 pacientes que foram a óbito no Hospital Giselda Trigueiro (HGT), no Rio Grande do Norte, entre junho de 2013 e
junho de 2018, a partir de análise observacional retrospectiva dos casos de LV admitidos no serviço no período citado. As variáveis
estudadas incluíram sexo, idade, procedência, manifestações clínicas, alterações laboratoriais, tratamento realizado, intercorrências
durante a internação e desfecho desfavorável por causas sépticas. Observou-se predomínio do sexo masculino (69,5% dos casos),
65,2% dos casos estiveram entre 20 e 49 anos e não houve óbitos abaixo de 20 anos. A zona urbana predominou na amostra (78,26%),
refletindo o processo de expansão geográfica da LV. Entre os sinais e sintomas, febre predominou em 95,6% dos casos, seguida da
palidez (91,3%) e perda ponderal (86,9%). Os fenômenos hemorrágicos foram registrados em 56,5% da amostra. Nos parâmetros
laboratoriais, 16,6% dos pacientes manifestaram leucopenia, houve plaquetopenia severa em 55,5% dos casos e anemia em 61,1%.
35,2% dos pacientes apresentaram lesão renal, 27,7% apresentaram lesão hepática, aumento das bilirrubinas totais foi registrado em
66,6% e a hipoalbuminemia foi constatada em 82,3% dos casos. Dos pacientes que iniciaram o tratamento, todos o fizeram com
Anfotericina B lipossomal, e apenas um paciente (4,34%) apresentou efeito adverso à terapia. Chama atenção o fato de 95,6% dos
óbitos terem relação com infecção bacteriana secundária: 22 dos 23 pacientes estudados apresentaram como causa associada ao óbito
a evidência de sepse. Na patogênese da LV, evidencia-se a possibilidade de translocação da microbiota entérica como foco de infecção
sistêmica. A incidência da sepse no serviço estudado encontra-se muito além da prevista em estudos semelhantes e tal constatação é
de importância ímpar para o manejo dos doentes. Sugere-se que o prognóstico da LV pode sofrer influência direta da coinfecção
bacteriana e o tratamento preemptivo deve ser considerado no intuito de diminuir a mortalidade.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma zoonose de transmissão vetorial com grande importância na saúde pública
mundial, sendo uma das doenças negligenciadas. O Brasil representa um dos países com maior número de casos reportados no mundo,
com registros em todas as suas regiões geográficas. O objetivo do presente estudo foi analisar o perfil epidemiológico da LTA no estado
da Paraíba, entre 2011 e 2015. Para tanto, a taxa de incidência foi calculada, dada pela razão entre o número de casos notificados por
município de residência e a população estimada, ajustado para 100.000. Os casos foram obtidos no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN) e as populações no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No período foram notificados 265
casos (89,4% casos novos) de LTA na Paraíba, sendo que 19,3% dos municípios (N = 223) apresentaram pelo menos um caso, com o
maior número de casos concentrados na microrregião do Brejo Paraibano (170 casos). Os acometidos foram em sua maioria homens
(57,4%), moradores da zona rural (67,5%), pardos (60,8%), com idade entre 20 e 59 anos (50,6%) e com ensino fundamental incompleto
(33,3%). Foram observadas altas de taxa de incidência de LTA em municípios da microrregião do Brejo, variando de 15,2 a 135,6. Esses
resultados evidenciaram que a LTA é uma doença endêmica na Paraíba, com alta incidência na microrregião do Brejo, e que são
necessárias medidas de controle mais efetivas da doença.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral Americana (LVA) constitui um grave problema de saúde pública, negligenciada pelos órgãos
responsáveis, podendo ser observado um aumento dos casos a cada ano, sendo notificado no Sistema de Agravo e
Notificação. No Brasil os casos de LVA são causados pela espécie Leishmania chagasi. Esta parasitose pode levar a óbito os
portadores, pois, o parasito acomete órgãos como a medula óssea, fígado e baço, comprometendo o funcionamento dos
mesmos, gerando uma inflamação crônica e megalias. O presente estudo tem como objetivo realizar uma análise
epidemiológica da Leishmaniose Visceral Americana no município de Juazeiro do Norte-CE, com o intuito de determinar a
evolução da doença no período de 2010 a 2017. A pesquisa foi desenvolvida através de um estudo descritivo e retrospectivo,
com abordagem quantitativa, sendo a coleta dos dados realizada em um banco de dados eletrônicos, disponibilizado pelo
Sistema de Informação de Agravo e Notificação (SINAN). Para análise, organização e tabulação dos registros disponíveis, foi
utilizado o programa Microsoft Excel® 2010. Após a coleta de dados foi possível constatar que do ano de 2010 a 2017
ocorreram 89 casos, onde a morbidade foi predominante no ano de 2010 com (16) 19%. Enquanto que a taxa de mortalidade
nos anos de 2013 e 2014 foi (2) 25%.Os meses que se destacaram com as maiores notificações foram outubro e fevereiro
com (11) 12% cada. A zona de residência mais acometida foi a urbana com (79) 89% dos casos, crianças entre 1 e 4 anos foi
relatado (19) 21% registrado entre os anos. E o sexo masculino sofre com (75) 81% de LVA. Diante dos resultados obtidos
neste estudo conclui-se que, o município de Juazeiro do Norte é uma região onde os casos podem ocorrer variações devido a
diversos fatores desde ambientais como chuvas até a intervenção do homem no investimento de ações contra a propagação
da doença. Levando 1 pessoa a óbito por ano. Sendo necessárias novas estratégias de eliminação e controle para os
números de LVA reduzirem no decorrer dos anos.
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Resumo
Este estudo tem como objetivo analisar a influência de variáveis climáticas, econômicas e ambientais na prevalência de
leishmaniose tegumentar americana (LTA), e indicar aos serviços de saúde focos de concentração de casos mais graves.
Foram obtidos dados de fichas de notificação de LTA de 22,3% (89/399) dos municípios paranaenses pertencentes às
15ª/16ª/17ª/18ª Regionais de Saúde (RS) no período de 2007-2016. Os pacientes foram georreferenciados de acordo com o
endereço de residência. Dados de altitude, temperatura, pluviosidade, clima, IDH-M e cobertura vegetal foram obtidos para
cada município em sistemas governamentais e não-governamentais disponíveis. Cálculos de incidência da doença para cada
município e de proporção de cobertura vegetal por área de município foram realizados com o software QGIS. Foi realizada
análise espacial de estimativa local para avaliação de agrupamentos de casos graves (recidivas, leishmaniose mucosa e coinfecção com HIV) ou abandono de tratamento relacionados aos opostos de suas variáveis, utilizando-se o software Satscan.
Para avaliação da significância de cada variável foi utilizado o modelo de regressão linear múltipla, considerando-se p<0,05
no software R. Ao todo, os 1451 casos notificados no período foram georreferenciados. Altitude, temperatura, pluviosidade,
clima e IDH-M não se mostraram como uma influência significativa na incidência da LTA nos municípios. Contudo, observouse que quanto menor a proporção de Mata Atlântica remanescente, maior a incidência de LTA no município (p<0,01),
corroborando com a hipótese de que a LTA se expande em locais de desmatamento. Por meio da análise de agrupamentos
pode-se observar que os municípios das 18ª e 16ª RS não apresentam agrupamentos estatisticamente significativos de casos
graves ou de abandono de tratamento. Em municípios da 15ª RS foi observada concentração de recidivas em relação à casos
novos e abandono de tratamento em relação aos casos curados, são eles: Ivatuba, Doutor Camargo, Paiçandu, Ourizona,
São Jorge do Ivaí, Nova Esperança, Mandaguaçu, Presidente Castelo Branco, e São Jorge do Ivaí e Maringá. No município
de Londrina (17ª RS) observou-se um agrupamento de casos de co-infecção de LTA e HIV, comparados com casos de LTA
sem co-infecção. Estes dados demonstram a necessidade de conter desmatamentos para evitar uma maior expansão da LTA
no Norte do Paraná, bem como demonstram necessidade de ações imediatas por parte dos gestores nos municípios da 15ª
RS.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose negligenciada, que afeta humanos, canídeos e outros
mamíferos. Desde a década de 1980, vem ocorrendo a expansão e urbanização, processos
diretamente influenciados pela migração de seres humanos e de seus animais de estimação para os
grandes centros, pela ocupação desordenada e condições de vida precárias nesses novos lugares,
além de mudanças climáticas e do desmatamento. As estratégias de controle da LV no Brasil são
baseadas no diagnóstico e tratamento precoce de casos humanos, no controle dos vetores com uso
de inseticidas e na detecção dos cães infectados e eutanásia dos mesmos. Os objetivos dessa
pesquisa foram identificar as áreas de risco para a LV no município de Santa Luzia, Paraíba, com
base nos casos de LV canina, com a finalidade de adotar ações de saúde pública adequadas para a
região, visto que a infecção canina é um importante indicativo de risco para a ocorrência da LV
humana. O estudo se deu nas zonas urbana e rural de Santa Luzia, entre os anos de 2015 e 2016. O
diagnóstico foi realizado por sorologia pelo Kit ELISA-S7® (Biogene), TR-DPP® (Bio-Manguinhos) e
Kit EIE-LVC® (Bio-Manguinhos); sendo consideradas positivas as amostras que reagissem em pelo
menos dois testes. Durante as coletas, marcava-se com GPS os pontos de residência dos cães para a
realização do georreferenciamento e análise espacial. Dos 779 cães incluídos no estudo, 676 eram da
zona urbana e 103, da rural, e a prevalência da LV canina foi de 15,2% (103/676) e 13,6% (14/103),
respectivamente. Pôde-se observar que a maioria dos casos da zona urbana estavam concentrados
em um bairro periférico chamado Freio Damião e, através do SaTScan confirmou um cluster de alto
risco no mesmo local (p=0,02; RR= 2,48). Na zona rural, apesar da maior concentração de casos
positivos estarem na região noroeste do município não se observou nenhum cluster estatisticamente
significativo. As áreas de maior concentração de LV canina devem ser priorizadas com adoção de
medidas de controle e prevenção mais eficazes, tendo em vista que os casos caninos precedem os
humanos. Essas áreas apresentam desigualdades sociais, crescem de forma desordenada e
apresentam áreas remanescentes de caatinga e que sofrem desmatamento, tornando-se locais
favoráveis para aproximação dos reservatórios silvestres e do vetor com as pessoas e com os cães.
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Resumo

As Leishmanioses são antropozoonoses endêmica e continuam presentes em 88 países. O Brasil está
entre os cinco países do mundo com mais casos desta parasitose, que se encontra em todas as
regiões do país. A região Nordeste permanece com um grande número de casos anuais e no estado
de Pernambuco 34% dos municípios ainda são endêmicos para as leishmanioses. Sendo uma
importante doença na saúde pública do Brasil, e com o recente crescimento dessa zoonose para
áreas urbanas, o mapeamento por geoprocessamento das leishmanioses pode vir a ser útil na
identificação de cluster, que com sua identificação auxiliará no controle da doença. Dessa forma, este
estudo visou identificar cluster de incidência de leishmanioses, tanto a leishmaniose tegumentar
americana como a leishmaniose visceral, por meio de ferramentas de geoprocessamento. Foram
utilizados dados obtidos no Sistema de informação de agravos de notificação – Sinan, onde foram
pesquisados os casos de leishmanioses no Estado de Pernambuco, Brasil, no período de 2007 a
2016. Desses dados obtivemos as incidências do agravo por município, ano e forma da doença,
tegumentar ou visceral. Utilizamos o software Qgis® para análise dos dados de geoprocessamento.
Por meio do índice de Moran, observamos pelo menos três cluster de incidência de leishmanioses no
estado de Pernambuco, referenciados por uma série histórica de 10 anos, sendo os principais na zona
da mata sul e norte, tendo o p<0,01.
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Resumo

Nas Américas, os casos humanos de Leishmaniose Visceral (LV) estão presentes em 12 países, no
entanto 96% dos casos são relatados no Brasil. Em 2016, o Ministério da Saúde recebeu 3.626
notificações de casos da doença em humanos e 275 mortes foram registradas em todo o País. O
processo saúde-doença da LV é constante o que permite a formação de um ciclo contínuo de
transmissão entre animais silvestres, domésticos e o homem. A utilização das técnicas dos SIGs e do
geoprocessamento permite o mapeamento de doenças, a avaliação de riscos, o planejamento e a
análise de ações baseados na distribuição do espaço e tempo da doença permitindo reconhecer a
frequência, a distribuição e a importância dos diversos fatores que influenciam no aumento de
determinados riscos para a saúde. Diante disto, este trabalho tem como objetivo representar a
distribuição de casos de Leishmaniose Visceral Humana no Município de São Luís - MA, utilizando
técnicas de geoprocessamento para tentar compreender a dinâmica desta doença no período de 2007
a 2017. Os dados referentes aos casos de Leishmaniose Visceral Humana notificados foram cedidos
pela Secretária Estadual da Saúde do estado do Maranhão por meio do Programa de Vigilância e
Controle das Leishmanioses DCZ/SECD/SAPAPVS/SES/MA. Para organização e tabulação dos
dados foi utilizado o pacote de planilhas da Microsoft Excel®, posteriormente foi realizada a
espacialização dos dados utilizando o software ArcGis® 10.1, com a distribuição de números de casos
por uma área delimitada. A partir da análise do banco de dados cedido pela SES-MA, foram
notificados 735 casos de LVH no município de São Luís no período de 2007 a 2017. O ano de 2016 foi
o que registrou o maior número de casos para o período, com 117 e 2012 registrou o menor número,
com 34 casos. O Município de São Luís – MA registrou um alto índice de casos reagentes no período
do estudo, o que indica a prevalência da doença na região. O panorama epidemiológico da LVH deixa
clara sua franca expansão na área de estudo. As mudanças ambientais sozinhas não são suficientes
para a geração de epidemias de leishmaniose, a mudança no perfil epidemiológico se associa
também a vulnerabilidade socioeconômica das regiões. A mobilidade das pessoas para centro mais
desenvolvidos e o baixo impacto das ações de vigilância epidemiológica e das medidas de controles
utilizadas, quando não ausentes, ajudam a responder pela expansão da doença.
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Resumo
Os cães que circulam livremente pelas ruas estão associados com diversos problemas a nível de Saúde Pública e bem-estar animal.
Esses animais, geralmente, são negligenciados e não recebem medidas básicas de profilaxia para doenças como leishmaniose visceral

canina e raiva. Fatores como, a busca por alimentos, interação com humanos e o comportamento sexual influenciam o padrão de
movimentação dos cães errantes. Sendo assim, alguns cães percorrem distancias maiores que os outros, resultando em
heterogeneidade na movimentação individual. Conhecer e compreender a distribuição destes animais no espaço é fundamental para
definir estratégias de intervenção e controle. Este trabalho teve como objetivo relacionar a agregação espacial de cães irrestritos e locais
com comercio de alimentos em uma área com aproximadamente 8 mil moradores na cidade de Divinópolis – Minas Gerais. As capturas
e recapturas dos animais ocorreram entre os anos de 2012 e 2014, totalizando sete capturas realizadas a cada dois meses, com o
auxílio de um veículo adaptado conduzido por um trajeto predefinido. Durante a captura os pontos comerciais de alimentos, como
açougues, padarias, mercearias e restaurantes tiveram suas coordenadas UTM registradas. Os dados com os locais de captura dos
cães foram analisados por meio de mapas de densidade Kernel e relacionados aos pontos comerciais, utilizando o software
ESRI:ArcGIS 10.5. A densidade Kernel foi dividida em três categorias: alta, média e baixa, de acordo com a quantidade de cães
encontrados. No total, foram encontrados 487 cães na área de estudo e houve um padrão de agregação espacial desses animais. Os 22
pontos comerciais mapeados na área de estudo foram plotados sobre o mapa de densidade dos cães. Desses pontos comerciais, 68,2%
estavam em áreas de alta densidade, 22,7% em áreas de média densidade e 9,1% em áreas de baixa densidade. Foram encontradas
zonas de alta densidade sem comércios próximos e podem ser explicadas pelo hábito dos moradores alimentarem os cães. A
agregação espacial dos cães irrestritos em algumas áreas da região de estudo mostra uma possível interação com humanos na busca
por alimentos, especialmente naquelas com a presença de comércios e possíveis comedouros. Ao mesmo tempo em que é positivo e
desejável o cuidado que as comunidades têm com os cães de rua, é essencial compreender sua dinâmica de distribuição para tomar
medidas que visam proporcionar condições de vida e de saúde adequadas a estes animais.
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Resumo
Leishmanioses são um grupo de patologias causada por protozoários pertencentes ao gênero Leishmania. Estes são
transmitidos de seus reservatórios para o homem através da picada de insetos flebotomíneos, e clinicamente a doença
possue as formas visceral e tegumentar. A forma visceral é caracterizada por febre prolongada, palidez, emagrecimento,
aumento do volume abdominal, hepatoesplenomegalia e edema. A forma tegumentar se apresenta como lesões quase
sempre indolores na pele, que inicialmente são pequenas feridas, com fundo granuloso, purulento e bordas avermelhadas,
que vão aumentando de tamanho e demoram em cicatrizar. Considerada uma doença tropical negligenciada a Leishmaniose
está presente em cerca de 100 países e há mais de 1,3 milhões de novos casos detectados a cada ano. O presente estudo
realizou uma análise espaço-temporal do número de casos confirmados para Leishmaniose na cidade de Recife, visando
demonstrar a situação atual da doença no município. Foi realizado um levantamento do número de casos confirmados para
Leishmaniose visceral e tegumentar na base de dados do sistema DataSUS, no período de 2013 a 2017. Os dados também
foram analisados de acordo com o sexo. Foi observado um total de 146 casos de Leishmaniose no período, sendo 48 casos
da doença visceral e 98 da tegumentar. Para a Leishmaniose visceral foram observados 29 casos do sexo masculino e 19
casos do sexo feminino; com pico de incidência no ano de 2014 (18 casos). Para a Leishmaniose tegumentar foram
observados 76 casos do sexo masculino e 22 casos do sexo feminino; com pico de incidência no ano de 2015 (37 casos).
Assim, concluímos que a maior ocorrência da doença em homens possivelmente está associada a maior exposição destes
que, em função do trabalho, permanecem em trânsito, em locais e horários que coincidem com os de alimentação do
flebótomo, possuindo maior risco de infecção. Já os picos de incidência observados nos anos de 2014 e 2015 para a doença
visceral e tegumentar respectivamente, podem refletir uma melhora no diagnóstico e no sistema de notificação, bem como a
maior mobilidade das pessoas e obras realizadas no período anterior, durante e imediatamente após o evento da copa do
mundo, no qual a cidade do Recife sediou diversos jogos. Desta forma, estes resultados são úteis à medida que poderão
subsidiar o planejamento de políticas públicas mais amplas e articuladas, visando um melhor controle da leishmaniose na
área estudada.
Palavras-chaves: Leishmaniose, Saúde Pública, Vigilância Epidemiológica

ANÁLISE EXPERIMENTAL IN VITRO DA EFICÁCIA DA ASSOCIAÇÃO PENTAMIDINA VERAPAMIL EM LINHAGENS SUSCETÍVEIS E RESISTENTES DE LEISHMANIA (LEISHMANIA)
AMAZONENSIS
Autores Mariane Pereira Brito 1, Edite Hatsumi Yamashiro Kanashiro 1, Paulo Cesar Cotrim 1
Instituição 1 IMTSP - Instituto de Medicina Tropical de São Paulo (Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar,
470 Cerqueira Cesar - São Paulo - SP- CEP.:05403-000 )

Resumo

A Leishmaniose Cutânea (LC) é uma protozoose causada por parasitas do gênero Leishmania. Forma
clínica mais branda entre as Leishmanioses, é amplamente distribuída geograficamente afetando 87
países, sendo endêmica em 18 países da América do Sul, como Brasil. Uma das espécies causadoras
da LC no Brasil é a Leishmania (Leishmania) amazonensis (La). Essa espécie também está associada
à forma mais grave da doença, conhecida como Leishmaniose Cutânea Difusa (LCD), caracterizada
pela ausência de resposta imune eficaz e proliferação exacerbada dos parasitas. Pentamidina (PMD)
é uma diamina aromática, empregada no tratamento de LC nas Américas, restrita a casos específicos
de LC causada por Leishmania (Viannia) guyanensis e LCD causada por La. Trabalhos anteriores do
nosso grupo demonstraram que PMD associada ao bloqueador de canais de cálcio Verapamil (VERA),
apresentava uma maior atividade antiparasitária, além de ser capaz de reverter o fenótipo de
resistência em linhagens de La resistentes a PMD. Desta forma, propomos neste trabalho verificar a
eficácia da interação PMD-VERA por isobolograma. Inicialmente, analisamos individualmente a
citotoxicidade de ambos, PMD e VERA, em culturas de promastigotas de linhagens selvagens e
resistentes à PMD por MTT, e observamos que baixas concentrações de PMD (< 1 µM) foram
suficientes para eliminar mais de 50% dos parasitas após 24h de incubação. Enquanto que com
VERA não verificamos ação antiparasitária. Por outro lado, em culturas de amastigotas intracelulares
em Macrófagos Derivados de Medula Óssea (MDMO) a PMD foi eficiente em baixas concentrações (<
2,5µM) apenas em 120 horas de cultura, sendo que acima dessas condições passa a ser tóxica para
as células hospedeiras. Análises prévias da eficácia da interação da PMD-VERA em MDMO
infectados mostraram que baixas concentrações dos fármacos em associação apresentaram pouca
toxicidade às células hospedeiras e maior eficácia na diminuição do número de células infectadas,
bem como no número de parasita por células.
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Resumo
As Leishmanioses são um grupo de doenças causadas pelo protozoário intracelular obrigatório do gênero Leishmania, que é transmitido
pela picada de flebotomínios. A sintomatologia destas doenças se desenvolve de acordo com a espécie envolvida e/ou as condições do
sistema imunológico do hospedeiro, podendo resultar em quadros de leishmaniose cutânea, muco-cutânea, cutânea difusa e visceral,
esta última podendo ser fatal se não tratada. Entretanto, não existe tratamento satisfatório, já que os fármacos utilizados causam muitos
efeitos colaterais, a maioria requer administração parenteral, havendo ainda casos crescentes de resistência aos medicamentos, e
portanto, falha terapêutica. Neste sentido, se faz necessária a pesquisa de novos fármacos e/ou novas abordagens terapêuticas,
incluindo o uso de terapias combinadas ou coadministradas, sendo estas últimas abordagens utilizadas para outras patologias
parasitárias, como malária e doença do sono, permitindo redução de possibilidade de resistência, menores custos, número de doses e
melhor perfil de segurança. Neste contexto, diferentes classes de compostos ativos sobre cinetoplastídeos foram selecionados, a partir
de dados prévios da literatura com uso de inibidores de biossíntese de lipídeos (IBL) e de fosfodiesterase (PDE), e testados utilizando
marcador de viabilidade AlamarBlue, sobre amastigotas purificadas de lesões de camundongos inoculados com L. amazonensis.
Inicialmente, a atividade de 18 compostos foi avaliada em esquemas de monoterapia, visando a validação sobre nosso modelo in vitro.
Os resultados mostram que 09 moléculas apresentaram atividade moderada (valores de EC50 entre 9 e 40 μM) em relação aos
fármacos de referência, miltefosina (Mt) e pentamidina (Pt). A seguir, os compostos mais potentes (≤ 10 μM) seguiram para ensaios de
combinação com Pt e Mt e entre si. Em todas as combinações foi observada a ausência de interação (xΣFICI entre 0,5 e 4). Nossos
dados reforçam a relevância de uso de combinações para tratamento de doenças relacionadas a pobreza e que representa o foco de
nosso estudo, que segue avaliando agora as interações entre os diferentes grupos de moléculas, além de triagem de novos compostos.
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Resumo
A leishmaniose é uma das doenças infecto-parasitárias endêmicas de grande relevância e um problema de saúde pública
mundial, sendo enquadrada no rol das doenças negligenciadas. O ácido úsnico, principal metabólito secundário do líquen
(Cladonia substellata Vainio) possui diversas atividades biológicas como antineoplásica, antioxidante, antimicrobiana e
antiprotozoário, mas apresenta uma alta hepatotoxicidade e uma baixa solubilidade. Convertendo o ácido úsnico no seu
derivado usnato de potássio (sal), aumentamos a solubilidade, buscando assim, reduzir sua toxicidade e aumentar a sua
eficácia. Na literatura, há poucos relatos sobre o usnato de potássio e suas propriedades biológicas, principalmente sobre sua
atividade leishmanicida. Objetivo: Analisar as alterações morfológicas das formas promastigotas de Leishmania infantum
chagasi sob o efeito do derivado usnato de potássio em 72 horas nas concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL. Desenho do
estudo: Trata-se de um estudo analítico, onde culturas de Leishmania infantum chagasi foram expostas a substância usnato
de potássio . Metodologia: As formas promastigotas de Leishmania infantum chagasi foram cultivadas em estufa BOD a 26°C
em meio LIT suplementado com soro fetal bovino a 20%, 0,2% de hemina e mistura de antibióticos. Os parasitas foram
distribuídos em placa de 96 poços na concentração de 2x106 parasitas/mL, em seguida foram adicionadas as concentrações
de 100, 50 e 25 µg/mL de usnato de potássio dissolvido em água deionizada em cada poço. Os aspectos morfológicos das
formas promastigotas de Leishmania infantum chagasi foram analisados,através de um microscópio óptico e utilizando um
analisador de imagens. Resultados e discussão: sob ação do usnato de potássio a membrana do parasita apresentou
formação de rosetas (concentração de 25µg/mL), tumefação celular (concentração de 50µg/mL), perda da polaridade com
alterações de membrana e viabilidade (concentração de 100µg/mL). Esses efeitos em relação aos fármacos de escolha com
atividade anti-leishmanicida são semelhantes. Conclusão: o usnato de potássio apresenta atividade leishmanicida através da
análise morfológica das formas promastigotas de Leishmania infantum chagasi, nas concentrações de 25, 50 e 100 µg/mL,
visto que, as alterações morfológicas e comportamentais (motilidade) foram mais significativas ao aumentar a concentração,
impossibilitando assim, a viabilidade do parasita
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Resumo
A leishmaniose visceral é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero Leishmania sp. É uma enfermidade sistêmica que
atinge as células do sistema fagocitário, sendo o fígado, a medula óssea e o baço os órgãos mais atingidos. Ademais, é uma das seis
doenças tropicais de maior relevância mundial e ocupa o segundo lugar entre as infecções por protozoários que mais acometem o ser
humano. A região Nordeste é responsável pela maioria dos casos notificados no país, com destaque para o Estado do Ceará, e o
município de Sobral é área de intensa transmissão de leishmaniose visceral, onde foi observado o primeiro surto epidêmico no Brasil.
Nesse contexto, buscamos avaliar a prevalência dos casos de Leishmaniose visceral notificados na cidade de Sobral quanto à faixa
etária e ao gênero, analisando à quantidade de óbitos resultantes dessa patologia.O presente estudo possui cunho observacional e
transversal. Por meio da plataforma de dados DATASUS, foram coletados os dados dos casos confirmados e notificados pelo SINAN/CE
no município de Sobral no intervalo de tempo correspondente de janeiro de 2010 a dezembro de 2018. Posteriormente, tais dados foram
organizados em tabelas no programa EXCEL para análise de variáveis. Durante o período analisado, foram notificados 641 casos de
Leishmaniose visceral, ocorrendo 31 óbitos causados pela doença. Desde 2015, observasse uma redução no número de pacientes
acometidos por LV, indo de 108 para 76 casos em 2015 e de 76 para 68 casos em 2016. Em 2017, o número de casos notificados
permaneceu o mesmo do ano anterior. Os indivíduos do sexo masculino mostraram-se mais afetados, correspondendo a 64% das
notificações. Apesar disso, eles representam, segundo dados do IBGE de 2017, 49% da população do município. Ademais, de acordo
com a análise de dados, as crianças de 1 até 9 anos de idade são a maioria dentre os acometidos pela Leishmaniose Visceral, já que
são responsáveis por 50.5% das notificações registradas. Assim, a leishmaniose visceral ainda é uma doença que demanda elevada
atenção da sociedade e dos focos de políticas públicas, já que ,mesmo com a redução dos casos, ainda há elevada taxa de mortalidade
e acometimento de grupos de risco como crianças e imunodeficientes.

Palavras-chaves: epidemiologia, leishmania, leishmaniose visceral

ANÁLISE SOBRE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E ASSISTÊNCIA DOS CASOS DE LVH NA REGIÃO
Ã

DO SERTÃO DO ARARIPE, PERNAMBUCO, BRASIL, 2014 A 2017

Autores

Sarah Mourão de Sá 1, Ana Maria Parente de Brito 1, Marilia Milena Pires Rabelo 2,
Regina Coeli Ramos 3, Joana Raione Arrais Antunes 4, Ericson Jean Saraiva Macedo 5,
José Alexandre Menezes da Silva 6

Instituição 1 IX GERES - Secretaria Estadual de Saúde-IX GERES (Rua Hidelbrando Coelho s/n Centro, CEP 56200000, Ouricuri-PE, Brasil), 2 X GERES - Secretaria Estadual de Saúde-X
GERES (Rua Júlio Câmara, 625, CEP 5680000 Afogados da Ingazeira - PE, Brasil), 3
HUOC - Hospital Universitário Osvaldo Cruz (R. Arnóbio Marquês, 310 - Santo Amaro,
CEP 50100-130, Recife – PE ), 4 ESSPE - Escola de Saúde Pública de Pernambuco (Rua
Quarenta e Oito, nº 224 - CEP: 52020-060 - Espinheiro - Recife – PE, Brasil.), 5 HRFB Hospital Regional Fernando Bezerra (R. Teobaldo Gomes Torres, 510 Centro, 56200-000
Ouricuri – PE), 6 IHMT - Instituto de Higiene e Medicina Tropical (Universidade Nova de
Lisboa. Portugal)
Resumo
A Leishmaniose Visceral Humana-LVH é endêmica no Sertão do Araripe Pernambucano, uma Região formada por um
conglomerado de 11 municípios, ocupando uma área de 11.547,95 km2 do território estadual, com população estimada de
307.642 hab. e IDHM 0,521. Desde 2015 o Programa de combate às doenças negligenciadas- SANAR, definiu 02 municípios
como prioritários para o enfrentamento da LVH nessa Região. O objetivo desse estudo é analisar os resultados das ações
prioritárias desenvolvidas pelo SANAR para o controle da LVH no Sertão do Araripe, entre os anos de 2014 a 2017. Trata-se
de um estudo quantitativo, descritivo e transversal que analisou as ações realizadas para o controle da LVH pela IX Gerência
Regional de Saúde de Pernambuco-IX GERES e pelos 11 municípios sob sua jurisdição, utilizando também, na análise,
indicadores epidemiológicos obtidos na base regional do Sistema de Informação de Agravos de NotificaçãoSINAN/DATASUS. A partir de 2015, as ações desenvolvidas pela vigilância e controle da LVH na IX GERES, tiveram o
principal foco no assessoramento técnico às Unidades Básicas de Saúde–UBS, visando aumentar a detecção e o tratamento
oportuno dos casos identificados. Ao todo foram assessoradas 29 UBS e capacitados 527 médicos, enfermeiros e agentes
comunitários de saúde além de 11 profissionais da vigilância epidemiológica dos 11 municípios da GERES. Foi estabelecida a
presença de um médico de referência no Hospital Regional que apoia os profissionais das UBS dos municípios da Região.
Com relação à análise dos indicadores epidemiológicos houve incremento de (23%) na oportunidade do diagnóstico dos
casos de LVH, que era de (55,5%) em 2014 passando para (68,6%) em 2017. Este estudo mostra que as ações de vigilância
da Leishmaniose Visceral Canina-LVC e da vigilância vetorial são importantes, mas o investimento em assessoramento dos
profissionais da Atenção Básica é relevante e traz bons resultados para oportunidade de diagnóstico e tratamento dos casos
de LVH.
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Resumo

A leshmaniose visceral (LV) é uma zoonose de grande importância epidemiológica sendo transmitida
por insetos do gênero Lutzomya, comum em áreas tropicais. No Brasil, a doença é endêmica em
diversas regiões tendo sido observada uma tendência à urbanização nas últimas décadas. É
considerada pela OMS uma doença negligenciada, a qual a erradicação deve ser priorizada. O
presente trabalho verificou a prevalência de LV no estado de Pernambuco em uma análise temporal

de 11 anos, bem como os óbitos relacionados à doença isolada e na coinfecção com o HIV. Foi
realizado um estudo do tipo ecológico na base de dados do SINAN - Ministério da Saúde (Brasil).
Foram pesquisados dados referentes ao total de casos com diagnóstico confirmado de LV nos últimos
11 anos (2007-2017). As variáveis relacionadas à faixa etária, ano de diagnóstico, coinfecção com
HIV, critério de confirmação diagnóstica e óbitos foram também coletados e tabulados. Os resultados
foram apresentados por análise descritiva (valores absolutos e percentuais). No estado de
Pernambuco, houve registro de 1179 casos de LV nos últimos 11 anos (prevalência de 0,0049%),
sendo 2017 o ano de maior prevalência (178 casos, prevalência de 0,00189%). Para este mesmo
período, foram registrados 95 óbitos o que representou 8,05% do total de indivíduos acometidos pela
doença. O sexo masculino foi o mais afetado com 62,35% do total de casos (n=704). Com relação à
faixa etária, a maior prevalência ocorreu entre 1-4 anos (n= 319; 27%) seguida de 20-39 anos (n=260;
22%) que coincidem com a maior taxa de coinfecção com HIV. A coinfecção com HIV mostrou que as
faixas etárias 20-39, 40-59 e 1-4 anos são as mais afetadas em ordem decrescente, embora haja um
percentual elevado de coinfecção ignorada entre os registros. Os exames laboratoriais representaram
a ferramenta diagnóstica mais utilizada para diagnóstico conclusivo do agravo e 0,42% de abandono
do tratamento. Houve registro da doença em todas as faixas etárias nos últimos 10 anos. A maior
prevalência foi no sexo masculino e nas faixas etárias 1-4 e 20-39 anos. Houve aumento do número
de casos ao longo dos anos com pico significativo em 2014. Em relação ao HIV, as faixas etárias de
20-39, 40-59 e 1-4 anos foram as mais afetadas. Diante de um percentual elevado de registros
ignorados de coinfecção entre LV e HIV recomenda-se o preenchimento completo das fichas de
notificação para realização do controle epidemiológico desta endemia.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar (LT) está associada a uma morbidade significativa, mas, em geral, letalidade relacionada à
doença não é esperada. Nos últimos anos, número significativo de óbitos foi registrado entre casos notificados para LT no
Brasil, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Neste estudo, foram avaliados os fatores relacionados
à mortalidade por LT e sua variabilidade no tempo e espaço, entre 2007 e 2014. Dois estudos foram realizados: (i) análises
temporal e espacial das taxas de mortalidade e letalidade por LT, utilizando modelos lineares generalizados (Estudo
Ecológico); (ii) análise dos casos individuais notificados, em busca de fatores associados ao óbito. As taxas foram
padronizadas pela distribuição etária da população brasileira no ano de 2010. Sob enfoque bayesiano, a dependência
espacial foi considerada através de modelos de regressão ecológica hierárquicos. Como desfecho de interesse, utilizou-se a
variável “evolução clínica” constante na ficha de notificação e que inclui as alternativas “óbito por LT”, “óbito por outras
causas” e “cura”. Com o banco consolidado, 125.129 notificações foram classificadas como “cura”, 149 “óbito por LT” e 825
“óbito por outras causas”. As taxas de mortalidade e letalidade se mantiveram estáveis no período. Verificou-se formação de
cluster espacial com taxa de letalidade moderada, compreendendo os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A
gravidade da doença esteve mais relacionada a fatores socioeconômicos e condições de acesso e estrutura dos serviços de
saúde. A idade mediana entre pacientes com evolução clínica “cura” foi menor (30 anos) do que entre pacientes que
evoluíram para óbito (70 anos). O desfecho “óbito” foi positivamente associado ao aumento da idade, sexo feminino, presença
de lesão mucosa e deslocamento do município de residência para diagnóstico e tratamento. Pacientes que receberam dose
diária de antimônio maior ou igual a 20 mg/Kg tiveram maior chance de óbito. Inconsistências encontradas no banco de dados
reforçam a necessidade de melhoria da qualidade dos registros de vigilância epidemiológica no Brasil. Diferentes estratégias
de vigilância devem ser pensadas considerando a heterogeneidade espacial entre as taxas de letalidade. Os resultados
sugerem que condições relacionadas à organização social, acesso a serviços de saúde e à toxicidade do tratamento, além de
algumas condições clínicas, estejam relacionadas ao óbito.
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Resumo

É crescente o número de relato de casos de leishmaniose felina no mundo, inclusive no Brasil, porém
são raras as pesquisas a respeito da sua real distribuição e importância na epidemiologia da
leishmaniose visceral. O objetivo desse estudo foi determinar a prevalência de anticorpos antiLeishmania sp. nos gatos domésticos atendidos no Hospital Veterinário da Universidade Federal de
Campina Grande, Patos-PB. Para isso, coletou-se amostras de soro de 564 gatos, atendidos entre
maio e dezembro de 2017. A presença de anticorpos anti-Leishmania sp. foi determinada através dos
testes TR-DPP® (Bio-Manguinhos) e ELISA-S7® (Biogene). Dos 564 animais testados, 51 reagiram no
TR-DPP® e 68 no ELISA-S7®, resultando em uma frequência de positividade de 9% e 12%,
respectivamente; apenas 16 (2,83%) gatos foram positivos nas duas sorologias. O número de gatos
reagentes nos testes sorológicos foi considerável, porém variável, o que remete à necessidade de
desenvolvimento de um teste de diagnóstico específico para a espécie felina, a fim de diminuir as
possíveis de reações cruzadas e os falsos negativos. Faz-se necessário a divulgação para a classe
profissional dos médicos veterinários e proprietários a respeito do crescente número de casos de
leishmaniose em gatos, devendo esta enfermidade fazer parte do painel de diagnósticos diferenciais,
como também iniciar o emprego de medidas de controle que envolvam os gatos, principalmente em
áreas endêmicas e favoráveis ao desenvolvimento do vetor.
Palavras-chaves: Gato, Leishmaniose, Prevalência;, Sorologia
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Resumo
Introdução: o diagnóstico da forma mucosa (LM) da leishmaniose tegumentar permanece um desafio. Embora se admita o
diagnóstico de LM por critérios clínico-epidemiológicos, a ampla gama de patologias com quadros semelhantes torna a
confirmação laboratorial mandatória. Objetivo: nesse estudo a aplicabilidade dos testes sorológicos, desenvolvidos e
registrados na ANVISA para o diagnóstico da leishmaniose visceral (LV), foi avaliada para o diagnóstico da LM. Desenho do
Estudo: foram selecionados os testes sorológicos para o diagnóstico da LV com registro ativo na ANVISA. Além destes, foi
incluído um kit protótipo do teste de aglutinação direta, produzido no Instituto René Rachou (DAT-LPC). Análise de
desempenho dos testes foi realizada com 40 amostras de soro de pacientes com diagnóstico de LM, confirmados
laboratorialmente ou por critério clínico-epidemiológico associado à prova terapêutica e 20 amostras de soro de pacientes
com suspeita de LM, mas que tiveram confirmação de outras etiologias, atendidos no Centro de Referência em Leishmaniose
do Instituto René Rachou, no período de 2009 a 2016. Métodos: as amostras de soro foram mascaradas e testadas, em
estudo do tipo cego, com os testes sorológicos Leishmania ELISA IgG+IgM, Ridascreen® Leishmania Ab, IFI Leishmaniose
Humana, IT-LEISH®, selecionados na plataforma eletrônica da ANVISA, e o DAT-LPC, seguindo as recomendações dos
fabricantes. Em seguida o banco de dados foi aberto e os resultados foram analisados. Resultados: a acurácia diagnóstica
de todos os testes foi moderada, destacando os testes Ridascreen® Leishmania Ab (86,2%) e Leishmania ELISA IgG+IgM

(73,3%). O IFI Leishmaniose Humana apresentou uma acurácia de 66,7%, enquanto o IT-LEISH® e DAT-LPC demonstraram
a menor acurácia (38,3%), apesar de alta especificidade (100% e 95%, respectivamente). Através de análise por curva ROC,
novos pontos de corte foram defenidos para os testes Leishmania ELISA IgG+IgM e Ridascreen® Leishmania Ab, com
aumento da acurácia de 73,3% para 88% (p= 0,04) e de 86,2% para 89% (p= 0,64), respectivamente. Conclusão: houve
diferenças significativas na acurácia dos testes sorológicos, aplicados para o diagnóstico da LM, sendo no geral apenas
razoável. Os resultados obtidos sugerem que os testes Leishmania ELISA IgG+IgM e Ridascreen® Leishmania Ab poderiam
compor um algoritmo de investigação para LM e que os testes IFI Leishmaniose Humana, IT LEISH® e DAT-LPC não
deveriam ser utilizados para o diagnóstico de LM.
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Resumo
A co-infecção HIV/Leishmaniose tem sido tema de estudos de interesse mundial. No Brasil, constatou-se a incipiente
subnotificação e falha na compreensão e gestão desta importante associação seja pelo desconhecimento das características
individuais de cada uma destas infecções ou o desconhecimento de que a associação pertinente a elas é algo que já está
sendo a cada dia mais vivenciado em todos os Municípios brasileiros. A percepção pelos profissionais de saúde da forma
correta de reconhecer esta associação e assim abordar e manejar estes pacientes é condição singular no que tange ao
decurso das mesmas. Objetivando relatar as formas de apresentação clinica relacionadas ao aparecimento de Leishmaniose
Visceral em pacientes HIV positivos realizou-se uma revisão bibliográfica da literatura do tipo integrativa. Para elaboração da
pesquisa, foram examinados artigos da internet nas bases de dados BVS, LILACS e PUB- MED. A busca foi realizada através
da associação “Leishmanisis, Visceral AND HIV”. Cento e vinte e três artigos foram selecionados e, de acordo com os
critérios de inclusão e exclusão, restaram trinta e oito. Para seleção da amostra, Como critérios de exclusão, tivemos: artigos
inferiores a 2013; artigos que venham a divergir com a temática após leitura dos seus resumos; artigos com resumo não
disponíveis; publicações que se repetiram nas bases de dados; teses e monografias; e artigos que não se apliquem a
medicina. A coinfecção LV/HIV reforça a necessidade de implementação de estratégias para melhorar a detecção precoce de
casos e um tratamento eficaz e menos tóxico para atingir taxas de menor letalidade. Entre os sintomas mais encontrados
temos fraqueza, perda de peso, tosse, infecções associadas e fenômenos hemorrágicos, todavia todos apontaram a diarréia,
perda de peso e febre como sintomas mais pertinentes A esplenomegalia foi mais comum em pacientes com VL. Destacou-se
uma taxa de mortalidade de 2 a 3 vezes maior entre os paciente com coinfecção em detrimento àqueles que tem LV
isoladamente. Variação nas enzimas hepáticas e proteínas foram comuns, não ultrapassando o aumento de mais de 4 vezes
o valor normal nos trabalhos em que houve aferição das mesmas. O encontro de casos de coinfecção somente por busca
ativa sugere a existência subdiagnóstico dessa infecção e a manifestação clinica da LV semelhante à de outras doenças
encontradas na AIDS e as manifestações atípicas dificultam o diagnostico de Leishmaniose no HIV.
Palavras-chaves: Leishmaniose, HIV, coinfecção
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), antropozoonose causada pelo protozoário Leishmania
é endêmica no Brasil e tem grande prevalência em Mato Grosso (MT) que conta com um único serviço
ambulatorial de referência para todo o estado. Assim, os casos atendidos nesse serviço do HUJM
resultam em uma amostra com o viés da referência, como bem observado na frequência elevada de
leishmaniose mucosa (LM), mas com representatividade quanto à distribuição geográfica; em estudo
anterior, observou-se que 50% dos pacientes são procedentes de áreas consideradas Amazônia
Legal, sub-região que detém 70% dos casos notificados no Sinan. Pretendeu-se delimitar o perfil
epidemiológico nos períodos de 1993 a 1995 e de 2008 a 2017 e analisar as modificações sofridas no
decorrer de 25 anos. Procedeu-se a análise comparativa do perfil epidemiológico considerando-se

primeiro um estudo clínico ocorrido em nosso serviço entre 1993 e 1995 (estudo 1), e os dados de
notificação dos anos 2008 a 2017 (dados atuais). O total de pacientes analisados no estudo 1 foi de
260 indivíduos, enquanto os dados atuais somam 1301 casos. No estudo 1, 89% dos casos ocorriam
no sexo masculino e no atual 79,25%. A faixa etária mais acometida no estudo 1 foi dos 21 aos 40
anos enquanto que no atual predominou na população entre 30 a 59 anos. No estudo 1, a
leishmaniose cutânea (LC) representava 68,9% e a LM 25,9%; no atual a LC representou 73,2% dos
casos e a LM 26,98%. O diagnóstico no estudo 1 ocorreu por métodos laboratoriais em 51,54% e por
outros métodos em 48,46%, enquanto nos casos de notificação atual os métodos clínicos-laboratoriais
responderam por 91,16% dos diagnósticos. Conclui-se que o perfil clínico-epidemiológico dos
pacientes avaliados no estudo 1 em relação aos dados mais recentes manteve-se semelhante, porém
com mudanças pontuais que merecem melhor análise, como a elevação da faixa etária acometida e
melhora evidente da taxa de confirmação laboratorial dos diagnósticos.
Palavras-chaves: Diagnóstico, Leishmaniose, Perfil epidemiológico
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose de evolução crônica, potencialmente fatal se não tratada
precocemente, considerada um dos grandes problemas de saúde pública mundial. Estima-se que, a
cada ano, surjam cerca de 200.000 a 400.000 novos casos e de 20 a 40 mil mortes. O Nordeste
brasileiro com ampla transmissão de LV nos últimos 30 anos, é a principal região endêmica do país.
Além da alta taxa de letalidade, a doença resulta em impacto econômico significativo no Sistema
Único de Saúde (SUS), devido aos custos com tratamento medicamentoso e internação hospitalar.
Objetivou-se descrever os aspectos clínicos e epidemiológicos da LV no Piauí no período de 2007 a
2017. Trata-se de um estudo descritivo dos casos confirmados de LV notificados em residentes no
Piauí nos anos de 2007 a 2017. Utilizaram dados sobre casos confirmados de LV do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizados no DATASUS. As variáveis
estudadas foram: faixa etária, sexo, raça/cor, zona de residência, critério de confirmação, coinfecção
com HIV, diagnóstico parasitológico, diagnóstico imunológico, critério de confirmação e evolução do
caso. No período de 2007 a 2017, foram notificados 2.467 casos confirmados de LV no Piauí, dos
quais 2.283 (92,54%) foram classificados como autóctones. A taxa de incidência variou de 8,3/100 mil
habitantes em 2007 a 8,2/100 mil habitantes em 2017. Predominaram casos notificados de indivíduos
na faixa etária de 20-39 anos (25,5%) seguida pela de 1 - 4 anos (24,6%), sexo masculino (66,4%),
raça parda (88,3%) e residentes da zona urbana (67,5%). Houve elevado percentual de casos
confirmados laboratorialmente (86,62%). A coinfecção com HIV foi detectada em 10,2% dos casos.
Observou-se que o diagnóstico parasitológico e por imunoflorescência estiveram abaixo de 80%.
Verificou-se uma frequência de cura 53,9%, com reduzido percentual de óbitos (0,32%) e elevado
percentual de ignorados (34,2%). Conclui-se que a LV ainda é um desafio para a saúde da população
do Piauí, haja vista que mais de 90% dos casos são autóctones. Embora acima de 80%, o acesso à
confirmação laboratorial necessita ser expandido a todas as macrorregiões de saúde. Recomenda-se
treinamento dos profissionais para o diagnóstico e manejo clínico a fim de propiciar o início do
tratamento em tempo oportuno. Deve-se investir na melhoria da qualidade dos dados para evitar o
elevado número de dados ignorados, bem como intensificar a busca ativa e acompanhamento dos
casos.
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Resumo

A leishmaniose cutânea (LC) causada por Leishmania braziliensis é a principal forma clínica de
leishmaniose tegumentar americana. A LC é observada principalmente em adultos jovens do sexo
masculino. Embora as manifestações clínicas e a resposta terapêutica ao antimônio tenham sido bem
estudadas na LC, há uma falta de informação sobre a doença em pacientes idosos. O objetivo do
presente estudo foi comparar a apresentação clínica, resposta imune, frequência e gravidade das
reações adversas ao antimônio e a resposta ao tratamento em pacientes idosos e jovens.
Participaram do estudo 70 pacientes sendo 35 idosos e 35 jovens. Todos foram recrutados em Corte
de Pedra, na Bahia. Os critérios de inclusão foram a presença de uma úlcera clássica de LC, duração
da doença inferior a 60 dias e diagnóstico de L. braziliensis determinado por PCR. Os critérios de
exclusão foram pacientes com lesão mucosa, co-infectados com HIV, diabéticos e com insuficiência
renal, cardíaca ou hepática. Os pacientes foram classificados em dois grupos sendo os jovens (18 a
40 anos) e os idosos (60 a 80 anos.). Todos foram tratados com glucantíme (Sanofi Aventis) na dose
de 20 mg / Kg durante 42 dias, em dias alternados (segunda feira, quarta e sexta feiras).
Determinação de citocinas, testes laboratoriais e eletrocardiograma foram realizados antes e no dia 30
da terapia. Não houve diferença com relação ao número, aspecto, localização e tamanho das lesões,
mas a linfadenopatia satélite foi menor e menos frequente nos idosos do que nos jovens. A relação
IFN gama: IL-10 e TNF: IL:10 foi menor (p<0.05) nos idosos que nos jovens, mas a idade e as
alterações imunológicas não interferiram na resposta ao antimonial que foi observada em 63% dos
idosos e 49% nos jovens (p>0.05). A frequência e intensidade das reações adversas (febre, artralgia e
vômitos) e as mudanças nas concentrações de sódio potássio, ureia, creatinina e transaminases,
foram também semelhantes nos dois grupos (p>0.05), mas as alterações eletrocardiográficas (arritmia
ventricular e sobrecarga ventricular esquerda) foram mais frequentes nos idosos do que nos jovens.
A idade e a alterações imunológicas não modificaram de modo importante a apresentação clínica da
LC nem a resposta ao tratamento. Todavia devido a elevada frequência de alterações
eletrocardiográficas observadas com o antimonial no grupo de maior faixa etária, outras drogas devem
ser utilizadas no tratamento da LC em idosos.
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ASPECTOS DA COINFECÇÃO LEISHMANIOSE VISCERAL-HIV/AIDS EM PETROLINA-PE

Autores

Alda Maria Justo 1, Thaais Carvalho Dantas Freitas 2, Jaime Rangel Leal Neves 2, Rodrigo
Feliciano do Carmo 2, Samuel Ricarte de Aquino 3, Luiz Gustavo Mendes 4, Geisa Lídia
Bezerra Romero 5, Cristine Vieira do Bonfim 6, Zulma Maria de Medeiros , Walter Lins
Barbosa Júnior 7, Diego Lins Guedes 8

Instituição 1 UPE - Universidade de Pernambuco (Avenida Agamenon Magalhães, S/N - Santo Amaro
- Recife - PE, Brasil)), 2 UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco (Av.
José de Sá Maniçoba, S/N - Centro, Petrolina - PE, Brasil), 3 HU - Hospital Universitário
Dr. Washington Antônio de Barros (Av. José de Sá Maniçoba, S/N - Centro, Petrolina - PE,
Brasil), 4 FUNASA - Fundação Nacional de Saúde (Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1489 Aflitos, Recife - PE, 52020-220, Pernambuco, Brasil), 5 SECSAU - Secretaria Municipal de
Saúde de Petrolina (Av. Fernando Góes, 537 - Centro, Petrolina - PE, Brasil), 6 FUNDAJ Fundação Joaquim Nabuco (Av. Dezessete de Agosto, 2187 - Casa Forte - Recife-PE,
Brasil), 7 FIOCRUZ - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (Campus da UFPE - Av. Prof.
Moraes Rego, s/n - Cidade Universitária, Recife - PE, 50670-420, Brasil), 8 UFPE Universidade Federal de Pernambuco (Rodovia BR-104, Km 59, s/n - Nova Caruaru,
Caruaru - PE, 55002-970, Pernambuco, Brasil)

Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é doença grave e emergente que assume o caráter de doença crônica ativa quando em
coinfecção com o Vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida (HIV/aids). A coinfecção LV-HIV/aids (LV-HIV/aids) é doença
pouco conhecida e constitui crescente problema de saúde pública que pode incidir nos territórios onde as infecções por
Leishmania spp., e por HIV/aids se sobrepõem. Nosso objetivo foi caracterizar as pessoas vivendo com HIV/aids segundo
variáveis socioeconômicas, demográficas e epidemiológicas em Petrolina-PE. Numa área hiperendêmica para LV no Nordeste
do Brasil, entrevistamos, avaliamos os registros médicos e testamos com ITS PCR, KAtex, ELISA e DAT amostras biológicas
(sangue e urina) de 542 pacientes HIV/aids, assintomáticos para LV, com 18 anos e mais, cadastrados e acompanhados pelo
Serviço de Atendimento Especializado em IST-HIV/aids. A LV-HIV/aids ocorreu em 5,7% (31/542). Desses, 71,4% (20/28)
tinham renda per capita inferior a R$ 825,00 e 71% (22/31) tinham entre 1 e 11 anos de estudo. Eram pardos 74,2% (23/31),
do sexo masculino 51,6% (16/31), com idade mediana de 34 anos e sem animal de estimação 45,2% (14/31). Desenvolveram
LV 9,7% (3/31) que estavam em terapia antirretroviral, com carga viral indetectável e mediana de linfócitos CD4 de 512
células. Todos recidivaram. A LV e HIV/aids incidem com maior magnitude sobre populações pobres. Petrolina é área
hiperendêmica para LV. Aqui a LV-HIV/aids atingiu, principalmente, homens pobres, com ensino médio, pardos e jovens. Eles
estavam em terapia antirretroviral e com CD4 próximo ao de pessoas livres da infecção por HIV/aids.
Palavras-chaves: Coinfecção, Epidemiologia, HIV/AIDS, Leishmaniose Visceral
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Resumo

As leishmanioses encontram-se em franca expansão geográfica, devido principalmente a fatores que
contribuem para o processo de urbanização, como invasão de focos zoonóticos, adaptação de
hospedeiros e vetores, susceptibilidade do homem à infecção, associados às mudanças ambientais.
Análises epidemiológicas realizadas nas últimas décadas demonstraram modificações no perfil de
transmissão da doença, antes considerada uma zoonose de animais silvestres e atualmente presente
em zonas rurais desmatadas, regiões periurbanas e urbanas. Na última década, foram registrados 14
casos de leishmaniose visceral (LV) no município de Itaúna, o que o classifica como área recente de
transmissão de LV. A proximidade de Itaúna com municípios endêmicos associada às condições
favoráveis do ambiente, representam importantes fatores tanto para a manutenção quanto para a
expansão da doença. Esse estudo tem como objetivos avaliar os aspectos entomológicos
relacionados a epidemiologia das leishmanioses, detectar e caracterizar a espécie de Leishmania
circulante nos vetores, estabelecer o número mensal das espécies de flebotomíneos correlacionando
com as variáveis bioclimáticas e calcular o índice de sinantropia dos flebotomíneos capturados em
distintas áreas ecológicas. Para o estudo entomológico foram realizadas capturas mensais utilizando
armadilhas do tipo HP, durante o período de junho/2017 a maio/2018. Estas capturas foram realizadas
em três áreas ecológicas distintas (urbana - Bairro Chácara do Quitão, rural - Piaguassu e de mataCentro de Controle de Zoonoses), a fim de calcular o grau de adaptabilidade do vetor e verificar as
áreas de transmissão da doença. Durante o período de estudo foram capturados 1.305 exemplares de
flebotomíneos, distribuídos em 12 espécies. Destaca-se o encontro de Lutzomyia longipalpis (87,1%)
e Nyssomyia whitmani (1,5%), principais vetores de leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar,
respectivamente. Dos 1.305 espécimens capturados, 1.165 exemplares (89,2%) foram encontrados na
área urbana, 112 (8,6%) na área rural e 28 (2,2%) na área de mata. Os resultados parciais
demonstram que, das três áreas estudadas, a área urbana foi a que apresentou uma maior
abundância de exemplares capturados e a área de mata a menor proporção desses insetos. Podemos
observar no município uma adaptação desses vetores ao ambiente urbano, reforçando a importância
epidemiológica da transmissão das leishmanioses em ambientes urbanizados.
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Resumo
Introdução: As Leishmanioses são doenças zoonóticas, presentes nas regiões tropicais e subtropicais do mundo, causadas por
aproximadamente 20 espécies de protozoários pertencentes ao gênero Leishmania. A leishmaniose visceral (LV) é responsável pela
forma visceralizante, afetando órgãos. Objetivo: Realizar um levantamento epidemiológico de casos humanos notificados da LV, no
município de Triunfo-PE, entre os anos de 2000 a 2016. Desenho do estudo: Estudo do tipo epidemiológico transversal, de caráter
retrospectivo com abordagem quantitativa descritiva. Métodos: Triunfo-PE, localiza-se na microrregião do Vale do Pajeú, sertão
Pernambucano, com população de aproximadamente 14.515 habitantes. Os dados foram cedidos pela Vigilância Epidemiológica e
Ambiental do município, notificados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). As variáveis estudadas foram: data de
notificação, idade média dos pacientes, sexo e a quantidade de pessoas infectadas. Resultados: De acordo com o SINAN de 2000 a
2016 foram notificados seis casos (5,3%) de (LV). Todos os casos foram autóctones. Sendo registrados dois casos nos anos de 2008,
2010 e 2011, respectivamente. Deste total, 50% foram casos registrados para o sexo masculino e 50% do sexo feminino. Em relação à
faixa etária houve dois casos entre 20-30 anos e quatro entre 60-93 anos. No mesmo período nenhum óbito pela doença foi registrado.
Discussão: A LV é uma doença de caráter endêmico no Brasil, onde, na década de 1990, aproximadamente 90% dos casos ocorreram
na região Nordeste. Com a expansão geográfica da doença, observou-se uma redução da participação da região Nordeste para
aproximadamente 48% dos casos na década seguinte. Em estudos realizados, demonstram que a doença afetou principalmente
crianças menores de 10 anos (62,1%) e indivíduos do sexo masculino (74,2%), sendo registrados 183 óbitos. Conclusão: A LV é uma
doença grave negligenciada e que requer atenção das autoridades de saúde pública. É necessário um controle mais efetivo da doença,
através do controle dos reservatórios e dos vetores, a fim de reduzir a morbimortalidade relacionada.
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Resumo

A leishmaniose é uma zoonose, não contagiosa causada por protozoários do gênero Leishmania, a
qual afeta animais selvagens, domésticos e o homem. Tem o mosquito do gênero Lutzomya, chamado
popularmente de “mosquito palha”, “Birigui” ou “Cangalhinha” como principal responsável pela
transmissão através de sua picada. Ocasionalmente pode ser transmitida por transfusões de sangue,
via vertical antes ou no momento do nascimento ou, esporadicamente, por contato sexual. A doença
pode se manifestar de duas formas: leishmaniose tegumentar ou cutânea e a leishmaniose visceral ou
calazar. A Leishmaniose visceral (calazar) tem como quadro clínico: início febril, perda de peso, força
e anemia que pode agravar e atingir o baço e fígado. O sexo masculino apresenta maior índice de
casos na cidade retratada atingindo principalmente a faixa etária entre 40 a 49 anos, com maior
número de casos em 2015, ao considerar a incidência nos últimos 5 anos coletada no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O seguinte trabalho pretende-se retratar a incidência
da Leishmaniose visceral (calazar) no município Maceió, assim como seus sinais e sintomas
prevalentes. Trata-se de uma revisão bibliográfica. Utilizou-se referenciais teóricos disponíveis na
internet e artigos científicos publicados nas bases de dados Scielo e PUBMED e dados do SINAN
entre os anos de 2013 e 2017. Foram obtidos 79 artigos cujos textos foram analisados segundo a
temática abordada, dos quais 18 foram escolhidos para embasar o seguinte trabalho. Ao analisar os
dados coletados observou-se que: a notificação do número de caso no ano 2013 teve frequência 4,

em 2014 apresentou-se com 3, 2015 teve destaque com frequência 6, 2016 possuiu 1 e em 2017 com
3. Segundo ao sexo o número de casos no mesmo período foi em relação ao masculino 9 e para o
feminino 8. A faixa etária dos 40 a 49 teve maior número de casos com 6, e os bairros com maior
número de caso foram Ipioca e Jacarecica. O ano 2015 foi destaque no número de caso e
notificações. O município de Maceió ainda é uma área endêmica para a LV, principalmente em bairros
como Ipioca e Jacarecica, locais que registraram a maior quantidade de casos. Foi observado no perfil
dos doentes, predominância de indivíduos adultos do sexo masculino. Diante disso deve-se adotar
medidas de prevenção e promoção a saúde objetivando a erradicação nos próximos anos, garantindo
a qualidade de vida da população.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral Americana (LVA) é uma zoonose causada por protozoários do gênero
Leishmania. Endêmica na região Nordeste, tem preocupado os serviços de saúde pública pela sua
franca expansão geográfica, especialmente em áreas periurbana e urbana. O presente trabalho
analisou a situação epidemiológica da LVA no município de Parnamirim, Rio Grande do
Norte, correlacionando a distribuição da enfermidade humana e canina, no período de 2015 a abril de
2018. Os dados foram coletados junto à Unidade de Vigilância em Zoonose (UVZ), Secretaria
Municipal de Saúde de Parnamirim e no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
Durante o período avaliado foram notificados 9 casos autóctones de LVA em humano, todos em
indivíduos pardos e residentes em área urbana, sendo 66% pertencentes ao gênero masculino e 66%
HIV-positivo. Os adultos entre 20 e 39 anos foram os mais acometidos (55%) e 2 pacientes vieram a
óbitos em decorrência da doença. A confirmação laboratorial foi realizada por diagnostico
parasitológico. Tomando como base o recorte territorial adotado no Plano Plurianual (PPA) 2018-2021
de Parnamirim, observou-se maior prevalência dos caso humanos no Território 6 (44%) (bairros: Vida
Nova, Parque de Exposições e Monte Castelo) seguida pelo Território 1 (22%) (bairros: Nova
Parnamirim, Parque das Árvores, Jiqui e Parque das Nações) e 2 (22%) (bairros: Santos Reis,
Passagem de Areia, Bela Parnamirim, Rosa dos Ventos e Santa Tereza) ambos com o mesmo
número de casos. Em relação aos cães, foram realizados 5765 testes rápidos. Os positivos foram
encaminhados para a confirmação laboratorial pelo ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA),
sendo 5,6% (328) reagentes. Quanto a distribuição geográfica, no período de 2017 até abril 2018,
registrou-se casos caninos em todos os territórios, com maior concentração nos bairros dos territórios
1 (24%) e 2 (25%) seguidos pelos bairros dos territórios 3 (20%) e 6 (14%). A concordância entre as
áreas de elevada positividade canina e existência de casos humanos, indica que é possível a
utilização dos dados sorológicos animais para predizer áreas de riscos da doença humana,
possibilitando ações de combate focais e diagnóstico precoce. Todavia a identificação de cães
positivos em todo os territórios evidencia a situação de risco do município e ressalta a necessidade de
ações de controle continuas e efetivas.
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Resumo
A leishmaniose visceral é uma zoonose parasitária de importância para a Saúde Pública causada pela Leishmania infantum.
Na Paraíba, pouco se sabe sobre a prevalência nos municípios e quais os fatores de risco associados à infecção nos cães.
Nos anos de 2015 e 2016, coletou-se 540 amostras de sangue de cães da zona urbana e rural dos municípios de Aroeiras,
Gado Bravo, Natuba e Umbuzeiro, com o objetivo de estimar a prevalência e identificar os fatores de risco relacionados à
leishmaniose visceral canina (LVC). A prevalência de LVC foi determinada através das técnicas sorológicas ELISA/S7®, DPP®
e EIE-LVC®, considerando positivas as amostras que reagiram no DPP e em, pelo menos, um dos testes imunoenzimáticos.
Os fatores de risco foram determinados por meio das análises estatísticas uni e multivariada. A prevalência por município foi
de 10% em Aroeiras, 11% em Umbuzeiro, 18,8% em Gado Bravo e 13,8% em Natuba. Avaliando-se os fatores de risco,
observou-se que os cães que possuem contato com outros cães (Odds Ratio (OR) = 7,888), cães com mais de seis anos de
idade (OR = 2,122) e fêmeas (OR = 3,171) possuem mais chances de contrair a doença nos municípios de Umbuzeiro,
Natuba e Gado Bravo, respectivamente, e a alimentação com ração comercial associada à comida caseira foi um fator de
proteção em Aroeiras (OR = 0,309). A presença de LVC amplamente distribuída nos municípios estudados e a de fatores de
risco para a infecção demonstram a necessidade de medidas de controle mais adequadas para a região.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral é uma doença endêmica no Brasil, caracterizada como uma doença crônica
e sistêmica que pode evoluir para óbito em 90% dos casos quando não tratada. As manifestações
clínicas mais comuns são: febre de longa duração, perda de peso, astenia, hepatoesplenomegalia,
entre outros. Na área urbana, o cão é a principal fonte de infecção, pois atua como reservatório dos
insetos Lutzomyia longipalpis e L. cruzi.Indivíduos menores de 5 anos e maiores de 60, bem como os
co-infectados com HIV são os mais susceptíveis. O objetivo do presente estudo foi analisar o perfil
clínico epidemiológico dos casos de Leishmaniose Visceral atendidos em Hospital de referência em
Doenças Infectocontagiosas do estado de Alagoas entre 2013 a 2017. Trata-se de um estudo
restrospectivo com abordagem quantitativa de dos dados obtidos através da plataforma TabWin, onde
foram analisados os casos atendidos no Hospital Escola Dr. Hélvio Auto entre 2013 e 2017. No
período do estudo foram notificados 184 casos. A avaliação dos dados constatou prevalência
(69,02%) do sexo masculino, da faixa etária entre 1 e 4 anos (29,35%) e do número de pardos
(96,20%). Em relação a co-infecção com HIV, (10,33%) possuiam, salienta-se que em (44,57%) dos
casos esta informação foi ignorada. Quanto a sintomatologia apresentada, destacam-se,
respectivamente:Esplenomegalia (85,33%), febre (82,07%), emagrecimento (79,89%), hepatomegalia
(77,17%), palidez (76,63%) e fraqueza (63,59%). Os municípios com maior número de casos foram,
respectivamente: Palmeira dos Índios (11,96%), Estrela de Alagoas (8,70%) e Maceió (7,07%). Com
relação a evolução do caso, (23,9%) obtiveram cura; (3,80%) foram a óbito por LV, em (62,50%) a
informação foi ignorada ou deixada em branco. LV é uma doença grave, potencialmente fatal, muitas
vezes negligenciada e que requer atenção especial. Evidencia-se a importância do conhecimento
sobre a patologia e da assistência a cada paciente de modo singular a fim de diagnosticar a patologia
precocemente e evitar o seu agravamento.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV), popularmente conhecido como calazar, se configura como uma zoonose de caráter crônico e sistêmico
que possui como agente etiológico o protozoário Leishmania chagasi. Na área urbana acomete principalmente os humanos e cães,
tendo sua transmissão no Brasil realizada pelo vetor Lutzomyia longipalpis. O país é responsável por cerca de 90% de todos os casos
leishmaniose visceral humana na América latina. O objetivo do estudo foi analisar o perfil epidemiológico da leishmaniose visceral
humana do Brasil no recorte temporal de 2007 a 2017. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, descritivo e de caráter
quantitativo. Os dados foram advindos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. A confecção de gráficos, tabelas e a
análise estatística foram realizadas no Bioestat 5.4, com o nível de significância de 5% (p<0,05). Foram registrados no Brasil 41.237
casos confirmados de LV humana, sendo a maior frequência exposta sob o sexo masculino com 63,67% e 50,07% na faixa etária de 014 anos. Destaca-se ainda que 67,33% são pardos e 71,59% dos casos residem em zona urbana. Além disso, a escolaridade foi
ignorada em 40,70% e o modo de entrada mais frequente foi a de casos novos com 90,55%, tendo o predomínio no diagnóstico
realizado através de exames laboratoriais e possuindo uma evolução acentuada para cura (respectivamente 86,24% e 70,15% dos
casos). O coeficiente de incidência média no país foi de 2,1 casos por 100.000 habitantes, sendo região Norte a mais incidente com
4,07/100.000 habitantes e em segundo lugar foi à região Nordeste com 3,42/100.000 habitantes. A letalidade média foi de 7,9 casos por
100.000 habitantes, possuindo a região Sul a maior expressividade nesse índice, com 12,2/100.000 habitantes, seguido pela região
Sudeste com 9,0/100.000 hab. Já na perspectiva da incidência média de recidivas no país, destaca-se as regiões Nordeste com
registros de 75,8/100.000 habitantes e Sudeste com 47,3/100.000 habitantes. A região sul apresentou os menores valores nesse índice,
com 0,3/100.000 habitantes. Conclui-se que a LV se configura como um problema de saúde pública no país e que sua incidência está
fortemente relacionada com as características ambientais e socioeconômicas locais.
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Resumo
Introdução: A leishmaniose visceral humana (LVH) é uma doença infecciosa crônica causada por protozoário do gênero
Leishmania, transmitida por inseto fêmeas no gênero Lutzomyia. Objetivo: O objetivo do presente trabalho é descreve as
características epidemiológicas dos casos de leishmaniose visceral (LV) notificados no estado do Ceará, no período de 2010 a
2017. Desenho do estudo: Estudo retrospectivo. Métodos: Os dados foram obtidos do Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (SINAN) e SIM (Sistema de informações sobre mortalidade), gerido pela Secretaria Estadual de Saúde. Os
dados analisados foram o coeficiente de prevalência, perfil demográfico dos portadores de LV e taxa de letalidade no estado
do Ceará. Resultados: Foram confirmados 3.860 casos de leishmaniose visceral no período de estudo, sendo a média anual
de 482,50 casos. A taxa de prevalência da LV no Ceará no período de oito anos foi de 5,81 casos/100.000 habitantes com
redução de 40% do número de casos. Taxa de letalidade durante a série analisada foi 6,9 óbitos por 1000 habitantes,
ocorrendo redução de 80% no número de óbitos. Os resultados da análise do perfil demográfico da população com
leishmaniose visceral no Ceará mostraram maior predomínio do sexo masculino durante todo o período de estudo com 59%,
na faixa etária de 1 a 4 anos com 23%, com grau de escolaridade incompleto correspondendo a 59%. De todas as
macrorregiões de saúde do Estado do Ceará analisadas Fortaleza apresentou maior prevalência com 3,31 casos por 100
habitantes, correspondendo a 57% dos casos confirmados. Discussão: O diagnóstico tardio é um dos principais fatores que
contribuem para o aumento da letalidade da LVH. A identificação precoce dos pacientes é de fundamental importância para
reduzir a letalidade por meio da instituição de medidas profiláticas e terapêuticas oportunas. No Brasil, a LVH acomete
pessoas de todas as idades, em alguns focos urbanos estudados existe uma tendência de modificação na distribuição dos
casos por faixa etário, com ocorrência de altas taxas também em adultos jovens. Conclusão: Neste estudo, constatou-se que
a LVH continua sendo endêmica no Estado do Ceará, apesar da nítida redução no número de casos e de óbitos da LVH.
Portanto, é necessário que as medidas de prevenção e controle doença no Ceará sejam contínuas e com foco principalmente
nas áreas com maior número de casos da doença como fortaleza.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose ocasionada pelo protozoário Leishmania chagasi, que possui uma alta incidência em locais
tropicais. Essa doença vem sofrendo um processo de urbanização, configurando esse agravo como um problema de saúde mundial. O
objetivo deste trabalho foi descrever os aspectos epidemiológicos da Leishmaniose Visceral Humana (LVH) na região Nordeste do
Brasil, no período de 2007 a 2017. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, descritivo e quantitativo. Os dados foram coletados
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação e tabulados e analisados no Bioestat 5.4 com um nível de significância de 5%
(p<0,05). No período em estudo, o Nordeste brasileiro notificou 21.621 casos confirmados, o que representa um percentual de 52,4% do
total de casos registrados no Brasil. Dentre esses destaca-se que o sexo mais acometido pela doença foi o masculino (64,59%), da raça
parda (76,66%), com idade até 15 anos (51,88%), residindo em zona urbana (65,10%) e possuindo a escolaridade ignorada na maior
parte dos casos (42,23%). Já na perspectiva das características clínicas, foi observado o predomínio do diagnóstico laboratorial
(82,44%), com o modo de entrada mais frequente de casos novos (89,70%) e com evolução para cura (64,52%). A incidência média no
recorte temporal foi de 3,4/100.000 habitantes, tendo destaque para o Piauí (10,1/100.000 habitantes), Maranhão (6,4/100.000
habitantes) e Ceará (5,7/100.000 habitantes), que apresentaram as maiores incidências na região. Com o menor índice destacou-se o
estado da Paraíba (0,9/100.000 habitantes). Na perspectiva dos casos de recidivas na região Nordeste, os estados que apresentaram os
maiores índices foram o Ceará (21,6/100.000 habitantes), Maranhão (17,4/100.000 habitantes) e o Piauí (14,4/100.000 habitantes).
Alagoas expôs a menor incidência de recidiva, com um valor médio de 0,4/100.000 habitantes. Ante o exposto, conclui-se que estudo
demonstrou dados pertinentes que expõem o grande problema de saúde pública que a leishmaniose se configura na região Nordeste
brasileira.

Palavras-chaves: Doenças negligenciadas, Epidemiologia, Leishmaniose visceral

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS E SOCIODEMOGRÁFICOS DA LEISHMANIOSE VISCERAL
HUMANA NO MUNICÍPIO DE OURICURI, PERNAMBUCO, BRASIL, 2013 A 2017

Autores

Sarah Mourão de Sá 1, Rayanna Nayara Figueiredo Teles 1, Ana Maria Parente de Brito 1,
Marília Milena Rabelo Pires 2, Jose Alexandre Menezes da Silva 3, Ericson Jean Saraiva
Macedo 4

Instituição 1 SES-PE IX GERES - Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco-IX GERES (RUA
Hildebrando Coelho S/N), 2 SES-PE X GERES - Secretaria Estadual de Saúde de
Pernambuco- X GERES (Rua Júlio Câmara, 625), 3 IHMT - Instituto de Higiene e Medicina
Tropical (Universidade Nova de Lisboa), 4 HRFB - Hospital Regional Fernando Bezerra (R.
Teobaldo Gomes Torres , 510)
Resumo
A Leishmaniose Visceral Humana-LVH é endêmica na Região do Sertão do Araripe no Estado de Pernambuco. O município
de Ouricuri localiza-se nessa região e está situado a 630 km da capital. Apresenta uma população de 64.358 habitantes
(51,32% na área urbana), com densidade demográfica de 26,56 hab./km2, IDH 0,572. Há esgotamento sanitário adequado
em apenas 58,3% dos domicílios. O clima é semiárido com intervalos longos de estiagem. A espécie de vetor da LVH mais
frequente no município é Lutzomya longipalpis. O objetivo do trabalho foi analisar as características sócio demográficas e
epidemiológicas dos casos de LVH no município de Ouricuri, registrados no período de 2013 a 2017. Foi realizado um
estudo descritivo/retrospectivo com dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
disponibilizados na plataforma DataSUS, site IBGE e Software Excel para tabulação e análise dos dados. No período
analisado foram registradas 53 notificações de LVH, com 22 casos (41,5%) confirmados, a prevalência variou entre 3,1%
(2013) a 10,8 % (2017) por 100 mil habitantes. Entre os casos confirmados, 15 (68,1%) eram do sexo masculino e 10
(45,4%) estavam na faixa etária entre 1 a 4 anos e 5 a 9 anos, a maioria dos casos confirmados no período reside na zona
urbana do município 14 (63,6%) em bairros com condições médico-sanitárias desfavoráveis. A renda per capita média dos
casos confirmados no período foi ½ salário mínimo e 54,5% destes, são beneficiários de Programas Sociais. Tal como
descrito na literatura, a maioria dos casos de LVH são pessoas que residem em áreas com baixo IDH e apresentando
também baixa renda. Chama atenção a elevada frequência de casos confirmados em pessoas residentes de área urbana, o
que corrobora com as afirmações a urbanização da LVH.
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Resumo
Introdução: A leishmaniose visceral (LV) é um grande problema de saúde no estado do Ceará. Devido a sua importância, realizou-se
um estudo epidemiológico descrevendo o perfil da doença nos últimos seis anos (2011 a 2016), as espécies vetoras e as atividades de
controle do reservatório canino e vetorial desenvolvidas no Estado. Material e Métodos: Trata-se de um estudo observacional e
descritivo. Os dados referentes aos casos de LV humana foram coletados no Sistema de Informação de Agravos e de Notificação
(SINAN/SESA). As informações relativas às atividades de vigilância entomológica foram disponibilizadas pelo Laboratório de
Entomologia Médica do Núcleo de Controle de Vetores (NUVET) e as referentes ao controle do reservatório canino e vetor foram
extraídas do banco de dados do Grupo Técnico das Leishmanioses do NUVET/SESA. Resultados: No período de 2011 a 2016 foram
registrados 3.202 casos de LV humana no Estado. A maior taxa de incidência foi registrada no ano de 2011 (8.0/100.000hab). Ao
analisar o agravo por sexo, os homens foram os mais acometidos, representando 66% dos casos. Com relação a faixa etária, observase que as crianças de 1 a 4 anos foram as que apresentaram maior incidência da doença. O Ceará apresenta 30 espécies de
flebotomíneos, pertencentes a dois gêneros: Lutzomyia França, 1924 e Bruptomyia França & Parrot, 1921. Destas, quatro espécies do
gênero Lutzomyia tem importância epidemiológica na transmissão das leishmanioses: Lutzomyia longipalpis, Lutzomyia migonei,
Lutzomyia whitmani e Lutzomyia intermedia. Com relação ao controle do reservatório canino, foram examinados 582.150 cães para
Leishmaniose Visceral Canina (LVC), com uma soroprevalência de 10,8% (63.090). No controle químico do vetor foram borrifadas
38.891 residências (2013-2016), com uma média anual de 9.722 casas trabalhadas. Conclusão: A Leishmaniose Visceral apresenta-se
de forma endêmica no estado do Ceará, com registro anual de casos humanos e caninos. Observa-se a presença do vetor em todos os
municípios, aumentando assim, o risco de transmissão da LV no Estado.
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Resumo

A leishmaniose visceral é uma doença emergente crônica, causada por protozoários do gênero Leishmania, transmitido pela
picada dos mosquitos Lutzomiya longipalpis e L. cruzi. Acomete principalmente crianças menores de 10 anos e do sexo
masculino, o que representou em média 41,9% dos casos notificados em 2016. O trabalho objetiva relatar a assistência de
enfermagem prestada a um lactente com leishmaniose visceral. Trata-se de um relato de caso realizado por dois acadêmicos
do curso de graduação em Enfermagem da UFMS durante o mês de setembro de 2017 na enfermaria pediátrica de um
hospital de Campo Grande MS. Os dados foram coletados por análise do prontuário, entrevista com a mãe e do exame físico
do cliente. Resultados: Foram identificados os principais diagnósticos de enfermagem relacionados ao quadro do cliente
seguindo a versão atualizada da NANDA e elencadas as intervenções de enfermagem. Os achados referem-se a um paciente
de 4 meses e 21 dias de idade do sexo masculino, com 14 dias de internação, que apresentou hepatoesplenomegalia, febre
e anemia, e fez uso de terapia com anfotericina B lipossomal. Os principais diagnósticos de enfermagem observados foram:
Dor aguda relacionada a agentes biológicos, caracterizada por comportamento expressivo (choro, agitação); Hipertermia
relacionada à infecção por Leishmania sp., caracterizada pela elevação na temperatura corporal acima dos parâmetros
normais; Risco de nutrição desequilibrada, menor que as necessidades corporais relacionado à incapacidade de absorver os
nutrientes causada por fatores biológicos e Risco de função hepática prejudicada relacionado à infecção por Leishmania sp.
As intervenções selecionadas incluem a administração da medicação prescrita e observação da ocorrência de reações
adversas, monitorização dos sinais vitais, sobretudo da temperatura corporal a fim de prevenir complicações, estimular a
amamentação com leite materno exclusivamente, monitorar enzimas hepáticas, função renal, potássio e magnésio séricos,
estimular a participação da família nos cuidados. A sistematização da assistência de enfermagem (SAE) torna-se
imprescindível para uma assistência segura e de qualidade, auxiliando na recuperação clínica e na prevenção de agravos,
além de fortalecer o reconhecimento da atividade do profissional enfermeiro. Esse estudo contribuiu para o aprimoramento e
compreensão dos acadêmicos sobre a importância e necessidade do desenvolvimento da SAE dentro da Atenção Terciária à
Saúde.
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Resumo

Na leishmaniose visceral canina o baço é um dos principais órgãos acometidos e a desorganização da
polpa branca esplênica (PBE) tem sido associada com progressão da doença, redução da expressão
de citocinas e quimiocinas, e falha no controle da carga parasitária, perfil este compatível com
exaustão celular. Este estudo tem como objetivo avaliar a expressão in situ dos marcadores de
exaustão e sua relação com a desorganização da PBE e carga parasitária. Quarenta e um cães
naturalmente infectados com Leishmania infantum foram divididos em grupos de acordo com a
organização da PBE e carga parasitária: 1- organizado/baixa carga parasitária (OB, n=10); 2desorganizado/baixa carga parasitária (DB, n=22); 3- desorganizado/alta carga parasitária (DA, n=8).
A desorganização da PBE estava associada com a redução de folículos linfoides/mm2, diminuição de
células CD4 e piora da enfermidade. IFN-g, CTLA-4 e células apoptóticas, assim como a expressão
gênica de PD-L1 a LAG-3 foram detectados nos cães OB, com redução conforme o aumento da
desorganização da PBE e carga parasitária. Células B -TIM-3+ foram detectadas através de
imunofluorescência em todos os grupos, não havendo diferenças entre eles. O conjunto de resultados
indica uma associação entre a exaustão de células T e B, apoptose, desorganização esplênica, falha
no controle da carga parasitária e agravamento da doença.
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Resumo

A Leishmania (Viannia) braziliensis é o agente causador de leishmaniose cutânea (LC), leishmaniose
mucosa (LM) e leishmaniose disseminada (LD). Como os parasitas são escassos no tecido e há uma
resposta inflamatória exuberante, a patologia relacionada à infecção por L. braziliensis tem sido
associada, principalmente, à resposta inflamatória do hospedeiro. Diante da necessidade em se obter
um diagnóstico rápido e preciso em áreas afetadas pela leishmaniose, um estudo de associação da
carga parasitária com a gravidade da doença faz-se necessário para uma melhor avaliação, e dessa
maneira, diagnóstico e tratamento mais precisos. Este é um estudo de coorte retrospectiva, no qual
investigamos a influência da carga parasitária na expressão da doença de pacientes com
leishmaniose tegumentar americana (LTA) provenientes de Corte de Pedra-BA. Pacientes foram
recrutados entre 2008 e 2011, e classificados de acordo com as definições da doença em três grupos:
139 pacientes com LC, 11 com LM e 44 com LD. Todos realizaram o diagnóstico para LTA por
detecção de DNA do parasita por qPCR em amostras de biópsia da lesão. A carga de parasitas foi
determinada por qPCR em tecidos obtidos a partir de biópsias dos pacientes. A carga parasitária

apresentou-se maior em pacientes com LM, porém não alcançou significância estatística. Em
pacientes com LC não foi observada associação entre a duração da doença, o número de lesões e a
área da maior lesão, e a carga parasitária. Adicionalmente, observou-se que pacientes com carga
parasitária elevada apresentaram alta taxa de falha terapêutica, consequentemente, utilizaram mais
de uma série de antimonial e apresentaram maior tempo de cicatrização. Foi observada associação
entre a carga parasitária com o número de cursos de antimonial (i.e. p=0,0038) e falha terapêutica (i.e.
p=0,0381). A carga parasitária junto com a alta inflamação pode participar da patogênese da infecção
por L. braziliensis, e a elevada carga parasitária é um fator de risco para falha na terapia antimonial.
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Resumo
A associação da Leishmania spp., que produz a Leishmaniose Visceral (LV) ao Vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida
(HIV/aids) resultou na coinfecção LV-HIV/aids. Estes agentes compartilham mecanismos imunopatológicos semelhantes. Este
compartilhamento potencializa a imunodepressão e a ocorrência de doenças oportunistas que atingem pele e mucosas.
Nosso objetivo foi verificar a associação entre coinfecção LV-HIV/aids e lesões cutâneo-mucosas em Petrolina-PE. Numa área
hiperendêmica para LV no Nordeste do Brasil, avaliamos os registros médicos e testamos com ITS PCR, KAtex, ELISA e DAT
amostras biológicas (sangue e urina) de 542 pacientes HIV/aids, assintomáticos para LV, com 18 anos e mais, cadastrados e
acompanhados pelo Serviço de Atendimento Especializado em IST-HIV/aids. A LV-HIV/aids ocorreu em 5,7% (31/542). A
mediana de idade foi de 34,5 anos, variando de 18 a 48 anos. Os homens foram 60% (12/20) dos casos. O odds ratio para
lesões cutâneo-mucosas em LV-HIV/aids e HIV/aids foi de 1,3 (IC 95%: 0,54 - 3,05, P=0.2847). As medianas de linfócitos
CD4 e de linfócitos CD8 foram de 637 e 715 células, respectivamente. Já a mediana da carga viral foi 40 cópias. As lesões
cutâneo-mucosas são frequentes na HIV/aids. Em nosso serviço, não encontramos associação entre a ocorrência LV-HIV/aids
e lesões cutâneo-mucosas. Nossos pacientes coinfectados apresentaram indicadores da função imunológica próximos a de
pacientes hígidos.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar Americana (LTA) pode resultar de infecções humanas causadas por Leishmania (Viannia)
braziliensis, a qual é responsável por três formas de doença: leishmaniose cutânea (LC), mucosa (LM) e disseminada (LD).
Essas três formas da doença podem ser encontradas em Corte de Pedra, Bahia/Brasil. A ocorrência desses diferentes
desfechos da doença nesta área endêmica, sugere que a cepa parasitária exerça um importante papel sobre a determinação
do prognóstico da infecção. Este é um estudo de corte transversal e coorte retrospectiva, no qual descrevemos os genótipos
da população de L. (V.) braziliensis proveniente de Corte de Pedra-BA e avaliamos a associação entre os genótipos mais
frequentes no locus do cromossoma 28 na posição inicial 425451 destes parasitas e as formas clássica (LC) e metastáticas
(LM e LD) da LTA por se apresentarem como uma importante lacuna no conhecimento dos determinantes patogênicos da
doença, além de apresentar uma melhor abordagem dessas endemias em áreas afetadas. DNA total foi obtido a partir das
suspensões de 161 L. (V.) braziliensis isoladas de pacientes com LTA recrutados em Corte de Pedra-BA entre os anos de
1992-2001 (Amostra A = 35 isolados) e 2008-2011 (Amostra B = 126 isolados). O locus polimórfico CHR28/425451 dessas L.
(V.) braziliensis foi amplificado por Polymerase Chain Reaction (PCR), clonado, sequenciado e a partir das comparações das
sequências seus alelos foram identificados. Esses alelos foram explorados na avaliação da associação entre genótipo de L.
(V.) braziliensis e as formas clássica e metastáticas da doença. O locus CHR28/425451 apresentou três eventos polimórficos
e quatro alelos mais frequentes. Destes, três foram encontrados em ambas as amostras avaliadas (A e B), enquanto que um
alelo pôde ser detectado exclusivamente na amostra mais recente (i.e. 2008-2011). Observamos que dois destes alelos
mostraram-se associados à doença cutânea localizada ou metastática. Esses resultados sugerem que existem
subpopulações distintas de cepas de L. (V.) braziliensis em Corte de Pedra-BA provenientes de diferentes formas de LTA, e
que apesar de estável, a população apresenta pequenas modificações em sua composição ao longo do tempo.
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Resumo
As leishmanioses são zoonoses causadas por parasitas do gênero Leishmania. A transmissão ocorre durante o repasto sanguíneo das
fêmeas do inseto vetor do gênero Lutzomyia. As quinonas representam uma ampla variedade de metabólitos com distribuição natural e
importantes atividades biológicas. Nos últimos anos intensificou-se o interesse por essas moléculas pela comprovação de diversas
atividades farmacológicas, ressaltando-se, a atividade contra diferentes espécies de Leishmanias. Nesse contexto, o presente trabalho
objetivou investigar a atividade antileishmania de novos derivados quinônicos semi-sintéticos (MDH1, MDH2, MDH3 e MDH4), em sigilo
de patente, sobre formas promastigotas de Leishmania major. Formas promastigotas na fase logarítmica de crescimento foram
plaqueadas na quantidade de 1x106 por poço, em placa de 96 poços contendo os derivados quinônicos em diluições seriadas, atingindo
doze faixas de concentrações desejadas (2 a 0,0009 µg.mL-1). Em seguida, foram incubadas em estufa de demanda biológica de
oxigênio (B.O.D.®) a 26 °C, durante 48 h. A citotoxicidade sobre as formas promastigotas dos parasitas foi avaliada pelo método
colorimétrico da Resazurina®, no qual foram adicionados 20 µL desse corante em cada poço na concentração de 1 mM, e incubados por
mais 6 horas, seguido da leitura espectrofotométrica a 550 nm. A concentração inibitória 50 (CI50) foi obtida através do cálculo de
regressão de probitos. Os derivados quinônicos demonstraram potencial contra as formas promastigotas do parasita, apresentando ação
dose-dependente. As CI50 das quinonas MDH1, MDH2, MDH3 e MDH4 para L. major foram de 0,215; 0,447; 0,477 e 0,031 µg.mL-1,
respectivamente. Em se tratando de substâncias com potencial leishmanicida, estes derivados quinônicos são promissores, devido aos
resultados leishmanicidas iniciais. Portanto, os novos derivados quinônicos demonstraram potencial citotoxicidade contra formas
promastigotas de L. major, porém investigações futuras devem ser feitas para avaliar seu potencial citotóxico sobre células de
mamíferos, bem como elucidar seus mecanismos de ação.
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Resumo

As leishmanioses são reconhecidas como doenças tropicais negligenciadas e que urgentemente
necessita de melhoria das condições atuais de tratamento, no que refere à menor toxicidade dos
fármacos, melhor eficácia terapêutica e um baixo custo para a população. O objetivo do presente
trabalho foi investigar o efeito antileishmanial e a citoxicidade em macrófagos murinos de uma série de
cinco derivados N-aril iminas e N-aril hidrazonas inéditos. Além disto, avaliar os possíveis alvos de
ação no parasito. A atividade antipromastigota e citotoxicidade para macrófagos foram determinadas
pelo método colorimétrico do MTT após 72 horas de tratamento. Os estudos dos mecanismos de
morte celular foram realizados por citometria de fluxo e fluorimetria. Entre os compostos avaliados,
destaque para o derivado 2a que apresentou atividade antipromastigota frente a todas as espécies
avaliadas, com concentração inibitória (CI50) de 4,2 µM, 11,2 µM e 12,6 µM para L. braziliensis, L.
amazonensis e L. infantum. O derivado 2a não foi tóxico para macrófagos murinos até a máxima
concentração avaliada (150 µM). Diante destes resultados, o mecanismo de ação do composto 2a em
promastigotas de L. braziliensis foi investigado. Os dados demonstram que o tratamento com o
composto induziu despolarização mitocondrial evidenciada mediante marcação com as sondas
fluorescentes Rodamina 123 e Mitotracker bem como permeabilização da membrana plasmática dos
promastigotas após marcação com iodeto de propídio. Alteração no ciclo celular dos promastigotas
com aumento da população de parasitos na fase sub G0/G1 foi também observado. Os resultados
preliminares apontam o potencial antileishmanial desta série de derivados e seu efeito está associado
ao comprometimento da função mitocondrial, membrana plasmática e ciclo celular do parasito.
Estudos complementares estão sendo realizados no intuito de elucidar o modo de ação desta classe
de compostos.
Palavras-chaves: Leishmania braziliensis, aril imina, mitocôndria
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Resumo

A leishmaniose cutânea (LC) é uma doença crônica de caráter zoonótico causada por espécies
parasitas do gênero Leishmania caracterizada pela presença de lesões ulcerativas na pele. No Brasil,
a espécie responsável pela maioria dos casos é a Leishmania (Viannia) brazilienzis e em Pernambuco
esta é a espécie predominante. O resultado da LC depende, sobretudo, das espécies parasitas
infectantes e o tipo e intensidade da resposta imune a esse parasita que podem levar à resolução ou
progressão da doença para formas mais graves. O presente trabalho tem como objetivo reunir
informações relevantes na literatura acerca do papel dos linfócitos citotóxicos na LC. Para tal,
realizou-se uma revisão sistemática com abordagem quantitativa e qualitativa. A busca pelos artigos
foi feita nas bases de dados da PUBMED e LILACS, limitada pelos seguintes critérios de inclusão:
artigos publicados nos últimos 5 anos (2013-2017), divulgados nos idiomas português e inglês e que
fossem estudos de natureza experimental com animais e humanos. Procurou-se responder à pergunta
norteadora “A atividade citotóxica de linfócitos T CD8+ contribui na patogênese da leishmaniose
cutânea?”, sendo os descritores utilizados para a busca: cutaneous leishmaniasis and cytotoxicity e
seus respectivos em português. Na base de dados da PUBMED e LILACS foram encontrados

respectivamente 64 e 66 artigos, todos enquadrados no período de tempo estabelecido e condizentes
com os idiomas escolhidos. Finalmente, através da leitura do título, 56 artigos foram excluídos da
PUBMED e 60 da LILACS. Seis artigos estavam indexados nas duas bases de dados
simultaneamente, assim, atingiu-se a amostra final de 8 artigos para essa revisão. A partir da análise
dos artigos observou-se que estudos mais recentes relataram que quando produtores de citocinas
pro-inflamatórias as células T CD8+ possuem ação benéfica, contribuindo para controle da infecção.
No entanto, sua ação direta está diretamente relacionada à progressão da doença, sendo os
mecanismos subjacentes ao dano tecidual e a gravidade da doença associado à participação de
moléculas citolíticas, bem como à ativação do inflamassoma e a liberação da citocina IL1-β. Embora o
efeito dos mecanismos citotóxicos resultem comumente na destruição das células alvo, as células T
CD8+ citotóxicas não controlam parasitas L. braziliensis, contribuindo para respostas inflamatórias
deletérias em pacientes com leishmaniose cutânea.
Palavras-chaves: Citotoxidade, Imunopatologia, Leishmaniose cutânea, T CD8+
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Resumo

A leishmaniose tegumentar é considerada uma das mais importantes doenças infecciosas
negligenciadas. Apresentam variadas manifestações clínicas e diferenças na resposta ao tratamento e
prognóstico, associadas à altas taxas de morbidade. O tratamento disponível exibe alta toxicidade,
longa duração e efeitos adversos. Neste contexto, os produtos naturais, sejam na forma natural ou
sintética, são importantes alternativas terapêuticas aplicáveis no desenvolvimento de novos fármacos.
Neste trabalho foi avaliada a atividade de auronas sintéticas sobre as formas promastigotas e
amastigotas de Leishmania amazonensis e L. braziliensis, assim como a citotoxicidade em
macrófagos peritoneais murinos. A atividade antipromastigota e a citotoxicidade em células de
mamíferos foram determinadas pelo método colorimétrico do MTT. A atividade antiamastigota foi
avaliada em macrófagos infectados com ambas espécies de Leishmania. Dentre as três auronas
testadas, duas exibiram promissora atividade sobre as formas promastigotas (CI50 entre 10,72 e 36,65
µg/mL) e amastigotas (CI50 entre 8,95 e 17,39 µg/mL) de L. amazonensis e L. braziliensis. Nenhuma
das auronas apresentou efeito citotóxico para as células de mamíferos. Esses resultados demonstram
a seletividade das auronas sobre o parasito, estimulando novos estudos in vivo bem como àqueles
relacionados ao mecanismo de ação dos compostos.
Instituição financiadora: CAPES, CNPQ, FAPEMIG e UFJF.
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Resumo

As leishmanioses são doenças que se apresentam em um amplo espectro clínico. Tratam-se de enfermidades de caráter
zoonótico que possuem ampla distribuição no Brasil e no mundo. Representa para as áreas endêmicas um grave problema de
saúde pública que merece atenção, principalmente por estar sofrendo processo de expansão para áreas anteriormente
indenes. O tratamento das leishmanioses representa um dos grandes desafios na luta contra esta enfermidade, uma vez que
os fármacos atualmente disponíveis são tóxicos e de alto custo, que por vezes inviabiliza o uso. No presente estudo, foi
investigada a atividade leishmanicida de derivado sintético nitrofenil-triazólico em camundongos infectados com Leishmania
(Leishmania) amazonensis (MHOM/BR/77/LTB0016). A avaliação da atividade leishmanicida foi determinada utilizando
modelo de infecção na orelha de camundongos Balb/C, submetidos a 28 dias de tratamento com fármacos padrão (miltefosina
- 30μmol/kg/dia e antimonial pentavalente - 30 e 100μmol/kg/dia) e com a molécula testada, o derivado de nitrofenil-1,2,3triazol (30μmol/kg/dia), substituída no C-4 do anel triazólico com um radical bromoetil [4-(2-bromoetil)-1-(3-nitrofenil)-1H-1,2,3triazol]. Foram também avaliados marcadores renais e hepático com vista a identificar a possível hepatotoxicidade e
nefrotoxicidade dos derivados. Ao fim do tratamento, o grupo tratado com a miltefosina apresentou melhor resultado no
aspecto da lesão quando comparado com o antimonial pentavalente, nas duas concentrações testadas, e o derivado
nitrofenil-1,2,3-triazol. A avaliação da carga parasitária no linfonodo drenante evidenciou uma maior redução no grupo tratado
com o derivado testado. Não foram observados efeitos tóxicos em nenhum dos grupos de animais tratados com os fármacos
padrões e nem com o derivado testado. Por fim, é importante salientar que nem os fármacos padrões e nem o derivado
testado foi capaz de promover a cura parasitológica dos animais, e assim, é importante que se realizem novos estudos a fim
de otimizar a molécula testada, uma vez que a mesma apresentou efeito leishmanicida in vivo significativo, comparável aos
fármacos padrões utilizados.
Palavras-chaves: Leishmaniose tegumentar, Leishmanicida, Nitrofenil-triazol
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Resumo
Segundo o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde, as práticas de educação em saúde são recomendadas
como ações de prevenção e controle das Leishmanioses. O Estado do Rio de Janeiro está dividido em oito Regiões de
Governo, sendo a Região do Médio Paraíba composta pelos municípios de Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral,
Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Valença, Vassouras e Volta Redonda. Trata-se de uma região do Estado
beneficiada por rodovias, que permitem a comunicação com outros municípios, mas também com os Estados de São Paulo e
Minas Gerais. Sua posição geográfica privilegiada e a disponibilidade de terras são importantes fatores para a atração de
novos empreendimentos, sendo a região possuidora de grande aporte industrial, o que favoreceu ao longo dos anos o
crescimento urbano e, por consequência impactos ambientais. Nos últimos anos, a Região do Médio Paraíba, vem
apresentando aumento do número de casos de leishmaniose tegumentar (LT) e visceral (LV) (humanos evoluindo para óbito,
além de e casos caninos). Em 2018, já houve o registro de casos humanos de LT em Volta Redonda, Barra do Piraí, Quatis e
Vassouras, e de LV em Barra Mansa e Volta Redonda. Devido ao agravamento da realidade epidemiológica da região, foi
oferecida uma Capacitação com atividades teóricas e práticas: “Saberes e Práticas em Leishmanioses - Uma Visão Atual”,
aos Técnicos dos Núcleos de Entomologia e Agentes de Saúde dos municípios de Volta Redonda e Barra Mansa, com o
objetivo de difundir conceitos relativos à vigilância das Leishmanioses. A atividade de educação, realizada em dezembro de
2017, contemplou a participação de 20 profissionais, ocorreu no Centro de Controle de Zoonoses de Volta Redonda/RJ, tendo
a duração de 20 horas, com a abordagem dos seguintes temas: agentes etiológicos, vetores, reservatórios, ecologia das
Leishmanioses, métodos de vigilância e controle dos vetores preconizados pelo Ministério da Saúde, além de propostas
alternativas para um planejamento integrado. Findada a atividade, os profissionais foram convidados a elaborar um folheto
educativo, que será utilizado nos municípios envolvidos. Diante do sucesso da parceria entre o Instituto Oswaldo Cruz, a
Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro e as Secretaria Municipais de Saúde de Volta Redonda e Barra Mansa,
têm-se como perspectiva a replicação desta Capacitação nos demais municípios que compõe a Região do Médio Paraíba.
Palavras-chaves: Leishmaniose Visceral Americana, Lutzomyia (L.) longipalpis, Promoção da Saúde, Vigilância em Saúde,
Médio Paraíba - RJ

ATIVIDADE LEISHMANICIDA E CITOTÓXICA IN VITRO DE DERIVADOS NITROFENILTRIAZÓLICOS
Autores

Anderson Brandão Leite 1, Amanda Evelyn da Silva 1, Aline Cavalcanti de Queiroz 1,

Mariana da Silva Santos 1, Wagner Oliveira Valença 2, Ronaldo Nascimento Oliveira 2,
Magna Suzana Alexandre Moreira 1
Instituição 1 UFAL - Universidade Federal de Alagoas (Av Lourival Melo Mota s/n 57020-720, Maceió,
AL, Brasil), 2 UFRPe - Universidade Federal Rural de Pernambuco (R. Manuel de
Medeiros, s/n - Dois Irmãos, 52171-90052171-900, Recife-PE, Brasil.)
Resumo
Leishmania spp. são protozoários pertencentes à família Trypanosomatidae e agentes etiológicos das leishmanioses. Estima-se que
estão em risco de contrair leishmanioses 350 milhões de pessoas em 98 países em diferentes continentes. Dentre as manifestações
clínicas existentes, leishmaniose cutânea, mucocutânea e visceral, esta última é a mais severa e apresenta o maior número de óbitos. A
Leishmania infantum é o agente causador da leishmaniose visceral nas Américas, na China e na bacia do Mediterrâneo. O tratamento
das leishmanioses possui características que dificultam a adesão do paciente e a cura da doença, como por exemplo, hepatotoxicidade
e nefrotoxicidade, além de que os melhores fármacos disponíveis possuírem elevado custo. Sendo assim, no presente estudo, foi
investigado a atividade citotóxica e leishmanicida in vitro de compostos sintéticos derivados nitrofenil-triazólicos frente a cepa de
Leishmania infantum (MCAN/BR/89/BA262). A atividade citotóxica dos compostos foi avaliada utilizando o método de redução do MTT
(Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide) em células murinas da linhagem J744.A1. Para avaliar a atividade leishmanicida foram
realizados ensaios de viabilidade de promastigotas e amastigotas nas respectivas concentrações dos compostos 100, 10, 1 e 0,1µM e
30, 10 e 1µM. Durante a avaliação da citotoxicidade in vitro, dos onze derivados testados apenas um (D7) se mostrou tóxica em todas as
concentrações avaliadas (100, 10 e 1μM). Os derivados que apresentaram destaque durante avaliação leishmanicida contra as formas
promastigotas foram os D6 e D8 com CI50 de 9,04 µM (3,29 |―| 24,84) e de 8,59 µM (2,82 |―| 26,22), respectivamente, inclusive sem
diferença estatisticamente significativa quando comparados com a pentamidina (p<0,05). Contra as formas amastigotas observou-se
atividade estatisticamente significativa quando testados os derivados D4, D8 e D10 (p<0,05). O derivado D8 apresentou os melhores
resultados em todas os ensaios realizados, sendo, portanto, o melhor candidato a molécula líder para o planejamento de novos
protótipos de fármaco leishmanicida, e ainda empregado em testes in vivo de modelo de infecção.
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Resumo

A busca por novos medicamentos para o tratamento das leishmanioses tem sido um desafio. A
pesquisa de compostos isolados de fontes naturais pode oferecer uma solução no tratamento das
mesmas. Neste cenário, muitos biflavonoides mostram-se ativos frente ao gênero Leishmania. Este
trabalho avaliou a atividade leishmanicida da fração hidroetanólica da pteridófita Selaginella sellowii e
investigou seus potenciais mecanismos de ação sobre Leishmania amazonensis. A fração foi obtida
das partes aéreas de S. sellowii (F01) e analisada por espectrometria de massas. Formas
promastigotas foram tratadas com diversas concentrações de F01 e a viabilidade celular avaliada
através do ensaio colorimétrico de MTT. Macrófagos peritoneais infectados foram tratados com F01
por 72h e o sobrenadante da cultura utilizado para a dosagem de nitrito. Adicionalmente, formas
promastigotas foram tratadas com F01 por 4 à 72h e analisadas por microscopia eletrônica de
transmissão. A fração F01 é rica em biflavonoides e foi ativa sobre as formas promastigotas (CI50 =
288,3 ± 1,05). Quando testada sobre amastigotas intracelulares, F01 foi ativa após 72h de tratamento,
com CI50 de 29,37 ± 1,07 μg/mL. F01 não apresentou citotoxicidade sobre macrófagos peritoneais,
com CI50 = 295,7 ± 1,06 μg/mL, sendo cerca de 10 vezes mais seletiva para amastigotas que para
macrófagos. A produção de nitrito pelos macrófagos infectados sofreu redução significativa após
tratamento com F01 de forma não dose-dependente. Alterações ultraestruturais em formas
promastigotas, tais como aumento de corpúsculos lipídicos, acidocalcisomas, autofagossomos,
alterações na cromatina e desaparecimento do nucléolo, foram encontradas após o tratamento com
F01. As alterações ultraestruturais revelam uma possível ação direta dos biflavonoides presentes no
extrato hidroetanólico de S. sellowii sobre o parasito. No entanto, a maior atividade contra amastigotas
intracelulares de L. amazonensis aponta para uma ação indireta de F01, através da ativação de
mecanismos microbicidas não relacionados à produção de óxido nítrico. Portanto, a espécie S. sellowii

é uma importante fonte de biflavonoides ativos que podem contribuir na busca de novos compostos
contra a leishmaniose cutânea.
Palavras-chave: atividade antileishmania; biflavonoides; leishmaniose cutânea; óxido nítrico;
Selaginella sellowii.
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Resumo
Introdução: A Leishmaniose é uma doença causada por protozoários do gênero Leishmania e afeta milhares de pessoas em
países da Ásia, África e América Latina. Embora a quimioterapia para leishmaniose seja bem estabelecida, os efeitos
adversos e a internação prolongada tem dificultado a adesão ao tratamento. Assim, surge a importância da pesquisa de novas
drogas terapêuticas dentre as quais se incluem os fitoterápicos. Objetivo: O presente trabalho avaliou a atividade
leishmanicida in vitro de extratos e frações das folhas e cascas de Cnidoscolus quercifolius sobre as formas promastigotas de
Leishmania amazonensis. Desenho do estudo: Tratou-se de uma pesquisa analítica e experimental. Métodos: Na análise,
foram utilizados o extrato etanólico bruto (EEB) e a fração metanólica (MeOH) das folhas; e o extrato etanólico bruto (EEB)
das cascas de C. quercifolius. Os extratos e a fração foram diluídos seriadamente em placas de 96 poços, contendo 200 µL
de meio RPMI, resultando nas concentrações finais de 500 até 62,5 μg/mL. Posteriormente foram adicionados em cada poço
10µL da suspensão contendo 5x106 das formas promastigotas de L. amazonensis (IFLA/BR/1967/PH8). Os ensaios foram
realizados em triplicata e a atividade leishmanicida foi avaliada após 24 e 72 horas de incubação a 26°C. Os resultados foram
expressos pela Concentração Inibitória do crescimento parasitário (Cl50). Resultados: O EEB-Cascas, o EEB-Folhas e a
fração MeOH apresentaram um Cl50 de 88,44 μg/mL, 176,5 μg/mL e 106,0 μg/mL em 24 horas. Já com 72 horas o EEBCascas e o EEB-Folhas apresentaram o Cl50 de 88,29 μg/mL e 51,54 μg/mL e a fração MeOH foi capaz de inibir 100% dos
parasitos. Discussão: Alguns autores consideram altamente ativo o extrato que obtiver Cl50 ≤ 100 μg/mL e ativo aqueles com
o Cl50 entre 100 e 250 μg/mL. Dessa forma, os dois extratos e a fração de C. quercifolius apresentaram uma boa atividade
contra a cepa utilizada. É importante ressaltar que a fração MeOH apresentou um resultado excepcional com a inibição
completa dos parasitos após 72 horas. Conclusão: Nessa busca pela atividade leishmanicida com plantas medicinais, os
extratos apresentaram uma excelente atividade in vitro contra a cepa de L. amazonensis, necessitando de estudos posteriores
para avaliar a citotoxicidade, a atividade em infecções in vivo e as substâncias responsáveis pela atividade encontrada.
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Resumo
Introdução: A leishmaniose é uma doença parasitária que ataca o ser humano e é causada por várias espécies do gênero
Leishmania em sua forma promastigota. É considerada uma doença negligenciada e provoca a morte de milhares de pessoas
mundialmente todos os anos. Tem como principal forma de controle a farmacoterapia, contudo, além dos medicamentos
serem caros, são altamente tóxicos e podem não ser eficazes. Objetivo: Este trabalho teve como proposta avaliar a atividade
leishmanicida in vitro de extratos de Annona vepretorum e A. squamosa sobre formas promastigotas de L. amazonensis
(IFLA/BR/1967/PH8). Desenho do estudo: Tratou-se de uma pesquisa analítica e experimental. Métodos: Foram utilizadas as

frações Clorofórmica (ChCl3); Acetato de Etila (AcOEt); e Alcaloides Totais (FAT) das folhas de A. vepretorum; e o extrato
Metanólico Bruto das partes aéreas (EMB-P) de A. squamosa. O extrato e as frações das plantas foram solubilizados em
água destilada e as soluções foram distribuídas seriadamente em placas de 96 poços contendo 200 µL de meio RPMI,
resultando nas concentrações finais de 500 a 3,9 μg/mL. Posteriormente, foram adicionados em cada poço 10µL de uma
suspensão contendo as formas promastigotas do parasito na concentração de 5x106. A Anfotericina B foi utilizada como
controle positivo e o controle sadio recebeu apenas água destilada. Os ensaios foram realizados em triplicata, a atividade
leishmanicida foi avaliada após 24 e 72 horas de incubação a 26°C e os resultados foram expressos pela Concentração
Inibitória do crescimento parasitário (Cl50). Resultados: Após 24 horas, as frações ChCl3, AcOEt e FAT de A. vepretorum
apresentaram, respectivamente, os seguintes valores de CI50: 37,7 μg/mL, 60,80 μg/mL e 17,96 μg/mL. Com 72 h os valores
obtidos foram: 36,37 μg/mL, 38,26 μg/mL e 27,96 μg/mL. Para A. squamosa o extrato EMB-P apresentou o valor de 108,2
μg/mL com 24 h e de 40,23 μg/mL após 72 h. Discussão: As frações e o extrato apresentaram-se bastante eficazes contra a
cepa de L. amazonensis, uma vez que a inibição a uma concentração ≤100 μg/mL é considerada fortemente ativa,
demonstrando dessa forma, um alto potencial no combate às formas parasitárias. Conclusão: Os resultados obtidos
demonstraram uma expressiva atividade leishmanicida in vitro, sendo ainda necessários novos estudos para a avaliação da
citotoxicidade e da atividade leishmanicida em modelos experimentais in vivo.
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Resumo
O presente estudo avaliou a atividade leishmanicida, bem como realizou estudos in silico com o alcaloide β-carbolínico flavopereirina. O
alcaloide foi isolado do extrato etanólico obtido das cascas de Gesissospermum vellosii Allemão (Apocynaceae), e caracterizado por
métodos espectrométricos (ultravioleta, massa e ressonância magnética nuclear). A atividade antileishmania, contra formas
promastigotas de L. amazonensis, foi realizada através do ensaio de viabilidade parasitária (MTT), sendo utilizadas diferentes
concentrações da flavopereirina e diferentes tempos de tratamentos (24, 48 e 72 h), para determinação da concentração inibitória 50%
(CI50), através do programa GraphPad Prism 6.0. Simulações de docking molecular in silico foram realizadas avaliando à interação
entre Oligopeptidase B (PDB ID: 2XE4) e a flavopereirina (software Molegro Virtual Docking). Simulações de dinâmica molecular e
cálculos de energia de ligação livre foram realizados usando os softwares Amber 12 e Ambertools 13 e as propriedades moleculares
teóricas foram calculadas no Molinspiration web site para avaliar a drogabilidade da flavopereirina e anfotericina B segundo a regra dos
cinco de Lipinski, que avalia parâmetros farmacocinéticos. A flavopereirina inibiu, de forma significativa, as formas promastigota, sendo
que o tempo de exposição não interferiu, de forma significativa, na atividade (CI50 em 24h= 0,23 ± 0,10 µg/mL; 48h= 2,34 ± 0,50 µg/mL;
72h= 0,15 ± 0,06 µg/mL), e em comparação com a anfotericina B (CI50 em 24h= 0,42 ± 0,09 µg/mL; 48h= 1,79 ± 0,06 µg/mL; 72h= 0,35
± 0,01 µg/mL). Nos estudos de propriedades moleculares, a flavopereirina não violou nenhum dos parâmetros da regra de Lipinski
enquanto que a anfotericina B violou os parâmetros de LogP, volume molecular e quantidade de doadores e aceptores de elétrons. No
docking, a flavopereirina interagiu com o resíduo o Tyr-499, responsável pelo reconhecimento dos substratos da oligopeptidase B,
resultado comprovado pela dinâmica molecular e apresentando energia livre total de -15,27 kcal/mol e contribuição de -3,05 kcal/mol da
interação pi com a Tyr-499. Em síntese, a flavopereirina é promissora como leishmanicida e sua atividade pode estar relacionada a
ligação a oligopeptidase B.
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecto-parasitária, causada por diferentes espécies de
protozoários do gênero Leishmania. É importante um diagnóstico diferencial tendo em vista que a LTA pode simular várias
doenças como a piodermite ou micoses superficiais, daí as denominações impetigóide, ectimatóide e outras manifestações
que podem dificultar o diagnóstico clínico. Dessa forma o objetivo deste trabalho foi confeccionar um atlas das lesões de
pacientes com LTA provenientes do Amazonas, atendidos pela equipe do Laboratório de Leishmaniose e Doença de Chagas
do INPA. O material foi selecionado dos arquivos de foto-documentação de lesões leishmanióticas do Laboratório. As fotos
das lesões foram selecionadas conforme a resolução das mesmas; o período dos dados foi a partir de 2005; fizeram parte do
estudo imagens de pacientes das diversas áreas do Amazonas. Foram observadas as seguintes características das lesões:
tamanho, formato, bordas, quantidade de lesões, localização no corpo. Com o auxílio de uma dermatologista as lesões foram
caracterizadas morfologicamente. O trabalho teve o aparato ético, pois as imagens fazem parte dos arquivos de
fotodocumentação de dois projetos que já tinham sido submetidos ao Comitê de ética do INPA. Foram observadas as
características macroscópicas (Úlcera-franca, Nodular, em placas, entre outras) para classificação clínico-dermatológica das
lesões. Foram selecionadas 70 fotos de lesões de pacientes atendidos pela equipe do Laboratório no período de 2005 a 2017,
com diagnóstico confirmado para LTA. Porém, destas apenas 66 foram utilizadas para o estudo, por apresentarem boa
resolução de imagem. Neste estudo as características clínicas e epidemiológicas relacionadas aos dados analisados dos 64
pacientes. Dos indivíduos, 38 pacientes apresentaram única lesão cutânea, enquanto 26 com duas ou mais lesões. A forma
predominante das lesões foi a ulcerada com (38/ 57,58%), seguindo das lesões em placa (17/25,76%); lesões do tipo
exulcerada e aspecto eritematoso apresentaram o mesmo percentual (4/6,06%) cada; enquanto lesão queloideana, cicatricial
e em pápula com apenas um representante cada (1/1,52%). É de grande importância a necessidade do diagnóstico precoce
da doença, pois assim o paciente terá tratamento adequado e minimizar o aparecimento de deformidades ou até óbito. Além
disso, pode auxiliar na avaliação de outras doenças dermatológicas de etiologias distintas, evitando erros em laudos da LTA.
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Resumo
A Leishmaniose trata-se de uma zoonose, é uma doença infecciosa que envolve animais e humanos. Também conhecida como calazar,
a Leishmaniose visceral é uma doença infecciosa sistêmica e de suma importância para a população em decorrência de suas
patologias. Sua transmissão se dá por meio da picada do mosquito infectado, o flebotomínio ou mosquito palha como é conhecido
popularmente. Apresenta sintomas como descamação e úlcera na pele, pelos opacos e quebradiços, fraqueza, febre, atrofia muscular e
aumento exagerado das unhas. Até então, não existe vacina contra Leishmaniose visceral, apenas tratamento e cura para os humanos.
Nos últimos anos, estudos são feitos com Telurana RF07 em prol de avaliar sua eficácia sobre a LV, tal composto foi descoberto em
1782 por Von Reichenstein, trata-se de um composto químico pertencente à família dos calcógenos. Seu mecanismo ainda não foi
completamente definido, mas já foi relatado na literatura que tal substancia apresenta efeito anticonvulsivante, antifúngico, leishmanicida
e antimalárica. Visto que a Telurana RF07 possui uma grande capacidade terapêutica, o presente trabalho objetiva ampliar
conhecimentos sobre o mecanismo deste composto avaliando os efeitos causados em cães com Leishmaniose visceral após o uso de
Telurana RF07. Tal trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, baseado na seleção de artigos de acordo com os descritores:
leishmaniose, parâmetros bioquímicos, parâmetros hematológicos, telurana rf07, atentando-se aos critérios de inclusão e exclusão.
Pesquisou-se artigos de 2013 a 2018, nos idiomas português e inglês a partir das bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo. O telúrio é
um composto que pertencem ao grupo 16 da tabela periódica, os calcógênos. Nos últimos anos, muitas pesquisas estão voltadas para o
mecanismo de tal substância, visto que apresenta amplo aspecto, tendo efeitos antioxidantes, anticonvulsivante, antifúngico,
leishmanicida e antimalárica. O mecanismo biológico do telúrio ainda é pouco conhecido, entretanto, alguns estudos já relataram efeitos
causados pelo mesmo. Um estudo realizado com o composto orgânico de telúrio, o AS-101, mostrou um potencial como atividade antiinflamatória, com capacidade atitumoral e antiviral (ROMAN, 2011). Num estudo realizado por Alvino de Jesus (2018), a administração
desse composto modificou a atividade do fungo Paracoccidioides brasiliensis evitando seus efeitos em camundongos, adotando a este
elemento, a atividade antifúngica.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma das doenças infecto-parasitárias com maior disseminação no continente
americano. A bioprospecção de novos agentes leishmanicidas é essencial para o desenvolvimento de fármacos mais
eficientes e com menos efeitos colaterais para pacientes de LTA que aqueles utilizados atualmente. Nesse contexto, o
objetivo deste trabalho foi testar a atividade de extratos do fungo isolado do solo amazônico Aspegillus calidoustus contra
formas promastigotas de Leishmania amazonensis e Leishmania guyanensis. Para isso, os parasitas foram incubados com os
extratos fúngicos ressuspendidos em meio RPMI durante nas concentrações de 125, 250, 500 e 750 µg/mL por 24, 48 e 72
horas. Após a incubação, foi feita a quantificação de parasitas vivos e mortos por coloração com Azul de Tripan 0.04% e
contagem em câmara de Neubauer. No controle negativo, foi utilizado apenas meio RPMI e no controle positivo, Glucantime®.
A comparação de média de indivíduos entre o controle negativo e o extrato de A. calidoustus mostrou diferença significativa
(p=0.013, ANOVA) contra promastigotas de L. amazonensis nas concentrações de 500 e 750 µg/mL (p<0.05, Teste de Tukey).
Também foi observado que o percentual de mortalidade de parasitos foi próximo do obtido pelo Glucantime®, a droga de
primeira escolha contra LTA em concentração comercial. Além disso, a concentração de inibição do extrato filtrado contra L
amazonensis foi de 4,396 x102 µg/mL. Os resultados das análises caracterizam atividade leishmanicida contra L.
amazonensis nas concentrações de 500 e 750 µg/mL. Os extratos não obtiveram efeito significativo em nenhum teste contra
L. guyanensis. Desde modo, sugere-se que o extrato apresenta atividade anti-leishmania espécie-dependente. A necessidade
da alta concentração de extrato pode estar relacionada pelo nível de pureza do extrato de filtrado fúngico. Dessa forma, faz-se
necessária a realização de novos ensaios após o fracionamento dos extratos de A. calidoustus contra as formas
promastigotas e amastigotas L. amazonensis.
Agência de fomento: FAPEAM e CAPES
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa considerada emergente e negligenciada, afetando milhares de
pessoas no mundo. No Brasil, é considerada a segunda doença de maior prevalência. Perfis e níveis de imunoglobulinas específicas
para Leishmania têm sido detectados em todas as manifestações clínicas de LTA. A citometria de fluxo é uma tecnologia que vem sendo
estudada para ser implementada no diagnóstico, onde apresenta vantagens em relação a outros imunosensaios. Simultaneamente,
estudos têm avaliado a diminuição dos níveis de anticorpos em pacientes de LTA após tratamento quimioterápico. Esse fato possibilitou
o uso da citometria de fluxo para além de diagnosticar, estabelecer um critério de cura. Dessa forma, o atual projeto tem como objetivo
avaliar, através da citometria de fluxo, a aplicabilidade da imunoglobulina G (IgG) em identificar pacientes portadores de LTA e sua
resposta após ao tratamento. Foi realizado um estudo primário, analítico e experimental com ensaios in vitro. Amostras de soros foram
inativadas e formas promastigotas de Leishmania (V.) braziliensis foram obtidas a partir de uma cepa de referência, sendo expandidas
em meio Schneider´s até atingirem a fase exponencial. Após diversas etapas de lavagens, uma alíquota de parasitos foi contada e a
concentração ajustada para os ensaios de citometria de fluxo. Como resultados da avaliação da aplicabilidade da Imunoglobulina G em
detectar pacientes com LTA ativa, dos 51 pacientes testados, 83,23% foram considerados positivos. Os pacientes foram tratados com a
dose 15mL/kg de Glucantime®, durante 20 dias, correspondente a um ciclo da medicação. Após 5 meses de tratamento, foi realizado
um ensaio utilizando o soro desses pacientes em tratamento e foi comparado com os ensaios realizados antes do tratamento (AT). Não
houve diferença significativa em relação aos títulos AT e PT. Por conseguinte, com os resultados obtidos, pode-se sugerir que a IgG é
aplicável ao diagnóstico da LTA, uma vez que o teste se mostrou positivo para pacientes com a forma ativa da doença, contribuindo para
uma técnica mais específica. Para obter uma diferença significativa entre os títulos AT e PT e determinar um critério de cura laboratorial,
é necessário um intervalo de tempo maior de tratamento, permanecendo como perspectiva continuar realizando o acompanhamento
dos pacientes avaliando a redução dos seus títulos.
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Resumo
A leishmaniose é uma doença causada por parasitas do gênero Leishmania, transmitida por flebotomíneos infectados,
podendo manifestar-se em diferentes formas clínicas. Os antimoniais pentavalentes são as drogas utilizadas para o
tratamento e, apesar de sua eficácia, têm efeitos colaterais. A Química Medicinal Inorgânica oferece novas possibilidades de
tratamento com metais, oferecendo vantagens sobre as drogas atuais. Sendo assim, esse estudo teve como objetivo avaliar o
efeito in vitro de dois complexos metálicos à base de prata (Ag1 e Ag2) contra as formas promastigotas e amastigotas de
Leishmania (Leishmania) amazonensis e L. (Viannia) guyanensis. Os complexos metálicos foram sintetizados pela equipe do
IENI, Pádua, IT e encaminhados para testes biológicos no INPA, Manaus, BR. Os bioensaios foram realizados com as formas
promastigotas e amastigotas de Leishmania, e analisados nos período de 24, 48 e 72h. Os resultados obtidos para atividade
contra L. (L.) amazonensis foram: Ag1 apresentou melhor atividade no período de 24h com EC50 >16,46, em comparação
com controle positivo, EC50 14,29, os demais períodos de estudos apresentaram valores de EC50 >60, já Ag2, apresentou
maior atividade na concentração de nos períodos de 24h, EC50 15,67, e 72h, EC50 14,53 em comparação com o controle
positivo, EC50 14,29. Contra a forma amastigota, houve reduzida infecção dos macrófagos, onde Ag1 presentou valor de 61%
e Ag2 de 53% de macrófagos nos períodos de 24h. Contra L. (V.) guyanensis, Ag1 não apresentou valores satisfatórios, com
CE50 >60 μM/mL, Ag2 apresentou atividade moderada no período de 24h, EC50 43,22, em comparação com o controle
positivo EC50 24,62. Contra as formas amastigotas, com o complexo Ag1, houve morte celular dos macrófagos, Ag2
apresentou valor de 47% dos macrófagos não infectados, no períodos de 24h, Contras as formas promastigotas de L. (L.)
amazonensis, o complexo Ag2 apresentou resultados promissores, tanto em testes com formas promastigotas, quanto com
formas amastigotas, concordando com os poucos relatos na na literatura, que indicam a atividade anti-Leishmania,
principalmente com a espécie L. (L.) amazonensis, de complexos a base de prata, porém com ligantes diferentes aos que
utilizamos, indicando que estudos in vivo dessa espécie com o complexo Ag2 tendem a ser promissores, devido a baixa
citotoxicidade do metal no corpo e pela fato de ser facilemte eliminado do organismo.
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Resumo

As leishmanioses são um complexo de doenças infecto-parasitárias causadas por protozoários do
gênero Leishmania. Estas doenças acometem milhares de pessoas de países tropicais e subtropicais
em desenvolvimento e representa um grande problema de saúde pública mundial. Atualmente, os
fármacos disponíveis para o tratamento das leishmanioses apresentam muitos problemas, como alta
toxicidade renal e cardíaca, alto custo, indução do aumento da resistência e contraindicações. Sendo
assim, é indiscutível a necessidade de novas alternativas para o tratamento dessas doenças. Os
derivados indólicos apresentam diversas aplicabilidades na medicina, porém, sua atividade
antileishmanial ainda é pouco explorada. O presente estudo objetivou avaliar a atividade
antileishmanial de cinco novos derivados indólicos (DIn) em L. amazonensis e L. chagasi. A atividade
antipromastigota e a citotoxicidade em macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c foram
avaliadas pelo método colorimétrico do MTT, após 72h de tratamento. A atividade antiamastigota foi
avaliada em macrófagos infectados com L. amazonensis transfectada com a “red fluorescent protein”
(RFP), após 72h de tratamento, através de fluorimetria. No que diz respeito aos testes
antipromastigotas, o composto DIn2 se destacou entre os demais compostos desta classe,
apresentando um CI50 de 9,44 e 13,01 µM em L. amazonensis e L. chagasi, respectivamente.
Nenhum dos compostos desta classe apresentaram citotoxicidade em células de mamíferos até a
máxima concentração testada (150 µM), o que representa grande vantagem em relação aos
medicamentos disponíveis para o tratamento da doença. Quanto a atividade antiamastigotas de L
amazonensis, os compostos DIn 2 e DIn 9 foram os mais efetivos (CI50 de 48,87 µM e 55,90 µM,
respectivamente) e portanto, mais seletivos para o parasito em relação à célula hospedeira (IS >3,07 e

> 2,68). Apesar da atividade antileishmanial dos DIn não ser tão expressiva, o fato destes compostos
não serem tóxicos para as células de mamíferos abrem perspectivas para síntese de novas
moléculas, a partir da modificação estrutural, buscando potencializar a atividade biológica.
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Resumo

As leishmanioses são um grupo de doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania e afeta
mais de 12 milhões de pessoas em todo o mundo, com 310 milhões de pessoas em risco de infecção.
No Brasil, L. infantum é o agente etiológico da leishmaniose visceral, que apresenta uma patologia
crônica e disseminada, com risco de vida. Entre os infectados, 85% permanecem assintomáticos,
enquanto os 15% restantes apresentam manifestações clínicas, variando de formas
oligossintomáticas a formas mais graves, levando à morte. A fim de tentar minimizar os problemas
causados por essa enfermidade, a busca por compostos leishmanicida se torna necessário. Sendo
assim o objetivo desse trabalho foi avaliar in vitro, 43 compostos distintos, modificados quimicamente
contra L. infantum e L. braziliensis. Dessa forma, células J774, foram infectadas com 1 x 106
parasitas/mL de cada cepa, modificadas geneticamente, expressando fluorescência. Após 48 horas de
incubação a 37° C com 5% de CO2, as células infectadas foram lavadas, fixadas em 4% de
formaldeído e coradas com 1: 10000 de DAPI (dicloridrato de 4 ', 6-diamidina-2'-fenilindole). A placa
foi analisada em High Conten Screning (Molecular Devices) utilizando o próprio soffware. O ajuste da
curva IC50 foi realizado utilizando o software GraphPad Prism 4. Vários compostos apresentaram os
resultados com porcentagem de inibição acima de 30% e foram selecionados como potenciais
compostos leishmanicidas. Esses compostos serão posteriormente testados in vivo, avaliando a
capacidade imunomoduladora em modelo murino, para posterior avanço na parte pré-clínica e clínica.
Palavras-chaves: Leishmania, Leishmaniose, Quimioterapia, L. infantum, L. braziliensis
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Resumo

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença parasitária de ampla distribuição no Brasil. A principal
espécie responsável pela LV é a Leishmania infantum, sendo transmitida pela picada de fêmeas do
flebotomíneo Lutzomyia longipalpis. O tecido cutâneo de cães infectados, com ou sem sinais clínicos
da doença, tem um relevante papel na transmissão do parasito por ser o local de contato do
hospedeiro com o vetor da doença. Com isso, o estudo avaliou a carga parasitária em amostras de
pele de cães naturalmente infectados por Leishmania infantum com distintos status clínico de LVC a
fim de observar possíveis diferenças. Para isso, foram utilizadas amostras de pele de 59 cães,
provenientes do Centro de Controle de Zoonose do município de Betim/MG e previamente
diagnosticados com LVC por métodos sorológicos (TR DPP e ELISA) e moleculares (RFLP HSP70).
Os animais foram divididos em três grupos, de acordo com os sinais clínicos: grupo 1

(assintomáticos), grupo 2 (com sinais clínicos moderados) e o grupo 3 (com sinais clínicos intensos).
Foi realizada a qPCR das amostras de pele dos 59 cães com LVC para a quantificação da carga
parasitária. O resultado encontrado foi comparado entre os três grupos clínicos pelas análises
estatísticas de Kruskal-Wallis e Wilcoxon. Pode-se observar que não houve diferença significativa na
carga parasitária entre os grupos clínicos. Quando comparamos o grupo dos cães sem sinais clínicos
(grupo 1) com os que apresentaram sinais (grupo 2 e 3), também não foi observada diferença.
Estudos recentes utilizando a qPCR tem mostrado não existir uma correlação direta entre carga
parasitária e manifestações clínicas em cães naturalmente infectados. Entretanto, a capacidade
infectante para o vetor de cães com cargas parasitárias mais altas na pele, tem se mostrado maior.
Portanto, a quantificação da carga parasitária na pele do animal infectado pode servir como um
biomarcador de sua capacidade infectiva para o vetor. Sendo assim, cães com ou sem sinais clínicos
para LVC podem apresentar altas cargas parasitárias na pele o que pode favorecer as chances de
disseminação da infecção.
Palavras-chaves: Leishmaniose Visceral Canina, qPCR, status clínico
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Resumo
RESUMO
As Leishmanioses (Tegumentar e Visceral) são doenças parasitárias, causadas por protozoários do gênero Leishmania spp.
Atualmente as leishmanioses estão no rol de doenças negligenciadas, com meio milhão de novos casos e aproximadamente
60.000 mortes por ano no mundo. É uma doença que afeta, desproporcionalmente, a população mais carente e é transmitida
por flebotomíneos. A distribuição geográfica e a prevalência desses vetores no Brasil tem sido alvo de alguns estudos, porém
não há nenhuma informação sobre a fauna flebotomínica em João Pessoa/PB, Nordeste do Brasil. Sendo assim, o presente
trabalho teve como objetivo avaliar a prevalência e a distribuição desses flebotomíneos em dois tipos de ambientes como:
fragmentos de Mata Atlântica, da Universidade Federal da Paraíba, Campus I (João Pessoa), além de bairros no entorno
como: Castelo Branco, Bancários, São Rafael, Torre, Mangabeira e Miramar. Para a captura desses flebótomos foram
utilizadas armadilhas de luz do tipo CDC, durante 03 noites seguidas, além de capturas manuais com aspirador de Castro, no
período seco (12 coletas) e chuvoso (12 coletas) entre novembro de 2016 a fevereiro de 2017. Durante o período de estudo
foram encontrados 222 flebótomos. Destes, 143 (130 machos e 13 fêmeas) no ambiente de Mata Atlântica da UFPB e 79 em
áreas urbanas. Em todo o período seco, nos 11 fragmentos de Mata, foram registradas 03 espécies de flebotomíneos:
Lutzomyia longipalpis, Lu. migonei e Lu. whitmani. No período chuvoso, ocorreu apenas a espécie Lu. longipalpis, esta
espécie foi a única identificada nos bairros estudados, tanto no período seco como no chuvoso. Na região do Nordeste
brasileiro, houve uma dispersão de Lu. longipalpis, que inicialmente habitava bosques e florestas, localizado na zona rural, do
qual estes flebotomíneos alimentava-se principalmente de animais e plantas silvestre. Com o crescimento das zonas urbanas
em regiões endêmicas desta doença tropical, verifica-se o avanço populacional deste díptero. Desta forma, o presente estudo
consolida-se na tentativa de demonstrar a dispersão da espécie Lu. longipalpis, por meio da Mata Atlântica da Universidade
Federal da Paraíba em direção aos bairros circunvizinhos, propiciando uma característica típica adaptativa comportamental
deste flebotomíneo. Neste estudo ficou evidente que além dos fatores climáticos, características ambientais também podem
estar envolvidas na distribuição desses vetores.
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Resumo

Em clínicas veterinárias do Paraguai, um dos métodos sorológicos mais utilizados é o teste de ELISA
comercial para o diagnóstico sorológico confirmatório de leishmaniose em caninos que apresentam
sinais e sintomas clínicos e / ou resultados laboratoriais comumente relacionados a essa doença. No
entanto, esses sintomas ou resultados também estão relacionados a outras doenças infecciosas e
desórdens imunomediados. Dada a importância epidemiológica dos caninos no controle da
Leishmaniose e a necessidade de determinar o real impacto da infecção em áreas endêmicas, é
essencial o uso de testes diagnósticos eficientes, que não subestimem ou superestimem a incidência
ou a prevalência da doença, e que também permitam resultados confiáveis que minimizem reações
falso-positivas e reação cruzada com outros microrganismos infecciosos. Com base nisso, nos
propusemos analisar 15 amostras de aspirado de medula óssea de cães que foram diagnosticados
com Leishmaniose usando métodos de ELISA comerciais e que foram realizados em diferentes
laboratórios de diagnóstico veterinário do Departamento Central, considerado uma área endêmica do
país. Todas essas amostras foram submetidas a PCR em tempo real utilizando primers específicos
para a amplificação de um fragmento ribossomal ITS-1 específico para o gênero Leishmania e, em
todos os casos, resultados negativos foram obtidos. Além disso, todas as amostras foram analisadas
por microscopia optica após coloração com Giemsa em busca de amastigotas, também com
resultados negativos em todos eles. Vale ressaltar que uma das amostras analisadas detectou a
presença de Ehrlichia canis por PCR em tempo real e outra amostra foi imunologicamente positiva
para Toxoplasma sp. Estes resultados evidenciaram a baixa especificidade das técnicas imunológicas
utilizadas localmente, o que pode ser devido a reações cruzadas entre antígenos de outros
patógenos, ração pela qual é altamente recomendado o uso de técnicas moleculares de diagnóstico.
Os estudos que estão sendo realizados pelo nosso grupo de pesquisa têm como objetivo determinar
através de métodos moleculares o espectro de infecções que causam reações cruzadas com as
técnicas de ELISA comerciais usadas para o diagnóstico sorológico de Leishmaniose no Paraguai.
Palavras-chaves: diagnostico molecular, , PCR em tempo real, reação cruzada
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose causada por parasitas do gênero Leishmania. Está
presente em países com clima tropical, sendo endêmica no Brasil, incluindo a região do baixo-médio
vale do São Francisco, cujo centro urbano pernambucano é o município de Petrolina. O objetivo do
estudo foi determinar a taxa de incidência da LV no município de Petrolina entre 2010 e 2016. Trata-se
de um estudo epidemiológico, retrospectivo, descritivo, com análise de dados secundários obtidos a
partir de dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). A população de
estudo foi constituída por todos os casos autóctones novos notificados no município entre os anos de
2010 e 2016. Para a análise de tendências, o modelo de regressão segmentado (joinpoint) foi
aplicado. O modelo testa se uma linha multisegmento é melhor para explicar o comportamento
temporal de um evento particular quando comparado a uma linha reta ou com uma linha menos
segmentada. Para cada tendência detectada, o Intervalo de Confiança (IC 95%) foi calculado. Adotouse nível de significância de 5%. Um total de 107 casos autóctones foram notificados em Petrolina
entre 2010 e 2016. O número médio de casos por ano no período estudado foi de 14 e foi observado
uma variação entre 2,8 e 6,1 casos por 100.000 habitantes. A maior taxa de incidência foi observada
no ano de 2014 com 6,1 casos por 100.000 habitantes, ao passo que o ano com a menor taxa de
incidência foi 2013 com 2,8 casos por 100.000 habitantes. Com a aplicação do modelo de regressão
segmentado, observamos um comportamento estacionário das taxas de incidência com um p-valor =
0,9. O modelo não demonstrou a existência de pontos de inflexão (p-valor = 0,8). Em Petrolina, a

variação percentual anual (APC) foi de 0,4% (IC95% -11,8-14,2). A análise mostra que a cidade teve
uma alta incidência de LV no periodo estudado, comprovando que é uma região endêmica. De acordo
com o modelo empregado observou-se um comportamento estacionário da LV no município, o que
pode indicar que as medidas de controle não tiveram um efeito significativo na redução do número de
casos nos últimos anos. O presente estudo contribui para uma melhor compreensão do
comportamento da LV nos últimos anos e pode ajudar a orientar medidas de controle da doença na
região.
Palavras-chaves: calazar, epidemiologia, leishmaniose, leishmania, lv
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Resumo

As leishmanioses são antropozoonoses causadas por diferentes protozoários do gênero Leishmania.
Nas Américas, apresentam-se sob duas formas clínicas: leishmaniose tegumentar americana (LTA) e
leishmaniose visceral americana (LVA). A LTA é uma doença endêmica no Brasil e, Leishmania
(Viannia) braziliensis é a principal espécie causadora da endemia. Amaraji, município da Zona da
Mata de Pernambuco, apresenta importante incidência da LTA. O estudo avaliou a interrupção de
exposição à transmissão de Leishmania spp. em roedores silvestres e sinantrópicos oriundos do
município de Amaraji, área endêmica para LTA no Estado de Pernambuco, Brasil. Em agosto/2014, 13
roedores silvestres e sinantrópicos, de 4 espécies diferentes (5 Nectomys squamipes, 4 Necromys
lasiurus, 3 Akodon arviculoides e 1 Rattus rattus) previamente capturados, marcados com microchips,
e, com diagnóstico molecular (qPCR) detectado em capturas anteriores, de infecção por Leishmania
(Viannia) spp. foram recapturados na localidade Engenho Raiz de Dentro, município de Amaraji-PE.
Em seguida foram transportados para o biotério NA3, do CPqAM/FIOCRUZ, onde permaneceram até
mar/2015, sob condições padrão de manutenção. Entre março/2015 e julho/2015, foram realizadas
coletas mensais de amostras (fragmento de pele e sangue total). Dessas amostras foi extraído DNA e
realizado qPCR para detecção de infecção e cargas parasitárias (CP's) de Leishmania (Viannia) spp.
Os resultados foram pareados e comparados com os de outros roedores que permaneceram expostos
a infecção no campo. Todas as amostras de pele foram negativas. Analisando as CP's em DNA de
sangue, verificou-se um aumento significativo ao longo do tempo em roedores mantidos no campo
(z=-2.19, p=0.028). Os roedores mantidos no biotério apresentaram diminuição significativa nas CP’s
(z = -4,18, p<0,001). Os resultados indicam que roedores naturalmente infectados tendem a diminuir a
parasitemia quando protegidos de nova exposição à transmissão. Já os roedores mantidos no campo,
provavelmente, ao se re-infectarem tendem a manter níveis de parasitemia mais elevados. Os dados
indicam que estudos laboratoriais que envolvem um único inóculo experimental podem não ser um
bom modelo para avaliação de hospedeiros reservatórios de L.(V.) braziliensis, bem como, estes
resultados também reforçam o papel desses roedores como hospedeiros reservatórios envolvidos na
manutenção do ciclo de transmissão da LTA.
Palavras-chaves: Leishmaniose tegumentar – epidemiologia, Leishmania (Viannia) braziliensis, Hospedeiros reservatórios

AVALIAÇÃO DA LEISHMANIOSE CANINA E COINFECÇÃO COM Babesia canis E RICKETTSIAS
NO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA, CENTRO OESTE DE MINAS GERAIS.
Autores

Marcella Oliveira Gama de Melo 1, Talita Pereira Vaz 1, José Ronaldo Barbosa 2, Bruna T.
Silvestre 3, Julia Angélica G. Silveira 3, Múcio Flávio Barbosa Ribeiro 3, Gilberto Fontes 1

Instituição 1 UFSJ - Universidade Federal de São João del Rei (Campus Centro Oeste - Divinópolis,
MG), 2 FUNED/MG - Serviço de Doenças Parasitárias, Fundação Ezequiel Dias (Rua
Conde Pereira Carneiro, 80, Gameleira, Belo Horizonte, MG), 3 Parasitologia/ICB/UFMG Departamento Parasitologia - ICB - Universidade Federal de Minas Gerais (Av. Antônio
Carlos, 662, Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais)
Resumo
Introdução: Dentre as infecções transmitidas por artrópodes a cães destacam-se aquelas causadas por Leishmania infantum
(transmitida por flebotomíneos Lutzomyia longipalpis), e aquelas causadas por Babesia canis e rickettsias Ehrlichia canis e
Anaplasma phagocitophilum (transmitidas por carrapatos da espécie Rhipicephalus sanguineus). Estudos mostram em
diversas regiões do Brasil altas taxas de coinfecção em cães causadas por esses agentes etiológicos. No município de Carmo
da Mata, região Centro Oeste de Minas Gerais, não existe notificações de casos de Leishmaniose visceral humana e nem
estudos epidemiológicos a respeito da Leishmaniose visceral canina (LVC). Objetivo: Avaliar a existência e prevalência de
LVC em Carmo da Mata, e avaliar a existência de cães coinfectados com outro protozoário (B. canis) e/ou rickettsias.
Métodos: Na área urbana do município foram amostrados aleatoriamente, 433 cães domiciliados e 50 cães errantes. Todos
os 483 animais foram avaliados sequencialmente por testes imunológicos de imunocromatografia rápida (TR-DPP®) e ELISA
para a verificação da infecção por Leishmania e RIFI para avaliar coinfecções. Resultados: Dos cães domiciliados, dez foram
reagentes para LVC pelo teste TR-DPP® e três confirmados pelo ELISA. Assim, a prevalência de cães reagentes para LVC
encontrada na área urbana de Carmo da Mata foi de 0,7% (IC 95% = 0,2–1,9). Dos três cães sororreagentes para LVC,
apenas um foi submetido aos testes parasitológico e molecular, com resultados negativos, provavelmente pela baixa carga
parasitária deste cão. Entre os cães errantes não foi encontrada positividade para LVC. Quanto às coinfecções, os 433
animais domiciliados foram avaliados por RIFI, dos quais 171 (39,5%) foram reagentes para B. canis, 166 (38,3%) para A.
phagocytophilum e 231 (53,3%) para E. canis. Entre os 50 cães errantes avaliados, 24 (48%) foram reagentes para B. canis,
15 (30%) para A. phagocytophilum e 7 (14%) para E. canis. Do total, 192 (44,2%) cães domiciliados e nove (18%) cães
errantes apresentaram coinfecção pelos três agentes avaliados. Dois cães apresentaram coinfecções com Leishmania, sendo
um com Leishmania e B. canis, e o outro com Leishmania e A. phagocytophilum e E. canis. Discussão e conclusão: A
infecção por E. canis causa imunossupressão. Diante disso e da elevada prevalência encontrada desta riquetsiose, pode
ocorrer aumento dos casos de LVC e assim faz-se necessário medidas preventivas para evitar a expansão de LVC em Carmo
da Mata.
Palavras-chaves: Coinfecção, Leishmaniose visceral canina, Prevalência
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Resumo

A leishmaniose visceral causada por Leishmania infantum é uma doença parasitária crônica de
importância médico-veterinária e na Saúde Única. O tecido medular ósseo é um sítio preferencial de
proliferação de L. infantum e sua avaliação pode contribuir para definição de um prognóstico clínico na
leishmaniose visceral canina (LVC). Assim, o objetivo do presente estudo foi descrever as alterações
citopatológicas da medula óssea de cães naturalmente infectados por L. infantum. Vinte cães com
infecção por L. infantum confirmada PCR qualitativa de aspirados esplênicos, atendidos no HospitalEscola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia, provenientes de diversas áreas
endêmicas no estado da Bahia, foram incluídos no estudo. Nenhum dos cães havia recebido
tratamento prévio para a doença. Amostras de medula óssea foram obtidas para a realização do
mielograma e avaliação do estoque de ferro. No mielograma, observou-se que 80% (16/20) dos cães
infectados tinham formas amastigotas de Leishmania sp., extra e intracelularmente, na medula óssea,
enquanto 20% (4/20) não apresentavam amastigotas ao exame citológico da medula. Dentre as
alterações observadas nas linhagens eritroide, mieloide e megacariocítica, as mais frequentes foram
hipoplasia da série eritroide em 50% (10/20) dos casos, hiperplasia da série mieloide em 35% (7/20) e
hipoplasia da série megacariocítica em 15% (3/20). A maioria dos cães infectados apresentava
estoque de ferro medular adequado (69%, 11/16). Os cães cujo diagnóstico citológico medular foi
negativo na pesquisa de amastigotas de Leishmania, apresentaram medula óssea sem qualquer

alteração, portanto, citologicamente normal (20%, 4/20). Dessa forma, hipotetizamos que a
multiplicação e persistência crônica do protozoário no tecido hematopoiético medular foi o fator que
gerou desorganização medular, origem da anemia tão consistentemente associada à LVC, e relatada
na literatura especializada em medicina veterinária. Concluímos que a hipoplasia eritroide foi o achado
mais frequente no mielograma de cães infectados por L. infantum, e que a análise do tecido medular
agrega informações importantes para o manejo do paciente e prognóstico da enfermidade. A medula
óssea na LVC é objeto de estudo pelo grupo Infectologia Veterinária – CNPq.
Palavras-chaves: hipoplasia eritroide, leishmaniose, mielograma
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Resumo

A anfotericina B (Anf-B) utilizada no tratamento de leishmaniose visceral (LV) é uma das principais
causas do desenvolvimento de lesão renal aguda (LRA) nesses pacientes. A formulação lipossomal
vem sendo mais utilizada por possuir uma menor afinidade ao tecido renal, apresentando um melhor
índice terapêutico e menor nefrotoxicidade. O MCP-1 é um biomarcador presente em locais onde
existe processo inflamatório e dano tecidual. Ele pode ser produzido por vários tipos de células renais,
incluindo células epiteliais tubulares, endoteliais, mesangiais e podócitos. No entanto, poucos estudos
com o MCP-1 foram feitos avaliando o comportamento deste biomarcador em pacientes com LV
tratados com Anf-B lipossomal. O objetivo do estudo foi avaliar a nefrotoxicidade da Anf-B lipossomal
em pacientes com LV através do MCP-1 e marcadores inflamatórios. Foi realizado um estudo
prospectivo, entre abril de 2015 e janeiro de 2017, onde foram acompanhados 17 pacientes com LV
hospitalizados no Hospital São José de Doenças Infecciosas, Fortaleza, Ceará. O trabalho foi
aprovado pelo comitê de ética CAAE: 61488016.8.3001.5044. Foram feitas duas coletas de soro e
urina; a primeira antes do tratamento e a segunda a partir de 72 horas do início do tratamento com
Anf-B lipossomal. Os parâmetros renais avaliados foram: Taxa de filtração glomerular (TFG) estimada
pelo CKD-EPI, creatinina, uréia, e o biomarcador MCP-1 urinário. Foram dosados ainda
biomarcadores inflamatórios como IL-6 e IFN-y séricos feitos por ELISA. Os pacientes tiveram idade
média de 43±16 anos e 12 (71%) eram do sexo masculino. Na análise pareada pelo teste de
Wilcoxon, foi observado que durante o tratamento os pacientes não tiveram aumento da creatinina e
uréia sérica, bem como diminuição do TFG. Em relação aos biomarcadores, foi observado um
aumento significativo nos níveis de MCP-1 urinário durante o uso de Anf-B lipossomal (656 (413 –
929) vs 1872 (834 – 2299) mg/g-Cr, p=0,005) e os níveis de IL-6 diminuíram de forma significativa
durante o tratamento (17,4(8,7 – 49,0) VS 0,21(0,0 – 3,5) pg/mL p= 0,028), enquanto os níveis de INFy não apresentaram diferenças significativas. O uso de Anf-B lipossomal não apresentou
nefrotoxicidade importante de acordo com parâmetros renais clínicos, mas pode ter contribuído para
injúria renal, evidenciada pela elevação dos níveis de MCP-1 urinário e diminuição dos níveis IL-6
nesses pacientes.
Palavras-chaves: Anfotericina B, Biomarcadores, Leishmaniose Visceral, Lesão Renal Aguda

Avaliação da prevalência da infecção em cães ("Canis familiaris") envolvidos no ciclo de
transmissão da leishmaniose visceral em São Vicente Férrer, Zona da Mata Norte, Pernambuco,
Brasil.
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Resumo
Introdução: As leishmanioses são zoonoses causadas por protozoários do gênero Leishmania, transmitidas por
flebotomíneos. A forma mais grave em humanos é a Leishmaniose visceral (LV), que acomete baço e fígado, e leva a óbito
quando não tratada. Pernambuco tem diversas regiões endêmicas para LV, dentre essas a Zona da mata Norte. Na LV, o
principal reservatório é o cão, que pode permanecer infectado por muitos anos sem apresentar sinal clínico evidente
compatível com a doença, a LV canina (LVC). A identificação, inclusive dos assintomáticos, e eliminação dos cães infectados
com LVC, permite ações de controle contra a doença em humanos com ações focadas em regiões de casos caninos.
Objetivos: Avaliar a prevalência da infecção por Leishmania spp em cães naturalmente infectados em região endêmica do
Estado de Pernambuco e associação com sinais clínicos. Desenho de estudo: Inquérito epidemiológico, experimental
analítico. Métodos: Aplicação de teste rápido (TR) para detecção de anticorpos anti-leishmania em sangue total para
investigação da doença e avaliação clínica dos cães em São Vicente Férrer, Zona da Mata Norte de Pernambuco. Teste de
Qui-quadrado para presença de carrapato e de pulga; condição corporal; se apresenta alopecia, dermatite, seborreia e lesão
na pele e se a mucosa ocular é normal ou pálida. Resultados: Na população estudada, a soroprevalência de LVC foi de
13,7%. Cão idoso apresentou sinais clínicos compatíveis com LV, como onicogrifose, condição corporal caquética, dermatite,
seborreia e lesão na pele (focinho e orelhas). A pesquisa direta de lesão da orelha desse cão foi positiva para Leishmania sp;
a PCR convencional em sangue foi positiva para L. (Leishmania) infantum. Para todos os 72 cães, apenas as variáveis “tem
lesão de pele”, com X2=7,7 e “tem dermatite”, com X2=11,1, apresentaram significância estatística em relação ao resultado do
TR (p>0,05). Em cães de região endêmica, os sinais de lesão de pele característica de LVC ou dermatite, podem estar
associados à presença da infecção pela Leishmania infantum. No entanto, outros sinais, como seborreia e mucosa ocular
pálida, também devem ser levados em consideração. Conclusão: Os resultados mostraram que, em regiões endêmicas para
leishmanioses, cão com lesão na pele e dermatites, são compatíveis com LVC. Portanto, os proprietários desses animais
devem comunicar à Vigilância do Município, pois representa risco à população que coabita o mesmo domicílio.
Palavras-chaves: Leishmaniose visceral canina, Teste rápido, Epidemiologia
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Resumo

O cão é considerado o reservatório de importância epidemiológica na Leshmaniose Visceral (LV) por
possuir uma alta quantidade de parasitos na pele, favorecendo a infecção aos vetores. A resposta
imune celular na LV, mediada pelos linfócitos T, podem apresentar um perfil de resistência (Th1),
associado à ação protetora contra a infecção, através da síntese de citocinas como IFN-ɣ; TNF e IL-2,
ou um perfil de susceptibilidade (Th2), com produção das citocinas IL-4, IL-10 e TGF-β, associado à

multiplicação parasitária e a permanência da infecção. Na busca por alternativas de controle da LV
Canina (LVC), proteínas recombinantes de Leishmania têm sido exploradas como candidatas ao
desenvolvimento de vacinas e/ou imunomoduladores. O objetivo do estudo foi realizar uma cinética de
tempo vs concentração para determinar as condições ótimas de cultivo da proteína Q5, a partir da
avaliação in vitro da resposta imune celular em cães com LV, a fim de investigar posteriormente o seu
potencial imunoprofilático e/ou imunoterapêutico. O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no
Uso de Animais/IAM (nº 76/2014). Inicialmente, foram realizadas coletas de sangue de três cães
positivos para a LV (DPP + ELISA), no qual foi feito o processamento de separação das Células
Mononucleares do Sangue Periférico (PBMC) para o cultivo celular. As células foram estimuladas com
a Q5 nas concentrações de 2,5 e 5µg/mL, e também com o Antígeno Solúvel de L. infantum (ASL), a
10 e 25 µg/mL, nos tempos de 24, 48 e 72 horas. Posteriormente foi realizada a extração de RNA pelo
método do TRIzol®, seguida da transcrição reversa para cDNA, a fim de avaliar a expressão gênica
das citocinas IFN-ɣ, TNF (perfil Th1), IL-10 e TGF-β (perfil Th2) pelo método do Ct (Cycle Threshold)
comparativo, por qPCR em tempo real. Os resultados foram comparados com os obtidos a partir do
estímulo com o ASL, sendo observado que a resposta do perfil Th1 da Q5 foi inferior ao do ASL,
exceto na concentração de 2,5µg/mL em 72 horas. Porém, foi observado que a concentração de
2,5µg/mL em 48 horas expressou um equilíbrio entre os perfis Th1 e Th2, com uma pequena
supressão do perfil Th2, sendo assim escolhidas como condições ótimas de cultivo. Para conclusões
sobre a capacidade imunogênica da proteína quimérica Q5, será realizada uma avaliação em grupos
de estudo: cães sintomáticos, assintomáticos e negativos, a fim de concretizar o caráter imunogênico
da Q5 e então direcionar os estudos em vacinologia para LVC.
Palavras-chaves: leishmaniose visceral canina, Resposta Imune celular, Quimera
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Resumo

Introdução: a imunoprofilaxia / imunoterapia em prol de cães (Canis lupus familiaris) infectados com
Leishmania infantum é apontada como uma das poucas estratégias que podem, de fato, controlar a
leishmaniose visceral (LV). Pesquisadores do Instituto Aggeu Magalhães (IAM/FIOCRUZ-PE),
juntamente com colaboradores do Instituto Gonçalo Moniz (IGM/FIOCRUZ-BA), identificaram e
estudaram alguns novos antígenos recombinantes promissores de L. infantum, os quais confirmaram
sua antigenicidade em cães. A partir destes antígenos, novas proteínas quiméricas foram construídas
(Q1 – Q5), contendo regiões antigênicas dos melhores Lci's. Objetivo: analisar in vitro a resposta
imune celular em cães com e sem LV, frente à proteína quimérica Q1, a fim de determinar o seu
potencial para a aplicação em estudos de vacinologia para a LV. Metodologia: foram feitas coletas de
sangue de 6 cães por grupo (n total = 18): Controle, Sintomáticos e Assintomáticos, provenientes de
áreas endêmicas do estado de Pernambuco, e em seguida foi realizado o cultivo das Células
Mononucleares do Sangue Periférico (PBMCs), com o estímulo dos antígenos Q1 e solúvel de L.
infantum (LSA) nas concentrações de 2,5µg/mL e 25µg/mL, respectivamente, no tempo de 48 horas.
Após os tempos de cultivo, foi feita a extração de RNA por TRIzol e posteriormente a transcrição
reversa para cDNA utilizando o kit comercial TaqMan® Reverse Transcription reagentes. A avaliação
da expressão gênica (quantificação do cDNA das citocinas IFN-γ, TNF, IL10 e TGF-β) foi realizada
pelo método do Ct (Cycle threshold) comparativo, por qPCR em tempo real. O teste T de Student e
Mann-Whitney foram empregados para comparação entre grupos, considerando diferenças
significativas quando p≤0,05. Resultados: avaliando o grupo Controle, pôde-se observar uma

supressão das citocinas IL-10 (RQ=0,006) e TGF-β (RQ= -0,55), com expressão maior da citocina
IFN-γ (RQ= 0,94), quando comparadas com o LSA (IFN- γ RQ= 0,36). Para os grupos Sintomáticos
(S) e Assintomáticos (A), também ocorreu uma supressão de IL-10 e TGF-β, com expressão positiva
de IFN-γ (S RQ= 0,15; A RQ= 0,05) após estímulo com Q1, ainda que inferior quando comparada com
o LSA (S RQ= 0,50; A RQ= 0,42). Conclusão: a proteína quimérica Q1 sugere um potencial para
imunoprofilaxia e imunoterapia. Será realizada uma avaliação da produção de citocinas no ambiente
intracelular, para finalizar a caracterização do perfil imunológico da Q1, e assim avançar com os
ensaios in vivo.
Palavras-chaves: Leishmaniose Visceral Canina, Resposta Imune celular, Quimera
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Resumo

Leishmaniose cutânea localizada (LCL) é uma condição clínica não ameaçadora à vida que
atualmente é tratada com drogas parenterais com perfil de toxicidade inaceitável. O tratamento local,
incluindo antimonial pentavalente intralesional, tem provado ser mais seguro e atualmente está
indicado pela OMS, OPAS e Ministério da Saúde do Brasil para casos selecionados. O objetivo deste
estudo é avaliar retrospectivamente a reposta ao tratamento de LCL com antimonial pentavalente
intralesional, fornecendo evidência sobre eficácia e potencial de menor toxicidade desta modalidade
terapêutica. 22 pacientes diagnosticados com LCL com lesão única de até 3cm de diâmetro foram
tratados com 3 ou 4 doses de antimonial pentavalente (Glucantime) intralesional, com intervalo de 7
dias entre as doses, no ambulatório de Dermato-Infectologia do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.
Foi realizado estudo retrospectivo descritivo sobre resposta terapêutica e efeitos adversos através de
análise dos prontuários. Após 3 meses do término do tratamento, 15 (68,18%) pacientes
apresentaram cura clínica definida como reepitelização completa da lesão, 3 (13,6%) pacientes
apresentaram resposta parcial e 1 (4,54%) apresentou piora da lesão. Seis meses após o término 17
(77,27%) apresentaram cura clínica, 1 (4,54%) apresentou resposta parcial e 1 (4,54%) não obteve
resposta. Ao final do seguimento, 17 (77,27%) evoluíram com cura clínica. Três pacientes perderam
seguimento e 2 não responderam. Efeitos colaterais foram raros e transitórios, sendo artralgia o
principal efeito relatado. Os principais benefícios da terapêutica local com antimonial pentavalente
incluem o uso de menores doses de medicação, reduzindo o risco de toxicidade, e a comodidade
posológica, uma vez que o paciente comparece 3 ou 4 vezes ao serviço de saúde para a aplicação da
medicação, contrastando com 20 dias consecutivos no tratamento com antimonial endovenoso. O
tratamento da LCL com antimonial pentavalente intralesional é uma alternativa simples, segura e
eficaz com menor morbidade e complicações em relação ao uso parenteral da mesma droga.
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Resumo

As leishmanioses são doenças parasitárias causadas pelo protozoário do gênero Leishmania transmitida ao hospedeiro vertebrado pelo
inseto vetor, do gênero Phlebotomus (Velho Mundo) ou Lutzomiya (Novo Mundo). Apresentam amplo espectro de manifestações clínicas
comprometendo pele, mucosa (Leishmaniose Cutânea- LC) e vísceras (Leishmaniose Visceral- LV). Considerada uma afecção rara
evolutiva da Leishmaniose Cutânea, a Leishmaniose Recidiva Cútis é caracterizada por lesões nodulares em torno ou no interior da
cicatriz de uma úlcera previamente produzida por Leishmania sp., de aparecimento tardio e longa duração. Apresenta dificuldade na
resposta ao tratamento clássico com evolução clínica heterogênea. Possivelmente a persistência de anticorpos em residentes de áreas
endêmicas, onde a exposição continuada causaria estímulo antigênico; a espécie de Leishmania envolvida; o diagnóstico tardio;
tratamento irregular com baixas doses ou ainda a inabilidade de células de memória do hospedeiro possam ser hipóteses para o
desencadear da doença. Diante disso, propusemos caracterizar os subtipos de células T CD4+ e CD8+ de memória imunológica (naive,
memória periférica, memória central e efetoras) no sangue periférico utilizando marcadores específicos (CD45RO e CCR7), marcação
por CD62Llow (memória) e CD62Lhigh (naive) e marcadores de ativação celular (CD25, CD69 e HLA-DR),) em pacientes pós-tratamento
com Leishmaniose Cutânea Localizada (LCL) e Leishmaniose Recidiva Cútis (LRC) utilizando a citometria de fluxo. O grupo amostral foi
representado por 07 pacientes afetados por LRC e 10 pacientes com LCL diagnosticados como positivos pelo teste parasitológico e pelo
teste de Montenegro, provenientes da região do Vale do Jiquiriçá-Bahia. Os resultados mostraram que as células T tanto CD4+ quanto
CD8+ de pacientes com LRC em relação aos pacientes LCL, ambos com lesão ativa, apresentaram menor quantidade de células
CD62Llow e maior quantidade de CD62Lrigh, menor quantidade de células expressando marcadores de ativação (CD25 e HLA-DR) e
menor quantidade de células de memória efetora. Concluímos que existe diferenças entre o perfil de células de memória e sua ativação
quando comparamos a LRC e LCL com evidência da presença marcante de células de memória efetora na LCL. Entender a dinâmica
imunológica da LC trata-se de uma oportunidade para subsidiar o desenvolvimento de terapêuticas mais eficazes. Imunidade;
Leishmaniose; Leishmaniose Cutânea; Memória Imunológica.

Palavras-chaves: Imunidade, Leishmaniose, Leishmaniose Cutânea, Memória Imunológica
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Resumo
Introdução: As leishmanioses representam um grupo de doenças infecciosas, zoonóticas e negligenciadas. Em áreas urbanas, o cão é a
principal fonte de infecção para os humanos e o reservatório da leishmaniose visceral canina (LVC). Em áreas endêmicas a prevalência
de LVC varia entre 5,9 e 29,8% e no Distrito Federal (DF) a prevalência da LCV é de 9,2%. Para um melhor controle da LVC é
necessária a utilização de métodos de diagnóstico mais acurados, tanto para os casos humanos como para os cães. A PCR em tempo
real (qPCR) tem sido considerada uma importante ferramenta de diagnóstico devido a sua alta especificidade e sensibilidade. Além
disso, a utilização de diferentes amostras é uma variável importante para o diagnóstico. O uso de swab oral, nasal, auditivo e/ou vulvar
tem sido preconizado como formas de coletas indolores, não invasivas, rápidas e práticas para diagnosticar cães em grande quantidade,
incluindo os animais assintomáticos e possibilitando uma melhor avaliação dos aspectos epidemiológicos. Objetivo: Avaliar
comparativamente o uso de diferentes amostras e métodos de diagnóstico aplicados a LVC. Desenho do estudo: Estudo transversal
para se estimar a prevalência da LVC no DF. Métodos: Amostras de soro, sangue, swab ocular e medula de 315 cães de regiões
endêmicas do DF foram avaliadas por métodos sorológicos (DPP e ELISA) e qPCR dirigida ao kDNA do parasito. Resultados: Os
resultados dos testes sorológicos mostraram que 51/315 dos cães foram positivos, sendo 38 no DPP e 35 no ELISA. A qPCR resultou
em 181/315 animais positivos, sendo que 95 (30,1%) animais foram positivos utilizando sangue, 99 (31,4%) com swab e 59 (18,7%) com
medula. A análise estatística não mostrou diferença significativa entre as diferentes amostras testadas. Discussão: Os resultados
mostraram que os testes moleculares foram mais eficientes e dentre os testes sorológicos, o DPP mostrou uma maior sensibilidade.
Conclusão: Nossos dados reforçam os achados da literatura que recomendam o uso do swab ocular associado à qPCR no diagnóstico
da LVC e alerta para possíveis deficiências dos métodos sorológicos rotineiramente utilizados.
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Resumo

Introdução: A técnica “loop-mediated isothermal amplification” (LAMP)” é um método que utiliza a enzima Bst DNA
polimerase, capaz de amplificar grandes quantidades de DNA em condições isotérmicas, eliminando a necessidade de
termocicladores e diminuindo a complexidade laboratorial necessária para executar a reação de amplificação. O objetivo do
presente estudo foi avaliar a acurácia para o diagnóstico da infecção por Leishmania do LAMP 18S e da técnica de reação em
cadeia da polimerase (PCR), tendo como alvo kDNA, ambos realizados em amostras de exsudato de lesão cutânea (coletado
por swab) de pacientes com suspeita clínica de leishmaniose cutânea (LC). Desenho do estudo: Trata-se de um estudo
transversal planejado para uma amostra total de 160 pacientes para uma proporção doente/controle de 1:1. São convidados a
participar todos os pacientes com suspeita de LC consecutivamente avaliados no Centro de Referência em Leishmanioses do
Instituto René Rachou desde fevereiro de 2017. Material e métodos: O teste de referência para o diagnóstico de LC foi
definido como a presença de amastigotas no exame direto ou cultura ou PCR kDNA positivo em amostra de tecido. Os
exames foram realizados de forma cega e independente, sem conhecimento de seus executores sobre a situação diagnóstica
dos pacientes. Para a técnica de LAMP, realizou-se leitura visual por turvação e para os testes de PCR, amostras de DNA
total foram extraídas usando Kit PureLink™ Genomic DNA Mini Kit – Thermo Fisher, tanto em fragmento de biópsia quanto
em exsudato cutâneo. Resultados: Para esta análise parcial, foram reunidos 53 casos de LC e 20 não-casos. A sensibilidade
e especificidade observadas e foram respectivamente 94,3% (IC95%: 84,3-98,8%) e 95% (IC95%: 75,1-99,9%) para LAMP
18S e 100% (IC95%:93,2-100%)e e 100% (IC95%: 83,2-100%) para o PCR kDNA em swab,. A concordância entre os exames
de PCR kDNA realizados a partir de biópsias e swab foi de 100%. Considerando a reprodutibilidade da leitura visual (por
turbidez) do ensaio de LAMP, alto nível de concordância pelo teste KAPPA foi observado (K=1.00). Conclusão: Os resultados
iniciais de avaliação da acurácia diagnóstica dos métodos não invasivos baseados nos testes PCR kDNA e/ou LAMP 18S são
promissores, podendo no futuro substituir a abordagem por biópsia para o diagnóstico de LC.
Palavras-chave: Leishmania, LTA, LAMP, PCR, swab
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Resumo
A leishmaniose tegumentar americana (LTA), pode clinicamente se manifestar principalmente sob as formas de Leishmaniose
Cutânea (LC), e Leishmaniose Mucosa (LM). A LC pode evoluir para LM, e dentre os fatores de risco estão, lesões acima da
cintura pélvica, grandes lesões ulceradas e história de LTA anterior inadequadamente tratada e tempo de evolução das lesões
cutâneas. Esse trabalho propôs observar em pacientes com LC, possíveis fatores de risco para LM. Trata-se de um estudo
prospectivo, realizado no ambulatório de leishmaniose da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado-FMTHVD, no período de agosto de 2017 a junho de 2018. Os pacientes com LC foram submetidos a uma avaliação clínica
completa, identificação pessoal, antecedentes pessoais e familiares; todos foram submetidos a exame das cavidades oral e
nasal, e quando necessário, seriam realizados exames de videoendoscopia nasal e videolaringoscopia, para avaliação quanto
à presença de lesões sugestivas ou não de LM. Foram inseridos 95 pacientes, 66 (69,4%) são homens; a faixa etária entre
31-40 anos, média de 36 anos; 81 (85,2%) dos pacientes são economicamente ativos; 92 (96,8%) adquiriram a LC em
diferentes localidades do estado do Amazonas, todos procedentes de área rural sendo 3 (3,1%) de fora do estado; 42 (44%)
pacientes residem no local provável da infecção e a agricultura foi a atividade mais referida por 28 (29,4%) pacientes. Em 38
(40%) pacientes foram observados alguns fatores tais como: 16 (16,8%) apresentaram lesões acima da cintura pélvica, 13
(13,6%) lesões na cabeça, 7 (7,3%) tempo de evolução prolongado das lesões cutâneas, 4 (4,2%) úlceras cutâneas de
grande tamanho e 4 (4,2%) LC anteriormente. Não foram observadas lesões na cavidade nasal e bucal que fossem
sugestivas de LM. Embora os achados possam ser indicativos de fatores de risco para o desenvolvimento de LM no futuro, o
que tem sido mais observado, é que a média de tempo entre a ocorrência entre LC e LM é alta. Um estudo realizado no
Amazonas, registrou que o tempo médio para evolução foi de 16 anos, e isso dificulta uma avaliação prospectiva. Assim
considerando que a LM é um problema de saúde que causa doença estigmatizante, é importante rastrear em pacientes com
LC, fatores que possam ser indicativos de evolução para infecção mucosa e nessas situações orientar as pessoas envolvidas.
Palavras-chaves: LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA, AMAZÔNIA, FATORES DE RISCO
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Resumo

A leishmaniose é considerada um problema de saúde pública, uma vez que atinge principalmente os
mais pobres. Estudos demonstram que o curso da infecção está diretamente ligado com a resposta
imune do hospedeiro. Destaque é dado aos linfócitos T CD4+ e CD8+, onde os linfócitos CD4+ podem
expressar diversos perfis para o combate a infecção, sendo as mais conhecidos o perfil Th1 que
culmina na morte do parasito e o perfil Th2, que favorece sua multiplicação. Já os linfócitos T CD8+
quando produtor de citocinas parece exercer papel de controle da infecção, enquanto que linfócitos
que liberam seus grânulos parecem exacerbar as lesões da infecção. O presente trabalho avaliou o
percentual de linfócitos T e seu perfil de ativação em pacientes com leishmaniose tegumentar
americana. Os pacientes foram distribuídos em três grupo: um grupo antes do tratamento (AT), um
grupo pós tratamento (PT) e um grupo subclínico (SC). Um quarto grupo foi denominado controle
(CT), composto por indivíduos sadios, residentes de áreas não endêmicas para a doença. Foi
realizado a coleta de sangue venoso em tubos de heparina, a amostra então foi submetida a uma
centrifugação com a solução de Ficoll para obtenção de Células Mononucleares do Sangue Periférico
(PBMCs) e foi feito seu ajuste para 106 células/tubo. Em seguida foi feita a marcação com anticorpos
anti- CD4, -CD8 e -CD45 com posterior a leitura por citometria de fluxo. Observamos que os linfócitos
T CD4+ apresentaram-se em maior percentual nos grupos PT e SC quando comparado com o CT. Os
linfócitos T CD4+, entretanto, apresentaram uma maior ativação nos grupos AT e PT quando
comparados com o grupo SC e uma menor ativação neste mesmo grupo, quando comparado com o
grupo CT. Já os linfócitos T CD8+ apresentaram um maior percentual no grupo AT quando comprado
com o grupo CT e uma maior ativação neste mesmo grupo quando comparado com os grupos PT, SC
e CT. Não observamos nenhuma significância estatística no percentual dos linfócitos duplo positivos
(DP) e negativos (DN), no entanto, percebemos que os linfócitos DP apresentaram uma menor
ativação no grupo SC quando comparado com o grupo CT, enquanto que, os linfócitos DN
apresentaram uma maior ativação no grupo AT quando comparado com os outros grupos. Os
linfócitos T CD4+ parecem estar ligados a proteção nestes pacientes e os linfócitos T CD8+ a
patogênese, enquanto que, os linfócitos DP e DN, quando ativados, parecem desempenhar um papel
dual.
Palavras-chaves: Citometria de fluxo, Leishmaniose cutânea, Linfócitos T, Sistema imune
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Resumo
De acordo com OPAS/OMS, estima-se que 12690 novos casos de Leishmaniose Cutânea (LC) tenham sido relatados no
Brasil em 2016, o que representa 94% do total de casos. Embora exista um grande número de metodologias e alvos
empregados para o diagnóstico molecular da doença, a ausência de um consenso dificulta a comparação de resultados entre
diferentes laboratórios. Assim, a padronização e validação multicêntrica de um protocolo consenso representaria uma grande
contribuição para a área. Neste sentido, o projeto visa realizar a padronização e validação multicêntrica de uma metodologia
baseada em PCR em tempo real para LC nas Américas. Para a validação analítica, o DNA de cepas de referência de
diferentes espécies de Leishmania foi extraído utilizando o High Pure PCR Template Preparation Kit (Roche). Para o controle
de qualidade da extração de DNA e PCR em tempo real, foi utilizado o kit TaqMan Exogenous Internal Positive Control
Reagents (Exo-IPC, Applied Biosystems). A carga parasitária foi estimada através de ensaios TaqMan, com um alvo no
parasito (18S ssrDNA, kDNA ou HSP70 (FAM/NFQ-MGB)) em multiplex com o alvo RNAse P humano (VIC/TAMRA),
previamente desenvolvidos pelo nosso grupo. Inicialmente, diferentes tampões para o armazenamento das amostras, desde o
momento da coleta até a análise molecular, foram comparados: RNAlater (Invitrogen), Tissue Lysis Buffer (Roche) e
Guanidina 6M-EDTA 0,2M. Observamos que o Tissue Lysis Buffer apresentou melhores resultados, representados por
menores valores de Ct na detecção do parasito. Em seguida, os 3 ensaios multiplex foram comparados, utilizando DNAs

extraídos de 106 parasitos/mL. Verificamos que, entre as especies avaliadas, o ssrDNA, kDNA e HSP70 apresentaram Cts
médios (±desvio padrão) 17,03±0,62, 19,08±5,85 e 23,09±0,73, respectivamente. O alvo ssrDNA foi o que apresentou
menores Ct médio e desvio padrão entre as espécies testadas. Em contrapartida, o alvo kDNA foi o que apresentou maior
variação entre as especies. Em seguida, foi realizada a análise de extensão dinâmica, onde o ensaio para o kDNA apresentou
a melhor linearidade: de 106 a 10-2 eq. Parasitos/mL. Ao concluir todos os ensaios previstos na validação analítica,
pretendemos selecionar o alvo que apresentou a melhor performance, para seguir com a validação clínica multicêntrica, em
parceria com a OPAS, utilizando amostras de pacientes com LC provenientes de diferentes países endêmicos nas Américas.
Palavras-chaves: : Diagnóstico molecular, Leishmaniose cutânea, PCR em tempo real
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Resumo
As leishmanioses são doenças antropozoonóticas com alto impacto na saúde pública, sendo estimado pela OMS que pelo
menos 350 milhões de pessoas estão expostas à infecção e que existem até 2 milhões de novos casos anualmente. Essas
doenças se manifestam de duas formas: leishmaniose visceral (LV) e leishmaniose tegumentar (LT). A LV caracteriza-se por
um acometimento de baço, fígado e linfonodos, enquanto a LT manifesta-se em lesões de pele e mucosas. Existem várias
amostras clínicas que podem ser utilizadas no diagnóstico das leishmanioses, sendo o sangue periférico uma das principais.
Diversas técnicas para detecção do parasito são descritas, sendo a Reação em Cadeia Polimerase (PCR) altamente
recomendada devido à alta sensibilidade e especificidade. Para a realização da PCR podem ser usadas diversas técnicas de
obtenção do DNA das células sanguíneas, o que pode influenciar na eficácia da PCR. O objetivo do presente trabalho foi
verificar a efetividade de duas diferentes técnicas de obtenção de DNA de sangue periférico: com Duodecil Sulfato de Sódio
20% (SDS) e com Guanidina-Fenol (GT). Para isso, foram utilizadas 30 amostras de sangue periférico de humanos sadios,
acrescidas de 104 promastigotas de Leishmania infantum. O DNA obtido foi quantificado em Biodrop®. Após a obtenção e
quantificação de DNA, foi realizada a PCR com os iniciadores 13A/13B para detecção de Leishmania spp., e o produto
amplificado foi submetido à eletroforese em gel de agarose a 2%. Os resultados mostraram que a técnica com GT apresentou
maior rendimento de DNA, porém as razões A260/230 e A260/280 foi inferior do que a técnica com SDS. Após a eletroforese,
as bandas obtidas pelas duas técnicas ficaram bem definidas porém as bandas com GT foram mais destacadas. Em relação
ao custo-benefício e o tempo de execução, a técnica com SDS foi melhor e mais rápida. Concluímos que ambas as técnicas
foram efetivas para obtenção de DNA, porém, levando em consideração o grau de pureza, custo-benefício e rapidez, a
técnica com SDS apresentou melhor desempenho.
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Resumo

Existe pouca informação do efeito do uso generalizado de coleiras impregnadas com deltametrina
para o controle da leishmaniose visceral canina na população de flebotomíneos. O objetivo deste
trabalho foi estudar aspectos comportamentais de Lutzomyia longipalpisem áreas submetidas à
intervenção com coleira impregnada com deltametrina a 4% (Scalibor) e áreas sem intervenção, em
dois municípios brasileiros, Fortaleza (CE) e Montes Claros (MG). Foram realizadas capturas de
flebotomíneos durante 30 meses em quatro bairros com transmissão intensa de LV em duas cidades.
Em Fortaleza, foram avaliados três pontos na área submetida à intervenção e nove pontos na área
sem intervenção (controle), enquanto que em Montes Claros foram escolhidos 10 pontos de capturas,
cinco da área de intervenção e cinco na área sem intervenção. Calculou-se as taxas de infestação
domiciliar, abundância relativa e distribuição de Lu. longipalpispor ponto e sítio de captura (intra e
peridomicílio). No total foram capturados 4.373 flebotomíneos (1.494 no intradomicílio e 2.879 no
peridomicílio) e 40.797 flebotomíneos (8.359 no intradomicílio e 32.438 no peridomicílio) em Fortaleza
e Montes Claros, respectivamente. A taxa de infestação em ambos municípios foi de 100%, com
abundâncias relativas diferentes. Em Fortaleza, a relação macho:fêmea foi de 2,4:1; sendo 2,3:1 nas
áreas de intervenção e 3,1:1 na área controle. Em Montes Claros, a relação geral macho-fêmea foi de
9,07:1; sendo 12,03:1 nas áreas de intervenção e 8,15:1 na área controle. O encoleiramento canino
esteve associado a redução na quantidade de insetos capturados de 15% (p = 0,004) e 60% (p <
0,001) nas cidades de Montes Claros e Fortaleza, respectivamente. Observou-se menor abundância
do vetor nas áreas submetidas à intervenção, o que sugere efeito do uso das coleiras impregnadas
com inseticida na população de flebotomíneos.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença grave causada por protozoários do gênero Leishmania
que tem como agentes etiológicos as espécies Leishmania (Leishmania) infantum chagasi e
L.donovani. O diagnóstico sorológico convencional para LV apresenta limitações, uma vez que não
permitem com precisão a diferenciação entre infecções recentes e tardias, não sendo possível avaliar
a cura pós-terapêutica; e também pode apresentar reatividade cruzada com outras doenças. O
objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho da citometria de fluxo e comparar com outros quatro
testes sorológicos utilizados para o diagnóstico da leishmaniose visceral. Amostras de duas regiões
endêmicas para LV no Brasil foram utilizados neste estudo: Diagnosticadas por exame direto (grupo 1,
n = 51); por um e dois testes sorológicos (grupo 2, n = 73 e grupo 3, n = 82, respectivamente) e
controles saudáveis (Grupo 4, n = 18). Os resultados da citometria de fluxo foram expressos como
níveis de reatividade de IgG, com base em uma porcentagem de parasitas fluorescentes positivos
(PPFP). A análise da curva ROC da titulação do soro na citometria de fluxo indicou um PPFP de
13,8% e a diluição 1/512 foi identificada como ponto de corte ideal para segregar os resultados
positivos e negativos. No presente estudo, a citometria de fluxo apresentou os melhores valores de
desempenho para o grupo 1 (Sensibilidade de 96,08% e especificidade de 100%), enquanto que para
os grupos 2 e 3 o rK39 e o DAT obtiveram resultados superiores. Esses testes apresentaram os
melhores valores de concordância com citometria de fluxo (kappa> 0,6). O teste IFAT teve o menor

desempenho para todos os grupos e os menores valores de concordância com a citometria de fluxo
(kappa <0,6). Juntos, esses achados sugerem o potencial da citometria de fluxo como uma alternativa
sorológica segura para o diagnóstico da LV.
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Resumo
A associação das infecções causadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e pelo protozoário Leishmania
spp. caracteriza a coinfecção Leishmania/HIV-aids, a qual já se vem, há cerca de duas décadas, registrando uma
sobreposição dessas duas enfermidades. A coinfecção LV/HIV-aids emerge como um processo muito sério cujos
patógenos podem agir sinergicamente levando a uma infecção oportunista grave, com elevado fator de risco para
recidiva.. A coexistência do HIV e da Leishmania na mesma célula modula essas respostas induzindo tanto um
efeito protetor como de progressão da doença. Os testes sorológicos para leishmaniose visceral utilizam extratos
brutos, parasitas ou antígenos recombinantes e apresentam sensibilidade e especificidade variadas. O Ministério
da Saúde recomenda a associação dos testes sorológicos a moleculares e pesquisa direta para a definição de
coinfecção. Apesar de resultados promissores, ainda não há um teste sorológico capaz de detectar
satisfatoriamente a condição de coinfecção. Estudos acerca dos componentes antigênicos do parasito e do vírus
tornam-se essenciais para a compreensão da resposta imune do hospedeiro. Este estudo objetivou avaliar a
capacidade de reconhecimento sorológico de novos antígenos de Leishmania infantum em pacientes coinfectados
LV/HIV-aids através do método de ELISA indireto. As amostras positivas para LV/HIV foram oriundas de
biorrepositórios. Os genes utilizados disponíveis em construções plasmidiais foram obtidos em trabalhos prévios de
colaboradores. Os antígenos foram expressos através de transformação bacteriana em E. coli e purificadas por
cromatografia de afinidade utilizando resina comercial de níquel. A avaliação dos antígenos foi realizada através
dos testes de Aglutinação Direta (DAT) e do Ensaio Imunoenzimático (ELISA). Dentre todos os antígenos, aqueles
que obtiveram melhores resultados para o diagnóstico da coinfecção LV/HIV-aids com parasitológico confirmatório
foram os polipeptídeos Lci1, Lci2, Lci10 Lci12 e Lci13 os quais demonstraram ótimas sensibilidades e
especificidades. Pra o grupo sem parasitológico, nenhuma proteína se destacou.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença infecto parasitária, que pode apresentar no seu quadro
clínico manifestações como astenia, perda de peso, diarréia e anemia. Esses fatores afetam
diretamente o estado nutricional do paciente e na maior parte dos casos a desnutrição se desenvolve
junto à progressão da doença. Dessa forma, o estabelecimento de estratégias e acompanhamento
nutricional precoce pode melhorar o prognóstico dos pacientes com LV. O objetivo do trabalho foi

descrever o risco nutricional de pacientes com leishmaniose visceral em um hospital de ensino. Tratase de um relato de experiência de profissionais e residentes em saúde em um hospital de ensino da
região nordeste do Brasil, no período de abril a junho de 2018. Foram aplicados dois formulários de
triagem de risco nutricional, o Nutritional Risk Screenig (NRS) 2002 para avaliação em adultos e o
Strong Kids para crianças, a triagem nutricional foi feita em pacientes admitidos nas clínicas de
infectologia e pediatria que permaneceram internados no hospital por mais de 72 horas. Para o NRS2002, o escore ≥3 caracteriza um risco nutricional grave, 2 moderado, 1 leve e 0 sem risco. No Strong
Kids, a pontuação de 4 a 5 indica um alto risco nutricional, 1 a 3 médio risco e 0 baixo risco. Os
resultados foram compilados e analisados no Microsoft Office Excel 2010®. Foram avaliados 8
pacientes com Leishmaniose Visceral, verificou-se que 38% (3 casos) apresentaram risco nutricional
grave, 50% (4 casos) risco nutricional moderado e apenas um caso que representou 12%, sem risco
nutricional. Por meio dessa avaliação foi possível ver os efeitos deletérios da doença no estado
nutricional do paciente, assim como orientar as equipes de saúde quanto ao cuidado no suporte
nutricional e demonstrar a importância no monitoramento do perfil nutricional desses pacientes. A
instituição de medidas profiláticas e terapêuticas oportunas como o acompanhamento nutricional
precoce, suporte dietético e o monitoramento do estado nutricional em pacientes com LV, é importante
para estabelecer estratégias que ajudam a minimizar as complicações da doença e contribuem para a
melhora do prognóstico do paciente.
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Resumo
A disponibilização de testes imunocromatográficos rápidos que utilizam o antígeno recombinante K39 representou grande
avanço no diagnóstico da leishmaniose visceral (LV) humana. Variações de desempenho são conhecidas e esperadas entre
estes testes, especialmente nas comparações entre diferentes regiões endêmicas. Em janeiro de 2018 o teste OnSite™
Leishmania IgG/IgM Combo (CTK Biotech, USA) foi adquirido pelo Ministério da Saúde do Brasil e disponibilizado para o
diagnóstico de LV no sistema público de saúde. Diante da inexistência de dados de desempenho do novo kit para o
diagnóstico de LV por L. infantum, o objetivo do presente estudo foi avaliar o desempenho do teste OnSite™ Leishmania
IgG/IgM Combo para o diagnóstico da doença no Brasil. Para esta análise, foram utilizadas 186 amostras de soro de
pacientes residentes em área endêmica para LV, que apresentavam manifestação clínica compatível com a doença e
resultado de exame parasitológico disponível, obtido a partir de aspirado de medula óssea. Destas amostras, 113 eram
procedentes de pacientes com exame parasitológico positivo para Leishmania (caso LV) e 73 eram de pacientes com exame
parasitológico negativo e que apresentaram confirmação de outra doença (não caso). Utilizando os critérios de positividade
recomendados pelo fabricante do kit, ou seja, presença de reatividade em qualquer uma das duas bandas de leitura
(correspondente a anticorpos IgG e IgM), a sensibilidade encontrada foi de 91,2% (IC95%: 84,5-95,1%) e a especificidade de
94,5% (IC95%: 86,7-97,9%). Alternativamente, considerando positiva apenas amostras com reatividade visível para banda
IgG, a sensibilidade se manteve em 91,2%, já a especificidade foi de 95,9% (IC95%: 88.6-98.6). A comparação com o
desempenho descrito para o teste rápido previamente disponível no Brasil, o IT LEISH® (BIO-RAD Laboratories Inc., France),
revelou diferença estatisticamente significativa em especificidade, inferior para o OnSite™ Leishmania IgG/IgM Combo em
relação ao IT LEISH® (97%; IC 95%: 91,6-99%), p = 0,04. Esses resultados confirmam a existência de diferença no
desempenho entre os vários kits comerciais baseados na detecção do antígeno recombinante K39, para o diagnóstico de LV,
o que reforça a necessidade de estudos de validação local antes de sua incorporação. No caso específico do novo kit
OnSite™ Leishmania IgG/IgM Combo, recomenda-se acompanhamento criterioso do impacto de seu uso em larga escala no
Brasil.
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Resumo

A Leishmaniose visceral canina (LVC) é uma antropozonoose causada pelo parasito de tipo
intracelular Leishmania infantum. Os cães podem ser classificados em assintomáticos ou
sintomáticos, sendo os sinais dependentes da resposta imune de cada animal. O tratamento continua
sendo um desafio, assim como a interpretação dos achados hematológicos e da bioquímicos sérica,
pela falta de uniformização dos resultados. O objetivo deste trabalho foi a avaliar achados clínicos,
hematológicos e da bioquímicos sérica de cães naturalmente infectados com Leishmania infantum,
submetidos a tratamento experimental. Foram utilizados 14 cães com diagnóstico parasitológico
positivo para Leishmania spp. Estes foram separados em dois grupos de tratamento, um com
alopurinol associado a domperidona (DOA) (n=7) e o outro grupo alopurinol associado a miltefosina
(MIA) (n=7). Os animais foram monitorados a cada 30 dias até o dia 90 pós tratamento, e realizou-se
exame físico, clínico, pesquisa parasitológica de formas amastigotas de Leishmania sp. de aspirado
de medula óssea, linfonodo e citologia esfoliativa de pele, além do hemograma e bioquímica sérica:
ureia, creatinina, ALT, AST, proteínas totais, globulina e albumina. Todos os animais a partir do dia 60
apresentaram melhora clínica e negativaram na pesquisa parasitológica. Os dois grupos de
tratamento no início do estudo revelaram trombocitopenia seguida por hiperproteinemia plasmática e
anemia, os resultados da bioquímica sérica revelaram hiperglobulimenia, hipoalbuminemia, AST
elevado e azotemía. Após 90 dias de tratamento as alterações hematológicas e bioquímicas
diminuíram, mas no grupo DOA ainda apresentou anemia (14,29%), trombocitopenia (28,57%),
hiperproteinemia (71,43%) e leucocitose (42,86%) no hemograma, e azotemía (14,29%),
hipoalbuminemia (71,43%) e hiperglobulinemia (71,43%) na bioquímica sérica. No grupo MIA
apresentou linfocitose (28,57%), eosinofilia (14,29%), trombocitopenia (42,86%) e hiperproteinemia
plasmática (71,43%) no hemograma, e azotemia (42,86%), hiperglobulinemia (100%) e
hipoalbuminemia (85,71%) na bioquímica sérica. Conclui-se que, o tratamento de alopurinol associado
a domperidona é o melhor protocolo favorecendo a remissão dos achados clínicos e laboratoriais.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença crônica grave que quando não tratada pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos.
É causada pelo protozoário do gênero Leishmania, sendo nas Américas, o agente etiológico mais comum a L. chagasi. No Brasil, a
principal forma de transmissão é através da fêmea de insetos flebotomíneos das espécies Lutzomyia longipalpis e L.Cruzi infectados. Os
sintomas incluem febre de longa duração, hepatoesplenomegalia, emagrecimento e palidez cutâneo mucosa. No Brasil, a LV acomete
pessoas de todas as idades, contudo na maior parte das áreas endêmicas a doença acomete, principalmente, crianças menos de 10
anos. O objetivo desse estudo foi realizar uma análise epidemiológica dos casos confirmados de Leishmaniose Visceral na região
Nordeste, especificamente no estado do Ceará, no intervalo de 2014 a 2017, comparando-os com dados brasileiros do mesmo período.
Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo, descritivo, de método quantitativo. Os dados foram extraídos do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN/Net) via programa TabWin (DATASUS), no período de 2014 a 2017, organizados e
filtrados com as variáveis sexo e faixa etária, sendo analisados posteriormente em planilhas no Excel 2016. De acordo com as
notificações registradas, foi observado no Brasil um total de 14.734 novos casos de LV no período de 2014 a 2017, sendo que 8.314
ocorreram no Nordeste, representando 56,42% dos casos notificados. Dentre esses, o estado do Ceará apresentou 1.806 novos casos,
correspondendo a 21,72% das notificações regionais e 12,25% das nacionais. Do total de casos cearenses, as incidências de LV
distribuíram-se da seguinte forma: 580 (32,11%) em 2014, 506 (28,01%) em 2015, 354 (19,60%) em 2016 e 366 (20,26%) em 2017.
Ademais, analisou-se a incidência dos casos quanto a idade, obtendo os seguintes resultados: 630 (34,88%) casos de crianças menores
que 10 anos, 134 (7,41%) em crianças menores de 1 ano, 383 (21,22%) em crianças de 1 a 4 anos, 113 (6,25%) em crianças de 5 a 9

anos. Além disso, 69,82% ocorreram no gênero masculino e 30,18% no gênero feminino. A Leishmaniose Visceral está associada a
condições socioambientais propícias à proliferação dos flebotomíneos e aos locais onde há migração de população humana e canina
originárias de áreas endêmicas. O processo de crescimento e urbanização da LV traz à tona a necessidade de se continuar a
estabelecer medidas eficazes de controle da doença.
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Resumo
A Leishmaniose Mucosa ou Mucocutânea (LM) é considerada a forma clínica mais grave da Leishmaniose Tegumentar
Americana (LTA) devido aos danos que pode causar, que incluem o óbito. O objetivo deste trabalho foi estudar os fatores
associados ao desenvolvimento da forma mucosa da doença no estado do Amazonas no período de 2007 a 2015. Trata-se de
um estudo transversal do tipo caso controle. Os dados utilizados no estudo foram extraídos do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN). As variáveis utilizadas foram: (i) demográficas e (ii) clínicas. A casuística inclui todos os
casos novos confirmados por critério laboratorial, através dos métodos parasitológico direto (PD), intradermorreação de
Montenegro (IDM) ou histopatologia (HIS). Foram definidos como casos aqueles que apresentaram lesões mucosas, sendo os
demais considerados controles. Análise de regressão logística foi realizada para avaliação da associação dos fatores
associados ao desenvolvimento de LM. Variáveis com p<0,20 na análise univariada foram selecionadas para a análise
multivariada. Nessa, foram mantidas no modelo final, apenas variáveis com p<0,05. As análises estatísticas foram realizadas
através do software Stata v.13. O sexo masculino foi o mais acometido (84,18%), e entre as mulheres, 1,64% eram gestantes.
A faixa etária de 20 a 39 anos foi a mais acometida (38,78%) e a raça/cor mais frequente foi à parda (65,82%). Pouco mais da
metade dos casos (54,08%) ocorreu em zona urbana. A droga mais utilizada no tratamento foi antimonial pentavalente
(80,95%). Entre os casos, 1,7% apresentaram coinfecção com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e 31,50% presença
de cicatrizes cutâneas. No modelo final de associação, as variáveis: sexo, escolaridade, coinfecção com HIV, doença
relacionada ao trabalho e o tempo entre a data do diagnóstico e o início do tratamento não deram significativas. Apenas o
aumento da idade (OR=1,0248; p=0,000) apresentou uma associação positiva com os casos de LM. Possivelmente, tal
relação ocorra devido à característica de complicação secundária que a doença possui, além do comprometimento do sistema
imune em pessoas com idade mais avançada. Os resultados indicam que ações de prevenção e educação em saúde devem
ser focadas em pessoas do sexo masculino com faixa etária laboral e de que o aumento da idade é um fator importante que
deve ser levado em consideração no tratamento e no acompanhamento pós – terapêutico desses pacientes no estado.
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Resumo

Leishmaniose se refere a um espectro de manifestações clínicas e é causada por parasitas do gênero
Leishmania spp. Além disso, corresponde a uma das parasitoses mais frequentes nos países
tropicais, sendo em torno de 1,5 milhões de casos anualmente. Resistência parasitária, toxicidade e
ineficiência no tratamento por drogas convencionais são algumas das preocupações para que sejam
desenvolvidos medicamentos mais efetivos. Metabólitos secundários são moléculas de baixo peso
molecular, derivados do metabolismo primário das plantas e responsáveis pelos mecanismos de

adaptação e defesa destas. Na literatura há associações desses metabólitos com atividades
farmacológicas e biológicas. O presente estudo se propõe a realizar uma investigação dos principais
metabólitos secundários encontrados em plantas que demonstrem atividade antileishmania, avaliando
seus mecanismos contra a parasitose, através de revisão de literatura. Para este fim, foram realizadas
buscas de estudos em bancos de dados: Pubmed, Scielo e Medline, que empregassem a temática
´´utilização de metabólitos secundários com atividade antileishmania´´, foram combinados descritores
científicos em inglês ´´leishmania´´, ´´phytochemical´´e ´´natural products´´. Foram selecionados os
artigos que sugerissem possível relação entre metabólitos secundários isolados de extratos de plantas
e atividade antileishmania contra as duas morfologias da Leishmania spp. Como resultados obtidos
em análise aos estudos investigados, alguns autores demostraram o potencial antileishmania de
metabólitos secundários, utilizando modelos in vitro e in vivo. Os terpenos: linalol, eugenol, β-pireno,
α- pireno, β-cariofileno, hederagenina, S-cis-verbenol foram ativos contra amastigotas e promastigotas
e o dano celular provocado pode estar associado a sua natureza apolar que interage com a
membrana do parasita, disfunção mitocondrial, bloqueio de enzimas e modulação da resposta imune.
Os flavonoides: fisetina, quercetina e luteolina tiveram atividade antileishmania e suas ações podem
estar relacionadas ao seu equilíbrio pró e antioxidante e inibição da proteína quinase, estabelecendo
uma efetividade destes metabólitos em tratar contra a leishmaniose. Contudo, os estudos analisados
sugerem forte relação entre metabólitos secundários e seu potencial antileishmania, com isso os
autores sugerem que a detecção da atividade destes metabólitos, favorecem estudos mais
aprofundados destas moléculas, sendo portanto, consideradas promissoras.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é causada por diferentes espécies de protozoários do gênero Leishmania e
atualmente os medicamentos preconizados pelo Ministério da Saúde possuem eficácia limitada. Neste sentido, o cobre que é
um metal de transição vem sendo testado para atividades como, ação antitumoral, antiparasitária, antibacteriana, entre outros,
além de apresentar alta disponibilidade e baixo custo. Sendo assim esse estudo teve como objetivo avaliar a atividade do
complexo de cobre [Cu(PCN)(HBPz3)] contra formas promastigotas de Leishmania braziliensis. Os procedimentos
metodológicos adotados foram à utilização de [Cu(PCN)(HBPz3)], numa concentração de 20 - 160 µM/mL e Glucantime®
como controle positivo do ensaio. Para determinação da atividade do complexo contra formas promastigota de L. braziliensis
foi adicionado em placa de poliestilereno (96 poços) o meio RPMI 1640 completo e em seguida as substâncias em teste e por
fim promastigotas na concentração de 2x106 promastigotas/mL. Como controle foram utilizadas formas promastigotas sem
adição da substância teste, e incubadas em estufa a 25º C. A atividade das substâncias foi avaliada por meio da quantificação
de parasitas viáveis em câmara de Neubauer, com microscópio óptico e aumento de 400X, nos
períodos de 24 a 72 horas. Após a realização do ensaio foi adotado a Concentração Efetiva (CE50) para avaliar a atividade
contra as formas promastigotas. Desta forma, para [Cu(PCN)(HBPz 3)] foi obtido o EC 50 de 196,34 ± 0,50 em 24 horas,
82,22 ± 0,83 em 48h e 106,90 ± 1,03 em 72h. Para o Glucantime® foram obtidos CE50 de 274,99 ± 0,42 em 24h, 169,24 ±
0,62 em 48h e 141,12 ± 0,68 em 72h. Atualmente, pesquisas cientificas vem sendo intensificadas com o uso de diferentes
tipos de complexos de cobre com o intuito de avaliar a atividade antileishmania, verificando–se na literatura valores de IC50
variando entre 0,42 - 187,4 µM. Os resultados aqui apresentados, são considerados promissores pela sua atividade contra L.
braziliensis, especialmente no período de 48h em que apresentou o menor CE50. Novos ensaios estão em andamento de
modo a confirmar sua ação contra formas intracelulares e estudos in vivo.
Palavras-chaves: Complexo metálico, Leishmaniose, Tratamento
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AVALIAÇÃO in vitro DA ATIVIDADE LEISHMANICIDA DA MOLÉCULA FTALIMIDO-1,3-TIAZÓL
SOBRE CÉLULAS MONONUCLEARES HUMANAS E DE Leishmania (Viannia) braziliensis
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença negligenciada, que representa umas das
parasitoses de maior importância no mundo. O tratamento com antimoniais pentavalentes apresenta
toxicidade e efeitos colaterais. Assim, é importante a descoberta de novos fármacos com propriedades
leishmanicidas que sejam menos tóxicos. Por apresentar atividade biológica em protozoários, o
composto ftalimido-1,3-tiazól seria um bom candidato para o tratamento da LTA. O objetivo do projeto
é avaliar a ação do composto heterocíclico sintético ftalimido1,3-tiazól sobre células mononucleares
humanas e de L. braziliensis. Foi realizada a citotoxicidade do composto heterocíclico 2J e da
Anfotericina B, utilizando como parâmetro a determinação da CC50 (Viabilidade celular de 50%). A
atividade biológica da L. braziliensis frente ao tratamento com 2J,foi determinada através da IC50
(Inibição do crescimento em 50%) e o índice de seletividade (IS) do composto. Nos nossos resultados
podemos observar que a molécula apresentou uma CC50 de 243,17µg/ml e quando comparada a uma
das medicações preconizadas para tratamento da LTA, a Anfotericina B (CC50 30,03µg/ml), o
composto 2J foi menos tóxicos às células humanas que a Anfotericina B. Nos testes de atividade
biológica, a molécula mostrou-se muito eficiente, pois inibiu o crescimento em 50% das promastigotas
a uma concentração de 18,4µg/ml em até 72 horas de cultivo. O composto mostrou-se ser 13 vezes
mais seletivo para células do parasita do que para células humanas, o que garante maior segurança
para o paciente. Esse composto mostrou-se ser bastante promissor e dessa forma, tal estudo pode
auxiliar estratégias terapêuticas, principalmente quanto ao desenvolvimento de um novo fármaco, com
a pretensão de ser administrado por via oral, de baixo custo, baixa toxicidade e eficácia comprovada.
Apoio: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de PE (FACEPE)
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Resumo

As leishmanioses são doenças parasitárias causadas por protozoários do gênero Leishmania, a
distribuição dos casos ocorre a nível mundial, com incidência anual entre 0,7 a 1 milhão para
leishmaniose cutânea e 200 e 400 mil casos para leishmaniose visceral. O tratamento baseia-se no
uso de antimoniais pentavalentes e Anfotericina B, esses quimioterápicos não apresentam total
eficácia, provocam uma série de efeitos colaterais e recentemente tem apresentado resistência do
parasito ao tratamento. Estes fatores propulsionam a busca de moléculas com potencial de ação
leishmanicida. O objetivo desse estudo propõe a avaliação biológica in vitro de um análogo sintético
(X23 - Sigma-Aldrich) derivado do grupo methoxybenzeno contra Leishmania amazonensis bem como
a atividade citotóxica e hemolítica. Para a determinação da concentração inibitória de 50% dos
parasitos contra as forma promastigota (IC50) e amastigota (ICA50) utilizou-se o método de
Alamarblue. Os ensaios foram realizados por 72 h em concentrações (1.260-19,68µM) para
promastigota e (40-0,078µM) para amastigotas. Os experimentos de amastigota foram realizados com
células THP-1 infectadas. A intensidade de fluorescência foi obtida com excitação de 530/25 e
emissão 590/35. Os ensaios de citotoxicidade frente às células THP-1, HepG2, Vero e macrófagos
murinos (MØ) foram realizados nas concentrações (1.260-19,68µM), utilizando o método colorimétrico
de 3-4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT). A leitura das absorbâncias foi
obtida em 570nm. A atividade hemolítica foi realizada nas concentrações dos ensaios leishmanicida
com incubação de 30 min. Os resultados evidenciam que o análogo X23 foi ativo contra promastigotas
com IC50 de 34,13µM (±0,87). Quando analisado os resultados de citotoxicidade frente às células,
este apresentou concentração tóxica de 50% para as células (CC50) de 130,4µM (±2,1) contra THP-1
e CC50 de 115,35µM (±0,16) contra MØ; frente á HepG2 e Vero o CC50 foi acima de 500µM.
Concentrações não citotóxicas contra THP-1 foram usadas nos ensaios de ICA50. Os resultados
contra amastigotas mostram que o análogo X23 apresentou-se ainda mais efetivo com ICA50 de 9µM
(±0,52). Não foi observada atividade hemolítica na concentração de 1.260µM. O derivado do
methoxybenzeno avaliado neste trabalho apresenta atividade contra as formas promastigotas e
amastigotas in vitro, podendo assim ser considerado como molécula líder no desenvolvimento de
compostos com ação leishmanicida.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença tropical, endêmica, considerada negligenciada, causada por
espécies de parasitos do gênero Leishmania. Atualmente o Glucantime® (antimoniato de N-metilglucamina) é considerado
pelo Ministério da Saúde como medicamento de primeira escolha para o tratamento desta doença. O uso de microrganismos
na busca por novos compostos com atividade leishmanicida é importante para produção de novos fármacos mais eficientes e
com menos efeitos adversos aos pacientes com LTA. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar in vitro a atividade
leishmanicida de substâncias produzidas pelo fungo Aspergillus fumigatus isolado do solo da região Amazônica contra
Leishmania guyanensis e Leishmania amazonensis. O extrato fúngico foi diluído em meio RPMI e distribuído em diferentes
concentrações (750 µg/mL à 125 µg/mL) em tubos contento 1,5x106 célula/mL. Como controle negativo foi utilizado o RPMI e
como controle positivo o Glucantime® (30 µg/mL). As amostras, feitas em triplicatas, foram incubadas em estufa a 25ºC por
72 horas. A cada 24 horas, foi retirada uma alíquota de 10 µL de cada amostra, diluída (1:1000) e quantificada em câmara de
Neubauer. A análise estatística mostrou que a concentração 750 µg/mL à 72 horas apresentou atividade leishmanicida contra
L. guyanensis, pois houve redução no número de indivíduos vivos comparado ao controle negativo (p=0,019, ANOVA). O valor
de IC50 para L. guyanensis foi de 65,46x10-1µg/mL. Contudo, para L. amazonensis não foi verificado diferença significativa,
isso sugere que o extrato de A. fumigatus apresenta atividade leishmanicida distinta de acordo com a espécie de Leishmania.
No entanto, precisa-se de mais estudos, principalmente por não se conhecer o principio ativo do extrato de A. fumigatus que
foi capaz de inibir o crescimento de L. guyanensis.
Suporte Financeiro: Fundação de Amparo a Pesquisa do Amazonas (FAPEAM)
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Resumo
As leishmanioses são doenças que acometem milhões de pessoas em todo o mundo e que apresentam farmacoterapia
limitada, ressaltando assim a urgência de novos medicamentos mais eficientes, baratos e seguros. O 3-careno é um
monoterpeno muito utilizado pela indústria de perfumaria que apresentou atividade frente à Leishmania amazonensis. Apesar
de seu grande potencial a composto leishmanicida, sua elevada hidrofobicidade limita sua aplicação. Polímeros tribloco, como
os poloxâmeros, devido às características anfifílicas, são utilizados para alterar a solubilidade de fármacos. Em concentrações
específicas, os poloxâmeros formam micelas capazes de interagir com substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas. Nesse estudo
foi avaliado o efeito in vitro do sistema micelar polimérico contendo 3-careno frente à promastigotas de Leishmania
braziliensis. Os sistemas micelares foram formulados por método a frio sob agitação mecânica. O poloxâmero P407 foi
utilizado sozinho ou combinado aos P188, P123 ou L81 em concentrações que variaram de 0,3% a 5%. Foram preparadas
formulações inertes e formulações contendo 1000 µg/mL de 3-careno. A atividade antipromastigota foi determinada após 24 h
de tratamento utilizando o ensaio colorimétrico da resazurina. As formulações que apresentaram os melhores resultados
leishmanicidas foram selecionadas para o ensaio de citotoxicidade, realizado com macrófagos J774 pelo método de MTT. Nos
resultados o 3-careno sozinho exibiu uma IC50 de 163,40 µg/mL. Formulado em micelas de P407 apresentou IC50 de 143,05
µg/mL. A associação de P407 e P188, P123 ou L81 contendo 3-careno resultou em IC50 que variou de 21,03 a 369,95 µg/mL.
Nenhuma formulação inerte apresentou atividade leishmanicida. Os melhores resultados foram obtidos com a combinação de
P407 (5%) e L81 (0,3 a 3%) resultando em valores de IC50 de 21,03 a 45,66 µg/mL contra L. brasiliensis. No ensaio de
citotoxicidade a combinação de P407 e L81 resultou em viabilidade inferior a 15% indicando elevada toxicidade das
formulações. É possível que a interação de polímeros de diferentes equilíbrios hidrófilo-lipófilo (EHL, de 22 e 2,
respectivamente) aumente a interação com o 3-careno, melhorando características físico-químicas como estabilidade, e/ou
que juntos esses polímeros causem alterações biológicas no parasito como já observado em células de mamíferos. Ajustes
que visem a redução da citotoxicidade da formulação serão realizados.
Apoio Financeiro: CAPES e FAPITEC/SE
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença tropical causada por protozoários do gênero Leishmania e
transmitida por vetores chamados flebotomíneos. A LTA é encontrada em todos os estados brasileiros, constituindo uma das
mais importantes afecções dermatológicas do país, devido ao risco de deformações e danos psicológicos, com repercussões
no campo social e econômico dos portadores. As manifestações clínicas da LTA variam de leishmaniose cutânea localizada
(LCL) a desfechos mais graves como leishmaniose mucocutânea (LMC), leishmaniose cutânea difusa (LCDf) e leishmaniose
cutânea disseminada (LCDs). Os fatores envolvidos no amplo espectro clínico da LTA ainda não foram totalmente elucidados,
logo, o objetivo do trabalho foi estudar aspectos clínicos, imunológicos e moleculares relacionados às manifestações clínicas
da LTA. Neste trabalho, foram analisados 30 pacientes provenientes do munícipio de Corte de Pedra (BA) e 48 pacientes
atendidos no Hospital Universitário de Brasília (DF), obtendo-se 15 pacientes assintomáticos, 8 pacientes assintomáticos
curados, 36 pacientes com LCL, 11 pacientes com LCL recidiva e 8 pacientes com LMC. Amostras de DNA extraídas de
sangue de todos os pacientes e de biópsias dos indivíduos com lesões ativas foram analisadas por qPCR, tendo como alvo o
kDNA de Leishmania spp. A identificação das espécies de Leishmania foi feita por sequenciamento dos produtos de PCR com

alvo a região espaçadora do gene de RNA ribossomal ITS1. Também foi feita dosagem de citocinas por meio de citometria de
fluxo. Na qPCR, 59% dos pacientes foram positivos (6% assintomáticos, 75% LCL, 72% LCL recidiva e 100% LMC) , com
positividade de 34% nas amostras provenientes de sangue e de 50% nas amostras de biópsias. As cargas parasitárias
variaram de 0,005 a 371,472 ng de parasito/µL e o sequenciamento identificou L. amazonensis, L. braziliensis e L.
guyanensis. A dosagem de citocinas no grupo de pacientes de LCL recidiva se destacou por apresentar elevadas quantidades
de TNF, IL-2 e IL-4, demonstrando haver nesses pacientes um equilíbrio entre resposta Th1 e Th2. Os resultados prévios
indicam que há uma combinação de fatores associados ao hospedeiro como o tipo de resposta imune estabelecido e também
aspectos associados ao parasito, como espécie envolvida e carga parasitária, confirmando a complexidade dessas doenças.
Palavras-chaves: Citocinas, Diagnóstico, Imunopatologia, Leishmaniose tegumentar, Manifestações clínicas
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Resumo
Nosso grupo de trabalho testou a pomada de própolis em co-terapia com Glucantime® em pacientes de Leishmaniose Tegumentar(LT),
trata-se de uma doença negligenciada, problema de Saúde Pública que pode culminar em lesões destrutivas e desfigurantes; e foi
possível observar os efeitos cicatrizante e protetor sobre o fígado, baço e rins. Baseando no estudo anterior, o presente trabalho tem por
objetivo, avaliar o efeito da PVA por via oral em co-terapia com Glucantime® no tratamento de LT. O extrato de PVA foi formulado na
concentração de 0,2g de extrato bruto concentrado para 1mL de álcool de cereais 70% e padronizado de acordo com a instrução
normativa 03/2001/SDA/MAPA. A atividade leishmanicida, foi realizada em camundongos isogênicos BALB/c machos infectados com L.
amazonensis, avaliando o tamanho das lesões, os mesmos foram divididos em 5 grupos diferentes, sendo: grupo estudo-0, infectados e
não tratados; grupo estudo-a, infectados e tratados com Glucantime®; grupo estudo-b, infectados e tratados com extrato de PVA; grupo
estudo-ab, infectados e tratados com Glucantime® e extrato de PVA; além do grupo estudo-x, não infectados e não tratados. Após o
tratamento os orgãos fígado, rins e baço foram retirados para avaliação histopatológica. Nos grupos que farão uso do extrato na
concentração de 0,4 gotas/kg/3x dia por via oral, e o Glucantime® na concentração de 15 mg/kg/dia, via parenteral. Como resultado da
avaliação pré-clínica, não foi observado um acentuado efeito cicatrizante e leishmanicida, no entanto na avaliação histopatológica
observou-se um efeito protetor sobre rins e baço e fígado, semelhante ao estudo anterior. Podendo assim reduzir os problemas
associados ao fármaco, além de se tratar de produto natural e de baixo custo, ou seja, viável para uma doença negligenciada como é o
caso da leishmaniose.
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Resumo
INTRODUÇÃO: O diagnóstico acurado da leishmaniose visceral canina (LVC) evita a eutanásia de cães saudáveis e permite aplicar as
medidas de controle apropriadas oportunamente. Cães assintomáticos infectados são capazes de transmitir o parasito aos vetores
artrópodes. OBJETIVO: Avaliar a acurácia do diagnóstico sorológico da LVC recomendado pelo Ministério da Saúde do Brasil em
comparação com um padrão de referência composto por técnicas parasitológicas convencionais e moleculares. METODOLOGIA:
Estudo de validação de testes de fase II/III em amostras de soro depositadas em um biobanco que foram coletadas consecutivamente,
em uma amostra aleatória e não pré-selecionada de cães, predominantemente assintomáticos, residentes em uma área endêmica de
LVC. 123 amostras foram submetidas ao protocolo TR-DPP e EIE-LVC sequencialmente, e aos testes do padrão de referência de forma
mascarada. O padrão de referência foi composto por: visualização de amastigotas no esfregaço de medula óssea; isolamento de
promastigotas em cultura de medula óssea; amplificação de DNA do parasito utilizando alvo de ITS1, no sangue periférico ou no
aspirado de medula óssea; amplificação de DNA do parasito utilizando alvo de kDNA pela técnica de qPCR, no sangue ou na medula

óssea. RESULTADOS: Das 123 amostras, 69 foram considerados positivas de acordo com padrão de referência. A sensibilidade e
especificidade do TR-DPP foi 20,59 (IC95% 12,68 a 31,64) e 90,91 (IC95% 80,42 a 96,05), respectivamente. A sensibilidade e
especificidade do EIE-LVC foi 10,29 (IC95% 5,08 a 19,76) e 89,09 (IC95% 78,17 a 94,96), respectivamente. Os dois testes em
sequência demonstraram sensibilidade de 10,14% (IC95% 5,0 a 19,49) e especificidade de 100%(IC95% 93,36 a 100). DISCUSSÃO: A
sensibilidade da combinação atualmente preconizada é precária. O aprimoramento do padrão de referência teve um impacto deletério
na sensibilidade dos testes sorológicos e ao mesmo tempo sugere que a falta de especificidade imputada tradicionalmente ao
diagnóstico sorológico deve-se em parte à imperfeição do padrão de referência nos estudos de validação. CONCLUSÃO: A baixa
sensibilidade dos testes sorológicos deve constituir preocupação prioritária para desenvolvedores de testes diagnósticos e para
executores da política de controle de leishmaniose visceral no Brasil.
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Resumo
As leishmanioses são doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania, transmitidos através da picada da fêmea de
flebotomíneo infectada. Beauveria bassiana é um fungo com potencial para atuar no controle biológico de importantes artrópodes
vetores de patógenos. Phlebotomus papatasi, vetor de Leishmania major, e Lutzomyia longipalpis, principal vetor de Leishmania
infantum, são suscetíveis a B. bassiana. Além disso, estudos recentes demonstraram que os óleos essenciais de Eucalyptus spp.
possuem propriedades inseticidas contra L. longipalpis. O controle biológico desses vetores reduziria a utilização de inseticidas
químicos, resultando em benefícios para saúde das populações e do meio ambiente. Dessa forma, o presente trabalho objetivou avaliar
o controle biológico de L. longipalpis utilizando B. bassiana em combinação com óleo essencial de Eucalyptus globulus. Para tanto,
coletaram-se espécimes de L. longipalpis (n=200) utilizando armadilhas luminosas. Os tratamentos foram realizados com B. bassiana
(107 esporos/ml) e E. globulus (4 mg/ml), isoladamente ou em combinação. Além disso, utilizou-se água destilada e cipermetrina (0,1%)
como controle negativo e positivo, respectivamente. As formulações foram preparadas com adição de tween 40 (0,1%), exceto o
controle negativo. Observou-se que o tempo de sobrevivência dos grupos testes foi inferior ao do controle negativo. Além disso, os
espécimes tratados com B. bassiana, isoladamente ou em combinação com o óleo essencial, apresentaram um menor tempo de
sobrevivência em relação ao grupo tratado apenas com E. globulus. Dessa forma, os resultados demonstraram que a B. bassiana pode
ser uma potencial ferramenta para o controle biológico de L. longipalpis, mas que a utilização de E. globulus em combinação não
potencializou o seu efeito patogênico sobre os flebotomíneos. Futuros estudos devem ser encorajados para avaliação da eficácia de
formulações à base de B. bassiana em condições de campo.
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Resumo

A leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é uma doença causada pelo protozoário
Leishmania chagasi. Essa doença é transmitida ao homem por insetos vetores ou transmissores,
conhecidos como flebotomíneos. A transmissão acontece quando uma fêmea infectada passa o
protozoário a uma vítima sem a infecção, enquanto se alimenta de seu sangue. É um sério problema
de saúde pública com várias manifestações clínicas que dependem da espécie. Aspectos clínicos
para o diagnóstico são de extrema importância devido à presença de sinais e sintomas inespecíficos
em oligossintomáticos. Os exames parasitológicos são considerados métodos de referência no
diagnóstico da LV, ainda que requeiram procedimentos invasivos e a necessidade de profissionais
experientes. A especificidade dos métodos parasitológicos é de cerca de 100%, mas a sensibilidade é
bastante variável. Além disso, vários testes como o ELISA, imunofluorescência e ensaios
imunocromatográficos destinam-se para o diagnóstico da LV. No entanto, os testes supracitados

apresentam como principal limitação a reação cruzada com outras parasitoses e baixa sensibilidade
na detecção de casos assintomáticos. Dessa forma o desenvolvimento de novas ferramentas de
detecção da L. chagasi de forma rápida e sensível é de extrema importância, destacando-se o
desenvolvimento de biossensores eletroquímicos impedimétricos e voltamétricos. O principal objetivo
deste trabalho foi estudar o processo de montagem do biossensor baseado em AMP-ZnONH3, para a
detecção do genoma de L. chagasi isolado de cães infectados. A avaliação do sistema foi realizada
através das técnicas eletroquímicas de voltametria cíclica (VC) e espectroscopia de impedância (EI)
para caracterizar as propriedades elétricas do sistema AMP-ZnONH3-PrimerLeishmania. Os resultados
demonstraram que o sistema AMP-ZnONH3-PrimerLeishmania interagiu com o genoma do L. chagasi
em diferentes concentrações sendo observada uma diminuição da resposta amperométrica total do
sistema e aumento da resistência de transferência de carga. Portanto, o sistema AMP-ZnONH3PrimerLeishmania é uma alternativa para a biodiagnóstico de leishmaniose.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral Canina (LVC) apresenta crescente dispersão no estado de São Paulo, influenciado pelo fluxo de
pessoas e animais pela rodovia Marechal Rondon e suas transversais, no sentido oeste para leste. Fêmeas de Lutzomyia
longipalpis, o principal vetor de LVC em São Paulo, estão presentes em 113 municípios do estado. Acompanhar
sistematicamente a superfície do solo com a utilização de armadilhas de emersão possibilita elucidar os locais de
desenvolvimento natural dos flebotomíneos e permite elaborar medidas para o controle do vetor. O presente trabalho teve
como objetivo identificar áreas de risco para criação e manutenção dos flebotomíneos baseado nas características ambientais
e captura destes por um modelo adaptado de armadilha de emersão em Lençóis Paulista, classificado como município com
transmissão canina e humana; e em Botucatu, classificado como silencioso, não receptivo e vulnerável; mas, se encontra
próximo a municípios com epidemias recentes e ás margens da rodovia Marechal Rondon. Para a determinação do número
de armadilhas, foi realizada uma amostragem não probabilística intencional, desde que fossem observados: terreno com área
verde, piso de terra, apresentando alto índice de sombra, umidade, matéria orgânica, presença de animais e a presença de
flebotomíneos adultos capturados previamente pelas equipes de controle de vetores, com a utilização de armadilhas tipo
CDC. Montou-se 333 armadilhas em imóveis urbanos, no período de novembro de 2012 a janeiro de 2014, capturando 11.857
insetos pertencentes às ordens Diptera, Hymenoptera, Coleoptera, Collembola, Orthoptera, Homoptera, Dermaptera e
Lepidoptera. Dentre os dípteros, foi possível observar indivíduos de 21 famílias, incluindo Psychodidae e Mycetophilidae, que
tem acentuada ação predatória, mesmo sobre estádios larvais mais avançados do vetor. Não foi capturado nenhum
flebotomíneo, entretanto o risco de transmissão de leishmaniose em ambos os locais não deve ser ignorado. Achados do
estudo mostraram que as características ambientais dos municípios estudados são parecidas com as descritas na literatura.
Ademais, a captura do vetor e cães reagentes aos testes oficiais para LVC, nas áreas do estudo em Lençóis Paulista, a
presença dos vetores de leishmaniose tegumentar americana (LTA) e a presença de mamíferos silvestres com titulação para
L. infantum em Botucatu, ressalta a necessidade de ações de vigilância epidemiológica desta zoonose.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é endêmica em várias regiões do estado de Pernambuco, Brasil,
representando uma das doenças parasitárias com maior magnitude em termos de internação e
letalidade. Em três anos (2015 a 2017) foram confirmados 475 com 319 (67%) internações e 52(10,9)
óbitos. Casos graves que apresentam maior vulnerabilidade como crianças < 03 anos, idosos > 65
anos ou portadores de outras doenças graves como HIV, cardiopatias e doenças renais é
recomendado o uso de Anfotericina B Lipossomal (Anfo.BL). Descrever as características clínicas e
demográficas dos pacientes com LV, tratados com Anfo.BL entre 2015 e 2017 em Pernambuco.Tratase de um estudo quantitativo, descritivo transversal que utilizou informações disponíveis no DATASUS
e dados dos Formulários de Solicitação de Anfo.BL (plataforma FormSUS) do estado de Pernambuco.
Entre os casos de LV internados, 291(91,2%) foram tratados com Anfo.BL, a maioria 180 (61,5%) do
sexo masculino na faixa etária entre 40 a 59 anos, só 55 (19,5%) eram das faixas etárias extremas
indicadas. Apenas 18 (6,1%) dos casos eram co-infectados HIV/LV e 110 (37,8%) não apresentavam
outras doenças associadas. Durante a internação 189 (65%) dos casos apresentaram sinais de
gravidade como fenômenos hemorrágicos, icterícia, edema ou insuficiência hepática. Verificou-se
também que 38 (13,7%) dos casos utilizaram a dosagem de 4mg/kg/dia (19 ampolas) de Anfo.BL.
Observa-se no período analisado que a maioria dos casos tratados com Anfo.BL não atende os
critérios do Ministério da Saúde com relação à faixa etária e co-morbidades. Contudo, percebeu-se
que um elevado percentual dos casos apresentou complicações clínicas durante a internação o que
levou possivelmente à decisão clínica pelo uso da Anfo.BL. Numa parte considerável dos casos
tratados, a média de doses prescritas de Anfo.BL diverge do recomendado que é de 3mg/Kg/dia (21
ampolas) por paciente.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) ocorre prioritariamente em regiões que apresentam vulnerabilidade
socioeconômica, sanitária e ambiental. Em Pernambuco, esta zoonose negligenciada tem se
expandido geograficamente e em magnitude e os esforços para o enfrentamento não tem sido
suficiente para conter este avanço. Este trabalho tem por objetivo descrever o perfil epidemiológico
dos casos humanos de LV, no período de 2006 a 2015 no Estado de Pernambuco. Foi realizado um
estudo descritivo, transversal e quantitativo, com coleta de dados secundários dos Sistemas de
Informação em Saúde. Observou-se no período que Pernambuco apresentou 2,42% dos casos do
país, onde 49,61% concentraram-se nas macrorregiões do Vale do São Francisco e Araripe. O
percentual de municípios que havia notificado casos no começo do período elevou-se de 21,08% (n =
39) para 43,78% (n =81) no final do período. A LV acometeu prioritariamente o sexo masculino,
indivíduos de cor parda, a faixa etária entre 1 e 4 anos e indivíduos com escolaridade de 1ª à 4ª série
incompleto. A coinfecção com o vírus HIV ocorreu em 5,6% dos casos. A incidência foi de 9,7 casos
por 100.000 habitantes e a letalidade de 12,34%. Portanto, esta enfermidade tem demonstrado
preocupante expansão e evolução, além de alta letalidade no estado de Pernambuco. Sendo este o
único estudo deste tipo na última década, ficou evidente que apesar dos esforços para conter esta
doença, foi mantido comportamento semelhante ao descrito em estudos anteriores. Com isto,
sugerimos reavaliar as atuais ações de prevenção e controle no estado.
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Resumo
O genoma de Leishmania spp contém mais de oito mil genes que codificam proteínas, dos quais mais da metade são genes hipotéticos.
Apesar disso, existem poucos dados sobre proteínas hipotéticas e suas funções biológicas, sendo indispensáveis estudos para sua
identificação e caracterização. Estudos anteriores do nosso grupo, utilizando abordagem proteômica, mostraram que algumas proteínas
hipotéticas são mais abundantes em cepas virulentas da espécie Leishmania infantum, quando comparadas com cepas de menor
virulência. O objetivo deste trabalho foi caracterizar uma proteína de função desconhecida, LmxM.36.6760, selecionada e identificada
em um trabalho anterior como um possível fator de virulência em L. infantum. As análises de bioinformática utilizando bancos de dados
como NCBI, ProtParam, UniProtKB e Expasy (este é uma plataforma com vários softwares de análises) indicaram que LmxM.36.6760 é
uma proteína de membrana. As predições não indicaram a presença de peptídeo sinal, hélice transmembrana, acetilação ou âncora
GPI. Ensaios de Microscopia Confocal, confirmaram a predição de localização celular, revelando que a proteína LmxM.36.6760 está
localizada na membrana do parasito nas diferentes espécies analisadas L. amazonensis, L. braziliensis e L. infantum.. Nossos
resultados são promissores, principalmente em relação à localização na membrana dos parasitos, sugerindo que a proteína
LmxM.36.6760 possa ter papel relevante na interação entre o parasito e célula hospedeira, conferindo uma maior virulência ao
microorganismo.
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Resumo
Introdução: testes sorológicos são amplamente utilizados para o diagnóstico da LV. O DAT (Direct Agglutination Test) tem
sido recomendado como teste sorológico complementar ao teste rápido rK39 para o diagnóstico da LV. Nesse contexto, foi
desenvolvido no laboratório do Grupo de Pesquisa Clínica e Políticas Públicas em Doenças Infecciosas e Parasitárias, do
Instituto René Rachou, um teste de aglutinação direta para detecção de anticorpos contra promastigotas de Leishmania
(Leishmania) infantum, denominado DAT-LPC. Objetivo: esse trabalho teve como objetivo caracterizar os tipos e isotipos de
anticorpos, responsáveis pela aglutinação no DAT-LPC. Desenho do Estudo: inicialmente, foi realizado um experimento
piloto usando a técnica de Dot-blotting, com antígeno ressuspendido do DAT-LPC, para confirmação da presença dos
anticorpos aglutinantes em amostras de soro de pacientes portadores de LV. Em seguida, um número maior de amostras de
soro, positivas e negativas para LV, foram submetidas ao ensaio imunoenzimático de ELISA, usando o antígeno do DAT-LPC
como substrato antigênico. O padrão de reconhecimento dos anticorpos aglutinantes foi analisado por meio da reação de
imunofluorescência indireta. Métodos: após padronização, o ensaio imunoenzimático de ELISA, para detecção de IgM, IgG
total, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 anti-L. infantum, foi aplicado em 36 amostras de soro de pacientes com LV (Grupo LV) e 15
amostras de soro de indivíduos saudáveis (Grupo Controle). A reação de imunofluorescência indireta (RIFI) foi realizada para
detecção de IgG total e IgG1 anti-L. infantum. Resultados: das 36 amostras positivas que foram ensaiadas, 41%
apresentaram anticorpos IgM, 100% anticorpos IgG total e IgG1, 52% anticorpos IgG2, 77% IgG3 e 30% anticorpos IgG4
aglutinantes. Todas as amostras do Grupo Controle foram negativas para a detecção de anticorpos IgM, IgG total e isotipos de
IgG. O padrão de reconhecimento pela RIFI, detectados por anticorpos anti-IgG total ou anti-IgG1 conjugado com
fluoresceína, foi basicamente periférico, sem marcação específica. Discussão e Conclusão: os resultados obtidos nesse
trabalho revelaram que os anticorpos detectados no DAT-LPC são do tipo IgG e subtipo IgG1, sendo, este último, o principal
responsável pela aglutinação do antígeno. Serão necessários estudos para melhor elucidar se a presença de anticorpos IgM
correlaciona com a fase aguda da LV.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma patologia infecciosa crônica, negligenciada, frequentemente, podendo levar ao óbito na ausência de
tratamento. É uma doença negligenciada no mundo, inclusive no Brasil, e o Estado do Ceará se destaca por ser endêmico para a
doença. O presente trabalho teve como objetivo analisar os casos notificados de LV no Estado do Ceará, nos anos de 2013 a 2017,
visando avaliar a zona residencial e o nível de escolaridade dos pacientes. Foi realizado um estudo retrospectivo, descritivo e
quantitativo, em que os dados foram obtidos a partir dos registros de casos de LV notificados no estado ao longo dos referidos anos,
com registro no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os critérios de avaliação considerados foram: residir no
Estado do Ceará, nível de escolaridade dos pacientes e zona residencial dos mesmos. A população estudada neste trabalho
correspondeu a um total de 2.362 casos de LV, notificados em 184 municípios cearenses no período de 2013 a 2017. As localizações
das ocorrências se deram com 1.666 casos na zona urbana, 618 na zona rural, 25 na área periurbana e 53 com a localização ignorada.
Os municípios onde se verificaram os maiores números de casos foram Fortaleza (1.105), Sobral (395), Barbalha (153), Juazeiro do
Norte (70), Crato (67), Itapipoca (39) e Iguatú (28), e os demais munícipios notificados apresentam variação de 1 a 20 casos. Os
referidos municípios citados, anteriormente, também se destacaram por possuírem um maior número de habitantes quando comparados
aos demais. Esses achados corroboram com os resultados encontrados na literatura, onde se relata que alguns dos fatores
predisponentes à LV são os baixos níveis socioeconômicos e índice de escolaridade, assim sugerindo o alto índice na zona urbana. Ao
analisar a variável grau de instrução dos portadores da doença, os resultados revelaram uma predominância de casos naqueles com
ensino fundamental maior incompleto (6º ao 9º Ano) com 183 casos, seguidos pelo ensino fundamental menor incompleto (1º ao 5º Ano)
com 167 casos e pelos portadores com ensino médio completo com 86 casos. Este estudo, novamente, atesta o que é observado na
literatura, onde a LV se caracteriza como uma doença negligenciada, ocorrendo em maiores proporções nas áreas urbanas, devido o
processo de urbanização atingindo pessoas com nível de escolaridade mais baixo.
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Resumo

Leishmanioses são doenças parasitárias negligenciadas que afetam milhões de pessoas ao redor do
mundo, sendo endêmicas no Brasil. A forma mais grave é conhecida como leishmaniose visceral (LV),
causada pela espécie Leishmania chagasi. O severo comprometimento de órgãos como baço, fígado
e medula óssea atrelado ao tratamento limitado à fármacos de elevada toxicidade, uso parenteral e
prolongado gera sérios riscos à saúde, além de induzir resistência parasitária. Uma estratégia para o
aprimoramento da terapia contra a LV é o desenvolvimento de fármacos através da síntese química.
Desse modo, o objetivo deste trabalho foi investigar a citotoxicidade e efeito leishmanicida in vitro de
derivados de 1,4-naftoquinonas inéditos. A citotoxicidade dos derivados foi avaliada em macrófagos
da linhagem J774.A1 através do ensaio de MTT e o efeito leishmanicida em culturas de promastigotas
livres (formas infectantes) e de macrófagos infectados com L. chagasi através da taxa de infecção
desses macrófagos e do número de formas amastigotas (intracelulares). As análises foram feitas em
microscópio óptico e o tratamento estatístico através do programa GraphPad Prism. Os derivados
J3Br, J4Br e J02.3 não apresentaram toxicidade, J3 e J4 toxicidade abaixo de 50% e J6, J6Br, J01.3 e
J03.3 acima de 50%Todos os derivados apresentaram atividade contra promastigotas de L. chagasi.
Foi observada atividade acima de 50% para J3 (58,3 ± 6,8% com CI50 27,8 ± 1,1 µM), J4 (89,6 ± 4,1%
com CI50 20,0 ± 4,8 µM), J6Br (58,3 ± 8,3% com CI50 89,5 ± 10,3 µM), J01.3 (100% com CI50 7,3 ±
0,5 µM) e J03.3 (89,5 ± 4,1% com CI50 8,1 ± 0,3 µM). Com exceção de J01.3, todos os derivados

apresentaram atividade leishmanicida contra amastigotas de L. chagasi na concentração de 10 µM.
Os derivados mostraram-se moléculas promissoras quanto a atividade leishmanicida.
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Resumo
Apesar da redução global nas taxas de AIDS, os casos de co-infecção por Leishmaniose Visceral (LV) e HIV aumentaram em
todo o mundo. Desse modo, este estudo investigou a prevalência de HIV e fatores associados em pacientes infectados com
LV em Sergipe, Nordeste do Brasil. Para tanto, foi realizado um estudo de base populacional referente a todos os casos de LV
e HIV notificados em Sergipe entre 1999 e 2015. As informações foram recuperadas do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir desses dados, foi calculado o
coeficiente de detecção de LV e a proporção de co-infecção por LV-HIV em cada ano. Em seguida, foram examinados os
fatores associados à co-infecção por LV-HIV, e comparou-se os resultados adversos e óbitos entre os pacientes com LV com
e sem HIV. Foram estudados 917 pacientes, nos quais foram detectados 41 (4,5%) casos de co-infecção LV-HIV. Houve
predomínio de pacientes com baixa escolaridade (543/59,2%). Os homens foram mais propensos a ter co-infecção por LVHIV. Pacientes com co-infecção LV-HIV foram mais propensos a ter perda de peso (34/41 vs 637/876; P= 0,008), tosse (28/41
vs 478/876; P= 0,006), falha ou abandono do tratamento ou perda seguimento (19/41 vs 198/876; P <0,001) e morte (10/41 vs
32/875; P= 0,009) do que pacientes com LV não infectados pelo HIV. Assim, conclui-se que a prevalência de casos coinfectados com LV e HIV foi alta em Sergipe e a sobreposição prejudica a evolução clínica dos pacientes. Exames
sistemáticos para ambas as infecções poderiam ajudar no diagnóstico precoce de co-infecções e melhorar o prognóstico
desses pacientes.
Palavras-chave: Co-infecção; Epidemiologia; Fatores de risco; HIV; Leishmaniose visceral.
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Resumo

A leishmaniose visceral é uma infecção causada pelo complexo Leishmania donovani que se traduz
principalmente em repercussões ao sistema hematopoético e sistêmicas sobretudo quando associada
ao HIV. Consta entre as doenças tropicais negligenciadas, causando cerca de 300 óbitos anuais no
Brasil. Além do HIV, várias outras coinfecções podem se associar à leishmaniose, dificultando o
diagnóstico e controle. Diante disso, o presente relato de caso apresenta um paciente com a patologia
referida acima em coinfecção com Hanseníase, outra doença tropical. B.G.D.M. sexo masculino, 59
anos, natural de Serra Talhada-PE, com história de visitas frequentes à zona rural, procura serviço de
emergência com queixa de febre há 60 dias com calafrios e sudorese. Alega dor em hipocôndrio
direito, náuseas e tontura, além de perda ponderal de 17 kg no mesmo período. Além disso, o
paciente possui um histórico de quimioterapia para hanseníase multibacilar há 9 meses. Ao exame
físico, apresenta-se em estado geral regular, hipocorado (++/4+), ictérico (++/4+), com máculas
hipocrômicas em membros superiores, placas eritematosas em tronco, dorso e membros inferiores,

com sensibilidade tátil, térmica e dolorosa preservadas e edema perimaleolar bilateral. Abdome
doloroso à palpação, com fígado palpável a 4 poupas digitais do RCD e baço palpável a 6 poupas
digitais de RCE. Hemograma evidenciou pancitopenia, enquanto pesquisas bioquímicas mostraram
AST igual a 94,00U/l, ALT igual a 68,00 U/l, fosfatase alcalina igual a 469,00 U/l, clearance de
creatinina igual a 62,2mL/min/1,73m² e proteína C reativa reagente, evidenciando lesão hepática e
disfunção hematopoética. Tomografia de abdome mostrou baço aumentado. Haja vista o quadro
clínico, foi solicitado teste rápido por imunocromatografia para leishmaniose visceral, que se mostrou
reagente. Sorologia para HIV não reagente. Com diagnóstico de Leishmaniose visceral, o paciente
seguiu internado até melhora do quadro geral, medicado com anfotericina B lipossomal e mantendose em tratamento para hanseníase. Após 2 meses internado, o paciente recebeu alta melhorado,
dando seguimento ambulatorial aos quadros apresentados. A leishmaniose e a hanseníase são,
portanto, duas patologias tropicais amplas no Brasil, e sua ocorrência indica que há necessidade
intervenções mais efetivas no rastreio e controle das mesmas. A coinfecção de ambas torna evidente
a fragilidade da população brasileira a tais patógenos, servindo de alarme para os órgãos de saúde.
Palavras-chaves: Coinfecção, Hanseníase, Leishmaniose
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Resumo

A Leishmaniose é uma doença infeciosa presente em 75 países. O Brasil está entre os seis países
que representam mais de 90% dos casos no mundo. A coinfecção por HIV é um dos fatores de risco
de morte por Leishmaniose. As recentes alterações dos padrões de distribuição da AIDS e da LV,
como o deslocamento da infeção pelo HIV para áreas rurais e a urbanização da LV associada ao
aumento de casos de LV na faixa etária de 20 a 49 anos, são fatores associados com um risco
aumentado da população apresentar ambas as infeções. O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil
epidemiologico dos pacientes coinfetados, bem como os motivos de uma maior taxa de letalidade
nesse grupo. Foi feito uma pesquisa na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, com os
descritores “Leishmaniose”e“HIV” Foram incluídos artigos completos e disponíveis, publicados nos
últimos cinco anos, nos idiomas inglês e português. Foram encontrados 14 artigos dos quais 6
atenderam aos critérios de inclusão. Os artigos reportaram que a coinfecção Leishmaniose/HIV tem
maior prevalência em adultos, do sexo masculino, negros, residentes de área urbana e com baixo
nível de escolaridade. Nos indivíduos com coinfecção foram registrados sangramento e infeções
bacterianas além das manifestações clínicas clássicas. As causas de morte por coinfecção estão
principalmente relacionados com infeções oportunistas e complicações terapêuticas, sendo a taxa de
letalidade três vezes maior que os não co-infetados. A maior ocorrência e letalidade da LV entre os
indivíduos com baixa escolaridade evidenciam a vulnerabilidade socioeconômica, mostrando que a
falta de escolaridade pode influenciar o conhecimento em saúde e as práticas voltadas à prevenção. É
necessário implementar políticas eficientes que permitam a detecção precoce e o tratamento da
infecção pelo HIV, antes do desenvolvimento da LV, para evitar casos sintomáticos de coinfecção.
Uma vez que a coinfecção sintomática por LV / HIV esteja presente, seria essencial manter centros de
referência com alta capacidade clínica e tecnológica para oferecer cuidados adequados, incluindo
medicamentos eficazes e menos tóxicos, e acompanhamento para alcançar uma menor taxa de
letalidade.
Palavras-chaves: Coinfecção, HIV, Leishmaniose
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Resumo
A Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgou que a coinfecção entre a Leishmaniose Visceral e o vírus HIV (LV-HIV) é endêmica
em 35 países, com maior gravidade nos países tropicais, como a Etiópia e o Brasil. Esses casos são extremamente prejudiciais e letais
aos portadores, além de dificultar o diagnóstico da doença. O trabalho de pesquisa teve por objetivo analisar as comorbidades da
coinfecção de portadores do vírus HIV e da Leishmaniose Visceral. Realizou-se um estudo de revisão sistemática utilizando as bases de
dados PUBMED e Sciello, com os descritores “Leishmaniose Visceral” (DeCS), “HIV” (DeCS) e “Comorbidades” (DeCS), no período de2007 até 2018. Foram selecionados 60 artigos completos, dos quais 16 atendiam aos critérios de inclusão do estudo. No Brasil, 10% dos
portadores do vírus HIV são diagnosticados com Leishmaniose Visceral, apresentando uma taxa de mortalidade de aproximadamente
25%. Este fato ocorre quando existe uma infecção associada com a Tuberculose (TB), que muitas vezes não é diagnosticada,
favorecendo o aumentando do risco de transmissão nosocomial e de morte do portador. Além disso, a falta de tratamento adequado e
precoce, relacionada ao difícil diagnóstico, pode desencadear patologias nos pacientes coinfectados, tendo em vista que a prioridade de
diagnóstico e tratamento das infecções oportunistas mais comuns. Essa conduta empírica, geralmente, não tem testes para comprovar a
suposição, desencadeando um tratamento farmacológico equivocado. Isso ocorre com a utilização tardia do Glucantime e Anfotericina B
que causam pancreatite e insuficiência renal, respectivamente, pois, pela urgência, a dose administrada pode ser pouco tolerada pelo
paciente. Outro fator é a imunossupressão exacerbada causada pela patogenicidade do vírus e do parasito, acentuando a
sintomatologia severa das duas doenças. Esse mecanismo de patogenicidade dos invasores pode desencadear o desenvolvimento da
AIDS em soropositivos e o aparecimento dos sintomas graves e crônicos da Leishmaniose Visceral. Ainda, considerando que o tropismo
da Leishmania pode ser modificado, constatou-se o aparecimento de sintomas atípicos da LV-HIV, sendo encontrados parasitas no trato
gastrointestinal, na mucosa oral, na pele, na pleura, no pericárdio, nos linfonodos e no trato respiratório. Os estudos revelaram que o
diagnóstico precoce dessa coinfecção é de extrema importância para a promoção de uma melhor qualidade de vida aos portadores do
vírus HIV.
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Resumo
O Sequenciamento de RNA (RNA-seq) é uma tecnologia inovadora que tem possibilitado analisar transcriptomas com acurácia e
robustez. Algumas espécies de Leishmania, os agentes causadores das leishmanioses, têm sido analisadas utilizando RNA-seq,
entretanto, a maioria destas análises tem sido baseadas em estratégias de montagem por referência, o que pode limitar ou enviesar o
resultado a depender da qualidade do genoma de referência utilizado. Na ausência de um genoma de referência bem anotado, dados de
RNA-seq podem ser montados de novo utilizando softwares de bioinformática. Com o objetivo de padronizar estratégias para montagem
de novo de RNA-seq de Leishmania, nós comparamos seis softwares montadores e cinco pipelines de pré-processamento de dados
para analisar o RNA-seq da Leishmania infantum (cepa Teresina), o principal agente causador da leishmaniose visceral no Novo Mundo.
Transcritos montados com comprimento >500 e >1000 pb, cobertura do bando de dados, isoforma 95%-montada e porcentagem de
reads utilizados para a montagem (%RUM) foram escolhidos como critérios para avaliação. Em relação ao comprimento dos transcritos
montados, cobertura do banco de dados e isoforma 95%-montada, o pipeline zero (P0) mostrou os melhores resultados. Em relação aos
montadores, rnaSPAdes mostrou os melhores resultados para cobertura do banco de dados e isoforma 95%-montada, enquanto que
IDBA-tran se sobressaiu em relação aos transcritos montados >500 e 1000 pb. No critério %RUM, o montador Trinity foi o melhor.
Nossas análises servirão de base para futuros estudos, auxiliando usuários inexperientes a escolher qual melhor software de montagem
e qual melhor estratégia de pré-processamento de dados de RNA-seq de acordo com seus próprios objetivos.
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Resumo

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma antropozoonose causada por diferentes espécies
de protozoário do gênero Leishmania, que causam lesões na pele e/ou mucosas de vias
aerodigestivas superiores de humanos e outros mamíferos. O diagnóstico definitivo de LTA é baseado
em exames laboratoriais que detectam o parasito na lesão, o que muitas vezes é difícil pela baixa
carga parasitária. Nesse contexto, a técnica de hibridização in situ (HIS) tem se mostrado promissora,
detectando espécies de Leishmania em tecidos. Este estudo objetiva comparar as técnicas de
hibridização in situ usando sonda genérica, histopatologia e imuno-histoquímica para diagnóstico de
leishmaniose tegumentar americana humana em amostras de pele. Foram selecionadas 50 amostras
de biopsia de pele obtidas de pacientes atendidos no Instituto Nacional de Infectologia Evandro
Chagas (INI), Fiocruz, no período de 2000 a 2005, nos quais foi possível o diagnóstico de LTA por
isolamento em cultura e caracterização de Leishmania braziliensis. As amostras foram fixadas em
formol, incluídas em parafina e examinadas pelas técnicas de HIS usando sonda genérica para
Leishmania, imuno-histoquímica (IHQ) e histopatologia, para avaliação da sensibilidade dos três
métodos, utilizando a cultura parasitológica como padrão ouro. Para avaliação de reações cruzadas
pelas técnicas de HIS e IHQ, foram também incluídas amostras adicionais de três pacientes com
diagnóstico de micoses cutâneas causadas por Sporothrix spp., Candida albicans e Histoplasma
capsulatum. As sensibilidades das técnicas de IHQ, HIS e histopatologia na detecção de formas
amastigotas foram de 66%, 54% e 50%, respectivamente. A técnica de HIS não apresentou
hibridização cruzada com antígenos fungícos, enquanto a IHQ apresentou reação cruzada com todas
as espécies de fungos aqui estudadas. A técnica de HIS apresentou boa sensibilidade na detecção de
formas amastigotas e ausência de reação cruzada com espécies de fungo, de modo que o seu
emprego é recomendado na rotina diagnóstica do Serviço de Anatomia Patológica do INI, Fiocruz.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é uma doença causada por um protozoário e transmitida pela picada de um mosquito do gênero Lutzomyia,
com graves repercussões para o organismo se não diagnosticada e tratada precocemente. Visando avaliar o conhecimento dos
estudantes de Medicina da região Norte do Ceará, área endêmica para LV, foram aplicados questionários com 169 estudantes de
medicina do 1º ao 7º semestre, do Campus Sobral da Universidade Federal do Ceará. As perguntas avaliavam o conhecimento destes
sobre a LV, quanto a informações como agente etiológico, vias de disseminação, métodos de diagnóstico e tratamento. Foram utilizados
o Google Forms e o Microsoft Excel para organização de dados e geração de tabelas. Trata-se de um estudo transversal, analítico e
quantitativo. Dos 169 avaliados, 76 (44,98%) eram mulheres e 93 (55,02%) eram homens. As médias de acertos por questão dos
estudantes do 1º, 2º, 3º e 4º anos do curso corresponderam, respectivamente , a 40,9%; 51,4%; 52,3% e 54,3%. Além disso, observouse que a questão que obteve um maior número de erros foi respondida corretamente por apenas 43% dos participantes da pesquisa, e
aborda os métodos diagnósticos para LV. Com base nos dados apresentados, percebe-se que houve um aumento significativo na média
de acertos por questão entre os estudantes do 1º e do 2º ano. Além disso, observou-se que, apesar de o desempenho dos alunos
avaliados acerca deste conteúdo ter sido crescente no decorrer dos anos, a média de acertos dos anos seguinte se manteve muito

semelhante e correspondeu a praticamente metade do questionário. Dessa forma, uma das possíveis explicações para o aumento
significativo de acertos do 1º para o 2º ano do curso foi a disciplina de Parasitologia, ministrada a partir do 2° ano. Além disso, a melhora
no resultado dos alunos nos anos subsequentes ocorreu, provavelmente, devido ao maior contato com os casos clínicos de LV, visto que
os estudantes de semestres mais avançados possuem uma maior atuação prática. Entretanto, em virtude de a área ser endêmica para
essa enfermidade, um total de acertos menor que 60% por questão é preocupante, visto que, futuramente, os estudantes deverão
conduzir de maneira adequada muitos desses casos. Logo, é necessária uma maior ênfase no diagnóstico clínico dessa parasitose no
ensino da UFC, a fim de que todos os procedimentos cabíveis sejam realizados rapidamente e de que os sintomas não se agravem.
Palavras-chave:Diagnóstico; Estudantes; Leishmaniose visceral
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Resumo
Com alta incidência anual nas Américas e destaque para o Brasil, a leishmaniose visceral humana (LVH) é uma zoonose de
difícil controle e ampla distribuição. O enfrentamento desta doença parte, principalmente, do fortalecimento da assistência e
vigilância dos casos e neste contexto, o profissional inserido na atenção primária a saúde torna-se fundamental na detecção
oportuna e atenção adequada dos casos. Este trabalho teve o objetivo de avaliar o grau de conhecimento sobre a LVH dos
profissionais de unidades básicas de saúde do município de Caruaru, uma das principais regiões endêmicas do Estado de
Pernambuco, também importante no cenário nacional. Sendo também um estudo inédito, pode servir como modelo para ser
reproduzido em condições semelhantes. Objetivou-se justificar a necessidade de atender as demandas destes profissionais
para fortalecer a rede assistencial, bem como capacitação na área. Para tal, foi realizada aplicação de questionários com
médicos e enfermeiros das unidades que apresentaram casos e/ou óbitos entre os anos de 2006 e 2015, representando
42,19% das unidades básicas de saúde do município. Dos profissionais entrevistados, 60,98% afirmaram que seu município
não era endêmico para LVH, 58,54% disseram que encaminhariam um caso para outra unidade, 24,4% apontaram a
eliminação de barbeiros, caramujos, escorpiões, ratos e focos de água parada como principais medidas de controle da
doença e 56,08% dos profissionais afirmaram não ter condições de detectar um caso em tempo oportuno devido à ausência
de equipe capacitada. Com isso, foi constatado um desconhecimento e despreparo generalizado quanto aos aspectos
etiológicos, epidemiológicos, assistenciais e da vigilância deste agravo. O conhecimento sobre esta doença é considerado
fator de proteção e capaz de diminuir o risco de sua ocorrência. Por isso, ressalta-se a necessidade de manter, rever e
reestruturar as medidas de controle e prevenção já conhecidas e executadas. Todavia é necessário fortalecer um âmbito
valioso e fundamental no enfrentamento à doença, o da educação em saúde, voltando-se principalmente para os profissionais
da atenção primária que ainda é a principal porta de acolhimento dos indivíduos doentes. Estes são fundamentais para
diminuir a morbimortalidade de LV humana, como elo da cadeia de transmissão, mas também como perpetuadores de
informações sobre o agravo a fim de preveni-lo através de atitudes.
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Resumo
No Paraguai, a leishmaniose visceral (LV) é causada pela espécie Leishmania infantum (chagasi), sendo o agente transmissor a
Lutzomyia longipalpis e seu principal reservatório o cão doméstico. A incidência em 2015 foi de 2,36 casos por 100.000 habitantes, o
que coloca ao Paraguai entre os países em expansão para a LV. Para o sucesso de programas de prevenção e controle de qualquer
doença, um dos requisitos é a participação da comunidade. É de importância conhecer os conhecimentos, atitudes e práticas (CAP) da
população para entender sua relação com a doença. O objetivo deste trabalho foi caracterizar os conhecimentos, atitudes e práticas
relacionadas com a LV dos moradores de áreas urbanas, semi-urbanas e rurais, localizadas entre os quilômetros 13 e 18 Acaray, de
Minga Guazú, Alto Paraná em 2017. O desenho foi observacional, descritivo, transversal e prospectivo. A área de estudo foi dividida em

quadrantes de 400x400 metros. A população de interesse foi a dos representantes das moradias localizadas na área de estudo. A
amostragem foi feita por conveniência escolhendo uma moradia em cada quadrante. Foi aplicado um questionário contendo perguntas
sobre os CAP a um representante de cada moradia. Participaram 96 representantes, com idade média de 40 anos, 80,2% (n=77) do
sexo feminino, 65% (n=62) com menos de 12 anos de estudo. 79% (n=76) das casas tinham cães, totalizando 145 cães. 74% (n=71)
tinham conhecimento insuficiente sobre a LV, 99% (n=95) tinham atitudes favoráveis, e 63% (n=60) tinham práticas desfavoráveis. O
conhecimento sobre a leishmaniose visceral, seu modo de transmissão e seus sintomas são deficientes; no entanto, constatou-se que
há uma predisposição positiva em relação aos cuidados e às práticas de prevenção relacionadas. Com base nos resultados deste
estudo, podem-se propor atividades de educação e conscientização sobre a leishmaniose visceral, a fim de obter melhores resultados
em relação às práticas de prevenção e promoção da saúde.
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Resumo

As leishmanioses são doenças negligenciadas, que prevalecem em condições de pobreza,
contribuindo para a manutenção do quadro de desigualdades sociais, onde o Brasil é considerado o
país de maior prevalência destes agravos nas Américas. Os Manuais de Vigilância e Controle das
Leishmanioses do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americada de Saúdepreconizam como
medida de controle vetorial, atividades de educação em saúde, no sentido de trabalhar a promoção da
saúde e prevenção contra os processos locais de produção das Leishmanioses. Neste sentido o
Laboratório de Referência Nacional em Vigilância Entomológica, Taxonomia e Ecologia de Vetores das
Leishmanioses desenvolve metodologias educativas na prevenção das leishmanioses, desde 2006.
Em escolas públicas do ensino fundamental, localizadas em áreas de transmissão de leishmaniose
tegumentar e visceral, foram realizadas oficinas com atividades lúdicas e palestras tendo como
público alvo educadores e alunos, buscando a articulação da teoria e prática na construção do
conhecimento. Também foi elaborado um guia ilustrado de proteção coletiva com uso de tecnologia
social de baixo custo, além de folhetos ilustrativos. Nas práticas educativas percebeu-se o interesse
dos professores, e alunos, durante as sensibilizações através de discussões, onde foram estimulados
a sintetizar o conhecimento adquirido na construção de “nuvens de palavras”, e desenhos. Os
professores foram convidados a produzir um mural temático para exposição na escola. A interação
dos alunos com os instrutores ocorreu por meio de perguntas diversas sobre o tema e participação
nas atividades lúdicas, e os professores responderam o questionário de avaliação final. O guia é um
produto replicáveis para transferência dos conhecimentos contendo soluções participativas. As
oficinas, o guia ilustrado com uso de tecnologia social e folhetos, podem contribuir para o
enfrentamento das Leishmanioses, como ferramentas para a promoção da saúde, dirigidas as ações
de vigilância e controle destes agravos no âmbito do Sistema Único de Saúde.
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Resumo
A leishmaniose visceral é uma antropozoonose em crescente expansão no Brasil, constituindo um importante problema de
saúde pública. A enfermidade é causada pela Leishmania infantum, transmitida pelo flebotomíneo Lutzomyia
longipalpis, sendo o cão (Canis lupus familiaris) o principal reservatório doméstico. A prevalência da infecção canina é um
importante indicativo de risco para a ocorrência da leishmaniose visceral humana. O objetivo desta pesquisa foi estimar a
prevalência da leishmaniose visceral canina (LVC) no município de Santa Luzia, semiárido paraibano, e identificar as
diferenças nos fatores de risco relacionados a sua ocorrência nas zonas urbana e rural. Nos anos de 2015 e 2016, coletou-se
779 amostras de sangue de cães. A prevalência foi determinada através de três técnicas sorológicas, considerando positivas
as amostras que reagiram em pelo menos duas. Os fatores de risco foram determinados por meio de análises uni e
multivariada das respostas dos proprietários ao questionário epidemiológico. Verificou-se elevada prevalência da leishmaniose
visceral canina e a sua ampla distribuição no município de Santa Luzia: a prevalência de anticorpos antiLeishmania infantum foi de 15% (117/779), sendo maior na zona urbana (15,2%) do que na rural (13,6%). O bairro que
apresentou maior prevalência foi o Frei Damião com 26,4% (33/125), tendo os cães que residiam nessa localidade maior risco
de contrair a LVC (OR 1,245; p=0,007). Outros fatores de risco encontrados foram a criação semidomiciliar (OR 1,798;
p=0,025), para a zona urbana, e o uso do cão para caça (OR 18,505; p=0,016), contato dos cães com bovinos (OR 17,298;
p=0,022) e ambiente (terra/cimento) onde o cão é criado (OR 4,802; p=0,024), para a zona rural. Esse tipo de estudo aponta
aos órgãos públicos e à população práticas que aumentam o risco para o surgimento da LVC e orienta ações necessárias ao
controle dessa endemia. Diferenças epidemiológicas entre as zonas urbana e rural puderam ser observadas demonstrando a
necessidade de medidas de controle mais adequadas para cada localidade e comprovando o processo de urbanização dessa
enfermidade.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose causada pelo parasito do gênero Leishmania. Está presente em países de clima
tropical, sendo endêmica no Brasil, inclusive na região do submédio São Francisco. Clinicamente pode se manifestar com
síndromes graves, destacando-se hepatite, síndrome hemofagocítica / síndrome hiperinflamatória e falência medular.
Condições essas com elevado risco de morte. O objetivo do presente estudo foi correlacionar a carga parasitária com
variáveis clínico-laboratoriais preditoras de gravidade. Trata-se de um estudo transversal analítico. Foram incluídos pacientes
com LV internados em dois hospitais de referência nos municípios de Petrolina-PE e Juazeiro-BA. Variáveis clínicas e
laboratoriais foram obtidas através de análise de prontuário. A carga parasitária foi determinada através de análise citológica
direta do aspirado de medula óssea e mensurada em uma escala de 0 a 6+, onde: 0 (ausência de leishmanias); 1+ (1 a 5
leishmanias em 100 campos de grande aumento (CGA)); 2+ (5 a 10 leishmanias em 100 CGA); 3+ (10 a 20 leishmanias em
100 CGA); 4+ (mais de 20 Leishmanias em 100 CGA); 5+ (presença de leishmanias em mais da metade dos CGA) e 6+
(presença de leishmanias em todos os CGA). Os testes de correlação de Pearson ou Spearman foram utilizados, quando
apropriados, para verificar associação entre a carga parasitária e as variáveis clínicas e laboratoriais. Um total de 16
pacientes foram incluídos no período de julho/2017 a maio/2018. Observou-se uma correlação significativa da carga
parasitária com o tamanho do baço e do fígado (p=0,012 e p=0,028, respectivamente), como também com dados
laboratoriais, elevação de transaminases, ALT (p=0,016), AST (p=0,038), ferritina (p=0,024) e leucopenia (p=0,019).
Observou-se que a carga parasitária está significativamente relacionada com parâmetros classicamente preditivos de
gravidade na LV. Carga parasitárias elevada, portanto, podem estar implicadas diretamente na fisiopatogênese das principais
complicações da LV, como a hepatite, observada com a elevação das transaminases, a resposta inflamatória exacerbada,
vista indiretamente pela hiperferritinemia e a falência medular, flagrada pela leucopenia. Tal achado pode denotar que o
aspirado de medula óssea, além de ser indicado para o diagnóstico, pode também ter implicações prognósticas uma vez que
a quantificação parasitária se relaciona diretamente e estatisticamente com complicações.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é a forma clínica mais grave da leishmaniose, devido às frequentes complicações e potencial de
evoluir para a morte, quando não tratada. Antes reconhecida como uma endemia rural, a doença sofreu um processo de
urbanização a partir da década de 1980. A transmissão da leishmaniose visceral canina ocorre pela picada do mosquito-palha
e afeta principalmente cães, gatos e humanos. É uma doença que leva ao óbito em até 90% dos casos não tratados e, até
recentemente, cães infectados eram submetidos à eutanásia, por serem hospedeiros do vetor. Este trabalho teve o objetivo
de analisar os dados epidemiológicos dos casos de Leishmaniose Visceral Canina (LVC) ocorridos no Município de São Luís MA. A área de estudo da pesquisa foi o município de São Luís, localizado na região norte do Estado do Maranhão, com uma
população estimada em 2016 de 1.082.935 habitantes. De acordo com critérios administrativos e de planejamento da
Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), o município de São Luís é dividido em sete distritos sanitários: Centro; ItaquiBacanga; Coroadinho; Cohab; Bequimão; Tirirical e Vila Esperança. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e
quantitativo. Foi realizado a partir de levantamento de dados contabilizados e disponibilizados pela Unidade de Vigilância em
Zoonoses (UVZ) da Divisão de vetores da Superintendência de Vigilância Epidemiológica (SVES) da Secretaria Municipal de
Saúde (SEMUS) referente aos casos de leishmaniose visceral canina no período de janeiro a junho de 2017 no Município de
São Luís - MA. Para o período estudado, foram notificados 265 casos de LVC em São Luís, sendo 186 dos casos registrados
como reagentes, 68 como não reagentes e 11 como indeterminados. Observa-se que para o período pesquisado houve um
expressivo número de casos reagentes, demonstrando a gravidade da LVC e a expansão da doença para o Município de São
Luís - MA. Estudar a epidemiologia da doença possibilita aos setores responsáveis desenvolver ações de prevenção
necessitando de ações efetivas e continuas de vigilância controle da doença.
Palavras-chaves: Leishmaniose Visceral Canina, Dados Epidemiológicos, São Luís, Casos registrados , Controle da doença

DERIVADOS ESPIRO-ACRIDÍNICOS: SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE NOVOS
AGENTES ANTI-LEISHMANIA
Autores Maria José Cristiane Da Silva 1,2, Maria Do Carmo Alves de Lima 1,2
Instituição 1 FACEPE - Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco ( R. Benfica,
150 - Madalena, Recife - PE, 50720-001), 2 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco
(Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901)
Resumo

Introdução: As acridinas são uma classe de compostos heterocíclicos que apresentam importantes
propriedades biológicas e farmacêuticas devido a sua capacidade de interagir com o DNA das células
tumorais ou dos parasitas e, além disso, inibir a Topoisomerase II. Os tratamentos recomendados para
a Leishmaniose são tóxicos e praticamente insatisfatórios, sendo necessário então o desenvolvimento
de novas moléculas que tenham potenciais anti-leishmania apresentando seletividade quanto ao
parasita, e redução da toxicidade quanto ao hospedeiro. Objetivos: Síntese, caracterização,
elucidação e avaliação da interação dos novos derivados espiro-acridínicos com o DNA das formas
amastigotas e promastigotas de espécies do gênero Leishmania. Métodos: A obtenção dos derivados
espiro-acridínicos ocorre em quatro etapas reacionais. Na primeira etapa ocorre a ionização do
derivado N-acilhidrazônico, na etapa subseqüente ocorre a condensação do íon com o AC-02, e por
fim, uma desidratação conduzindo a formação do composto esperado. As faixas de fusão foram
determinadas pelo aparelho Quimis modelo Q340M. As revelações das placas foram feitas por luz
ultravioleta (254 ou 365 nm). Os RMN 1H e RMN 13C foram obtidos em espectrômetro Bruker Avance
de 400 MHz, e o tratamento dos espectros foi realizado no software MestRec 4.8.6.0. Resultados: Os
compostos apresentaram rendimentos que variaram de 24% a 86,75%. Todos os compostos tiveram
suas estruturas químicas caracterizadas e elucidadas através de técnicas espectroscópicas de RMN
de 1H, 13C; IV e EM. Através da análise do RMN de 1H foram observados singletos referentes ao
grupo NH (apresentando deslocamento variando entre 8,54 e 9,95 ppm), prótons oriundos da
formação da ligação C=N (imínico) e C=C (vinílico) que apresentaram variações de deslocamentos

8,54 a 8,55 ppm e 7,38 a 8,42 ppm, respectivamente, corroborando para a elucidação estrutural de
todos os compostos. Os compostos que interagiram com o DNA apresentaram constantes de ligação
(Kb) 105 M-1 e, quando avaliados frente à enzima Topoisomerase II mostraram diferentes graus de
inibição. Conclusão: Estes resultados sugerem que o provável mecanismo de ação dos derivados
espiro-acridínicos pode estar relacionado à formação de um complexo ternário entre composto, DNA e
Topoisomerase.
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Resumo
A leishmaniose cutânea é uma doença infecciosa, não contagiosa da pele, causada por protozoários do gênero Leishmania. No Brasil o
coeficiente de detecção de novos casos de leishmaniose em 2016 foi de 6,2/100 mil habitantes e no estado de Mato Grosso, o
coeficiente de detecção no mesmo ano foi de 50,4/100 mil. Os exames parasitológicos, exame histopatológico e a reação em cadeia de
polimerase (PCR) são de extrema importância para identificar a presença do parasita. O objetivo deste trabalho foi descrever as
carcteristicas histológicas da lesão da pele dos pacientes com leishmaniose cutânea. A detecção do parasita de Leishmania foi feita pela
técnica de PCR, identificando o gene Hsp70. Todos os pacientes (n=25) foram positivos pela técnica de PCR e apresentavam lesão
cutânea, sendo que as características histopatológicas das úlceras foram categorizadas histopatológicamente em 4 tipos: reação
exudativa celular, reação exudativa necrótica, reação exudativa granulomatosa e reação exudativa necrótico-granulomatosa. A análise
histopatológica dos fragmentos de pele com lesão do tipo reação exudativa celular (n=17) observou-se evidenciado infiltrado
histiolinfoplasmocitário, células gigantes multinucleadas e cinetoplasto do amastigota aparente. Na lesão do tipo reação exudativa
granulomatosa (n=4) foi observada a presença de granuloma organizado caracterizado por macrófagos epiteliódes e linfócitos, além de
células gigantes multinucleadas, cinetoplasto e infiltrado histiolinfoplasmocitário. Na lesão do tipo reação exudativa necróticogranulomatosa (n=1) foi observada a presença de necrose tissular bem como granuloma organizado caracterizado por macrófagos
epiteliódes e linfócitos, além de células gigantes multinucleadas, cinetoplasto e infiltrado histiolinfoplasmocitário. Na lesão do tipo reação
exudativa necrótica (n=3) observamos a presença de necrose tissular arredondada ou oval eram características, alem do infiltrado
histiolinfoplasmocitário, células gigantes multinucleadas e cinetoplasto. Em conclusão, os dados deste trabalho associados com a
literatura demonstram a importância da carcterização histopatológica da lesão evidenciando a presença do parasita. Essa análise auxilia
na definição do diagnóstico para a leishmaniose cutânea.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose negligenciada com impacto na saúde pública global. O
protozoário Leishmania infantum é transmitido aos hospedeiros vertebrados (mamíferos) através da
picada do hospedeiro invertebrado (vetor). A expansão desta doença em humanos e cães mostra
crescimento na região sul do Brasil devido a características semelhantes como ambientes, vetores e
reservatórios. O objetivo deste estudo foi confirmar a suspeita de um cão não domiciliado com LV no
município de Erval Velho, Santa Catarina. O cachorro foi encontrado na rua por acumuladores da
região, parecia ter oito anos, sem raça definida. A residência onde ele foi levado está localizada perto
de uma ave reprodutora com presença de floresta úmida nos arredores e vários animais. Os sinais

clínicos observados neste cão foram: alopecia generalizada, lesão da mucosa oral, esplenomegalia,
linfadenomegalia, lesão cutânea em nariz e boca, perda de peso e febre. Amostras de soro e sangue
total foram coletadas para diagnóstico sorológico (reação de imunofluorescência indireta - RIFI, ensaio
imunoenzimático - ELISA e TR DPP®) e moleculares (reação em cadeia da polimerase - PCR com
primer RV1, RV2), respectivamente. Os resultados obtidos foram anticorpos anti-L infantum em RIFI
(1:60), ELISA e TR DPP. Na análise molecular, foi observada a presença de DNA de L. infantum. Foi
recomendada a eutanásia deste animal e coleta de fígado, baço, linfonodo, medula óssea para
isolamento do parasito, não sendo possível isolar o agente. Com esses resultados foi possível
observar a presença de casos de LVC no Centro-Oeste de Santa Catarina. Novos estudos são
necessários para confirmar outros casos autóctones e verificar a presença do vetor na região.
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Resumo
Antígenos recombinantes inseridos em plataformas imunocromatográficas vêm sendo utilizados para facilitar o diagnóstico da
leishmaniose visceral (LV). Um dos antígenos, rK39, é utilizado em vários kits comerciais, que podem apresentar desempenho
variável. Neste estudo, comparamos o desempenho das três últimas marcas de kits adquiridos pelo Ministério da Saúde:
Kalazar Detect (Inbios), IT-Leish (Bio-Rad) e OnSite Leishmania IgG/IgM Combo (CTK Biotek). Foram testadas 150 amostras
de soro das localidades de Campo Grande/MS, Aracaju/SE, Natal/RN, Bauru/SP e São Paulo/SP, sendo 92 de pacientes com
leishmaniose visceral (com e sem infecção por HIV), 46 controles sadios e 12 controles com possibilidade de reação cruzada.
Nos controles sadios, a especificidade foi 98% (Biotek e IT-Leish) e 96% (Kalazar Detect). Nos controles de reatividade
cruzada, a especificidade foi 92% (Biotek e IT-Leish) e 83% (Kalazar Detect). Considerando todas as amostras de LV, sem
distinção de coinfecção cm HIV ou não, a sensibilidade foi 85% (Biotek), 86% (Kalazar Detect) e 89% (IT-Leish). A
sensibilidade foi menor nas amostras de Natal, 76% (Biotek), 74% (Kalazar Detect) e 79% (IT-Leish) e mais elevada nas de
Aracaju, 93% (Biotek), 93% (Kalazar Detect) e 100% (IT-Leish). Se considerarmos as amostras sem coinfecção com HIV, a
sensibilidade em Campo Grande foi 93% com os três kits; em Bauru foi 86% (Biotek) e 100% (Kalazar Detect e IT Leish), em
Natal foi 83% (Biotek), 80% (Kalazar Detect) e 87% (IT Leish). A sensibilidade foi menor nas amostras de pacientes
coinfectados (LV-HIV), em relação ao grupo não coinfectado, 54% (Biotek e IT Leish) e 64% (Kalazar Detect). Os resultados
dos coinfectados (LV-HIV) reforçam que a sensibilidade dos métodos sorológicos, nesse grupo é menor. A menor
sensibilidade das amostras dos pacientes com LV de Natal, tanto sem coinfecção, quanto sem distinção de coinfecção/HIV ou
não, apontam para a possibilidade de falha no diagnóstico nessa localidade quando se utilizam os testes rápidos para LV.
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Resumo
O conhecimento sobre a distribuição geográfica de Lutzomyia longipalpis em Pernambuco em virtude das peculiaridades que
envolve a doença e as diversas formas com que ela se apresenta, como sua dinâmica em certas regiões, mesmo apesar de
se ter em nosso estado uma carta flebotomínica consolidada, tem sistematicamente excluído áreas e alguns municípios do
estado e o desconhecimento da não ocorrência deste psicodídeo. A impressão da inexistência desse díptero em alguns
municípios, tem sido reforçada pela ausência paralela de casos autóctones de leishmaniose visceral, da qual êle é o
transmissor em outras regiões. A coincidência entre a distribuição de L. longipalpis e a dessa parasitose, foi ressaltada em
várias ocasiões, mostrando aproximação bastante significante, sob o ponto de vista epidemiológico (DEANE, 1956). Diante
desta situação, a Secretaria de Saúde de Pernambuco sentiu a necessidade de realizar um levantamento entomológico em
áreas com casos de leishmaniose visceral caninos ou humanos, sem constatação da presença do vetor. O município de
Olinda foi escolhido, por haver casos de leishmaniose visceral canina sem a presença dos mesmos. As coletas dos
flebotomíneos foram realizadas em áreas sugestivas como: casas com criatórios de animais ou próxima a algum domicilio que
tenha ocorrido algum caso de LV. Os trabalhos de captura foram realizados nos meses de novembro e dezembro 2016,
janeiro, fevereiro, março e abril 2017, objetivando incriminar algum psicodídeo na transmissão. Salientamos que foram
trabalhados oito bairros com casos positivos para sorologia canina, perfazendo um total de 61 dias de efetividade nas
capturas. Os flebótomos foram capturados, no intra e peridomicílio, de preferência próximo a abrigo de animais. As
armadilhas permaneceram no campo por um período de 12 horas. Nos trabalhos foram encontradas espécies de
flebotomíneos transmissores da leishmaniose visceral como o L.longipalpis, no bairro de Rio Doce I etapa divisa com o
município do Paulista, em nenhum outro momento detectou-se a presença de vetores transmissores para leishmaniose
tegumentar americana. Foram encontradas também espécies como: L.sallesi, L.evandroi. Concluímos que, após cinco
meses de captura direcionada nas casas com positividade canina para LV, ocorreu à presença do L.longipalpis, apenas no
bairro Rio Doce I etapa com média de 0,05 espécimes por ponto de coleta, e as outras espécies descritas acima em regiões
espalhadas, conforme mapa.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar é uma parasitose de grande complexidade por apresentar diferentes reservatórios, insetos
vetores, manifestações clínicas, padrões de transmissão e medidas de controle. È considerada pela OMS a sexta doença
negligenciada, de grande importância para Saúde Pública, que acomete milhões de pessoas no mundo. Os animais
domésticos, como o homem, são hospedeiros acidentais da doença. O diagnóstico é clínico- epidemiológico associado aos
testes laboratoriais. Com o avanço da biologia molecular, vem se desenvolvendo testes mais sensíveis e específicos, como a
PCR em tempo Real, com capacidade de quantificar o DNA do parasito em diferentes amostras clínicas. O objetivo do estudo
é detectar o DNA de Leishmania sp. por qPCR em animais domésticos de área endêmica de leishmaniose tegumentar, do
município de Moreno, Pernambuco, Brasil. Inquérito epidemiológico, experimental analítico. O estudo foi desenvolvido
durante um inquérito de animais domésticos na localidade do Engº Jardim, dista a 2 km do centro urbano do município de
Moreno. O qual é constituído de requício de Mata Atlântica, com forte predominância do cultivo da cana-de-açúcar. Foram
realizadas a anamnese em 20 animais seguido da coleta de sangue com EDTA. O DNA das amostras foi extraído, purificado
através do kit in house e quantificado no Nanodrop, posteriormente submetido à qPCR, que foi processada com primers do
minicírculo do DNA do cinetoplasto (kDNA) de Leishmania (V.) braziliensis, única espécie circulante em Pernambuco, cujo
alvo gera um fragmento de 132 pb. Tm 80-81%oC. A qPCR foi detectável para LT em: 12 (60%) cão doméstico (Canis
familiaris), 02 (10%) gato doméstico (Felis catus) e 04 (20%) cavalos (Equus caballus) e não detectados em 02 (10%) Canis
familiaris. De acordo com a literatura, os animais domésticos fazem parte do ciclo de transmissão da doença. O raspado de
lesão técnica padrão ouro apresenta limitações, uma vez que a L. braziliensis é pobre de parasitos na lesão. Os testes
imunológicos reagem cruzadamente com outros trypanosomatideos e os moleculares são mais acurados, sensíveis e
específicos. Felinos e equinos são animais pouco habituais, portanto os resultados obtidos nesse estudo poderão contribuir
para a compreensão da eco - epidemiologia e ciclo de transmissão da endemia, para o controle da doença na região.
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Resumo
Na fronteira Brasil-Guiana Francesa, a leishmaniose tegumentar Americana (LTA) é endêmica e importante questão de Saúde
Pública envolvendo responsabilidade binacional. Visando contribuir com melhor entendimento da transmissão da LTA neste
cenário, um estudo entomológico foi conduzido na localidade de Vila Vitória, Oiapoque, Amapá, durante 2016-2017.
Flebotomíneos foram capturados com auxílio de armadilhas luminosas CDC instaladas em quatro estratos horizontais de
ambiente antropizado (peridomicílio, intradomicílio, borda de mata e mata) e dois estratos verticais de ambiente silvestre
(1,5m do solo e 20m em copas de árvores). Os espécimes foram identificados de acordo com caracteres morfológicos.
Aproximadamente 20% das fêmeas capturadas foram submetidas à extração de DNA individualmente ou agrupadas em pools
de até 10 exemplares. Estas amostras foram processadas para um ensaio de PCR-multiplex, visando a detecção da região
conservada dos minicírculos do kDNA de Leishmania e do gene cacophony, constitutivo específico de flebotomíneos. Foram
capturados 3,960 flebotomíneos, sendo 1,192 (22spp.) no ambiente antropizado e 2,768 (31spp.) no ambiente silvestre. As
espécies mais frequentes no ambiente antropizado incluíram Evandromyia infraspinosa (434; 36.4%), Trichophoromyia ininii
(424; 35.5%) e Trichopygomyia trichopyga (171; 14.3%). No ambiente florestado predominaram Nyssomyia umbratilis (1,102;
39.8%), Ev. infraspinosa (760; 27.4%) e Ps. ayrozai (281;10.1%). Foram processados 551 espécimes, agrupados em 79
amostras, dentre as quais foram detectadas 26 positivas para Leishmania spp. No ambiente antropizado, o DNA de
Leishmania spp. foi detectado em amostras de borda de mata em Psychodopygus squamiventris maripaensis (1),
Bichromomyia flaviscutellata (3) e de mata em Ny. umbratilis (1) e Th. ininii (2). No ambiente silvestre, a detecção de
Leishmania ocorreu em Bi. flaviscutellata (1) Ev. infraspinosa (2) capturados no solo bem como em Ny. umbratilis de solo (4) e
copa (9) e Ps. s. maripaensis de solo (1) e copa (2). Os resultados evidenciam a circulação de Leishmania spp. em cinco
espécies de flebotomíneos presentes em diversos estratos predominantemente associados ao ambiente silvestre e ressaltam
a necessidade de investigação destas como potenciais transmissores de LTA. A identificação das espécies de Leishmania
spp. detectadas será realizada posteriormente por sequenciamento do gene hsp70.
Palavras-chaves: Leishmania, detecção molecular, flebotomíneos, fronteira Brasil-Guiana Francesa

DETERMINAÇÃO DAS ESPÉCIES DE Leishmania spp. E DA FONTE ALIMENTAR DE
FLEBOTOMÍNEOS (DIPTERA, PSYCHODIDAE) NO ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DOS
LENÇÓIS MARANHENSES
Autores

Bruno Leite Rodrigues 2, Raquel Silva Fonteles 1, Adalberto Alves Pereira Filho 3, Jorge
Luiz Pinto Moraes 1, Silma Regina Ferreira Pereira 1, José Manuel Macário Rebêlo 1

Instituição 1 UFMA - Universidade Federal do Maranhão (Av. dos Portugueses, 1966 - Vila Bacanga,
São Luís - MA, 65080-805), 2 IRR - Instituto René Rachou - Fiocruz Minas (Av. Augusto de
Lima, 1715 - Barro Preto, Belo Horizonte - MG, 30190-002), 3 UFMG - Universidade
Federal de Minas Gerais (Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 - Pampulha, Belo Horizonte - MG,
31270-901)
Resumo
As Leishmanioses são doenças infecto-parasitárias, que atingem milhares de brasileiros anualmente. Esse complexo de enfermidades é
ocasionado por protozoários do gênero Leishmania, que são transmitidos por insetos da família Phlebotominae. Essas doenças, bem
como os vetores biológicos, são amplamente distribuídas no estado do Maranhão, assim como em polos turístico, como o entorno do
Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM), onde a forma tegumentar das Leishmanioses (LT) é endêmica. Para o
delineamento de medidas de controle eficientes, é necessário obter informações a respeito da transmissão desses patógenos, como os
parasitas circulantes, a fauna flebotomínica e sua respectiva fonte alimentar. Logo, o presente estudo avaliou a presença de DNA de

Leishmania e a fonte alimentar em flebotomíneos coletados em áreas de transmissão de LT no PNLM. Para isso, foram feitas coletas
com armadilha luminosa HP em 62 localidades do município de Barreirinhas entre 2012 e 2015. Após identificadas morfologicamente, as
fêmeas ingurgitadas tiveram seu DNA extraído para identificação, por meio de PCR-RFLP, da presença de DNA de Leishmania e fonte
alimentar, utilizando as enzimas de restrição HaeIII e MboI. Das 843 amostras analisadas (cada amostra contendo um pool de até 10
fêmeas), 48 estavam positivas para a presença de DNA de Leishmania: 17 eram de Lutzomyia longipalpis positivas para Le. infantum;
duas Lu. lenti positivas para Le. infantum; 17 Lu. whitmani positivas para Le. infantum e cinco para Le. braziliensis; e sete Lu.
flaviscutelata positivas para Le. amazonensis. Em relação a fonte alimentar, foram analisadas individualmente 211 fêmeas ingurgitadas
das espécies Lu. whitmani, Lu. longipalpis, Lu. flaviscutellata, Lu. sordellii, Lu. evandroi e Lu. lenti. O sangue identificado correspondia
aos hospedeiros: porco (37,91%); cachorro (27,48%); galinha (20.85%); cavalo (9%); roedor (3,31%) e humano (1,42%). Nossos
resultados mostram a presença de pelo menos três espécies de Leishmania circulantes nessa área endêmica de LT, indicando a
participação dessas espécies nos casos autóctones da região. Além disso, a presença de sangue de cachorro, cavalo e porcos em
flebotomíneos aponta que esses mamíferos, comumente encontrados nas residências, servem como atrativo para a ocorrência desses
insetos no peridomicílio das habitações humanas, além de uma possível participação como reservatórios do parasita, contribuindo com
uma provável transmissão peridoméstica da doença.
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Resumo
As leishmanioses são doenças parasitárias causadas por protozoários do gênero Leishmania que afetam animais e humanos por
transmissão vetorial. O desenvolvimento da leishmaniose visceral (LV) está relacionado a vários fatores, como mudanças ambientais,
migração, interação e disseminação de reservatórios silvestres e cães infectados para áreas sem transmissão, e adaptação do vector ao
peridomicílio. No estado de Alto Paraná, os casos de LV registrados até 2016 correspondem a 6 crianças menores de cinco anos,
habitantes de Ciudad del Este e Presidente Franco. Durante as capturas de flebótomos feitas no período 2014-2016, a espécie
Lutzomyia longipalpis foi detectada pela primeira vez, em áreas urbanas de Presidente Franco, associadas a casos caninos positivos,
com uma tendência de colonização vetorial em áreas periurbanas, sendo este o principal antecedente do presente estudo. O objetivo foi
conhecer os principais determinantes da saúde relacionados à leishmaniose visceral, presentes no bairro de São Francisco de
Presidente Franco, Alto Paraná, durante o ano de 2017. Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal, no qual 121
residências foram pesquisadas. Utilizou-se o instrumento do censo familiar das Unidades de Saúde da Família e um questionário para
observação e registro de dados do ambiente e dos animais. Um total de 583 habitantes foram identificados, com distribuição uniforme
em termos de sexo (masculino, 49,7%, feminino, 50,3%), 42,8% da população tinha entre 20 e 49 anos, 37,2% das moradias contavam
com materiais de construção de média qualidade e 24,8% com materiais de baixa qualidade, 19,1% de superlotação, presença de cães
em 70,2% e galinheiros em 32,2%. Em quanto a presença de abundante vegetação foi constada em 89,2% das moradias, assim como
27,2% de lixo orgânico e 23,9% de excremento de animais. Todos os eixos de transmissão para leishmaniose visceral estão presentes
no ambiente peridoméstico do bairro de São Francisco, em Presidente Franco, por isso é importante monitorar esta doença e seus
fatores de risco. A leishmaniose visceral está ligada a condições precárias de moradia e ambientes insalubres, impactando no
rendimento e na economia das famílias afetadas. Uma das medidas de controle importantes é o cuidado diário e limpeza das moradias,
ambientes peridomiciliario, e galinheiros, assim como o uso de mosquiteiros ou telas nas janelas e portas, especialmente naquelas
casas cujos habitantes trabalham em áreas selváticas.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral é uma parasitose endêmica da zona norte do Ceará. Apesar do quadro associado à febre,
hepatoesplenomegalia, perda de peso e pancitopenia, é importante observar outros sintomas que podem estar presentes
devido à imunossupressão, deixando-o mais suscetível à outras infecções. Um exemplo seria um paciente que inicia quadro
de pneumonias recorrentes devido à leucopenia, apresentada antes da hepatomegalia, dificultando diagnóstico e postergando
o início do tratamento. O presente caso ilustra esta situação: paciente masculino, 42 anos, cortador de pedras há 20 anos,
natural e procedente de Crateús-CE. Admitido no Hospital Regional Norte (HRN), apresentando dispneia a pequenos esforços
(MMRC 3), associada à dor retroesternal de forte intensidade (9/10), perda ponderal considerável (mais de 10% do peso
habitual), edema em MMII (3+/4+), febre persistente (39ºC), sudorese, astenia e anemia diagnosticada, após internação
prévia de 15 dias no Hospital de Messejana - sendo negativo para tuberculose - e 8 dias no Hospital São Lucas em Crateús.
Neste, medicado com levofloxacino após diagnóstico de pneumonia refratária ao tratamento e progressiva piora da
sintomatologia, pico hipertensivo e anemia grave, necessitando de 2 concentrados de hemácias. Diagnosticado com
insuficiência renal aguda (IRA) e anasarca com elevação da taxa de ureia (127%) e creatinina (270%), levando-o à
hemodiálise. No HRN, foi investigado devido à hepatoesplenomegalia (baço a 3 cm do rebordo costal esquerdo e hepatimetria
de 15 cm) e pancitopenia grave, sendo reativo à leishmaniose visceral, tratado com anfotericina B por 10 dias e recebeu 3
concentrados de hemácias. Continuou diálise e foi medicado com ceftriaxona e furosemida. Nesse contexto, é necessário
valorizar o diagnóstico diferencial de leishmaniose, atentando-se para manifestações clínicas atípicas. Também deve-se
valorizar outras hipóteses, que confundem e dificultam o diagnóstico, uma vez que o ofício do paciente relatado e a
sintomatologia geral seria mais indicativa de silicose, não sendo devidamente investigada, sem identificação da etiologia da
IRA. Há evidências de uma possível falha no serviço hospitalar ocasionada por falta de análise aprofundada da função
hepática do paciente, buscando apenas tratamento sintomático. Posto isso, ratifica-se a necessidade de investigar a evolução
do quadro e busca do diagnóstico, analisando se há prognóstico letal devido aos erros na condução do caso.
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Resumo
A Leishmaniose tegumentar americana (LTA) e a hanseníase são doenças infecciosas de grande incidência no mundo, e representa um
importante problema de saúde pública. Estas enfermidades possuem várias manifestações clínicas, e acometem principalmente a pele e
as mucosas, a hanseníase também atinge nervos periféricos. O diagnóstico precoce é importante, pois poderá levar a completa
remissão com o tratamento adequado. Uma das ferramentas para o diagnóstico dessas doenças é a avaliação histopatológica
que é essencial para diferenciá-las de outras dermatoses com as mesmas características clínicas. Objetivos: Dada a importância
desse diagnóstico diferencial, esse trabalho se propôs a analisar biópsias de pele de pacientes com suspeita de hanseníase e LTA
atendidos no serviço de dermatologia de um hospital público de Recife-PE. Trata-se de um estudo de caráter retrospectivo, transversal,
descritivo, qualitativo, no qual foram analisadas biópsias de pele de pacientes com suspeita de hanseníase e/ou LTA, atendidos no
serviço de dermatologia do Hospital das Clínicas, Recife-PE, no período de janeiro de 2016 a abril de 2018. Um total de 46 pacientes
com suspeita de hanseníase e/ou LTA foram atendidos, com idades entre 13 a 90 anos, 22 do sexo feminino e 24 do sexo masculino.
Dentre esses pacientes, 25 (54%) tinham suspeita de leishmaniose, sendo 10 (40%) confirmados para Leishmania braziliensis pela PCR
e, 12 (26%) confirmados para hanseníase. A análise histopatológica dos casos de hanseníase indeterminada mostrou a presença de
leve infiltrado de histiócitos e linfócitos, de localização perianexial e perineural; enquanto que na hanseníase tuberculóide, os
macrófagos e histiócitos se diferenciaram em células epitelioides e juntaram-se para formarem granulomas e na hanseníase virchoviana
observou-se a presença de macrófagos carregados de bacilos, com citoplasma vacuolar e espumoso devido à degeneração lipídica,
linfócitos eram raros. A análise de LTA mostrou a presença de um infiltrado inflamatório polimorfo, com predominância de macrófagos,
linfócitos e neutrófilos, reação inflamatória granulomatosa na derme profunda, às vezes acompanhada de necrose, além de padrões de
recuperação do tecido por formação de fibrose cicatricial. A análise histopatológica auxiliou na confirmação do diagnóstico de LTA e
hanseníase, dentro do amplo espectro de doenças dermatológicas com características clínicas semelhantes.
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Resumo

A leishmaniose tegumentar Americana (LTA) é uma doença negligenciada, seu diagnóstico é
complexo e devido à falta de infraestrutura em áreas endêmicas laboratórios centrais dão suporte na
elucidação dos casos. Neste contexto, o exame histopatológico tem grande importância,
especialmente no diagnóstico diferencial. O glicol metacrilato (GMA) é uma alternativa à parafina para
impregnação de tecidos, proporciona cortes mais finos, com menor quantidade de artefatos e por
conta disso melhor resolução morfológica. A PCR tem sido cada vez mais utilizada para o diagnóstico
e caracterização de espécies, empregando diferentes amostras clínicas e tipos de conservação. O
objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de amostras processadas com GMA para o diagnóstico
histopatológico e molecular da LTA. Vinte e cinco amostras, oriundas de pacientes com suspeita
clínica de LTA, foram processadas a frio para impregnação com GMA, submetidas a cortes extra-finos
(3µm) e coradas por azul de toluidina e fucsina básica. Para o ensaio de PCR, foram incubados trinta
e cinco cortes a 55ºC durante 12 horas em tampão TEN contendo NP-40 e proteinase K. O DNA foi
extraído do sobrenadante e utilizado primers para amplificar a região do minicírculo do KDNA de
Leishmania e β-globina humana. Em 16 pacientes foi observado processo granulomatoso compatível
com LTA ao exame histopatológico. A PCR foi positiva em 21 pacientes. Dentre os 4 pacientes
negativos na PCR, 3 apresentaram ensaio negativo para o gen β-globina. Adicionalmente, as imagens
histopatológicas das amostras impregnadas com GMA demonstraram boa resolução das estruturas
celulares e parasitos. O DNA extraído das amostras de GMA foi amplificável pela PCR para o gen de
Leishmania e β-globina humana. Houve associação entre achados histopatológicos compatíveis com
leishmaniose e a PCR (p <0,05). De acordo om o nosso conhecimento, este foi o primeiro estudo que
empregou amostras impregnadas em GMA, para o diagnóstico da Leishmaniose Tegumentar, através
do exame histopatológico e PCR. Nossos resultados demonstraram que essas amostras permitiram
uma melhor resolução no exame microscópico e detecção de DNA de Leishmania pela PCR.
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Resumo
A leishmaniose visceral é uma doença parasitária, de caráter zoonótico e, por isso, de grande importância para a Saúde Pública. É
considerada uma doença negligenciada, isto é, doença fatal ou de alto risco em que as opções de tratamento são ineficazes ou
inexistentes no mercado e ainda há um enorme déficit de políticas públicas. Devido a uma imensa variedade de sinais e sintomas, o
diagnóstico clínico em cães pode ser confundido com outras enfermidades, podendo optar pelo diagnóstico diferencial por métodos
laboratoriais. Por a leishmaniose visceral ser uma doença caracterizada pela grande produção de anticorpos, devido ao estímulo de
linfócitos B policlonais, indica-se a utilização de técnicas sorológicas. Os testes de diagnósticos utilizados pelo Ministério da Saúde
apresentam reações cruzadas e exigem um tempo de espera entre a coleta do material, entrega dos resultados e a retirada dos animais
positivos, favorecendo a disseminação da doença entre cães e humanos. Objetiva-se com essa revisão avaliar dados relevantes sobre
os principais métodos atualmente disponíveis. Considerações finais: No Brasil, os métodos utilizando antígenos recombinantes para a
Leishmaniose Visceral Canina avançou pouco nos últimos anos, pois há apenas cinco kits de diagnóstico: DPP®, EIE-LVC, ELISA S7®,
TRI Alere e Snap® CLATK, sendo que apenas os três últimos são comercializados para atendimento da demanda de diagnóstico em
laboratórios e clínicas veterinárias particulares e aos laboratórios sediados nas universidades. Muitos pesquisadores focam seus
estudos na descoberta de novos antígenos de Leishmania sp., na padronização e desenvolvimento de testes para diagnóstico do
calazar canino, mas apesar da variedade de antígenos e ensaios identificados com bons níveis de sensibilidade e especificidade, eles
ainda não foram disponibilizados no mercado. Assim ainda há uma imensa necessidade de investimentos contínuos e definitivos ao
Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral, politicas públicas para a continuação das pesquisas na padronização de
novos diagnósticos, tratamentos eficazes e medidas preventivas eficientes para remover a Leishmaniose Visceral do mapa das doenças
negligenciadas no país.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença negligenciada no mundo. Estudos sugerem que o abandono do tratamento
ou a falha terapêutica podem estar associados ao risco de desenvolvimento de recidiva da doença. O objetivo deste trabalho foi estudar
os fatores associados ao desenvolvimento de recidiva da doença no estado do Amazonas no período de 2007 a 2015. Trata-se de um
estudo transversal do tipo caso controle. Os dados utilizados no estudo foram extraídos do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). As variáveis utilizadas foram demográficas e clínicas. A casuística inclui todos os casos de recidiva confirmados
por critério laboratorial, através dos métodos: Parasitológico Direto (PD), Intradermorreação de Montenegro (IDM) ou Histopatologia
(HIS). Foram definidos como casos aqueles que apresentaram recidiva, sendo os demais considerados controles. Análise de regressão
logística foi realizada para avaliação da relação dos fatores associados ao desenvolvimento de recidiva. Variáveis com p<0,20 na análise
univariada foram selecionadas para a análise multivariada. Nessa, foram mantidas no modelo final, apenas variáveis com p<0,05. As
análises estatísticas foram realizadas através do software Stata v.13. Na multivariada, escolaridade até ensino fundamental completo
(OR=2,122; p=0,000) apresentou associação positiva com o desenvolvimento de recidiva de LTA. Enquanto que presença de lesão
mucosa (OR= 0,349; p=0,000) e o tempo entre a data do diagnóstico e o início do tratamento (RC=0,691; p=0,001) mostraram-se como
fatores associados negativamente com o desenvolvimento de recidiva da doença no estado. A não realização do tratamento ou a
utilização de tratamentos inadequados contribuem para o não clareamento do parasito no organismo, com consequente recidiva da
lesão. Por esse motivo, a relação de proteção encontrada entre o tempo da data de diagnóstico e o início do tratamento pode ser
explicada. O início do tratamento em tempo oportuno após o diagnóstico da doença, reduz as chances de recidiva da lesão. O tempo
entre a data de diagnóstico e o início do tratamento, a permanência do paciente até o fim do esquema terapêutico e a baixa escolaridade
são fatores que devem ser levados em consideração para elaboração de políticas públicas e de saúde para o não desenvolvimento de
recidiva no estado.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose de ampla expansão territorial, presente no Ceará desde a década de 1950. Estudos que
buscam compreender a distribuição e frequência da doença têm sido utilizados no planejamento das ações de vigilância e controle.
Objetivou-se descrever a dinâmica espacial e temporal da LV humana no Ceará, de 2001 a 2015. Foi realizado estudo ecológico dos
casos confirmados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação, por município, referente a três séries temporais (2001-2005;
2006-2010; 2011-2015). O indicador analisado foi o coeficiente de incidência, padronizado pela média populacional dos municípios. Para
a análise, utilizou-se o programa de geoprocesamento Qgis 2.14.8, com categorização em quantis dos municípios segundo a incidência,
expressos em mapas. Na primeira série temporal, 37 municípios não registraram casos, diminuindo nas outras duas séries para 31 e 28,
respectivamente. Apenas 9 dos 184 municípios não tiveram casos durante todo o período (2001-2015). De 2001 a 2005, a LV esteve
mais incidente nas regiões noroeste, leste e sul. Na segunda série, houve uma expansão abrangendo toda a faixa leste do estado,
regiões metropolitanas e nordeste. Neste período,50 municípios tiveram incidência maior que 3 casos para cada 100.000 habitantes;43
entre 1,4 e 3,02 casos; 44 entre 0,5 e 1,4 casos, e 16 entre 0,1 e 0,5 casos. No período de 2011 a 2015, a incidência de LV diminuiu,
ficando mais elevada nas regiões noroeste e sul. A incidência no período de 2001 a 2005 esteve mais concentrada nas regiões de pé de
serra, locais com melhores condições ambientais para a manutenção do vetor. A expansão no segundo período pode ser explicada pela
maior circulação de reservatórios infectados entre municípios, dispersão do vetor e sua fácil adaptação ao peridomicílio e aos impactos
ambientais causados pela ocupação desordenada dos territórios urbanos. No terceiro período, estima-se que a estiagem e a retomada
do programa de controle pelo Ministério da Saúde, influenciaram na diminuição da incidência, mantendo-se mais elevada nas
proximidades das regiões de chapada. A dinâmica da LV no Ceará, no período de 2001 a 2010, mostrou uma expansão territorial,
seguida de um recuo, mantendo-se mais incidente nas regiões noroeste e sul, possivelmente influenciada pelo período de estiagem, fato
que merece atenção por parte dos serviços de vigilância e controle.
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Resumo
Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV) era endêmica, sobretudo, em zonas rurais. Todavia, atualmente, ela vem se
expandindo para a zona urbana, já que as alterações ambientais, causadas por intensas migrações, questões
socioeconômicas e de urbanização, entre outros fatores, influenciaram a expansão das áreas de incidência e prevalência, o
que facilitou a ocorrência das epidemias. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da distribuição dos casos notificados de
LV, no Município de Tucuruí - PA, entre os anos de 2013 a 2018, além de interpretar os fatores que proporcionarão os
resultados obtidos. Desenho de Estudo: Trata-se de um estudo observacional, descritivo, de delineamento transversal,
analítico quantitativo e retrospectivo das notificações de LV no município referido, utilizando os dados do Departamento de
Vigilância Epidemiológica de Tucuruí (DEVEP). Metodologia: Na primeira etapa, houve o levantamento de dados no DEVEP,
para relatar as ocorrências notificadas da doença em Tucuruí, entre os anos de 2013 a 2018, segundo as variáveis: sexo,
faixa-etária, raça ou cor, ocupação, escolaridade, bairro, zona, local de provável infecção, manifestações clínicas e coinfecção
com HIV, baseada na ficha de notificação disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Na segunda etapa, tal análise de dados foi
realizada através da elaboração de gráficos e tabelas, onde foram demonstrados a distribuição dos casos e agravos.
Resultados: Foi possível perceber que as notificações dos casos no município, de LV, são predominante na zona urbana,
consideravelmente no bairro Getat, em indivíduos do sexo masculino, com idade inferior a 5 anos e adultos de 20 a 34 anos,
donas de casa, além da relevante frequência em pessoas de baixa escolaridade e cor parda. Discussão: A doença
desenvolve-se em Tucuruí pelo ambiente propício em algumas áreas da zona urbana, as quais possuem falta de saneamento
e grande aglomeração através do processo de urbanização, o que favorece a exposição de quantidades significativas de lixo
na rua, facilitando a proliferação do vetor da LV e a alta incidência desta patologia em donas de casa e crianças. Conclusão:
Observou-se que os fatores suscetíveis, como falta de saneamento e higienização, aumento do processo de urbanização
irregular, favorecem condições para proliferação do flebótomo e transmissão da LV para a população do município.
Palavras-chaves: Epidemiologia , Leishmaniose Visceral, Levantamento de dados

DISTRIBUIÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS LEISHMANIOSES NO ESTADO DE PERNAMBUCO NO
PERÍODO DE 2013-2017
Autores

Mayara Paes de França Silva 1, Jéssica Gomes de Freitas 1, Julyana Viegas Campos 1

Instituição 1 FAINTVISA - Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão (Loteamento São Vicente
Ferrer, 71 - Cajá, Vitória de Santo Antão - PE, 55610-010)
Resumo
As leishmanioses são doenças infecciosas e parasitárias distribuídas no mundo em regiões tropicais e subtropicais. Estima-se que
anualmente ocorram 600 mil casos da leishmaniose visceral (LV) e 75 mil óbitos em todo o mundo, onde 90% dos casos são registrados
em apenas seis países, incluindo o Brasil. A leishmaniose tegumentar (LTA) é distribuída em 88 países, possuindo registros anuais de 1
à 1,5 milhões de casos, dentre os países, a prevalência no Brasil é a maior das Américas, ocorrendo em todas as regiões brasileiras,
destacando as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo do trabalho foi analisar a distribuição das leishmanioses no estado de
Pernambuco no período de 2013-2017. Foi realizado um estudo epidemiológico, ecológico do tipo transversal. Os dados foram obtidos
do DATASUS com o número de casos notificados por município no período de 2013-2017. O estado de Pernambuco possui 185
municípios, destes, 93 possuem casos notificados de LTA e 79 possuem casos de LV. Os municípios que se destacam pela alta
prevalência da LV são os municípios de Petrolina, Ouricuri e Serra Talhada. O município de Petrolina apresenta a maior prevalência
quando comparado a outros municípios, apresentando um total de 64 casos e média de 12,8, já o município de Ouricuri possui 35 casos
e média de 7 e Serra Talhada 31 casos e média de 6,2, apresentando assim uma menor prevalência. Com relação aos casos de LTA, os
municípios em destaque são: Timbaúba, Vicência e Xexéu. Timbaúba, com 98 casos e média de 19,6 apresentando a maior prevalência,
Vicência evidencia 87 casos e média de 17,4 e Xexéu com 71 casos e média de 14,2. A análise da distribuição das leishmanioses no
estado de Pernambuco aponta que a prevalência dos casos notificados das leishmanioses concentra-se nos municípios do sertão
pernambucano. A distribuição das leishmanioses configura-se geograficamente nesses municípios, contribuindo para a disseminação da
patologia em que a condição socioeconômica e a precariedade em saneamento ambiental são fatores que contribuem para instalação
da doença. Conclui-se com este estudo que o conhecimento da distribuição da doença no estado auxilia no planejamento e no
monitoramento das ações em saúde, buscando medidas que possam intervir nessas áreas específicas.
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Resumo
Introdução: a cada ano ocorrem aproximadamente 50 a 90 mil novos casos de leishmaniose visceral (LV) no mundo. Mais de
90% dos casos de LV ocorrem em sete países: Brasil, Etiópia, Índia, Quênia, Somália, Sudão do Sul e Sudão. Na América
Latina, 96% dos casos ocorrem no Brasil. A coinfecção LV-HIV tem sido considerada como doença emergente em várias
regiões do mundo em função da superposição geográfica das duas infecções como consequência da urbanização das
leishmanioses e da interiorização da infecção por HIV. A coinfecção LV-HIV geralmente resulta em respostas desfavoráveis ao
tratamento, frequentes recidivas e óbitos prematuros. Objetivo: descrever e analisar o perfil clinicoepidemiológico e a
distribuição espacial da coinfecção da LV-HIV em Teresina/PI, de 2006 a 2015. Desenho do estudo: estudo seccional
desenvolvido a partir de dados espaciais, dados de pontos, georreferenciados para o endereço do domicílio de residência
referentes aos casos de LV e LV-HIV notificados e confirmados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
Estudo descritivo com variáveis demográficas, clínicas e epidemiológicas do SINAN LV. Métodos: para a análise dos dados
espaciais foram utilizados o estimador de Kernel, a estatística do vizinho mais próximo e o método Scan de Kulldorf. Para as
análises descritivas foram utilizados o teste qui quadrado e o teste t de Student. Resultados: do total de casos de LV
notificados no período do estudo, 19,4% eram de coinfecção LV-HIV. A proporção de casos da coinfecção LV-HIV em relação
aos casos de LV representou 42,42% em 2012. O coeficiente de incidência foi de 0,87 e 2,49 casos por 100.00 habitantes, em
2006 e 2015, respectivamente. Fraqueza, emagrecimento, infecção secundária e fenômenos hemorrágicos foram as
manifestações clínicas mais frequentes nos casos com LV-HIV. A letalidade e a recidiva representam 11,4% e 13,3%,
respectivamente. Discussão: os resultados apresentados evidenciam diferenças demográficas e clinicoepidemiológicas entre
os casos de LV-HIV e LV e semelhante distribuição espacial entre essas doenças. Conclusão: esse estudo reforça a
necessidade do trabalho articulado entre os programas municipais de LV e HIV/Aids em Teresina/PI.
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Resumo
A leishmaniose visceral, causada pela Leishmania infantum, é uma zoonose de grande impacto na Saúde Pública que
acomete canídeos, humanos e outros mamíferos. A doença é endêmica em diversas regiões do Brasil e a presença da
enfermidade nos cães costuma preceder os casos humanos. O objetivo desta pesquisa foi analisar o padrão de distribuição
espacial da leishmaniose visceral canina (LVC) no município de São José de Espinharas, Sertão Paraibano. No ano de 2017,
coletou-se 223 amostras de sangue de cães da zona urbana (103) e rural (120) do município de São José de Espinharas,
registrando-se as coordenadas das residências dos tutores dos cães. A análise espacial foi realizada nos programas QGIS,
SatScan e Google Earth a partir das coordenadas obtidas por GPS (Global Position System). O diagnóstico da doença foi
realizado a partir das técnicas sorológicas ELISA/S7® (Biogene) e DPP® (Bio-Manguinhos), considerando positivas as
amostras que reagiram nos dois testes. Os casos de LVC se concentraram, principalmente, em áreas com desmatamento da
vegetação local nas zonas rural e urbana. Na zona urbana, foi identificado um cluster com risco mais elevado em uma área
periférica, onde ocorreu ocupação urbana recente. Os dados obtidos demonstram que os casos de LVC estão distribuídos em
todo o município, porém apresentando áreas com maiores concentrações, sendo sugerida a realização de medidas de
controle que as priorizem.
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Resumo
O Programa Nacional de Controle da Leishmaniose Visceral (LV) classifica os municípios, em função do registro do número
de casos humanos nos últimos três anos, para que sejam priorizados nas ações de controle. Embora o Estado do Rio de
Janeiro (RJ) possua número reduzido de casos humanos de LV, este cenário não deve ser negligenciado devido ao elevado
número de cães infectados por Leishmania (L.) infantum chagasi, aos óbitos e a urbanização do agravo. O conhecimento da
distribuição espacial do principal vetor da LV, Lutzomyia longipalpis é escasso, ainda que seja de suma importância no
planejamento de atividades de vigilância e controle. Este estudo teve como objetivo mapear a distribuição espacial da doença
(humana e canina) e do seu vetor L. longipalpis, identificando municípios vulneráveis, e gerar um modelo de distribuição
potencial para o vetor, a fim de orientar pesquisas entomológicas futuras. Dados da ocorrência de L. longipalpis, casos
humanos e caninos de LV foram obtidos do Sistema Nacional de Informação de Agravos de Notificação, da Secretaria de
Saúde do Estado do RJ e da literatura (2001-2016). Os dados foram integrados a um Sistema de Informações Geográficas e
analisados para mapear a distribuição da LV e identificar municípios vulneráveis. Os municípios vulneráveis foram
classificados como receptivos ou não receptivos (com e sem registro de L. longipalpis), ou pendentes de investigação
entomológica. Modelos de nicho ecológico foram gerados no software R (dismo), baseados em cinco algoritmos e 10 variáveis
ambientais representando clima, vegetação e relevo. Os mapas finais foram produzidos no software QGIS. A LV humana foi
registrada em 23 dos 92 municípios do RJ, tendo 2 municípios com registros de LV canina desde 2007, mas sem casos
humanos (Mangaratiba e Maricá). Foram identificados 21 municípios vulneráveis, sendo 4 receptivos, 3 não receptivos e 14
com investigação entomológica pendente. Aproximadamente 60% dos municípios não possuem informações sobre a fauna
flebotomínica, o que demonstra a clara necessidade de estudos de campo. A modelo de nicho ecológico demonstrou
potencial distribuição de L. longipalpis, em 51 municípios. Nas próximas etapas do estudo será realizada atualização do banco
de dados, bem como o refinamento das informações a nível de localidade de capturas do vetor, presença de casos caninos e
humanos, buscando assim a produção de modelos de nicho ecológico em escalas espaciais mais finas.
Palavras-chaves: : Leishmaniose Visceral Americana, Lutzomyia (L.) longipalpis, Modelagem de Nicho Ecológico,
Vulnerabilidade, Rio de Janeiro
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Resumo
A leishmaniose visceral é uma zoonose potencialmente fatal para cães e seres humanos. Os cães errantes são mais expostos às
picadas de flebotomíneos, apresentam prevalências maiores de leishmaniose visceral canina (LVC) em meio urbano e atuam como
reservatórios da doença. O objetivo desse estudo foi analisar a associação entre a distribuição espacial de cães irrestritos e o
diagnóstico de LVC em uma região da cidade de Divinópolis – Minas Gerais, através de capturas e recapturas. Entre os anos de 2012 e
2014, foram realizados sete esforços de captura em um trajeto predefinido, com auxílio de um veículo adaptado. Os animais capturados
tiveram suas coordenadas geográficas registradas e foram encaminhados ao Centro de Referência de Vigilância em Saúde onde
passavam por exames para diagnóstico sorológico de LVC através das técnicas de ELISA (triagem) e RIFI (confirmatório). Cães
reagentes em ambas as técnicas eram considerados positivos e foram eutanasiados, os negativos eram identificados através de
microchip para o reconhecimento em possíveis recapturas. A distribuição espacial dos cães e a localização dos soropositivos foram
analisados em mapa de Kernel. Ao longo do estudo foram realizados 487 exames diagnósticos para identificação de LVC, sendo 217 em
cães recapturados. Os procedimentos de captura e recaptura resultaram em um total de 270 cães diferentes. Destes, 10 machos e 7
fêmeas foram diagnosticados soropositivo para LVC. Na população total, foi estimada uma prevalência de LVC igual a 6,30%. A análise
de agregação dos pontos pelo método Average Nearest Neighborhood, mostrou um padrão de agrupamento dos cães (z -32,45; p <
0,0001). A distribuição espacial foi dividida em três categorias no mapa de Kernel (alta, média e baixa) de acordo com a quantidade de
cães encontrados. Os cães soropositivos para LVC tiveram sua localização plotadas no mapa, onde 70,5% desses animais estavam
presentes nas regiões de alta densidade, 29,5% nas de média densidade e em regiões com baixa densidade não foram registrados cães
soropositivos. O padrão de agrupamento encontrado nos cães errantes, a prevalência relevante de LVC e o fato dos cães soropositivos
estarem presentes nas áreas de alta e média densidade podem facilitar a disseminação da doença caso haja a presença do vetor.
Ferramentas de análise espacial podem auxiliar nas estratégias de saúde pública e direcionar intervenções em regiões com abundância
de cães irrestritos.

Palavras-chaves: cão de rua, análise espacial, leishmaniose visceral canina
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Resumo

Introdução: Nas Américas, a leishmaniose visceral é causada pelo protozoário Leishmania infatum e
transmitida pelo vetor Lutzomyia longipalpis. A doença pode apresentar diferentes padrões de
distribuição, podendo ocorrer nos ambientes rurais e urbanos. Objetivo: Avaliar o padrão de
distribuição espaço-temporal da leishmaniose visceral na cidade de Teresina-PI. Desenho do estudo:
O estudo é do tipo transversal retrospectivo. Métodos: O estudo foi realizado em Teresina-PI,
utilizando apenas os casos notificados no perímetro urbano. Os casos notificados no período de 2007
a 2016 foram obtidos a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A
confirmação da localização dos bairros no perímetro urbano foi realizada a partir da malha vetorial de
Teresina em 2013, fornecidos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação. O número
de casos foi normalizado pela área do bairro, para melhor apreender o padrão de distribuição espacial
dos casos. Os mapas temáticos foram elaborados através do software QGIS (2.18.14). Resultados:
Foram notificados 754 casos de leishmaniose visceral entre, sendo que 695 (92,1%) foram utilizados
na pesquisa, por se situarem dentro do perímetro urbano. Em relação à distribuição espacial,
observou-se que as áreas de ocorrência da doença estão homogeneamente distribuídas por toda a
cidade desde 2007, apresentando um padrão de distribuição difuso, atingindo principalmente as zonas
Norte e Sul, e com redução pouco expressiva nas zonas Leste e Sudeste. Além disso, também não
houve formação de agrupamentos de maior ocorrência da doença. Discussão: O padrão observado de
distribuição espacial da doença foi diferente do que já foi relatado para o município, que apresentou
um padrão periurbano restrito. Em estudos anteriores, apenas a incidência foi utilizada para visualizar
a distribuição espacial, sem considerar a variação do tamanho das áreas do nível de agregação dos
dados, dificultando a interpretação visual dos mapas temáticos. O padrão de distribuição difuso, com
caráter prioritariamente urbano também foi encontrado em outras cidades brasileiras, porém outros
padrões também foram relatados em outras cidades. Conclusão: Os padrões epidemiológicos da
leishmaniose visceral são diversos, e a realização de estudos multidisciplinares, bem como o uso de
metodologias adequadas para melhor interpretação dos resultados, são importantes para identificar
antecipadamente as áreas de risco e traçar estratégias de controle.
Palavras-chaves: epidemiologia , leishmaniose visceral , Piauí
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Resumo
Os LEDs têm-se mostrado boas formas de atração para insetos vetores, incluindo os flebotomíneos. Sabe-se que a
luminosidade ambiental exerce influência na atratividade das armadilhas e que a atratividade das armadilhas luminosas varia
ao longo da noite. O objetivo do presente estudo foi avaliar a distribuição horária da atratividade das armadilhas luminosas à
base de Diodos Emissores de Luz (Light-Emitting Diodes - LEDs) nas capturas de flebotomíneos (Diptera: Psychodidae) ao
longo do período noturno. O estudo foi realizado em uma fazenda da zona rural do município de Chapadinha, estado do
Maranhão. Nas capturas, foram utilizadas seis armadilhas luminosas do tipo CDC dispostas em quadrado latino. As fontes de

atração foram LEDs de 5mm com os comprimentos de onda 520 nm (verde) de 15.000 mcd e 470 nm (azul) de 15.000 mcd.
Os LEDs substituíram as lâmpadas incandescentes em quatro das seis armadilhas CDC, duas com verde e duas com azul.
As duas armadilhas luminosas sem alteração foram utilizadas como controle. As armadilhas foram expostas das 18:00 às
06:00, sendo que as bolsas coletoras foram trocadas a cada três horas (18-21h; 21-00h; 00-03h; 03-06h). Foram coletados
1.898 flebotomíneos, representando 8 espécies. No geral, os machos foram representados por 55% dos indivíduos
capturados. Não houve diferença na razão entre machos e fêmeas nas três fontes de atração utilizadas. Os flebotomíneos
estiveram ativos mais na primeira metade da noite (65,44%), independentemente da fonte de atração utilizada. O LED azul foi
o mais atrativo (37,14%), seguido por verde (33,56%) e o controle (29,29%). Com relação à distribuição horária, observou-se
que a curva do LED azul não diferiu da curva do controle, onde os animais foram menos capturados nos horários que incluíam
os crepúsculos. Já o LED verde atraiu mais flebotomíneos no primeiro intervalo. Em todos os tratamentos, os machos foram
mais frequentes no primeiro intervalo. Em relação ao controle, os LEDs foram mais atrativos no primeiro e no último intervalo.
A luminosidade crepuscular influenciou nas capturas, sendo esta influência mais evidente no último horário e nas armadilhas
contendo luz incandescente. Os resultados reforçam que os LEDs são mais atrativos que a lâmpada incandescente, mas que,
do ponto de vista da distribuição horária, se comportam de forma equivalente. Portanto, os LEDs podem sim serem
substitutos das lâmpadas incandescentes nas atividades de monitoramento vetorial.
Palavras-chaves: Armadilha luminosa, Frequência horária, LEDs
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Resumo
A transmissão da leishmaniose tegumentar americana (LTA) no Brasil depende da interação entre muitas espécies de vetores,
parasitas e hospedeiros. É essencial que atividades de vigilância e controle sejam planejadas a partir do conhecimento das
espécies envolvidas nos diferentes focos de transmissão. A compilação mais recente da distribuição dos flebotomíneos
brasileiros data de 2003 e contempla apenas sua ocorrência por estados. A última revisão da distribuição por municípios foi
publicada em 1978 e, portanto, carece de atualização. Os objetivos deste trabalho foram: atualizar a lista de distribuição por
município dos principais vetores de LTA do Brasil (Nyssomyia whitmani, Ny. intermedia, Ny. neivai, Ny. umbratilis,
Psychodopygus wellcomei, Ps. complexus, Migonemyia migonei e Bichromomyia flaviscutellata), gerar modelos de sua
distribuição potencial e comparar com a distribuição potencial da LTA em humanos. Registros de ocorrência de flebotomíneos
foram obtidos em sete coleções entomológicas brasileiras e uma extensa revisão da literatura (1978-2016). Registros de
casos humanos de LTA foram obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN, 2001-2016). Modelos de
nicho ecológico foram gerados no software R (dismo), baseados em cinco algoritmos e 10 variáveis ambientais representando
clima, vegetação e relevo. Os mapas finais foram produzidos no software QGIS. Foram compiladas ocorrências de
flebotomíneos em 922 municípios e de casos humanos de LTA em 3451 municípios. Ny. whitmani foi registrada no maior
número de municípios (643), seguida por Mg. migonei (436), Bi. flaviscutellata (234), Ny. intermedia (162), Ny. neivai (136),
Ny. umbratilis (83), Ps. complexus (47) e Ps. wellcomei (27). Os modelos tiveram bom desempenho preditivo (0,71). A grande
divergência entre o número de municípios com informações sobre vetores e com casos registrados de LTA demonstra a
carência de informações sobre vetores nos focos de transmissão da doença. Cerca de 93% da distribuição potencial da
doença foi sobreposta pela distribuição potencial dos vetores. Os 7% remanescentes indicam lacunas sobre o conhecimento
dos vetores, principalmente nas regiões Nordeste e Norte. Estas lacunas podem representar a carência de estudos em campo
ou a insuficiência de dados publicados. Os próximos passos incluem refinar as ocorrências de vetores ao nível de localidade
de captura, para produzir modelos de nicho ecológico em escalas espaciais mais finas.
Palavras-chaves: Leishmaniose Tegumentar Americana, Nicho Ecológico, Phlebotominae
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Resumo

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma parasitose de caráter zoonótico apontada como uma das
doenças mais importantes do ponto de vista de saúde pública no Brasil. As características peculiares
dos reservatórios, vetores e a variedade de situações epidemiológicas mostram que estratégias de
controle devem ser flexíveis para cada região. Montes Claros é classificada como de transmissão
intensa, com média anual de 26 casos humanos. O objetivo do estudo é conhecer os aspectos
ecoepidemiológicos associados ao impacto das medidas de controle de 08/2015 a 07/2017. Uma
coorte prospectiva observacional foi realizada em três bairros da cidade. O desenho do estudo em
cada bairro foi padronizado com intervenções de controle iguais e, simultâneas. Cada bairro foi
dividido em 4 subáreas e em todas elas, obrigatoriamente foram realizados inquéritos caninos
censitários (ICC), diferenciando as demais quanto ao controle químico e manejo ambiental realizados
separados ou concomitantes e tomando como indicador de controle a densidade de flebotomíneos.
Para determinar a prevalência da LV canina, foram realizados 4 inquéritos caninos censitários (ICCs)
semestrais (dois antes e dois após as ações de controle propostas). O número de cães examinados e
as respectivas prevalências foram 1.691(9,58%), 1.831(6,06%), 1.636 (9,47%) e 1.511(8,93%). Oitenta
e três cães reativos, oriundos dos ICCs, foram submetidos a eutanásia e necropsia para obtenção de
amostras de pele, linfonodo mesentérico, baço e aspirado de medula óssea para exames
parasitológicos e moleculares, visando confirmar a infecção e caracterizar a espécie de Leishmania
circulante. Estudos de infecção nos tecidos caninos realizados apresentaram positividade pela técnica
de Nested PCR 100%, crescimento em cultura 46% e exame parasitológico direto “imprints” 61%. No
período do estudo foram capturados 38.055 exemplares de flebotomíneos com armadilhas luminosas
do tipo CDC. Machos 30.742 (80,8%) e fêmeas 7.313 (19,2%). Em relação ao comportamento dos
flebotomíneos, foram capturados no intradomicílio 5.738 (15,1%) exemplares e 32.317 (84,9%) no
peridomicílio, demonstrando a adaptação destes ao ambiente intradomiciliar. O material identificado,
registrou 12 espécies, sendo 97,68% (37.172) da espécie Lutzomyia longipalpis. Os dados
entomológicos associados à infecção canina, bem como as medidas de controle, em avaliação
poderão contribuir para uma melhor compreensão da LV e sua prevenção em Montes Claros.
Palavras-chaves: Controle, Epidemiologia, Flebótomos, Leishmaniose visceral, Prevenção
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Resumo
As leishmanioses podem apresentar três formas clinicas distintas, visceral, tegumentar e difusa. Causada por protozoários do gênero
Leishmania. Transmitido principalmente pela picada da fêmea de insetos hematófagos conhecidos como Flebotomíneos, pertencentes a
família Psychodidae, subfamília Flebotominae. No Brasil, a leishmaniose visceral, em especial, nos últimos anos, vem se tornando
preocupante, devido ao crescente número de casos positivos em cães e humanos nas zonas urbanas de diversos estados. As principais
ações de controle nas cidades são voltadas à busca ativa de casos positivos em humanos e em cães e insetos vetores. A educação em
saúde é importante nesse contexto, pois, a partir dela é possível buscar conhecimentos e metodologias que podem ser úteis para o
controle, prevenção e tratamento das leishmanioses. Portanto, o objetivo desse estudo foi apresentar artigos de educação em saúde
voltados a leishmanioses, correlacionando-os com a importância da educação como medida transformadora para combater e prevenir
essas enfermidades. Trata-se de uma revisão sistemática realizada em junho de 2018. Para a pesquisa de artigos foi utilizado os
descritores: Educação em saúde and Leishmaniose, nas bases de dados: Biblioteca virtual de Saúde (BVS); SciELO e Periódicos
CAPES. A pesquisa resultou um total de 53 artigos. Foi selecionado para esse estudo, seis artigos publicados nos últimos 10 anos,
após ser analisado título, resumo e texto completo. Foi possível observar poucos artigos publicados sobre a temática. Todos os estudos
investigaram a partir de questionários o conhecimento de pessoas mediante as leishmanioses. Verificou-se que houve, a participação de
diferentes grupos de pessoas nesses estudos: índios, estudantes, professores, profissionais de saúde, como médicos, enfermeiros e

veterinários, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias e população de maneira geral. A partir dos conhecimentos
analisados foi possível verificar os conceitos sobre leishmanioses, e com isso, realizar intervenções educacionais e capacitações, com
questionários pós atividades com resultados positivos. Conclui-se que em todos os artigos é dado a importância da educação em saúde
como medida transformadora diante o contexto epidemiológico das leishmanioses em todo o Brasil, pois o conhecimento repassado
para as pessoas é um instrumento reciproco e pode otimizar as medidas de prevenção e controle dessa enfermidade.

Palavras-chaves: Controle, Leishmaniose Visceral, Promoção da Saúde, Psychodidae

EFEITO ANTILEISHMANIAL E MECANISMO DE AÇÃO DE UM DERIVADO 7-CLOROQUINOLINA

Autores

Luciana Maria Ribeiro Antinarelli 1, Débora Vasconcelos Costa Mendonça 1, Grasiele
Sousa Vieira Tavares 1, Daniela Pagliara Lage 1, Tauane Gonçalves Soyer 1, Pedro
Henrique de Almeida Simões Neves 2, Guilherme Firmo de Matos 2, Geraldo Célio
Brandão 3, Guilherme Rocha Pereira 2, Elaine Soares Coimbra 4, Eduardo Antônio Ferraz
Coelho 1,5

Instituição 1 UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (1Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Saúde: Infectologia e Medicina Tropical, Faculdade de Medicina), 2 PUC-MG Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (Departamento de Física e Química,
Instituto de Ciências Exatas e Informática), 3 UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto
(Escola de Farmácia), 4 UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora (Departamento de
Parasitologia, Microbiologia e Imunologia, Instituto de Ciências Biológicas), 5 UFMG Universidade Federal de Minas Gerais (Departamento de Patologia Clínica, COLTEC)
Resumo
As leishmanioses são doenças com elevada incidência no Brasil e cujo tratamento é insatisfatório, principalmente, pela
elevada toxicidade dos fármacos, eficácia variável e alto custo de aquisição pela população. Desta forma, é urgente a
necessidade pelo desenvolvimento de novos fármacos mais efetivos. O presente trabalho avaliou o efeito in vitro do derivado
7-cloroquinolina inédito, denominado AM1009, em formas promastigotas e amastigotas intracelulares de L. amazonensis e L.
infantum; bem como determinou-se as alterações bioquímicas e celulares associadas ao modo de ação do composto. Os
resultados demonstraram que AM1009 inibiu significativamente a proliferação dos promastigotas, com valores de
concentração inibitória (CI50) de 0.77 e 0.12 µg/mL para L. amazonensis e L. infantum, respectivamente, enquanto o valor de
CC50 para macrófagos murinos foi de 47,76 µg/mL, apresentando valores de índice de seletividade (IS) de 61,90 e 397,18,
respectivamente. O tratamento dos macrófagos infectados com L. amazonensis com AM1009 resultou numa redução da
porcentagem de infecção na ordem de 82,7±4,3; 90,4±3,2 e 95,3±2,5, após incubação com 2,5; 5,0 e 10,0 μg/mL do
composto, respectivamente. Em macrófagos infectados com L. infantum e tratados com AM1009, a redução na infecção foi de
78,4±1,7; 88,2±3,1 e 92,1±2,2, quando 2,5; 5,0 e 10,0 μg/mL do composto foi testado, respectivamente. A molécula exibiu
também potencial terapêutico preventivo, uma vez que o pré-tratamento dos promastigotas com o composto foi capaz de
reduzir drasticamente a infecção dos macrófagos. Os estudos acerca do modo de ação do AM1009 em promastigotas de L.
amazonensis apontam que a molécula afetou diretamente a função mitochondrial, induzindo colapso do potencial de
membrana mitochondrial (Δψm) e aumento na produção de espécies reativas do oxigênio. O efeito do composto está também
associado a desorganização do ciclo celular e caracterizada pelo acúmulo de promastigotas na fase sub G0/G1. Formação de
vacúolos autofágicos em promastigotas tratados com AM1009 foi também evidenciado. O composto não induziu
externalização de fosfatidilserina e alteração na integridade da membrana plasmática dos promastigotas. Diante dos dados
obtidos, pode-se inferir que a molécula AM1009 apresenta ação antileishmanial efetiva e seletiva, o que a coloca como um
candidato a ser investigado como possibilidade terapêutica para o tratamento das leishmanioses.
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Resumo
A leishmaniose visceral constitui um grave problema de saúde publica mundial, levando a 0,4 milhões de novos casos e 40
mil mortes por ano. O tratamento disponível apresenta muitas limitações, como efeitos colaterais, alto custo e indução da
resistência parasitária, tornando necessário o desenvolvimento de novos compostos. O objetivo desse trabalho foi avaliar a
atividade de um derivado triazólico sobre formas promastigotas e amastigotas de L. infantum e associar o possível modo de

ação do composto sobre o parasito. A atividade antipromastigota e o efeito citotóxico sobre macrófagos murinos foram
determinados pelo ensaio do MTT. A atividade antiamastigota foi avaliada em macrófagos infectados com L. infantum após
72h de tratamento. Com a finalidade de investigar a ação do composto sobre a função mitocondrial de promastigotas, foi
mensurado o potencial de membrana mitocondrial, através do reagente JC-1, e a produção de espécies reativas de oxigênio,
utilizando o H2DCFDA. Alteração na permeabilidade da membrana plasmática do parasito foi determinada pela marcação
com iodeto de propídeo (PI). O composto exibiu significativa atividade em promastigotas e amastigotas de L. infantum, com
CI50 em torno de 5 µM e apresentou moderado efeito citotóxico sobre os macrófagos (CC50 de 47,9 µM). O derivado triazólico
não interferiu significativamente no potencial de membrana mitocondrial e nos níveis de formação de ROS após 6 e 24 horas
de tratamento. Alterações na permeabilidade da membrana plasmática foram observadas após 24 h de incubação com o
composto. Os resultados demonstram o potencial antileishmanial do derivado triazólico e estudos preliminares indicam o
efeito do composto sobre a membrana plasmática do parasito.
Instituição financiadora: CAPES, CNPQ, FAPEMIG, UFJF.
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Resumo
A leishmaniose cutânea no Brasil, causada principalmente pela espécie Leishmania braziliensis, é considerada uma doença
negligenciada devido à falta de programas de controle e no desenvolvimento de vacinas e novos fármacos mais eficazes. Os
tratamentos disponíveis das leishmanioses não são satisfatórios, e constituem um desafio para a ciência na identificação de
compostos quimioterápicos mais eficientes e seguros. A maioria dos estudos com Spondia mombin L., relatam atividades
bioquímicas e farmacológicas, propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias, devido compostos como os fitoesteróis e
taninos, como a geraniina, que é promissora para avaliação da atividade leishmanicida. O presente estudo objetiva verificar o
potencial leishmanicida do extrato padronizado de S. mombin L. e constituinte químico geraniina na leishmaniose cutânea
causada por L. braziliensis. O extrato padronizado de S. mombin ou geraniina (5, 10, 25, 50, 100 μg/mL) foram adicionados à
suspensão de promastigotas de L. braziliensis (107 parasitas/mL) por 24 e 48horas, e verificado o efeito leishmanicida por
análise microscópica. Foram avaliados também: citotoxicidade dos fármacos em macrófagos RAW 264.7 pelo ensaio de MTT;
efeito em amastigota intracelular, por contagem de amastigotas e dosagem de NO, nos períodos de 24 e 48h. Na avaliação da
atividade leishmanicida, a geraniina apresentou efeito significativo (p<0,05) ao longo de 48 h e reduziu o número de parasitos
em todas as concentrações testadas de 47,83% (5μg/mL; 52,17 ± 4,93%) a 77,64% (100μg/mL; 22,36 ± 7,37%). Enquanto o
extrato mostrou redução de 46,38% (10μg/mL; 53,62 ± 10,53%) a 60,87% (100μg/mL; 39,13 ± 6,36%). No teste de MTT, as
concentrações utilizadas do extrato (5μg/mL; 97,40 ± 3,14% a 100μg/mL: 96,92 ± 1,48%) ou geraniina (5μg/mL; 98,72 ±
6,93% a 100μg/mL: 90,91 ± 3,21%) não reduziram significativamente o percentual de células viáveis em relação ao controle
(100 ± 4,45%), no tempo de 48h. Quanto ao efeito em amastigota intracelular, com 48h, todas as concentrações de geraniina
reduziram o número de amastigota intracelular (p<0,05), enquanto o extrato, apenas a concentração de 5 μg/mL (42,40 ±
3,67%) não reduziu o número de amastigotas. Estes resultados indicam a atividade leishmanicida, principalmente pelo
constituinte químico geraniina, e sugerem futuros estudos em modelos de infecção in vivo.
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Resumo

O arsenal terapêutico atual para as leishmanioses apresenta-se limitado e insatisfatório, sobretudo,
em função da elevada toxicidade dos fármacos, baixa eficácia e alto custo das formulações. O objetivo
deste estudo será avaliar a atividade antileishmanial do derivado 7-cloro-4-quinolinil hidrazona,
PQUI180 em amastigotas intracelulares de L. amazonensis bem como determinar sua eficácia in vivo.
A atividade antiaamastigota do composto foi determinada em macrófagos infectados corados com
giemsa mediante contagem da carga parasitária e da porcentagem de macrófagos infectados por
microscopia óptica. O efeito leishmanicida in vivo da molécula foi avaliada pela via intralesional em
camundongos Balb-c infectados com L. amazonensis-GFP. Os resultados demonstram que PQUI 180
reduziu expressivamente o número de amastigotas intracelulares bem como a porcentagem de
macrófagos infectados em todas as concentrações avaliadas, com redução da infecção em torno de
98,4%, 95,7%, 62,1%, 58,3% e 48,5% após tratamento com a molécula nas concentrações de 100,
50, 25, 10 e 5 µM, respectivamente. No que se refere a eficácia do composto in vivo, o tratamento dos
camundongos com 100 µg/kg do PQUI 180 pela via intralesional resultou numa redução no tamanho
da lesão de 48% e uma expressiva redução da carga parasitária da orelha de 93.8%. Análises de
diferentes marcadores de toxicidade sistêmica (TGO, TGP, GGT e creatinina), não demonstrou
alteração nos níveis destas enzimas hepáticas e renais. A avaliação in silico das propriedades físicoquímicas pela regra dos cinco de Lipinski e do perfil farmacocinético (ADMET) sugerem um perfil
favorável para o composto. A eficácia intralesional do PQUI 180 no tratamento da infecção murina com
L. amazonensis sugere um perfil promissor para a molécula a qual deve ser melhor investigado como
uma possibilidade terapêutica para o tratamento da leishmaniose tegumentar americana.
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Resumo
Atualmente, as leishmanioses encontram-se entre as principais endemias do mundo. A leishmaniose visceral (LV), causada pelos
parasitos do gênero Leishmania, é a forma mais grave da doença. Os cães são considerados os principais reservatórios e a
identificação precoce desses animais torna-se importante para limitar sua exposição ao vetor. Métodos sorológicos têm sido as
ferramentas mais aplicáveis no diagnóstico da LV canina, tanto pela facilidade de execução, quanto por seu custo acessível. Com o
intuito de desenvolver uma metodologia mais eficiente para o diagnóstico da LV canina, realizamos a otimização de um ensaio
imunoenzimático (ELISA) convencional reduzindo o tempo de incubação com os anticorpos primário e secundário, modificando o
substrato e a forma de leitura da reação, tornando-o um ELISA quimioluminescente (CL ELISA). Como antígeno, avaliamos duas
proteínas recombinantes multiepitopos, PQ10 e PQ20, já descritas pelo nosso grupo e consideradas bons antígenos na detecção da
infecção canina. Para o CL ELISA, foram utilizados soros caninos testados por RIFI e ELISA com antígeno bruto para LV sabidamente
positivos (n=100) e negativos (n=30). A quantificação da quimioluminescência foi feita em aparelho ImageQuant LAS 500, utilizando o
substrato ECL, que não apresenta o risco ocupacional característico do revelador OPD, utilizado no ELISA convencional. Para a
discriminação dos resultados empregou-se como cut-off a curva ROC, avaliando os melhores valores de sensibilidade e especificidade
para cada ensaio. Além desses, a variabilidade e reprodutibilidade foram analisadas. O CL ELISA apresentou excelente desempenho,
com valores de acurácia superiores a 0.95, para ambas as proteínas, sendo a especificidade para PQ10 e PQ20 de 83.3% e 90% e a
sensibilidade 92.5% e 91.5%, respectivamente. Comparativamente ao ELISA convencional, realizado com as mesmas proteínas
multiepitopos, a nova metodologia proporcionou melhora em todos os parâmetros, principalmente na acurácia, que anteriormente
apresentava valor médio de 0.84. A variabilidade média apresentada entre lotes de placas e operadores foi menor do que 5% e 15%,
respectivamente. A reprodutibilidade do teste para PQ10 e PQ20 apresentou bom coeficiente de correlação quantitativa (r2>0.979).
Diante dos resultados, consideramos o CL ELISA um método diagnóstico bastante promissor para LV canina, de fácil interpretação,
capaz de detectar um grande número de amostras de maneira rápida, eficiente e pouco onerosa.
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Resumo

A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma zoonose de grande importância para saúde pública no
Brasil. O Ministério da Saúde preconiza como medida de controle da leishmaniose visceral o
diagnóstico rápido, tratamento ou eutanásia dos cães soropositivos. Para aumentar a acurácia do
diagnóstico da LVC no Brasil, o presente grupo previamente selecionou. O objetivo do presente estudo
foi produzir um teste imunodiagnóstico com maior acurácia, utilizando 6 proteínas recombinantes
previamente selecionadas com performance promissora para o diagnóstico da LVC. Adicionalmente,
avaliar e comparar a performance deste teste produzido no diagnóstico da LVC com os testes
diagnósticos preconizados pelo Ministério da Saúde no Brasil (DPP®LVC e EIE®LVC). Os testes
diagnósticos foram avaliados frente a um painel com amostras positivas (sintomáticos e
assintomáticos) e negativas selecionadas em uma soroteca com base nos resultados de cultura e
qPCR de aspirado esplênico de cães, além de amostras de cães com infecção por Erhlichia sp.e
Babesia sp.
Inicialmente, as 6 proteínas recombinantes foram triadas em ELISA frente a um painel de 73 amostras
de cães positivos e 62 de cães negativos. Na triagem, a proteína rLci5 foi a única com performance
superior ao EIE®LVC, apresentando sensibilidade de 89% para cães sintomáticos, 71% para cães
assintomáticos e 94% de especificidade, enquanto que o EIE®LVC detectou 73% dos cães
sintomáticos, 54% dos assintomáticos e teve 88% de especificidade. Com isso, a proteína rLci5 foi
selecionada para compor o teste ELISA final e no ensaio de validação com 364 amostras (183
positivas e 222 negativas) o ELISA rLci5 apresentou 83% de sensibilidade, 94% de especificidade e
90% de acurácia. Nesse ensaio o EIE®LVC apresentou resultado inferior ao ELISA rLci5, com 67% de
sensibilidade, 87% de especificidade e 77% de acurácia. Por fim, foi comparada a performance do
atual protocolo de diagnóstico da LVC com DPP®LVC para triagem e EIE®LVC como teste
confirmatório, com um protocolo modificado, com a substituição do EIE®LVC pelo ELISA rLci5. O atual
protocolo apresentou sensibilidade de 59%, especificidade de 98% e acurácia de 80%, enquanto que
o protocolo modificado apresentou sensibilidade de 71%, especificidade de 99% e acurácia de 86%.
Com isso, concluímos que o ELISA rLci5 é um teste promissor para substituir o teste EIE®LVC e
aumentar a performance do diagnóstico da LVC no Brasil.
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Resumo

Diversas espécies de Leishmania podem causar leishmaniose tegumentar americana (LTA). No Brasil,
Leishmania (Viannia) braziliensis é a espécie mais prevalente. Testes sorológicos são pouco
empregados no diagnóstico da LTA por se considerar baixa a produção de anticorpos séricos
específicos durante a LTA ativa. Entretanto, nas formas mucosas com ou sem o acometimento
concomitante de pele (LCM) a produção de anticorpos é moderadamente mais elevada que na forma
cutânea (LC) da LTA. Este trabalho tem por objetivo avaliar parâmetros de acurácia do ensaio
imunoenzimático indireto (ELISA), com antígeno de L. (V.) braziliensis em soros de pacientes sob
investigação diagnóstica para LTA, seus diagnósticos diferenciais e comparar com outros testes
diagnósticos. Foram incluídos: 150 pacientes, grupo I, LTA, com um ou mais resultados positivos por
métodos parasitológicos (visualização de formas amastigotas por exame direto ou histopatológico,
isolamento de formas promastigotas em cultura), ou reação em cadeia da polimerase (PCR) e 103
indivíduos, grupo II, controle, com outro diagnóstico confirmado. Comparou-se a sensibilidade do
ELISA com a de cada um dos métodos parasitológicos, PCR e com o teste cutâneo de Montenegro
(MST). No ELISA encontraram-se sensibilidade de 94,7%, especificidade de 95,1% e valores
preditivos, positivo e negativo respectivamente de 96,6% e 92,4%. A média de densidade ótica dos
ELISA de LCM (1,253+0,304) foi maior que a de LC (1,03+0,34) (p-valor=0,009). As sensibilidades da
PCR (91,2%) e MST (92,3%) foram percentualmente muito próximas a do ELISA; a sensibilidade do
isolamento em cultura, do exame histopatológico e do exame direto foram respectivamente, 76%;
63,9% e 49,3%. A associação MST/ELISA em paralelo eleva em alguns pontos percentuais a
sensibilidade de ambos. É importante ressaltar que atualmente, no Brasil, há aproximadamente três
anos, o MST não é distribuído na rede de saúde, não havendo previsão de retorno. Os parâmetros de
acurácia do ELISA indicam um bom desempenho do teste para o diagnóstico da LTA. Na ausência de
demonstração de Leishmania na lesão, um ELISA positivo associado a evidências
clínico/epidemiológicas deve ser valorizado.
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Resumo
Atualmente, o que se espera da educação e do ensino de ciências é que estejam estruturados de forma a proporcionar uma
formação técnica voltada à cidadania, com base na conscientização crítica-reflexiva dos sujeitos, a fim de que eles possam
aplicar os conteúdos apreendidos em situações do cotidiano. Nesta perspectiva, insere-se a proposta pedagógica, visando
gerar contribuições ao ensino de biociências e divulgação científica, dentro de um contexto não formal de educação e
promoção da saúde. Em parceria com a União dos Escoteiros do Brasil (UEB), foram desenvolvidas atividades lúdicas, dentro
do Grande Jogo Regional Escoteiro do Rio de Janeiro, em 2014. O principal objetivo foi trabalhar conceitos relacionados às
leishmanioses, a fim de facilitar a compreensão sobre a relação homemXdoençaXprevenção. Para tanto, foram organizadas
três atividades didático-pedagógicas: i) espaço biológico e biodiversidade, com a exposição de insetos e animais classificados
como reservatórios de leishmaniose, observação em microscópios e lupas, além de caixas entomológicas; ii) jogo de desafio
"Ache o flebotomíneo", realizada dentro de uma barraca de shannon (captura entomológica), a fim de estimular a identificação
e coleta de flebótomos, em meio a outros insetos; e iii) Jogo de perguntas, relacionadas aos flebotomíneos (vetor), as
Leishmanias spp (parasito) e as leishmanioses (doença). Participaram, cerca de 4000 integrantes, entre membros das
categorias: Lobinho, Escoteiro, Sênior, Pioneiro e Chefias. Além dessas atividades, foi aplicado um questionário estruturado,
para levantamento do conhecimento dos participantes sobre as leishmanioses. 66 pessoas responderam, sendo 43(65%), do
gênero masculino e 23(35%), feminino; com idades entre 7 e 74 anos, e diferentes formações acadêmicas. 30(46%)
responderam não conhecer as leishmanioses, 21(36%) que sim, e 12(18%) disseram conhecer, mas não lembrar. Sobre como
se contrair a leishmaniose, 37(56%) responderam não saber, e 29(44%) que sim; destes,somente 10 afirmaram ser por
picadas de flebotomíneos. Mediante as respostas, se percebe um desconhecimento e/ou conhecimentos equivocados, em
relação ao tema, demonstrando a necessidade de maior divulgação sobre as leishmanioses. O resultado do trabalho se
mostrou favorável, ao processo de formação dos Escoteiros, uma que, no ano seguinte,foram demandas por Dirigentes e
Chefias da UEB/RJ,oficinas sobre outras doenças vetoriais: dengue, Zika, chikungunya, febre amarela e doença de Chagas.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Leishmania, que provoca úlceras na
pele e mucosas. É distribuída mundialmente com alta incidência no Brasil, principalmente no Nordeste. O trabalho de pesquisa teve por
objetivo identificar os fatores de risco e os agravantes no processo de difusão da Leishmaniose Tegumentar Americana na região
metropolitana do Cariri (RMC). Trata-se de um estudo transversal epidemiológico, descritivo e quantitativo de coleta de dados utilizando
a base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), no período de 2012 a 2017. Foram coletados dados
referentes à zona de residência, à escolaridade, ao sexo e à evolução do caso nas cidade de Juazeiro do Norte - CE, Crato- CE e
Barbalha - CE. Na análise dos dados, constatou-se que a incidência de 388 casos de LTA na RMC, dos quais houve prevalência de 70%
no Crato, 15,1% em Barbalha e 14,7% em Juazeiro do Norte. O sexo mais acometido é o feminino e com relação às zonas de residência
a maioria está na zona urbana (60,3%), mas na cidade de Barbalha há uma maior incidência de casos na zona rural. Em relação a
variável escolaridade houve uma maior incidência da doença em indivíduos com ensino fundamental incompleto (65,7%). Diante disso,
verificou-se que em Juazeiro do Norte, a cidade com maior número populacional, um número menor de casos de LTA em comparação
com a cidade do Crato, inferindo uma possível ineficácia do setor municipal acerca desse agravo. Ademais, é notório que o maior
percentual de LTA ocorre na zona urbana, permitindo verificar que, com a maior migração dos indivíduos da zona rural para zonas mais
urbanizadas ou até mesmo periurbanas há um aumento no número de casos, corroborando com os achados literários que poderiam
justificar tal situação por meio dos vetores reservatórios. Por fim, observou-se a ocorrência de um grande número de casos em
indivíduos que não concluíram o ensino fundamental, revelando uma possível hipótese da relação entre LTA e o grau de instrução dos
indivíduos. Portanto, de acordo com as possíveis variáveis de risco da LTA avaliados, pôde-se notar a relevância da temática no
contexto da RMC. Assim, é de extrema importância ampliar as pesquisas sobre o tema, a fim de identificar novos fatores intensificar os
esforços para prevenção de agravos e promoção de saúde.
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Resumo

No estado do Acre os casos de Leishmaniose Tegumentar (LT) vem aumentando, sendo Brasiléia o
segundo município com maior número de notificações. Este estudo visa fornecer informações que
auxiliem para a compreensão da situação epidemiológica da LT no município de Brasiléia. Com o
apoio da Secretaria Municipal de Vigilância e Saúde do município, foram coletados flebotomíneos no
período de Set/2013 à Jan/2015. Paralelamente com suporte do Centro de Saúde Fernando Azevedo
Correia, foram coletadas amostras de pacientes com LT. Para a detecção de infecção por Leishmania,
fêmeas de flebotomíneos foram individualmente processadas para extração de DNA e PCR multiplex
para detecção simultânea da região conservada dos minicírculos do kDNA, gênero Leishmania e do
gene constitutivo específico de flebotomíneos (cacophony). A identificação da espécie de Leishmania

nas fêmeas foi realizada através de sequenciamento tendo como alvo o gene hsp70. A preferência
alimentar das fêmeas ingurgitadas foi verificada através de sequenciamento do alvo cyt b. Foram
coletados 4.477 flebotomíneos, 2.176 machos e 2.301 fêmeas, e destas, 2.203 não ingurgitadas (866
utilizadas na avaliação de infecção natural) e 98 ingurgitadas (pesquisa de fonte alimentar).
Identificamos 15 gêneros e 62 espécies. Na análise de infecção natural, foram identificadas 27/866
fêmeas positivas (3,12%) contendo DNA das espécies L. (V.) braziliensis e L. (V.) guyanensis. Quanto
às espécies de flebotomíneos positivas, Brumptomyia sp., Evandromyia termitophila e Pintomyia
nevesi correspondem ao primeiro registro de infecção natural, além do estudo incriminar pela primeira
vez no Brasil, a espécie Nyssomyia shawi como potencial vetor de L. (V.) guyanensis e L. (V.)
braziliensis. A pesquisa de fonte alimentar identificou 15 espécies de vertebrados e em 8/98 fêmeas,
foi possível verificar a presença de L. (V.) shawi, L. (V.) guyanensis e L. (V.) braziliensis. De 22
amostras coletadas de pacientes com suspeita de LT, 11 foram diagnosticadas com infecção por L.
(V.) braziliensis, uma correspondeu à L. (V.) guyanensis, e 6 foram positivas para o gênero Leishmania
spp., perfazendo um total de 81.8% (18/22) de amostras positivas. Com os dados obtidos neste
trabalho, foi possível fornecer novos elementos para a melhor compreensão do ciclo de transmissão
na área de estudo, com consequente aplicação na prevenção de surtos da doença no contexto de um
programa de vigilância vetorial.
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Resumo

As leishmanioses são grupos de doenças parasitárias, que apresentam ampla distribuição,
diversidade de agentes etiológicos, podendo acometer homens e animais. A Leishmaniose Visceral
(LV) é a forma mais grave dessa infecção e sua transmissão tem se expandindo em áreas urbanas. O
programa de controle da LV determina a vigilância entomológica e canina, como meios de informações
à cerca doença. O município de Ouro Preto, mesmo sendo classificado como área de transmissão
esporádica (oito casos humanos, no período de 2010 a 2017), não apresenta parâmetros
epidemiológicos, fazendo-se necessários a busca informações sobre essa zoonose. O objetivo do
estudo foi conhecer a epidemiologia da leishmaniose visceral no município de Ouro Preto, Minas
Gerais. Em 2016, a partir de um estudo transversal amostral, tendo como população-alvo cães
participantes da campanha de vacinação antirrábica, foi avaliado soro de 726 cães, de 13 distritos e
três localidades do município de Ouro Preto. A amostra foi obtida por punção venosa e a dosagem de
anticorpos específicos foi realizada pelo teste ELISA (Kit ELISA – LVC/UFMG). A confirmação da
reatividade dos animais foi realizada pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED), pelos métodos
sorológicos do DPP® e ELISA, ambos da empresa Bio-manguinhos. O estudo da fauna de
flebotomíneos contemplou um ano hidrológico, (junho de 2017 a maio de 2018). A prevalência da LVC
no município de Ouro Preto foi de 1,7 % (12/718), sendo determinada pela concordância de
reatividade entre o teste ELISA (UFMG) e os testes realizados pela FUNED. Nos resultados do teste
ELISA(UFMG), 17 amostras (2,3%) foram classificadas como indeterminadas e 11 amostras como
reagentes (7,0%). Já pela FUNED 13 cães foram reagentes para o DPP®, 12 cães reagentes para o
teste ELISA (Bio-manguinhos) e um cão classificado como indeterminado. Os distritos que
apresentaram soropositividade canina foram: Antônio Pereira 8,47% (5/59); Bocaina 5,66% (3/53);
Lavras Novas 8,33% (3/36) e Cachoeira do Campo 1,16% (1/86). Metade dos cães reagentes não
apresentaram sinais clínicos sugestivos para LV. Quanto ao estudo entomológico, foram capturados
60 flebotomíneos, em todos os distritos que apresentavam cães infectados. O número total de fêmeas
de flebotomíneos coletados foi de 30 (50%) e machos 30 (50%), tendo uma razão de fêmeas/machos
igual a 1. Desta forma, a presença de cães infectados e a captura de flebotomíneos são alertas do
risco de transmissão da LV nessa região.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença infecciosa sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, aumento do fígado e baço,
perda de peso, fraqueza, redução da força muscular, anemia e outras manifestações. É uma zoonose de evolução crônica, com
acometimento sistêmico e, se não tratada, pode levar a óbito até 90% dos casos. É transmitida ao homem pela picada de fêmeas do
inseto vetor infectado (Lutzomyia longipalpis), sendo os cães a principal fonte de infecção para o vetor na área urbana. O município de
Itapipoca, no Ceará, é considerado área endêmica de transmissão intensa, sendo considerado área prioritária para medidas de controle.
Objetivou-se analisar os dados relacionados à transmissão da LV, em humanos, no município de Itapipoca, no período de 2014 a 2018.
Estudo descritivo, realizado por meio de levantamento de dados secundários, coletados no setor de Vigilância Epidemiológica da
Secretaria Municipal de Saúde Itapipoca. No período de 2014 a junho de 2018 foram confirmados 56 casos de LV, com 07 óbitos. As
taxas de incidência foram de 6,47%, 11,20%, 10,30% e 7,84%, nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, respectivamente. Quanto à
letalidade, as taxas foram de 12,5%, 6,25%, 0% e 20%, nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, respectivamente. O ano de 2018 está em
alerta devido às altas taxas de incidência (7,06%) e de letalidade (33,3%) num período de 6 meses. Os dados demonstraram uma
redução no número de casos humanos de LV em alguns anos, podendo ser atribuído à eficácia de ações de prevenção e controle da
doença, como o combate ao vetor e testagem dos cães. No entanto, observa-se que a letalidade aumentou nos últimos anos, o que
pode estar associado à demora no diagnóstico e tratamento dos pacientes com LV. Além disso, o município não dispõe de um plano de
contingência para a doença, principalmente no que diz respeito aos cães diagnosticados com a doença.
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Resumo

As leishmanioses são consideradas primariamente como uma zoonose podendo acometer o homem,
quando este entra em contato com o ciclo de transmissão do parasito, transformando-se em uma
antropozoonose. A leishmaniose visceral (LV) por sua vez, dada a sua incidência e alta letalidade,
principalmente em indivíduos não tratados e crianças desnutridas, é também considerada emergente
em indivíduos portadores da infecção pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV), tornando-se uma
das doenças mais importantes da atualidade. É considerada problema de saúde pública no Brasil, em
especial, na região Nordeste. Este estudo teve por objetivo avaliar epidemiologicamente os casos de
Leishmaniose Visceral no Brasil no período de 2012-2017. Trata-se de um estudo ecológico,
transversal e quantitativo na qual foram utilizados dados fornecidos pelo Departamento de Informática
do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período de 2012 a 2017, utilizando-se as seguintes
variáveis: número de casos confirmados por região de residência, sexo, faixa etária, coinfecção HIV,
tipo de entrada e evolução. No ano descrito ocorreram 21.524 casos de LV, sendo a região Nordeste
responsável por aproximadamente 55,5% dos casos (n=11.928). Do total 19.564 são casos novos,
1073 recidiva da doença e 412, transferência. Do ano de 2012 para 2017 houve um aumento de
26,9% de casos novos. A doença acomete mais homens (64,8%) do que mulheres (35,1%). Existem
dois picos de idade acometidas pela doença, 1-4 anos (5257), e 20-39 anos (4907). Quanto a
coinfecção com HIV, foram verificados 1981 casos positivos, embora 5116 foram classificados como
ignorados/brancos. Quanto a evolução, 14.945 pacientes evoluíram para cura, 154 abandonaram
tratamento, e 1534 foram a óbito. A LV, é considerada uma doença negligenciada, e os números são
considerados elevados no país, sendo necessário um controle mais rigoroso da doença. As medidas

de controle, por sua vez, deverão ser distintas e adequadas para cada área a ser trabalhada. Por fim,
em vista deste espectro da doença no país, é de fundamental importância que as medidas usualmente
empregadas no controle da doença sejam realizadas de forma integrada, para que possam ser
efetivas.
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ESTABELECIMENTO DA COLÔNIA DE Lutzomyia migonei (DIPTERA: PSYCHODIDAE) EM
INSETÁRIO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA CHARLES UNIVERSITY EM PRAGA, REPÚBLICA
TCHECA.
Autores

Vanessa Cristina Fitipaldi Veloso Guimarães 1, Vera Volfova 2, Jovana Sadlova 2, Sinval
Pinto Brandão Filho 1, Petr Volf 2

Instituição 1 CPqAM/ Fiocruz - Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães (Rua Prof. Moraes Rego, S/N,
Cidade Universitária, Recife PE), 2 Charles University - Charles University (Praga,
República Theca)
Resumo

Colônias laboratoriais de flebotomíneos são essenciais para o estudo experimental da sua biologia,
comportamento e avaliação como vetores de protozoários, principalmente Leishmania. Lutzomyia
migonei é uma espécie amplamente distribuída na América Latina e envolvida nos ciclos de
transmissão das leishmanioses. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o ciclo de vida de L.
migonei em condições laboratoriais, bem como sua preferência alimentar para posterior realização de
estudos de interação parasito-vetor e controle vetorial. Os flebotomíneos utilizados para o
estabelecimento da colônia foram capturados no município de Baturité, estado do Ceará, Brasil. Os
insetos foram capturados com armadilhas luminosas tipo CDC posicionadas em abrigos de animais
localizados no peridomicílio das casas. As fêmeas capturadas foram alimentadas em hamster
anestesiado por via intramuscular com quetamina (0,1mL/ 100g). Decorridas 24h após repasto
sanguíneo, as fêmeas ingurgitadas foram transferidas individualmente para frascos de vidro forrados
com papel de filtro para realização da oviposição. Os ovos foram transferidos para potes de plástico
com base e laterais de gesso para a emergência e sobrevivência das larvas, as quais foram
alimentadas com uma mistura de fezes e ração para coelho na proporção de 1:1. Após a emergência,
os espécimes adultos foram transferidos para gaiolas de criação, onde receberam solução de
sacarose a 50% suplementada com penicilina na concentração de 5000U/mL e alimentação
sanguínea em hamsters, camundongos e coelhos. Adicionalmente, os insetos foram expostos a
fotoperíodo (14h de luz e 10h de escuro), mantidos a uma temperatura de 26ºC e 70% de umidade. O
ciclo de vida dos insetos a partir dos ovos até a eclosão dos flebotomíneos adultos variou de 35 a 45
dias. O período de incubação dos ovos apresentou um intervalo de 5 a 7 dias, a duração da fase larval
foi no mínimo de 17 dias e no máximo de 23 dias e o estágio de pupa perdurou de 5 a 7 dias. Em
relação à alimentação sanguínea, L. migonei apresentou preferência alimentar por coelhos, seguido
por hamsters e uma baixa preferência por camundongos. Foi possível estabelecer e manter a colônia
com sucesso nas condições de temperatura e umidade propostas com controle da presença de
fungos e ácaros.
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Resumo
A Leishmaniose visceral (LV) é uma doença crônica e sistêmica, causada pelo protozoário da espécie Leishmania infantum, e
tem como vetor o flebotomíneo. A Organização Mundial da Saúde classifica a LV como uma doença tropical negligenciada,
que apresenta grande importância para a saúde pública no país, devido às elevadas taxas de incidência e letalidade. A
estratificação epidemiológica quanto ao risco e intensidade da transmissão da LV nos municípios é necessária para a
realização das ações de vigilância, monitoramento e controle da doença. Como critério, utiliza-se a média anual de casos
novos dos últimos três anos. Dessa forma, os municípios com média < 2,4 casos é estratificado como “Transmissão
Esporádica”; ≥ 2,4 a < 4,4 casos como “Transmissão Moderada” e ≥ 4,4 casos como “Transmissão Intensa”. O objetivo deste
trabalho foi estratificar os municípios da VIII Região de saúde de Pernambuco, quanto ao risco e intensidade da transmissão
da LV, e analisar sua evolução nos últimos dois triênios. Essa região é composta pelos municípios de Afrânio, Cabrobó,
Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista. Para a construção da estratificação de cada triênio,
foi subtraído o ano mais antigo e em seguida acrescentado um ano mais recente. A fonte de dados foi o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Ao analisarmos o triênio 1, que corresponde aos anos de 2014 a 2016, 03
municípios foram estratificados com transmissão esporádica; 02 com transmissão moderada; e 02 com transmissão intensa.
Já no triênio 2 (2015-2017), 02 municípios foram estratificados com transmissão esporádica; 03 moderada e 02 intensa.
Sendo assim, o município de Cabrobó, que no triênio 1, era estratificado como de transmissão moderada, passou a ser como
de transmissão intensa, bem como o município de Lagoa Grande, anteriormente estratificado como esporádico, passou a ser
de transmissão moderada. Ao mesmo tempo, o município de Santa Maria da Boa Vista saiu da transmissão intensa para
moderada. Os demais municípios permaneceram na mesma estratificação, sendo Petrolina com transmissão intensa, e
Dormentes e Afrânio com transmissão esporádica. Com isso, pode-se observar uma diferença na evolução desta
estratificação ao longo do tempo em cada município, o que pode refletir na efetividade da condução das medidas de vigilância
e controle da doença na região. Sendo necessário desenvolver medidas de controle mais eficazes para combater a LV na VIII
Região de Saúde.
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Resumo
A arginase e a óxido nítrico sintase induzível (iNOS) são enzimas que compartilham do mesmo substrato, a L-arginina, para produzir
dentre outros compostos L-ornitina e óxido nítrico, respectivamente. Além da sua função na formação de substratos importantes para
proliferação de células parasitas e hospedeiras, a arginase se destaca por desempenhar um papel regulatório na disponibilidade de Larginina nas células que a expressam, podendo contribuir para o estabelecimento da infecção por Leishmania spp. Nesse sentido,
temos o objetivo de avaliar os níveis de atividade da arginase em L. amazonensis, L. infantum, e em macrófagos infectados por estes
parasitos. Inicialmente a abundância proteica da arginase foi determinada em cada espécie proposta por Western Blot. Em seguida, a
atividade da arginase foi dosada nas formas promastigotas nos períodos de crescimento logarítmico e estacionário e em macrófagos
infectados pelas duas espécies. Por fim a carga parasitária foi mensurada nos macrófagos infectados. Os resultados preliminares
revelaram que os valores de abundância bem como de atividade enzimática da arginase em promastigotas foram maiores na espécie L.
amazonensis quando comparadas com L. infantum. Entretanto macrófagos infectados com L. infantum apresentaram maior atividade da
enzima e maior carga parasitária quando comparadas com macrófagos infectados com L. amazonensis.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV), ou calazar, é uma doença crônica grave, potencialmente fatal para o homem, cuja letalidade pode alcançar
10% quando não se institui o tratamento adequado. É uma doença de notificação compulsória com elevada prevalência no Brasil. O
presente estudo visa determinar a incidência de leishmaniose visceral no Nordeste brasileiro. Trata-se de um estudo retrospectivo e
quantitativo, realizado no período de março a abril de 2018. Para constituição da amostra foram utilizados dados notificados no Sistema
de Informação de Agravo e Notificação (SINAN) referente ao período de 2014 a 2017. No referente período foram notificados 2.263
casos de leishmaniose visceral, sendo o ano de 2017 com o maior índice desta doença em todos os Estados da região Nordeste, com
2.017 (90%) casos, com destaque para o Estado do Maranhão, que notificou a maior incidência com 830 (41%) casos, seguido pelo
Estado do Ceará, com 390(19%) casos. Após duas décadas de tentativas de controle da LVC no Brasil, o número de casos aumentou
significativamente e constata-se a sua expansão para áreas urbanas. Apesar das ações públicas de combate da LV iniciadas há mais de
60 anos, o Ceará ainda apresenta-se como uma área endêmica para a LV, tendo sido registrado no Estado aproximadamente 15% dos
casos do País. Pelo mundo, estima-se que aproximadamente 350 milhões de pessoas vivam em áreas de risco para leishmaniose,
tendo sido diagnosticada em 88 países, dos quais 72 são em desenvolvimento. Com esse estudo, conclui-se que os casos de
leishmaniose visceral aumentaram significativamente no período analisado, sendo o ano de 2017 de maior incidência e o Estado do
Maranhão com o maior número de casos confirmados, fazendo-se necessária melhoria nas políticas de saúde pública em relação a
profilaxia para o controle e erradicação da doença.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é uma doença sistêmica grave com letalidade podendo variar de 5 a 8%. O maior número de óbitos e
recidivas da LV em pacientes com HIV incita a análise da efetividade do tratamento nesses casos. A anfotericina B lipossomal (AmBL) é
um fármaco considerado efetivo, porém ainda pouco estudado em coinfectados. Com o objetivo de comparar a resposta terapêutica à
AmBL na LV em adultos com e sem infecção pelo HIV, realizou-se uma pesquisa com pacientes de LV maiores de 13 anos atendidos no
Hospital Universitário da UFMS (HUMAP) – Campo Grande/MS. Foram incluídos aqueles com o primeiro episódio de LV com
diagnóstico confirmado laboratorialmente e que tenham sido tratados exclusivamente com AmBL. Foram excluídos os casos cujo
seguimento até o final do tratamento proposto não foi possível por transferência de hospital ou abandono. Os dados foram obtidos a
partir das fichas de notificação de LV dos anos de 2015 a 2017 do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HUMAP, bem como dos
prontuários clínicos. Os casos foram seguidos por até 6 meses. Dos 25 pacientes incluídos, 10 (40%) eram portadores de HIV, 17 (68%)
homens, sendo a média de idade de 48,4 anos variando entre 21 a 101 anos, todos procedentes do MS, sendo 72% da capital, Campo
Grande. A taxa de resposta terapêutica, seguindo os critérios de cura e melhora estabelecidos, foi de 72% (18/25), sem diferenças entre
pacientes com e sem HIV [70,0% vs 73,0%; p>0,05]. Deve-se considerar que pacientes sem HIV e com menos de 50 anos, usaram
AmBL apenas se apresentassem disfunção renal, cardiopatia ou maior gravidade; o que pode ter sido responsável pela baixa resposta
terapêutica também nos não infectados pelo HIV, prejudicando a comparação entre os grupos. O serviço referido é considerado centro
de referência especializado e recebe pacientes portadores de maiores disfunções orgânicas, o que justifica a baixa resposta terapêutica
aqui observada. Ressalta-se a ausência de bons critérios que definam cura na LV, especialmente entre pacientes HIV/AIDS.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar é uma doença negligenciada de ocorrência em 98 países, considerada um problema de saúde
pública. O tratamento utilizado para essa enfermidade no Brasil, vem demonstrando ineficácia, devido à ocorrência de
reações adversas e de via de administração parenteral, gerando resistência dos pacientes à adesão do tratamento. Nos
últimos anos, estudos têm demonstrado que várias partes das plantas possuem atividade contra o protozoário, uma delas é a
Libidibia ferrea, espécie vegetal popularmente conhecida como jucá, que vem demonstrando grande interesse pela pesquisa
terapêutica, com várias atividades biológicas comprovadas, como por exemplo, o uso do seu extrato metanólico e suas
frações avaliadas em trabalhos preliminares apresentaram proeminente atividade antileishmania. Desse modo o objetivo
desse trabalho foi avaliar o potencial antileishmania das subfrações da fração diclorometano (DCM) de L. ferrea a partir de
ensaio biológico in vitro. Foi obtida a fração DCM a partir do fracionamento do extrato MeOH do fruto de L. ferrea, permitindo
novos fracionamentos pelo método de cromatografia em coluna. Essas oito subfrações foram submetidas aos ensaios in vitro
contra formas promastigotas de Leishmania (Leishmania) amazonensis, pelo método colorimétrico Alamar Blue® e ensaio da
atividade citotóxica com macrófagos peritoneais, com a finalidade de selecionar a subfração mais indicada para estudos
futuros. Os resultados dos bioensaios demonstraram que a subfração 8 (Sf8) apresentou atividade biológica contra L.
amazonensis, com IC 50 52,33 µg.mL-1, valor este dentro do intervalo descrito na literatura, onde as concentrações ativas em
ensaios biológicos in vitro, podem ser classificadas como: concentrações ativas (IC50 entre 10-50 μg.mL-1), moderadamente
ativas (IC50 entre 50-100 μg.mL-1) e não ativas (IC50 >100 μg.mL-1). Quanto ao estudo de citotoxicidade com macrófagos,
não foi observada atividade citotóxica exposta a essa subfração. Esse estudo permitiu identificar que a subfração 8,
demonstrou maior atividade antileishmania e candidata para estudos futuros, como na avaliação da atividade antileishmania
com o parasita na forma amastigota e testes com outras espécies, contribuindo para elaboração de um proposto fitoterápico
que possa auxiliar no tratamento da leishmaniose tegumentar.
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Resumo

As leishmanioses são enfermidades transmitidas por algumas espécies de
flebotomíneos e que estão amplamente distribuídas por toda faixa tropical no
planeta. Apesar da pouca mobilidade observada nos insetos vetores da doença, a
distribuição geográfica dos flebotomíneos é bastante extensa, o que dificulta a
medida de controle e vigilância nas áreas endêmicas. O presente estudo visa dar
continuidade ao estudo da ecologia dos flebotomíneos brasileiros analisando a
capacidade de voo destes insetos. Seis armadilhas luminosas do tipo HP são
dispostas na área central do rio das velhas, cerca de 80 metros equidistantes
entre si e, também, nas margens do rio. Os pontos são marcados utilizando GPS
(Garmin®) e os dados climáticos são consultados na plataforma online do
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) a fim de analisar a possível
interferência do vento sobre o voo dos flebotomíneos. Até o momento, seis
flebotomíneos foram capturados na região central do rio sendo a espécie mais
abundante Nyssomyia neivai (83,33%), Ny. intermedia (8,33%) e Evandromyia
lenti (8,33%). Em relação as margens, houve um total de 716 flebotomíneos
capturados com maior abundância na margem 1 (71,65%). As espécies mais
abundantes capturadas nas margens foram Ny. neivai (64,8%) e Ny. intermedia

(23,88%). Nossos dados revelam que os flebotomíneos podem voar de forma
ininterrupta por 80 metros. É esperado, ao fim do trabalho, obter maior
conhecimento do comportamento de voo dos flebotomíneos a fim de refletir
diretamente no conhecimento sobre os fatores relacionados à distribuição das
espécies destes dípteros podendo auxiliar em medidas de prevenção e controle
em áreas endêmicas de leishmaniose.
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Resumo

As leishmanioses são parasitoses de grande impacto social no Brasil e
consideradas zoonoses anteriormente restritas às áreas silvestres e atualmente
ocorrem em grades centros urbanos. Essas doenças são transmitidas por
flebotomíneos, insetos pertencentes à família Psychodidae, que durante sua
alimentação sanguínea podem veicular o protozoário Leishmania a diversas
espécies de mamíferos incluindo a espécie humana. O presente estudo visa dar
continuidade ao estudo da ecologia dos flebotomíneos brasileiros analisando a
fauna nas áreas urbana e rural NO município de Lassance, Minas Gerais.
Armadilhas luminosas do tipo HP estão sendo distribuídas em residências onde
houve registro de casos caninos no município e em duas comunidades rurais. Os
flebotomíneos machos foram montados em Bálsamo do Canadá sendo que as
fêmeas tiveram apenas suas cabeças e os últimos segmentos abdominais
montados em lâmina, com o restante do corpo separados para futuros estudos de
detecção de DNA de Leishmania. Até o momento um total de 184 espécimes de
flebotomíneos foi capturado, 96 fêmeas e 88 machos, compreendidos em 11
espécies. As espécies mais abundantes foram Evandromyia lenti (40,21%) e
Lutzomyia longipalpis (21,73%). Espera-se ao fim do desenvolvimento dos
estudos aprimorar o conhecimento sobre os flebotomíneos presentes no
município de Lassance, provendo subsídios para as ações de controle e manejo
desse grupo de vetores.
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Resumo
Rondonópolis é um município brasileiro localizado no sul do estado de Mato Grosso que possui elevada endemicidade para
leishmaniose visceral, protozoonose causada pelo Leishmania infantum e transmitida durante o repasto sanguíneo de fêmeas
de insetos flebotomíneos. Os cães protagonizam como reservatórios domésticos desse parasita e, assim, contribuem para a
manutenção da doença entre humanos. Nesse sentido, objetivou-se verificar a ocorrência da leishmaniose visceral canina
(LVC) em Rondonópolis, nos anos de 2015 a 2016. Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo. Para tanto, foram
consultados os registros do Centro de Controle de Zoonoses do município referentes à sorologia canina realizada no biênio.
Cabe ressaltar que tal procedimento é realizado durante inquéritos sorológicos amostrais e por exames de cães
encaminhados espontaneamente pelos seus proprietários ao órgão (demanda espontânea). O diagnóstico da LVC foi
confirmado por dupla positividade em teste imunocromatográfico rápido e imunoensaio enzimático. Foram excluídos os
animais que apresentavam registro incompleto das informações, bem como aqueles com resultado indeterminado. No período
avaliado, foram realizados 3909 exames sorológicos para diagnóstico da LVC no município de Rondonópolis, dos quais 3782
foram incluídos no presente estudo. A soroprevalência global da infecção no biênio foi de 44,9% [1698/3782; IC95%= (43,31%
– 46,48%)]. Não houve diferença estatística entre o percentual de cães positivos registrados em 2015 (46,03%; 858/1854) e
2016 (43,80%; 840/1918) (p = 0,167). Por outro lado, considerando o tipo de entrada do registro ao longo do período, o
percentual de cães positivos oriundos da demanda espontânea (63,41%; 1402/2211) foi significativamente maior que o
detectado durante a realização dos inquéritos sorológicos (18,84%; 296/1571) (p < 0,001). Foram avaliados cães de 218
bairros urbanos de Rondonópolis, dos quais concentraram o maior percentual de animais positivos: Parque Residencial
Universitário (6,24%; 106/1698), Vila Olinda (5,24%; 89/1698), Jardim Tropical (2,65%; 45/1698) e Jardim Liberdade (2,59%;
44/1698). Embora o presente estudo tenha se limitado aos registros públicos, os dados demonstram elevada morbidade
relacionada à LVC durante o biênio estudado, o que ressalta a necessidade de vigilância em caráter permanente na área.
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Resumo
dução: A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose causada por protozoários, cuja transmissão ocorre através de um vetor flebotomíneo.
ua forma sistêmica crônica é caracterizada por febre de longa duração, com perda de peso, hepatoesplenomegalia. Com a urbanização da
e 2010 a 2014, Pernambuco registrou 473 novos casos. Dentre os exames laboratoriais, recomenda-se o aspirado de medula óssea ou a
nção do concentrado leucocitário do sangue periférico. Objetivo: Descrever características clinicas e epidemiológicas dos casos de LV em
ças no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) no período de 2010 a 2016 para auxiliar no diagnóstico precoce e
mento adequado da LV contribuindo para a melhoria da atenção a população acometida pela doença. Metodologia: Foi um estudo
rvacional de coorte retrospectivo de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos com o diagnóstico de LV, internados no IMIP no período de
ro de 2010 a dezembro de 2016. Os dados foram obtidos através dos prontuários (ficha de notificação padronizada pelo Ministério da
e). Para análise estatística foram utilizado o Tabwin e o Excel e os dados foram submetidos à análise descritiva. Resultados Principais:
eríodo de janeiro de 2010 a dezembro de 2016 foram confirmados 125 casos de LV no IMIP. Foram 21 notificações relativas ao ano de
, 22 de 2011, 17 de 2012, 12 em 2013, 27 em 2014, 17 em 2015 e 9 em 2016. Observa-se que 51,2% dos indivíduos eram do sexo
nino e a faixa etária mais acometida foi de maiores de um ano e menores de quatro anos (45,7%). Os principais sintomas apresentados
m febre, hepatoesplenomegalia e palidez. O diagnóstico foi baseado em dados epidemiológicos, achados clínicos e exames laboratoriais
como o diagnóstico parasitológico e imunológico. A predominância dos casos estudados são dos municípios do agreste e sertão
ambucano. Discussão: A LV é uma doença potencialmente fatal ao homem quando não tratada. Neste estudo, a doença acometeu mais
íduos do sexo feminino do que o sexo masculino, de acordo com dados do DATASUS, relacionado ao número de internações no IMIP
nte o período estudado. Conclusões: Os resultados contribuirão para o conhecimento da distribuição espacial da LV nos município de
ambuco, ressaltando a importância como alternativa metodológica para auxiliar no planejamento, monitoramento e avaliação das ações em
e, direcionando as intervenções para diminuir as iniqüidades.
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Resumo
Nas formas tegumentar e visceral da leishmaniose, observa-se a presença de células infectadas em sítios distantes do local da picada
do flebótomo, evidenciando um mecanismo de disseminação destas células. Monócitos infectados com Leishmania diminuem a
capacidade de adesão em matriz extracelular. Esta redução tem sido associada ao efeito da infecção na modulação de beta1 integrina.
O mecanismo de como ocorre este efeito ainda não foi evidenciado. Integrinas, na conformação de alta afinidade, encontra-se
complexadas a balsas lipídicas na membrana plasmática. Por outro lado, estudos mostram que Leishmania é capaz de desestruturar
balsas lipídicas, através da extração de colesterol. Nesse estudo, avaliamos o efeito da infecção por L. amazonensis na organização de
balsas lipídicas e a repercussão na formação de agregados de VLA4 em células infectadas, através da marcação de VLA-4 e balsas
lipídicas e análise por microscopia confocal. A marcação de balsas lipídicas apresentou-se em agregados, distribuídos na membrana
das células. O número de agregados de balsas lipídicas nas células infectadas, foram de 8,4+/- 0,5 agregados, enquanto que em células
controle foram 12,0 +/- 1,2 agregados. A marcação de VLA4 nas células controle apresentaram maior intesidade de fluorescência, 1,5
vezes maior que o grupo controle e se concentravam na borda da célula, sobretudo onde havia projeção de membrana, mostrando a
capacidade de formação de clusters de integrinas. Enquanto que em células infectadas a marcação era difusa. A partir da realização da
marcação simultânea de balsas lipídicas e da integrina VLA4, observou-se que a presença de co-localizações das duas marcações era
menos frequente em células infectadas, mostrando que esta integrina não estava se complexando as balsas lipídicas, o que pode
interferir na mobilidade desta integrina, repercutindo na formação de clusters destes receptores e por sua vez na capacidade de
estabelecer adesão firme. Assim, podemos concluir parcialmente que macrófagos murinos (J774) quando infectados por L. amazonensis
diminuem a formação de clusters da integrina VLA4 e de associar-se a balsas lipídicas. Este efeito da infecção pode explicar a razão
pela qual observa-se redução da capacidade de adesão e espalhamento citoplasmático de células infectadas, o que pode estar
associado com o mecanismo de disseminação de células com o parasito em indivíduos infectados.
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Resumo

Introdução. A Leishmaniose tegumentar disseminada representa apenas 2% dos casos notificados
no Brasil. Caracterizada por múltiplas lesões polimorfas, que podem ser papulares, acneiformes e
acometer vários seguimentos corporais, principalmente face e tronco. A disseminação acontece após
o desenvolvimento das lesões primárias, provavelmente por proliferação do parasito via hemática ou
linfática, causando lesões distantes do local da picada, e também pode ocorrer após tratamento já
iniciado para a forma cutânea localizada. A maioria dos pacientes necessita de múltiplos tratamentos
para obter a cura clínica. Método e resultados. São aqui relatados 9 casos recentemente
diagnosticados no ambulatório de referência para o estado, no hospital universitário da UFMT. Eram 8
do sexo masculino, a idade variou de 19 a 62 anos (média de 40,6 anos de idade), com ocupação
e/ou habitação em zona rural em 66,6% dos casos (6). Dos pacientes com doenças associadas, 3
tinham hipertensão arterial, 3 diabetes tipo II, 2 hanseníases e 1 aids; 4 sem comorbidades. Havia
acometimento de membros em todos os casos, de tronco em 55% (5), de face também em 55% (5),
de orelha e dorso em 44,4% cada (4) e região nasal em 22,2% (2). Quanto ao tratamento, 77,7% (7)
dos pacientes necessitaram de mais de 1 esquema de tratamento e os 2 que não retrataram foi por
perda de seguimento devido a abandono. Foram utilizados no 1º tratamento o Glucantime® em 66,6%
dos casos (6), pentamidina em 1 caso e anfotericina lipossomal em 22,2% (2). Em 7 com seguimento
adequado, foram necessários retratamentos 30 a 90 dias após o tratamento inicial (Glucantime® em
2, anfotericina lipossomal em 3 e pentamidina em 2). Foi necessário um 3º tratamento em 5 casos,
anfotericina lipossomal em 3, Glucantime® em 1 e pentamidina em 1; em 2 casos foi necessário ainda
um 4º ciclo de tratamento, ambos com pentamidina. Conclusão. A leishmaniose tegumentar
disseminada pode estar associada à necessidade de múltiplos tratamentos, independentemente do
esquema inicialmente escolhido e/ou comorbidade dos pacientes. Como em outras formas ou
expressões da LT, pouco se conhece sobre o melhor esquema de tratamento a ser indicado, evolução
clínica esperada e potenciais complicações. É pouco para se estabelecer condutas de consenso.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença negligenciada de grande importância em saúde pública no Brasil e no mundo.
Nas américas a doença é causada pelo protozoário Leishmania infantum e transmitida pela picada de fêmeas de
flebotomíneos, um diptero da família Psychodidae, gênero Lutzomyia. O conhecimento da fauna flebotomínica de cada local é
importante para o estabelecimento de vínculos e fatores epidemiológicos que podem favorecer a transmissão do parasito.
Desde 2013, tem-se verificado um aumento da incidência de casos humanos e caninos de LV no município de Lavras, sul do
estado de Minas Gerais. Por esta razão, o presente trabalho teve por objetivo realizar um trabalho epidemiológico
observacional descritivo para verificar a influência do ambiente e seu favorecimento no aparecimento da LV canina (LVC) em
bairros do município de Lavras-MG. Mensalmente, foram avaliadas 13 casas durante o período de Junho de 2016 à julho de
2018. Durante as visitas foram coletadas informações acerca da presença ou ausência de: quintal, galinheiro, cão, gato,
entulhos (material de construção), resíduos e vegetação. Adicionalmente foram realizadas coletas de flebotomíneos
utilizando armadilhas luminosas do tipo HP. Para análise utilizou-se o software SPSS 18.0 e teste qui-quadrado buscando
associação entre a presença de flebotomíneos por residência e as outras variáveis. Não houve diferença significativa em
nenhuma das variáveis (p > 0,05). Uma limitação pode ter sido o numero reduzido de casas que foi igual a 13, destas 38,5%
apresentaram galinheiro, 76,9% presença de cão, 38,5% presença de gato, 92,3% presença material de construção, 30,8%
lixo e 84,6 % presença de vegetação. Os resultados do presente trabalho apontam para a necessidade de continuidade do
estudo, afim de se identificar fatores epidemiológicos relacionados à presença do insetor vetor e consequentemente à
transmissão do parasito responsável pela LV.
Palavras-chaves: Flebotomíneos, Leishmanioses, Vigilância ambiental
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Resumo

As leishmanioses são um complexo de doenças infecciosas causadas por tripanossomatídeos do
gênero Leishmania. Em alguns países, o tratamento de primeira escolha é baseado no emprego de
antimoniais pentavalentes. Anfotericina B e Pentamidina são utilizadas como medicamentos de
segunda escolha. No entanto, estes medicamentos apresentam várias limitações, incluindo toxicidade
elevada, alto custo, dificuldade para administração e contraindicações. Neste sentido, a busca de
medicamentos que possam apresentar vantagens em relação a este cenário é incontestavelmente
importante. Em estudos anteriores demonstramos os efeitos antileishmaniais promissores de
compostos derivados do colesterol e foi verificado que os derivados do ácido desoxicólico (DAD)
apresentaram atividade promissora. Neste trabalho, investigamos, in vitro, o efeito do melhor
composto (DAD5, IC50=15,34 µM em amastigotas e IS > 9,78) em alvos celulares importantes de
Leishmania amazonensis. Também, foi avaliada in silico as propriedades físico-químicas e
farmacocinéticas. O efeito do tratamento com DAD5 foi determinado utilizando marcação fluorescente
com H2DCFDA e Mitotracker® Red CMH2XRos para avaliar danos mitocondriais e Iodeto de Propídeo
(PI) para avaliar a integridade da membrana plasmática e ciclo celular dos parasitos. O tratamento de
promastigotas com DAD5 não alterou a integridade da membrana plasmática do parasito, mas
resultou em danos na mitocôndria, com aumento na produção de ROS e redução no potencial de
membrana mitocondrial. Também, o composto foi capaz de alterar as fases do ciclo celular do
parasito, com aumento de células na fase sub G0/G1, evidenciando que o tratamento causa danos no
conteúdo de DNA das células. Os estudos in silico das propriedades físico-químicas e
farmacocinéticas do DAD5 mostraram que o composto possui capacidade de permear membranas
biológicas, sendo possível administração por via oral. Os resultados deste estudo destacam o
potencial antileishmanial dos derivados esteroidais e abrem perspectivas para novos estudos in vivo.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) tem sido foco de preocupação dos órgãos de saúde pública, devido à
possibilidade de a doença assumir formas graves e letais em humanos. As lacunas do processo de
urbanização da LV têm contribuído para o agravamento da doença, tornando-se cada vez mais
importante os estudos epidemiológicos. Na última década foram notificados 14 casos de LV humana
em Itaúna, o que caracterizou o município como área recente de moderada transmissão. A proposta
deste trabalho foi traçar o perfil da LV em Itaúna objetivando avaliar a influência dos fatores climáticos
na distribuição mensal dos flebotomíneos, detectar a infecção e caracterizar a espécie de Leishmania
nos vetores, bem como determinar a taxa de positividade canina através de estudos sorológicos, e
avaliar por meio de testes parasitológicos e moleculares amostras de cães soropositivos avaliados no
inquérito. Para o estudo entomológico foram realizadas capturas em 11 bairros durante 12 meses.
Para o diagnóstico sorológico canino foram realizados inquéritos amostrais utilizando os testes de
DPP® e ELISA. Sessenta cães soropositivos foram necropsiados e as amostras obtidas avaliadas por
métodos parasitológicos (imprint e mielocultura) e moleculares (Nested/PCR), visando à confirmação
da infecção e caracterização da espécie de Leishmania nos reservatórios. Foram capturados 1786
flebotomíneos, 20% foram encontrados no intradomicílio e destes 84% eram Lutzomyia longipalpis.
Das variáveis climáticas, apenas a temperatura influenciou no número de flebotomíneos capturados.
Dos 133 pools analisados, 9 apresentaram-se positivos para Leishmania, ficando a taxa mínima de
infecção em 2,9%. Após o sequenciamento foi confirmada que a espécie circulante nos vetores foi
Leishmania infantum. Em relação aos estudos caninos, nos resultados da PCR, o baço e medula
foram os tecidos que apresentaram maior positividade (98%), seguido da pele (95%) e linfonodo
(93%). Na mielocultura houve crescimento de parasitos em 75% das amostras e já no exame
parasitológico foram observadas formas amastigotas em 45 cães (75%). A análise das amostras
caninas pelo sequenciamento de DNA indicou que Le. infantum é a espécie circulante nos
reservatórios, corroborando com os resultados encontrados nos vetores. Esses resultados poderão
contribuir para uma melhor compreensão da tríade parasito-vetor-hospedeiro, como também
direcionar mais precisamente as ações de controle de LV empregadas pelo serviço de saúde no
município de Itaúna.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose de grande importância médico-veterinária e um grave problema de saúde
pública. Com o processo de urbanização, estudos sobre a biologia e o comportamento dos vetores associados ao reservatório
canino, podem contribuir efetivamente para o controle desta endemia. Em Ipatinga, desde 2011 vem sendo notificados casos
de LV, com ocorrência de óbitos, o que gerou uma grande preocupação das autoridades de saúde e caracterizou o município
como área de intensa transmissão de LV, de acordo com o Ministério da Saúde. O objetivo deste trabalho foi estudar os
aspectos ecoepidemiológicos da LV (fauna flebotomínica associada ao reservatório). Para o estudo entomológico, foram
selecionados 10 bairros do município e o critério para a escolha foi a ocorrência de casos humanos de LV. As capturas
entomológicas foram realizadas durante 12 meses (03/2015 a 02/2016) e todas as fêmeas capturadas foram submetidas a
Nested/PCR e sequenciamento para detecção e caracterização da espécie de Leishmania. Para o estudo canino, foi realizado
inquérito sorológico amostral utilizando como diagnóstico o DPP (triagem) e o ELISA (confirmatório). Quarenta e quatro cães
soropositivos foram necropsiados e com amostras de pele e medula foram realizados imprints/esfregaços, mielocultura e
PCR. Todos os casos humanos e caninos de LV ocorridos no período de estudo foram georreferenciados e construídos
mapas de distribuição, visando identificar as áreas de risco para LV. Foram capturados 1501 exemplares de flebotomíneos,
distribuídos em 16 espécies. Ressaltamos o encontro de Lutzomyia longipalpis (61,9%), Nyssomyia whitmani (1,2%) e
Nyssomyia intermedia (0,9%), espécies de importância médica. A taxa mínima de infecção natural por Leishmania em
flebotomíneos ficou em 0,3% e a espécie circulante nos vetores foi Leishmania infantum. Foram examinados 9.136 cães,
destes 1.355 foram positivos, ficando a taxa de positividade canina em 14,8%. Nos estudos moleculares e parasitológicos, a
pele apresentou maior positividade (95,5% e 54,5%) em relação à medula (68,2%, e 50,0%), já na mielocultura a positividade
foi de 66,67%. Após o sequenciamento confirmamos que a espécie circulante nos reservatórios foi L. infantum. Portanto,
devido à alta densidade vetorial e infecção por Leishmania, expressiva taxa de infecção canina e registros de casos humanos
de LV, é importante intensificar as ações de controle para que a doença não se espalhe de forma descontrolada no município.
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Resumo
A leishmaniose é uma doença causada por protozoários do gênero Leishmania sp., endêmica em 98 países com uma mortalidade anual
de aproximadamente 60.000 pacientes. O tratamento é realizado com antimoniais pentavalentes, sendo bastante restrito e com efeitos
colaterais indesejados. Logo, devido à grande dificuldade de encontrar fármacos que garantam uma ação terapêutica eficiente e menos
agressora ao ser humano, enfatizando a rica biodiversidade de plantas brasileiras com potencial antiparasitário, o objetivo do presente
estudo foi avaliar o potencial leishmanicida in vitro do alcaloide warifteína de Cissampelo sympodialis Eichl (Menispermaceae) e do
extrato bruto etério da flor de Schinopsis brasiliensis (Anacardiaceae) contra as formas promastigotas de Leishmania amazonensis,
visando o desenvolvimento de novos fármacos de menor custo e baixa toxicidade para o tratamento da leishmaniose tegumentar. Foi
realizada a avaliação da atividade antipromastigota do alcaloide Warifteina e do extrato bruto etério de Schinopsis brasiliensis pelo
método do MTT. Para isso, formas promastigotas da espécie L. amazonensis, em fase exponencial de crescimento, foram distribuídas
em placas de 96 poços numa concentração de 2 x 106 parasitas/mL e expostas às substâncias em diferentes concentrações. Como
controle positivo foi utilizada a anfotericina B e como controles negativos os parasitas cultivados apenas em meio LIT e LIT com adição
de DMSO (solvente usado na diluição das drogas). O alcaloide Warifteina apresentou um perfil de inibição do crescimento da L.
amazonensis dose-dependente. Houve atividade leishmanicida contra as formas promastigotas da L. amazonensis (66,54% de inibição
em 200 µg/mL de Warifteina) apresentando uma IC50 menor que 100 µg/mL. O extrato etéreo da flor de Schinopsis brasiliensis
estimulou o crescimento parasitário. Conclui-se que o extrato etéreo da flor de Schinopsis brasiliensis não apresentou efeito
leishmanicida contra L. amazonensis, apresentando aumento da viabilidade parasitária, provavelmente devido ao seu efeito estimulante
na proliferação celular já demonstrado na literatura em estudos que avaliaram seu efeito cicatrizante. O alcaloide Warifteina apresentou
uma boa atividade leishmanicida contra formas promastigotas de L. amazonensis, destacando-se para novos estudos que visem
esclarecer seu potencial farmacológico no tratamento das leishmanioses.
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Resumo

A leishmaniose é uma doença complexa causada por protozoários flagelados do gênero Leishmania.
Atualmente mais de 10 milhões de pessoas estão infectadas nos países da América do Sul, incluindo
pacientes coinfectados com HIV. Por isso, as leishmanioses tornaram-se um grave problema de saúde
pública nos países em desenvolvimento. A OMS tem incentivado a criação de grupos com proposta de
estudo de novas alternativas terapêuticas para o tratamento das leishmanioses. Sendo assim, existem
esforços na comunidade científica brasileira para tentar suprir esta necessidade das populações
negligenciadas vitimadas pela leishmaniose. Os peptídeos antimicrobianos são as moléculas efetoras
do sistema imune inato, encontram-se em quase todos os organismos, desde bactérias até
mamíferos. É um de moléculas com diversos mecanismos de ação complexos, relacionados a
interação com o patógeno através da sua membrana ou afetando alvos internos, como replicação do
DNA e a síntese de proteínas. As formações estruturais dos peptídeos antimicrobianos são: hélice α,
folha β com uma ou mais pontes dissulfeto, alças e estendida. A grande variedade de estruturas
permite aumentar o espectro e atividade antimicrobiana e com isto, incrementar o potencial deste tipo
de peptídeo. Embora, das propriedades estruturais, tem fatores cruciais como o tamanho, a carga, a
hidrofobicidade, a geometria estéreo anfifílica e a associação do peptídeo com a membrana biológica
de interesse ou momento angular. A Temporizina – 1 (TZ-1) é um peptídeo sintético com estrutura
híbrida, construída a partir de três peptídeos envolvidos com a resposta primária em diferentes
organismos. Testamos a atividade biocida de TZ-1, sobre as formas promastigotas de Leishmania
amazonensis e observamos MIC de 10µmol/mL, a mesma concentração não foi capaz de produzir
hemólise ou produzir efeitos tóxicos sobre células de mamíferos. No entanto, observamos efeitos
citostáticos quando inoculamos 50 µmol/mL de TZ–1 em uma cultura de células tumorais. Os
resultados obtidos mostraram que a Tz-1 possui uma atividade leishmanicida potente em uma
concentração racional. A Tz-1 é um excelente candidato para o desenvolvimento de um fármaco que
poderá ser utilizado no tratamento da leishmaniose cutânea.
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Resumo
As leishmanioses são doenças infectocontagiosas transmitidas por protozoários do gênero Leishmania, podendo ser
classificadas em diferentes formas clínicas conforme a espécie envolvida e o estado imunológico do hospedeiro. O tratamento
baseia-se principalmente no uso de antimoniais pentavalentes (como N-metilglucamina) associado ou não à imunoterapia. No
entanto, é crescente a busca por espécies vegetais com atividade antiparasitária para o tratamento do agravo, sendo um
exemplo a Chenopodium ambrosioides, espécie comum em diversas regiões brasileiras, incluindo o Nordeste. Para a
pesquisa buscou-se avaliar a literatura referente a evidências científicas da atividade antileishmania in vivo e in vitro da
espécie vegetal Chenopodium ambrosioides, por meio de uma revisão integrativa nas bases de dados: ScienceDirect,
PubMed, Web of Science e a BVS, no período de abril a maio de 2018, utilizando os descritores: Chenopodium ambrosioides
L. ou Dysphania ambrosiodes L. e Leishmania, sendo encontrado um total de 36 publicações. Excluindo-se os artigos
duplicados, compôs a amostra do estudo um total de 15 publicações. Os estudos demonstraram que tanto o extrato como o
óleo essencial de Chenopodium ambrosioides em ensaios in vivo e in vitro são eficazes na diminuição da carga parasitária
quando utilizados por via intralesional e intraperitoneal em animais, respectivamente. A atividade dos vários compostos
presentes no extrato pode ser seletiva para uma das duas formas de desenvolvimento da Leishmania, geralmente as formas
promastígotas. No entanto, a toxicidade de alguns produtos naturais dificultaram o desenvolvimento de possíveis produtos
que possam vim a substituir os tratamentos convencionais, sendo no caso de C. ambrosioides, efeitos de toxicidade
apresentados pelo ascaridol. Contudo, com os dados obtidos percebe-se um potencial promissor do extrato e do óleo

essencial de C. ambrosioides para o tratamento da leishmaniose cutânea, havendo ainda a necessidade de maiores estudos
para investigar sua aplicação como terapia alternativa para leishmanioses.
Palavras-chaves: Chenopodium ambrosioides, Leishmania, Terapêutica
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Resumo
A Leishmaniose Visceral Americana (LVA), conhecida popularmente como Calazar, é uma zoonose causada pelo protozoário
Leishmania chagasi, de transmissão vetorial pela espécie Lutzomyia longipalpis. Ocorre em mais de 98 países, distribuídos
entre América, África e Ásia. O Brasil está entre os seis países que compõem 90% dos casos de LVA no mundo, onde
aproximadamente 3.500 novos casos são relatados anualmente, com uma letalidade média de 8,1%. A LV é um grave
problema de saúde pública e que pode levar a morte se não for tratada precocemente, portanto, necessita-se compreender
sua evolução, auxiliando os profissionais de saúde a traçar intervenções mais eficazes contra a patologia. O objetivo deste
estudo foi compreender a evolução da leishmaniose visceral em municípios do Ceará no período de 2015-2017. Tratou-se de
uma pesquisa com abordagem quantitativa, do tipo descritiva e retrospectiva. Foram coletados dados notificados no Sistema
de Agravos de Notificação (SINAN), sobre a leishmaniose visceral em 10 municípios do Ceará, no período de 2015 a 2017. A
coleta de dados ocorreu durante o mês de junho de 2018. Os municípios analisados foram: Araripe, Barbalha, Brejo Santo,
Crato, Jati, Juazeiro do Norte, Milagres, Missão Velha, Penaforte e Santana do Cariri. No período estudado, Barbalha, Crato,
Juazeiro do Norte e Brejo Santo tiveram o maior número de notificações. Em 2015 houve, respectivamente, 26, 23, 9 e 8
casos. Em 2016 houve, respectivamente, 24, 10, 14 e 8 casos. Em 2017 houve, respectivamente, 34, 11, 14 e 13 casos. O
elevado índice de LVA nesses munícipios pode estar relacionado a diversos fatores, como: proximidade a Chapada do
Araripe, a qual possui um ecossistema próprio que favorece a reprodução do Lutzomyia longipalpis, bem como a presença de
muitos animais a solta na rua, sem controle do centro de zoonoses, migração mediada por humanos de animais domésticos
infectados, falta de saneamento, destruição de ecossistemas e modificação de ambientes naturais para a construção de
estradas e outros projetos de engenharia civil e as condições socioeconômicas locais. Ante o exposto, verificou-se uma
evolução crescente nos casos de leishmaniose visceral, tornando-se imprescindível a intervenção dos profissionais de saúde
e a ajuda da população, por meio de denúncias, a fim de eliminar o vetor e ajudar a diminuir os índices dessa doença.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Leishmaniose visceral, Transmissão
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Resumo
Introdução: A Leishmaniose visceral é uma grave zoonose presente oficialmente em 21 dos 27 Estados brasileiros e sua expansão e
urbanização é um desafio para Saúde Pública. Objetivo: Foi realizado estudo descritivo para identificar os aspectos epidemiológicos de
casos de Leishmaniose visceral humana e a distribuição da Leishmaniose visceral canina e do inseto vetor Lutzomyia longipalpis nos 54
municípios que compõem a Região Ampliada de Saúde Oeste de Minas Gerais (RAS-Oeste), no período de 2001 a 2016. Métodos: Os
dados da Leishmaniose visceral humana foram retirados do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) (base Nacional e
Estadual). Os dados da Leishmaniose visceral canina foram referentes aos resultados dos testes sorológicos para o diagnóstico dessa
parasitose cadastrados no Sistema de Gerenciamento de Ambiente Laboratorial (GAL) e do Centro de Referência de Vigilância em
Saúde Ambiental de Divinópolis (CREVISA), e os dados sobre o inseto vetor, Lutzomyia longipalpis foram obtidos de levantamentos
entomológicos realizados pela Vigilância Entomológica da Leishmaniose visceral na Região Ampliada de Saúde Oeste de Minas Gerais.
Foram considerados positivos cães com sorologia positiva pelos testes de imunocromatografia rápida (DPP) e ensaio imunoenzimático
(ELISA). Resultados: A Leishmaniose visceral humana ocorreu em 20 dos 54 municípios, sendo Pará de Minas o município com o
maior número de casos e classificado, segundo o Ministério da Saúde, com transmissão moderada para essa enfermidade. No período
estudado foram confirmados 119 casos de Leishmaniose visceral humana, sendo as pessoas do sexo masculino, com idade entre 40 e
59 anos e crianças < 4 anos e as que residem na área urbana dos municípios, as mais acometidas. A cura da Leishmaniose visceral
humana ocorreu em 82,9% dos casos diagnosticados e tratados. A Leishmaniose visceral canina foi confirmada em 21 dos 54
municípios da Regional de Saúde e a Lu. longipalpis foi encontrada em 30 municípios da RAS-Oeste. Discussão e conclusão: A
Leishmaniose visceral está em franca expansão na RAS-Oeste de Minas Gerais e medidas de controle vetorial e do reservatório

precisam ser implementadas para evitar a expansão da Leishmaniose visceral canina e consequentemente o aumento da ocorrência de
Leishmaniose visceral humana nos municípios endêmicos ou com pequeno número de casos, e a expansão para outros municípios
ainda indenes.
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Resumo

As leishmanioses são um complexo de enfermidades causadas por Leishmania spp. Durante a
infecção, as leishmânias podem modular a expressão de citocinas e componentes da matriz
extracelular. A suscetibilidade à L. major está associada ao padrão de resposta Th2, enquanto a
resistência está associada ao Th1. No entanto, esta dicotomia não ocorre na infecção por L.
amazonensis. O objetivo deste trabalho foi determinar a expressão de citocinas, iNOS e proteínas da
matriz extracelular em camundongos sensíveis e resistentes infectados por L. amazonensis.
Camundongos C57BL/10 e C3H/He foram infectados com formas promastigotas de L. amazonensis.
As quantificações da carga parasitária, expressão de citocinas, iNOS e proteínas da matriz
extracelular na pata, linfonodo, fígado e baço foram realizadas por qRT-PCR em diferentes tempos.
Camundongos C57BL/10 apresentaram aumento progressivo da carga parasitária em todos os órgãos
analisados. Por outro lado, nos animais C3H/He a carga parasitária foi extremamente baixa.
Camundongos C57BL/10 expressaram maiores níveis de TGF-β no início da infecção, os quais
estavam associados a desativação do macrófago e ao estabelecimento do parasito. Por outro lado, na
fase tardia da infecção houve o aumento da expressão de citocinas proinflamatórias (IL-12, TNF-α e
IFN-ɣ) e iNOS que estava associado à destruição tecidual. No baço, a expressão de IL-10 estava
associada à presença do parasito. Na pata destes animais houve associação entre o aumento da
expressão de fibronectina, laminina, colágeno III e IV com a expressão de TGF-β. A expressão de
colágeno III na fase tardia da infecção foi associada com a presença maciça de histiócitos
parasitados. Já a pata dos C3H/He apresentou um aumento da expressão de TNF-α, colágeno IV e
laminina no início da infecção, mas nenhuma produção de IFN-ɣ ao longo da infecção. Concluímos
que a infecção por L. amazonensis induz a expressão de diferentes citocinas, não havendo uma
polarização da resposta imunológica, como observado na infecção por L. major. A resistência à
infecção não está associada ao padrão de resposta Th1 ou à expressão de iNOS, enquanto a
suscetibilidade está correlacionada a uma expressão descontrolada de citocinas proinflamatórias. A
elucidação destes mecanismos de resistência pode explicar o amplo espectro de manifestações
clínicas causadas por L. amazonensis.
Palavras-chave: camundongos, citocinas, leishmaniose, matriz extracelular, qRT-PCR
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Resumo

Introdução: A leishmaniose visceral (LV) é uma doença causada por Leishmania (Leishmania)
infantum que, na sua forma ativa, evolui com febre, hepatoesplenomegalia e pancitopenia. O
desenvolvimento e a progressão da doença podem estar relacionados, em parte, a mudanças no
controle da expressão gênica relacionadas a respostas imunes e inflamatórias. Em estudo prévio do
nosso grupo em LV canina, observamos dados sugestivos de regulação pós-transcricional por
microRNAs (miRNAs) no estudo de fator que influencia o parasitismo. Observamos aumento da
expressão de mRNA do fator de crescimento insulina símile I (IGF-I) no fígado, mas seu nível sérico
diminuído. Assim, o objetivo deste estudo foi analisar mudanças na expressão de miRNAs em células
infectadas por L. (L.) infantum para avaliar o significado biológico dessas mudanças. Métodos:
Linhagem de monócitos humanos THP-1 (5x105) foi infectada com promastigotas de L. (L.) infantum
na fase estacionária (8 parasitos/célula) e mantida por 6 e 24 horas de incubação. Em seguida, as
células foram coletadas para isolamento total de RNA utilizando o kit mirVANA. Após o isolamento do
RNA, o RNA total foi transcrito reversamente e utilizado para avaliar os níveis de miRNAs utilizando o
kit Inflammatory Response and Autoimmunity miScript miRNA PCR Array. A quantificação relativa dos
miRNAs foi avaliada usando miScript miRNA PCR Array Data Analysis. A predição computacional dos
alvos foi realizada com o DIANA-miRpath 3.0 server (TargetScan algorithm) e miEAA (miRWalk).
Resultados: Identificamos 11 miRNAs que foram regulados positivamente com 24 horas de infecção.
Destes 11 miRNAs, 4 miRNAs estavam negativamente regulados com 6 horas de infecção enquanto
outros já estavam positivamente regulados neste tempo. Todos esses miRNAs possuem alvos
diferentes previstos nas vias do TGF-β, TLR4, IGF-I, HIF1, além de um total de 48 possíveis
interações com diferentes vias sugerindo uma modulação da expressão gênica pela infecção por
Leishmania. Conclusão: Estes resultados sugerem que diferentes miRNAs são expressos ou
regulados dinamicamente pela infecção por L. infantum. Outros experimentos de validação serão
realizados para validar o seu papel no processo patológico.
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Resumo
Introdução: Em macrófagos infectados por Leishmania, o fator de crescimento insulina-símile I (IGF-I) favorece o crescimento
do parasito, induzindo um aumento na atividade da arginase. A arginase é também ativada pela IL-4 que promove o
crescimento do parasito e modula a expressão do IGF-I. Neste trabalho propomos avaliar a influência do IGF-I intrínseco do
macrófago no efeito da citocina IL-4 em macrófagos murino infectados com Leishmania major realizando o silenciamento do
mRNA de IGF-I. Métodos: Células RAW 264.7 (5x105 células) infectadas com promastigotas de L. (L.) major (8
parasitos/macrófago) foram transfectadas com RNA de interferência (150µM IGF-I-siRNA). Em alguns experimentos foram
adicionados IL-4 (2ng/ml). Após 48 horas, foram avaliadas as expressões de mRNA de IGF-I, óxido nítrico (NOS2) e arginase
(Arg1) por RealTime PCR (qPCR). A produção de NOS2, a atividade da arginase e parasitismo foram também avaliados. A
via de sinalização ativada por IGF-I e IL-4 que tem elementos compartilhados foi avaliada analisando a fosforilação de
algumas proteínas chaves por Western blotting. Resultados: Em todos os grupos tratados com siRNA observamos uma
diminuição na atividade e na expressão do mRNA da arginase produzido pelos macrófagos e pelos parasitos, acompanhada
por uma diminuição significativa no parasitismo de 149 (mediana) parasitos por 100 células para 93. Sob estímulo de IL-4, a

expressão do mRNA de IGF-I foi aumentada, bem como o parasitismo que atingiu 171 parasitos. Em células tratadas com
siRNA, o estímulo com IL-4 não induziu qualquer aumento na expressão do mRNA de IGF-I e o parasitismo foi reduzido para
87. Ao restaurar o IGF-I no grupo tratado com siRNA, com 50 ng/ml de IGF-I recombinante (rIGF-I), foi observado um
aumento na expressão do mRNA da arginase do parasito acompanhado por um aumento no número de parasitos semelhante
ao grupo controle e o efeito do estímulo de IL-4 também foi recuperado. Na análise da via de sinalização intracelular proteínas
fosforiladas p44, p38 e Akt estavam diminuídas nos grupos tratados com siRNA afetando a via fosfatidilinositol-3-quinase
(PI3K)/Akt. Conclusão: Estes resultados sugerem que na infecção de macrófagos por L. major o IGF-I intrínseco induz a
expressão e ativação da arginase, ativando a via PI3K/Akt durante a infecção. A sua inibição anula o efeito de IL-4 no
aumento do parasitismo sugerindo que o IGF-I intrinseco constitui um elemento efetor da citocina IL-4 na infecção por L.
major.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) tem se expandido geograficamente com elevada incidência e letalidade
em centros urbanos das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. A identificação dos
fatores associados à LV representa útil subsídio para entender a sua dinâmica de transmissão e
delinear medidas de controle mais efetivas e direcionadas. Nesse sentido, o presente estudo objetivou
identificar os fatores associados à ocorrência da LV humana no município endêmico de Rondonópolis
(Mato Grosso). Trata-se de um estudo observacional do tipo caso-controle. O grupo caso foi composto
por todos os pacientes de LV notificados no município entre os anos de 2011 e 2016 que não
evoluíram para óbito nem mudaram de domicílio. Por outro lado, foram empregados controles
comunitários sem histórico clínico de LV e com resultado negativo em teste imunocromatográfico
rápido (IT-LEISH®). Para cada caso foram recrutados três controles, sendo dois vizinhos e um
indivíduo selecionado aleatoriamente em uma região do município sem registros de LV humana no
período do estudo. Durante visitas domiciliares realizadas no ano de 2017, os sujeitos foram
entrevistados com base em um questionário semiestruturado. Foram abordados dados
socioeconômicos, aspectos e hábitos individuais, características ambientais intra e peridomiciliares,
conhecimentos sobre LV e informações referentes a possíveis animais presentes no domicílio. Os
dados foram duplamente tabulados e submetidos a análise univariada seguida por análise de
regressão logística múltipla para determinação dos fatores associados à LV. Durante o período
avaliado, Rondonópolis notificou 81 casos de LV humana, dos quais 37 foram incluídos no presente
estudo, sendo 51,4% do sexo masculino com mediana de idade de 26,2 anos. Já o grupo controle foi
composto por 111 indivíduos com mediana de idade de 26,8 anos. Dentre as variáveis investigadas,
as que mostraram-se associadas à LV humana foram: banheiro e/ou cozinha separados do domicílio
[(OR=12,8; IC95%=(3,8;42,6)]; presença de frutos caídos no chão do quintal [(OR=7,3; IC95%=
(2,2;24,1)]; existência de horta [(OR=4,3; IC95%=(1,4;13,8)]; presença de gambá [(OR=5,8; IC95%=
(1,5;22,9)]; hábito de permanecer no quintal ao amanhecer e/ou anoitecer [(OR=6,5; IC95%=(1,8;23,3)]
e acúmulo de lixo ao redor do domicílio [(OR=5,9; IC95%=(1,2;28,1)]. Os dados sugerem a importância
de características ambientais peridomiciliares e hábitos de vida na ocorrência da LV humana na área
estudada.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral (LV) constitui num grave problema de saúde pública no Brasil, especialmente
na região Nordeste onde concentra o maior percentual de casos. O Maranhão caracteriza-se como um
estado endêmico e desde o ano de 2013 ocupa o primeiro lugar em número de notificações para o
agravo. Objetivou-se com este estudo identificar o perfil clínico e epidemiológico dos óbitos por LV no
Estado do Maranhão no período de 2007 a 2016. O estudo de coorte incluiu casos novos confirmados
de LV, que evoluíram para o óbito, registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN-NET), retirando-se deste banco de dados inconsistências e duplicidades. As variáveis
analisadas foram: data de notificação, sexo, idade, coinfecção LV/HIV, manifestações clínicas,
diagnóstico e medicamento. Foram registrados 244 óbitos por LV nos dez anos analisados. As faixas
etárias com maior percentual de óbito foram menor de 1 ano (25,4%), 1 a 5 anos (20,5%) e igual ou
maior que 50 anos (23%). O gênero masculino representou 62,3% dos óbitos. Apenas 39,3% tiveram
diagnóstico parasitológico, enquanto que 33,2% realizaram exame imunológico e 25% outro tipo de
diagnóstico. A coinfecção LV/HIV esteve presente 7% dos óbitos. As manifestações clínicas
encontradas foram febre (94,7%), fraqueza (90,2%), edema (60,7%), emagrecimento (80,7%),
tosse/diarreia (53,7%), palidez (88,9%), aumento do baço (86,9%), quadro infeccioso (43,9%),
fenômenos hemorrágicos (30,7%), aumento do fígado (76,2%) e icterícia (49,2%). 57,4% dos
pacientes utilizaram antimoniato-N-metil-glucamina (glucantime®). Ressalta-se que desde 2014 o
Ministério da Saúde ampliou a recomendação de utilização de Anfotericina B Lipossomal como
medicamento de primeira escolha para tratamento de grupos prioritários, dentre eles pacientes com
idade menor de 1 ano e igual ou maior de 50 anos. Os antimoniais pentavalentes são fármacos
comprovadamente cardiotóxicos, hepatotóxicos e nefrotóxicos. Conclui-se que a mortalidade por LV é
mais significativa em extremos de vida e em pacientes que utilizaram o glucantime®como
medicamento de primeira escolha. O conhecimento do perfil clínico e epidemiológico dos óbitos por LV
pode orientar as estratégias de vigilância para o diagnóstico precoce da doença, melhorar manejo
clínico de casos e contribuir para redução da taxa de letalidade no Estado.
Palavras-chaves: Doenças negligenciadas, Calazar, Leishmania infantum chagasi
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Resumo

Os flebotomíneos são responsáveis pela veiculação de vários agentes patogênicos como arboviroses,
bartoneloses, e as mais importantes, as protozooses produzidas pelo gênero Leishmania, as
leishmanioses, que são doenças de grande importância para saúde pública. Este trabalho teve como
objetivo descrever os fatores relacionados a variação da fauna de flebotomíneos em quatro bairros
urbanos do Município de Caxias-Maranhão. O estudo foi desenvolvido entre os meses de dezembro
de 2017 a maio de 2018. Os espécimes foram capturados com armadilhas luminosa do tipo CDC
instaladas no peridomicílio de 20 residências nos horários das 18h:00 e retirados as 7h:00 do dia

seguinte. Os insetos retidos nas armadilhas foram transportados para o Laboratório de Entomologia
Médica-LABEM do Centro de Estudos Superiores de Caxias –CESC/Universidade Estadual do
Maranhão-UEMA, e foram armazenados em freezer a -20ºC, por aproximadamente 40 minutos,
posteriormente foram triados e separados por sexo. As áreas estudadas apresentaram elevada
abundância de flebotomíneos com 2.189 exemplares capturados, destes 1.568 (71,6%) foram machos
e 621(28,3%) fêmeas. Verificou-se maior quantidade de exemplares no bairro Teso Duro, localizado
na área periurbana do município que sofreu intenso desmatamento para construção de um grande
conjunto residencial popular há poucos anos. A frequência mensal variou, mas foi elevada, com
maiores números de flebótomos capturados em dezembro (568), março (539) e maio (407). Portanto,
o município apresenta elevada densidade deste vetor, esses dados podem estar relacionados as
alterações antrópicas, desmatamentos, hábitos de manter animais nas residências. Essas condições
contribuem para a manutenção dos altos índices dos casos de Leishmaniose Visceral e Leishmaniose
Tegumentar (LTA) neste município.
Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão FAPEMA. Edital SVS/Ministério da Saúde. UEMA.
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Resumo
Na área urbana de Belém-PA, casos de leishmaniose tegumentar Americana (LTA) têm sido reportados em conglomerados
populacionais associados a fragmentos florestais. Estes fragmentos florestais incluem parques ecoturísticos, ambientes ainda
sub-investigados no contexto da transmissão da LTA. O presente trabalho objetivou investigar flebotomíneos em dois parques
ecoturísticos de Belém: 1. Bosque Rodrigues Alves- BRA - 15 hectares, vegetação primária; 2. Museu Paraense Emilio
Goeldi-MPEG - 5 hectares, vegetação secundária. As capturas foram realizadas utilizando 4 armadilhas luminosas CDC em
cada parque, sendo duas posicionadas em copas de árvores (20m) e duas próximas ao solo (1m). As armadilhas foram
instaladas no período das 18:00h às 6:00h por 4 noites mensais durante Janeiro a Maio (2018). Os flebotomíneos capturados
foram identificados com base na morfologia. As fêmeas foram dissecadas em condições estéreis para observação da
espermateca e do sistema digestivo para verificar infecção natural por Leishmania spp. Os flagelados foram inoculados em
meio de cultura para tentativa de isolamento e posterior identificação molecular dos parasitos. Com um esforço amostral de
960h para cada parque (total 1,920h), foram capturados 4,836 espécimes (14spp.) no BRA (copa: 1,844 fêmeas, 562 machos;
solo: 1,335 fêmeas, 1,095 machos) e 23 espécimes (5spp.) no MPEG (copa: 9 fêmeas, 5 machos; solo: 7 fêmeas, 2 machos).
Nyssomyia antunesi foi a espécie mais frequente nos dois parques [BRA n=3,054/4,836 (63%); MPEG n=17/23 (74%)],
predominando em copas de árvores [BRA n= 2,371/3,054 (77.6%); MPEG n=13/17 (76%)]. Infecções naturais foram
observadas em Bichromomyia flaviscutellata (1) e Trichophoromyia brachipyga (1). O isolamento e a caracterização dos
parasitos ainda estão em processamento. Reporta-se nos parques investigados a presença de Ny. antunesi, Bi. flaviscutellata
e Th. ubiquitalis, potenciais transmissores (comprovados ou suspeitos) de agentes de LTA. Infecções naturais por flagelados
morfologicamente compatíveis com Leishmania spp. sugerem a manutenção de ciclos enzoóticos no BRA. Os achados
ressaltam a necessidade de contínua vigilância entomológica em ambientes urbanos com condições ecológicas favoráveis à
manutenção do ciclo de Leishmania spp.
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Resumo
Naturalmente, a abundância de Leishmania infatum no hopedeiro canino o torna mais infeccioso ao vetor flebotomíneo,
aspecto que assume significativa implicação em saúde pública. Considerando que a doença visceral é o principal elemento
determinante do desfecho da infecção por L. infantum no cão, os exames de patologia clínica tornam-se ferramentas
importantes na definição diagnóstica e prognóstica da doença. O hemograma e a bioquímica sérica são capazes de indicar
capacidade metabólica, integridade estrutural dos órgãos investigados, tão precocemente quanto em uma infecção subclínica,
como ainda auxiliam a estabelecer a gravidade da doença. Assim, conhecer as alterações clínico-patológicas na LVC é
fundamental para o controle da endemia. O objetivo deste trabalho foi descrever as principais alterações laboratoriais
encontradas nos animais atendidos no Hospital-Escola de Medicina Veterinária da UFBA.Trinta e nove cães oriundos de
áreas endêmicas e com infecção por L. infantum confirmada por meio de PCR, foram avaliados por eritrograma e dosagens
bioquímicas séricas de ureia, creatinina, proteínas totais, albumina e globulinas. O exame dos parâmetros eritrocitários
revelou que 59% (23/39) dos cães apresentavam anemia. Os exames de bioquímica sérica revelaram que 61,5%(24/39) dos
cães apresentavam hiperglobulinemia; 51,2% (20/39), hipoalbuminemia; e 12,8% (5/39), azotemia. A anemia aqui encontrada
corrobora as descrições da literatura especializada e caracteriza a cronicidade e interferência com as funções
hematopoiéticas medulares. A inflamação crônica progressiva induzida pela persistência da Leishmania no organismo do cão
é decorrente da predominância de citocinas do tipo Th2, que resultam em lesão oxidativa na membrana eritrocitária,
reduzindo sua fluidez e função, o que favorece o sequestro esplênico de hemácias, agravando a anemia. A presença de
pancitopenia e/ou de doença renal são indicadores de pior prognóstico na LVC. A deficiência da resposta de linfócitos T e da
modulação de linfócitos B contribui para a hiperglobulinemia, que favorece a formação e deposição de imunocomplexos nos
capilares renais, levando à inflamação, destruição, disfunção e falência renal, que leva o cão ao óbito. As lesões glomerulares
resultam em perda de albumina na urina, consequentemente hipoalbuminemia. Conclui-se que os achados mais frequentes
foram hiperglobulinemia, anemia e hipoalbuminemia que podem auxiliar no diagnóstico clínico dos cães atendidos na região.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é apontada como um problema social que ainda resulta elevados custos para a saúde pública,
sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde uma prioridade em meio a diversas doenças tropicais existentes. O
portador da infecção pode apresentar características clínicas da doença, sendo possível variar de formas oligossintomáticas
até condições mais severas e o óbito. No cenário brasileiro, as regiões Nordeste e Norte respondem pela maioria dos casos
novos de LV notificados em humanos. É conhecido que a principal forma de transmissão da infecção é por meio da picada da
fêmea de flebotomíneos infectada, contudo existem outras formas menos frequentes de transmissão, e entre elas a
transfusão sanguínea. A LV é uma condição de inaptidão para a doação de sangue, conforme preconiza o Ministério da
Saúde, sendo assim é importante obter mais informações sobre esta zoonose na triagem laboratorial dos candidatos a
doação de sangue, especialmente nas regiões que possuem elevada incidência da doença. Essa pesquisa objetivou
determinar a prevalência da infecção por Leishmania infantum em população doadora de sangue do Hemocentro Regional de
Araguaína-TO. A análise foi realizada por meio do soro de 400 doadores de sangue que aceitaram participar da pesquisa
através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Para a pesquisa de anticorpos anti-leishmnia foi utilizado
o teste de aglutinação direta (TAD) usando promastigotas de Leishmania infantum. No TAD, trinta doadores (7,5%)
apresentaram soropositividade na titulação 1:20, 6 (1,5%) até a titulação 1:80 e 2 (0,5%) até a titulação 1:160. Os resultados
mostraram que doadores de sangue de regiões endêmicas para LV foram expostos ao agente etiológico da infecção,
indicando a necessidade de maior atenção na vigilância da doença entre doadores de sangue, especialmente em áreas com
alta incidência, levando-se em consideração o risco de transmissão desta enfermidade através de transfusão sanguínea.
Ressalta-se, portanto, a necessidade de novas políticas de saúde que estendam o bloqueio da infecção e diminuam o risco de
transmissão por outros possíveis meios, como a transfusão sanguínea.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose potencialmente fatal, endêmica e negligenciada que
acomete principalmente cães domésticos e humanos, sendo a Leishmania infantum o agente
etiológico de maior importância no Brasil. Em cães naturalmente infectados por L. infantum, a
ocorrência concomitante de outras infecções de transmissão vetorial tem sido associada à maior
frequência e gravidade de sinais clínicos e aumento da carga parasitária de Leishmania. O objetivo
deste estudo foi determinar a frequência de coinfecções por Ehrlichia canis e Babesia canis em cães
naturalmente infectados por L. infantum e domiciliados em municípios endêmicos da Bahia. Foram
estudados 104 cães, atendidos no Ambulatório de Leishmanioses Zoonóticas do Hospital-Escola de
Medicina Veterinária da UFBA (Salvador), com suspeita clínica e/ou soropositivos em testes de
triagem para LV, encaminhados por veterinários clínicos de 16 municípios do Estado. Amostras de
aspirado esplênico desses cães foram submetidas à extração de DNA e análise por PCR qualitativa
utilizando primers RV1/RV2 específicos para L. infantum. Amostras de sangue periférico dos cães com
infecção confirmada por L. infantum foram analisadas por nested-PCR para detecção de E. canis, e
por PCR qualitativa para B. canis. O DNA de L. infantum foi detectado em um total de 47 cães
(45,1%,47/104), dos quais 31,9% (15/47) foram também positivos para DNA de E. canis (21,2%;
10/47) e B. canis (10,6%; 5/47). As co-infecções L. infantum-E. canis foram mais frequentes,
ocorrendo em 66,6% (10/15) dos cães coinfectados, enquanto coinfecções L. infantum-B. canis
ocorreram em 33,3% (5/15). Apenas um cão coinfectado (1/15; 6,7%) apresentou a infecção tripla L.
infantum-E. canis-B. canis. Estudos são necessários para a maior compreensão dos efeitos do
sinergismo desses patógenos sobre o sistema imune do cão, uma vez que as comorbidades, além de
agravarem os sinais clínicos da LV canina, favorecem maior replicação da L. infantum,
consequentemente maior risco de transmissão a outros animais e humanos. Nossos dados
demonstram a alta frequência de coinfecções em áreas endêmicas e evidenciam a necessidade de
investigar fármacos e protocolos terapêuticos adequados a cães, que assim contribuam para melhor
controle da leishmaniose visceral nas áreas endêmicas do Brasil.
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Resumo
A literatura especializada vem demonstrando que os quadros clínicos mais graves no cão são associados, dentre outros
fatores, a uma maior carga parasitária de L. infantum no organismo, aspecto com importantes implicações em Saúde Única,
tendo em vista a transmissão vetorial e a abrangência zoonótica dessa infecção. Assim, para um controle eficaz da endemia,
se faz necessário um profundo entendimento da leishmaniose visceral canina (LVC), e para isso é crucial conhecer a
apresentação clínica associada à infecção natural. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi descrever os sinais
apresentados por cães provenientes de várias regiões endêmicas do Estado da Bahia, atendidos no Hospital-Escola de
Medicina Veterinária da UFBA. No período entre janeiro/2017 e fevereiro/2018, foram atendidos 90 cães com suspeita clínica
de LV, dentre os quais 43% (39/90); apresentaram resultados positivos para, DNA de L. infantum em análises por PCR
qualitativa em amostras de baço. Os sinais observados foram divididos em tegumentares e viscerais. Observou-se que 41%
(16/39) dos cães apresentavam emagrecimento, 33,3% (13/39) apresentavam linfadenomegalia e em 30,8% (12/39) o baço
estava palpável. Além disso, 35,9%(14/39) dos cães apresentavam oftalmopatia, 17,9%(7/39) mucosas hipocoradas, 28,2%
(11/39) estavam apáticos, 12,8%(5/39) apresentaram febre e apenas 7,7%(3/39) apresentaram epistaxe. Alterações
tegumentares foram observadas em 89,7%(35/39) dos cães, das quais 31,4%(11/35) caracterizavam-se por dermatopatia por
vasculite; 40%(14/35) úlceras; 28,6%(10/35) descamação; 34,2% (12/35) alopecia; 45,7% (16/35) hiperqueratose; 37,1%
(13/35) crostas; 14,3% (5/35) despigmentação e 20% (7/35) com nódulos. A onicogrifose, presente em 40%(14/35) dos cães é
um achado comumente reportado, e ocorre devido à inflamação da matriz ungueal. A apatia é associada à doença visceral,
caracterizada por disfunção orgânica, que compromete a saúde metabólica dos cães. Epistaxe e febre podem estar
relacionadas a coinfecções nos animais portadores da LV. Esplenomegalia e linfadenomegalia são sinais associados à
imunomodulação causada pela infecção. As oftalmopatias são consequência de inflamação por deposição de
imunocomplexos na estrutura ocular. Conclui-se que os sinais clínicos tegumentares mais comuns em cães com infecção
natural por L. infantum foram hiperqueratose, úlceras e crostas, enquanto os viscerais mais comuns foram emagrecimento,
oftalmopatias e linfadenomegalia.
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Resumo

Introdução: A leishmaniose é uma zoonose causada por protozoários do gênero Leishmania que
destaca-se entre as doenças negligenciadas como a segunda maior causa de mortalidade. A L.
chagasi é a espécie responsável pela forma clínica visceral. Os métodos de diagnóstico atuais
apresentam limitações relacionadas ao tempo de análise, reações cruzadas com outras parasitoses e
elevado custo de equipamentos e reagentes. Desta forma, faz-se necessária a busca por alternativas
inovadoras para a detecção da L. chagasi de forma rápida, sensível e de custo mais acessível.
Biossensores eletroquímicos representam uma excelente solução tecnológica para o diagnóstico
desta parasitose. A espectroscopia de impedância eletroquímica (EIE) e a voltametria cíclica (VC) são
técnicas eletroquímicas utilizadas para o desenvolvimento de dispositivos genossensores. Objetivo:
Desenvolver uma plataforma nanoestruturada eletroquímica para a detecção do genoma de L. chagasi
em amostras de soro de cães contaminados. Métodos: As medidas eletroquímicas foram realizadas
em um potenciostato/galvanostato com gerador de frequência utilizando uma célula eletroquímica
contendo três eletrodos. O eletrodo foi funcionalizado com ácido 4-mercaptobenzóico (MBA) seguido
pela imobilização das nanopartículas de óxido de zinco modificadas por amina (NpsZnO-NH3).
Posteriormente, foi imobilizado o primer Leishmania R332 (GGCCGGTAAAGGCCGAATAG) e o
sensor foi testado frente a amostras de soro da cães infectados por L. chagasi. Resultados e
Discussão: A plataforma genossensora foi avaliada por VC e EIE após cada etapa da montagem. O
primer apresentou a maior resistência a transferência de carga (Rct) da plataforma. Nos experimentos
de hibridização da sequência alvo do DNA genômico (0,01 ng.mL-1, 5 pg.mL-1 e 1 pg.mL-1), verificouse uma redução consecutiva das correntes de pico catódicas e anódicas da VC e aumento a Rct,
indicando a adequada hibridização das sequências alvo. A sensibilidade foi comprovada com a
análise das amostras de soro de cães infectados, cuja resposta eletroquímica do DNA genômico de L.
chagasi apresentou limite de detecção de 1 pg.mL-1. Conclusão: Os resultados obtidos demonstram
a excelente sensibilidade da plataforma nanoestruturada MBA_NpsZnONH3_PrimerLeishmania. A
plataforma nanoestruturada é uma excelente alternativa para o diagnóstico presuntivo de L. chagasi.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa e crônica que pode acometer o homem quando este entra em contato
com o ciclo de transmissão da Leishmania infantum (syn. Leishmania chagasi) através do flebótomo Lutzomyia longipalpis. Na
América Latina, a doença foi descrita em pelo menos 12 países, sendo que 90% dos casos ocorrem no Brasil. Com a franca
expansão geográfica desta doença no Brasil, objetivou-se realizar um estudo geoespacial da LV humana no estado da
Paraíba, por mesorregiões, no período de 2011 a 2015 e analisar a formação de clusters por meio do Índice de Moran. Foi
realizado um estudo retrospectivo, descritivo e ecológico dos casos de LVH no estado da Paraíba, no período de 2011 a 2015,
através dos dados do SINAN. A estatística espacial foi realizada através do índice de Moran, no software TerraView 4.0.0,
para verificar a presença de cluster espacial, e o mapa das mesorregiões através do software Q Gis 2.18. Encontrou-se 231
casos confirmados de LVH na Paraíba no período analisado. A média foi de 46,2 casos confirmados de LVH por ano neste
quinquênio e a mesorregião onde mais municípios notificaram a LVH foi o Sertão. Porém o município com maior número de
casos foi João Pessoa, capital do estado situada na Mata Paraibana. O valor do Índice de Moran de 2011 a 2015 foi -0.058 e
o p-valor foi 0.19, não havendo formação de cluster entre municípios. Ocorreram casos em todo o estado, no entanto em
outros estados do Nordeste encontrou-se um maior número de casos da doença. Em Sergipe, ocorreram 382 casos de LVH
no período de 2010 a 2015, e a maioria dos casos foram no litoral do estado. Além disso, houve a formação de clusters com
autocorrelação espacial positiva entre os municípios. Conclui-se assim que o Sertão foi a mesorregião que mais municípios
notificaram casos de LVH, e não houve autocorrelação espacial entre os municípios devido observações próximas
espacialmente possuírem valores diferentes.
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Resumo

Como principal medida de controle da leishmaniose, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
preconiza o uso de quimioterápicos e, apesar das significativas limitações que acompanham os
antimoniais, estes continuam sendo os medicamentos de primeira escolha. Diante deste contexto,
como alternativa no carreamento de antimônio, prevê-se a preparação de sistemas binários
nanoestruturados, através do uso de Hidróxidos Duplos Lamelares (HDLs). Para tal, foram
sintetizados os precursores Mg, Al HDL e antimoniato de meglumina (AM), que foram caracterizados
por técnicas como termogravimetria (TGA), espectroscopia de infravermelho com transformada de
Fourier (FTIR), difração de raios X (DRX), e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os produtos
foram preparados via solução por troca iônica, investigando-se como variáveis: proporção m/m AMHDL, de 1:3, (AM-HDL 1/temperatura ambiente), (AM- HDL 2/ sob refluxo) ou 1:1 (AM- HDL 3/ sob
refluxo). Todos os produtos foram caracterizados pelas técnicas descritas acima, somada a
espectroscopia de energia dispersiva (EDS), demanda química de oxigênio (DQO) e ressonância
magnética nuclear de 1H e 13C (RMN) para o AM- HDL 3. Para investigar a especiação do antimônio
foram utilizados protocolos qualitativos. Após a confirmação da síntese dos precursores, a técnica de

TGA mostrou que apenas o produto AM- HDL 3 apresentou um novo perfil térmico, e o resultado do
MEV aliado ao EDS revelou que o antimônio está distribuído uniformemente por toda a superfície da
amostra. Complementando essa informação, quantitativamente, há cerca de 12% de antimônio no
produto e esse manteve sua valência Sb(V). O resultado de DQO e FTIR indicaram que o produto é
inorgânico, adicionado aos espectros de RMN que foram determinantes para confirmar a substituição
da meglumina pelo HDL no carreamento do antimônio. Por fim, a técnica de DRX, ratificou a obtenção
de um sistema binário do tipo adsorvato. Em conclusão, este sistema pode representar uma nova
abordagem de entrega direcionada e promissora contra a leishmaniose.
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serum levels of IL-17A and NO during experimental leishmaniasis
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Resumo
HIV aspartyl protease inhibitors are able to modulate multiple defense mechanisms. However, their influence on the immune
response against Leishmania has rarely been investigated. The aim of our study was to investigate whether in vivo treatment
with HIV aspartyl protease inhibitors is able to modulate the immune response during Leishmania infection. Using Leishmania
(L.) amazonensis-infected mice, we analyzed the disease evolution and parasite load, immunophenotypic profiles of splenic T
and B lymphocytes, numbers of lymphoid aggregates in the spleen, percentages of circulating atypical lymphocytes and
reactive monocytes, and serum levels of cytokines and nitric oxide (NO) after 30 days of oral treatment with lopinavir/ritonavir
(LPV/RTV) or atazanavir (ATV). We observed that LPV/RTV and ATV did not modify the disease evolution or parasite load.
However, the antiretroviral treatment induced an increase in activated lymphocytes in the spleen and blood, as well as a
decrease in CD69 expression in T and B lymphocytes in the spleen. The treatment also resulted in an increase in activated
monocytes in the blood. In addition, antiretrovirals decreased levels of IL-17A and increased levels of NO in sera from
Leishmania-infected mice. Thus, our results demonstrate for the first time that in vivo treatment with HIV aspartyl protease
inhibitors modifies innate and adaptative immune responses during Leishmania infection and suggest that these drugs could
change the clinical course of leishmaniasis in HIV infected-individuals.
Palavras-chaves: atazanavir, cytokines, Leishmania, Lopinavir, Lymphocytes
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Resumo

A Leishmaniose cutânea (LC) é uma doença zoonótica de complexo ciclo de transmissão, que
envolve parasitos, vetores, reservatórios silvestres (e eventualmente domésticos) e o ser humano.
Há uma consonância entre os especialistas de que existem fatores ambientais e socioeconômicos
que são determinantes no processo de transmissão da enfermidade e configuram padrões de

transmissão conhecidos. Muitas pesquisas já identificaram determinantes relevantes, entretanto, o
conhecimento sobre a importância relativa destes determinantes para a transmissão da LC a nível
coletivo ainda não foi estruturado. Este estudo tem por objetivo identificar os principais fatores
ambientais e socioeconômicos relacionados à ocorrência da LC no Brasil. Primeiramente foi
realizada uma pesquisa bibliográfica sistematizada dos fatores que já foram associados à
enfermidade. Para a revisão foram detectadas na plataforma DeCS 4 combinações de palavras
utilizadas para a busca de artigos nas livrarias eletrônicas Scielo e PubMed. Para cada artigo
encontrado foram revisados também suas referências a outros estudos. Os fatores encontrados
foram organizados, agrupados e classificados com uma pontuação de acordo dois parâmetros: a
frequência de citações e os identificados como “de forte associação em estudos analíticos”. Foram
selecionados os fatores que, com base ao resultado desta pontuação, se encontravam igual ou
acima do percentil 85. A revisão abarcou 41 artigos, sendo 32 publicações nacionais e 9
internacionais. Os estudos abrangeram todas as regiões do Brasil, além de 7 outros países da
América do Sul. Foram encontrados 169 fatores ambientais e socioeconômicos, sintetizados em 51
grupos. A seleção resultou em 14 fatores: agropecuária, mineração, desmatamento, presença de
florestas, vegetação, áreas rurais, temperatura, renda, IDH, grau de urbanização, saneamento
básico, hábitos culturais, população (rural/urbana) e ocupação profissional. Este conhecimento
consolidado a respeito dos principais fatores ambientais e socioeconômicos relacionados à
ocorrência da LC no Brasil, contribui para direcionar estudos que possam identificar as áreas de
risco para a transmissão da enfermidade. Assim, estes resultados colaboram para uma melhor
caracterização epidemiológica da LC, e podem servir como base para direcionar novas estratégias
para otimizar a vigilância.
Palavras-chaves: ambientais, determinantes, fatores, Leishmaniose cutânea, socioeconômicos
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Resumo
A Leishmaniose visceral é uma doença de importância relevante tanto na medicina humana quanto veterinária, pois trata-se
de uma zoonose. É causada por um protozoário, Leishmania infantum, e é transmitida pelo flebotomo Lutzomia longipalpus.
No Brasil o principal hospedeiro é o cão, porém vários mamíferos selvagens e animais de zoológicos foram diagnosticado
com a doença. Dentre esses mamíferos, o tatu vem sendo citado como um possível sentinela para monitorar doenças
zoonóticas. Pois vivem em tocas compartilhadas com outros animais, em regiões tropicais e subtropicais e em harmonia com
outros vertebrados, inclusive o humano. O objetivo do presente trabalho foi identificar a presença de DNA de L. infantum em
tatus de vida livre capturados em fazenda do município de Água Clara – MS, no período de outubro de 2016 a março de 2017.
Os animais foram capturados manualmente e anestesiados através da administração intramuscular de Cloridrato de Cetamina
e Xilazina. Foi coletada uma amostra de sangue do animal, após coleta e recuperação da anestesia os mesmos foram
liberados no local da captura. No presente trabalho 52 tatus-peba (Euphractus sexcinctus) foram capturados e suas amostras
de sangue foram encaminhadas para o laboratório de Biologia Molecular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No
laboratório foram realizadas as extrações e a quantificação das amostras. Para a detecção de L. infantum foi utilizada a
técnica da reação em cadeia da polimerase (PCR), usando os primers MC1 e MC2 que amplifica um fragmento de 447 pares
de base. Os produtos da PCR foram visualizados em gel de agarose a 2% corados com brometo de etídio. A positividade foi
encontrada em apenas um animal. Esse resultado confirma a exposição do animal a L. infantum indicando a circulação do
agente na região do estudo. Outros estudos devem ser conduzidos a fim de avaliar o risco da infecção para humanos e
animais domésticos nessa região, bem como o papel dos tatus-peba na ecoepidemiologia da doença.
Palavras-chaves: : Leishmania infantum, PCR, Euphractus sexcinctus
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Resumo

Tendo em vista a necessidade de desenvolver instrumentos de monitoramento e análise
epidemiológica, para implementar e fortalecer a vigilância das leishmanioses no estado do Tocantins,
a proposta deste trabalho é a apresentação da metodologia, estratégias elaboradas e os resultados da
análise da implantação do procedimento operacional para acompanhamento de pacientes graves de
Leishmaniose Visceral (LV) e Leishmaniose Tegumentar (LT), internados nos hospitais do estado do
Tocantins. Para tal, foram realizadas reuniões com a assessoria técnica das leishmanioses (ATLeishmanioses) do estado do Tocantins em parceria com a assessoria dos núcleos de vigilância
epidemiológica hospitalar (NVEH) e levantamento bibliográfico sobre a letalidade da LV e LT. Foi
definida a utilização da plataforma FormSUS, devido a experiência usual dos NVEH de referência do
estado do Tocantins com relação a investigação de diversos agravos. Na plataforma, de acordo com a
investigação dos casos das respectivas leishmanioses, os profissionais dos NVEH preenchem uma
ficha com critérios específicos que definem se os pacientes apresentam risco aumentado de evoluir a
óbito, e que os direciona para tratamento com Anfotericina B Lipossomal. O documento preenchido é
enviado automaticamente para o e-mail da assessoria dos núcleos, onde posteriormente serão
encaminhadas para a AT-Leishmanioses que se responsabiliza pela triagem dos casos que se
enquadram nos critérios graves, com o objetivo de monitorá-los de forma mais intensa para evitar
possíveis óbitos. O acompanhamento dos casos graves pela plataforma FormSUS começou a ser
utilizado no mês de setembro de 2017, devido a demanda do serviço da assessoria dos NVEH. Em
2017, 33 casos graves foram inseridos e acompanhados no FormSUS, destes 5 evoluíram a óbito, 10
receberam alta, 2 evoluíram para caso leve, 15 continuam em monitoramento e 1 encontra-se com a
evolução em branco na plataforma. Percebe-se uma deficiência com relação ao recebimento das
informações no e-mail da AT-Leishmanioses, e quanto à atualização dos pacientes lançados na
plataforma. Logo, o foco do monitoramento é a redução da letalidade das leishmanioses no estado do
Tocantins, garantindo por meio da plataforma FormSUS um acompanhamento mais minucioso com
intuito de fornecer aos pacientes um tratamento adequado e oportuno.
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Resumo
Recentemente, demonstramos que pacientes com leishmaniose visceral coinfectados pelo HIV (LV/HIV) com vários episódios de
reativação da LV (R-recidivantes) apresentam baixa reconstituição imunológica e intenso grau de ativação imune diferindo de pacientes

LV/HIV-NR (não-recidivantes). Isso ocorreu mesmo após 12 meses de tratamento (mpt), carga viral e parasitária controlada e uso de
profilaxia secundária anti-Leishmania. Apesar do status de ativação diferir, o percentual de linfócitos T senescentes (CD57+CD27-) foi
igualmente elevado entre LV/HIV-NR e -R. Considerando que a imunosenescência não é definida apenas pelo fenótipo, mas também por
um conjunto de fatores que comprometem a qualidade da resposta imune, este trabalho avaliou o impacto da ativação celular sobre o
grau de comprometimento da funcionalidade tímica, através dos níveis de emigrantes tímicos recentes (ETR), bem como a diversidade
de repertório Vβ de células T em pacientes LV/HIV-R e -NR. Para tal, 18 pacientes LV/HIV (R=11; NR=7) foram avaliados desde a fase
ativa até 12 mpt, junto aos controles apenas com HIV, apenas com LV e sadios. Para avaliar os ETR, o DNA de PBMC dos pacientes foi
extraído para quantificação dos círculos de excisão do rearranjo de TCR (TREC) por qPCR. O repertório TCRVβ foi avaliado ex vivo
através de citometria de fluxo. Os pacientes LV/HIV mostraram níveis de TREC/106 PBMC inferiores aos controles em todo
acompanhamento. No entanto, LV/HIV-NR apresentaram um aumento do número de cópias de TREC/106 PBMC aos 10 mpt em
comparação aos –R (p<0,01). Estes últimos mantiveram níveis mais baixos em relação aos pacientes apenas com HIV em todo o
acompanhamento. No TCRVβ, observou-se uma alteração na mobilização dessas famílias pelos LV/HIV em comparação aos controles
(p<0,05), seja para maior ou menor expressão e independente da fase do acompanhamento. Os LV/HIV-R apresentaram menor
expressão das famílias Vβ3/Vβ9/Vβ5.1 e Vβ18 e maior expressão das Vβ8/Vβ23 e Vβ5.2 nos linfócitos TCD4+ e CD8+ na fase ativa da
LV em comparação aos LV/HIV-NR. Além disso, os LV/HIV-R mobilizam mais famílias em TCD4+ e mostram um repertório mais restrito
em TCD8+. Esses resultados sugerem que o elevado grau de imunosenescência aliado ao prejuízo no output tímico pode estar
favorecendo as recidivas da LV em pacientes LV/HIV. E ainda, a restrição ou mobilização do repertório TCRVβ nos LV/HIV pode apontar
o papel de algumas famílias Vβ no controle parasitário ou suscetibilidade a recidivas da LV.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença sistêmica grave que atinge as células do sistema mononuclear fagocitário
humano, sendo os órgãos mais afetados o baço, fígado, linfonodos, medula óssea e pele. No Brasil, a LV inicialmente possuía caráter
rural, mas recentemente vem se expandindo para o meio urbano.OBJETIVO:Objetivou-se descrever a incidência da LV no nordeste
brasileiro entre 2007 e 2015. Desenho do Estudo: Ecológico de séries temporais. MÉTODO:Trata-se de um estudo transversal e
descritivo, com dados provenientes do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Analisou-se incidência por sexo,
escolaridade e faixa etária. No período de 2007 a 2015, foram registrados 17.540 casos de LV, com um discreto aumento da incidência
na região (3,34 para 3,74 casos a cada 100 mil/hab). RESULTADOS: Observou-se maior incidência no sexo masculino, destacando-se o
ano de 2014, cuja incidência nesse grupo foi de 6,06/100 mil, substancialmente superior à incidência obervada no sexo feminino
(3,14/100 mil hab). No que se refere ao nível educacional, verificou-se maior contingente de doentes com escolaridade em nível
Fundamental, sendo 28,0% (n=4915) analfabetos. No que se refere à faixa etária, destacou-se a faixa de 0-4 anos, com 37,7%
(n=6.613) dos casos, seguida da faixa etária de 5-9 anos, com 10,4% (n=1.824).DISCUSSÃO: O aumento da incidência pode ser reflexo
da melhoria dos serviços de saúde e sistemas de vigilância. A presença da doença indica vulnerabilidade social. CONCLUSÃO: A LV
ainda se configura como um importante problema de saúde pública no nordeste brasileiro, sobretudo para a população infantil. Melhorias
nas condições de vida das populações mais vulneráveis poderiam reduzir a ocorrência da doença.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose de importância em saúde pública devido à sua alta
morbidade e ampla distribuição geográfica. É causada por protozoário flagelado do gênero

Leishmania, da família dos Trypanosomatidae, sendo transmitida a humanos e animais pela picada de
mosquitos flebotomíneos do gênero Lutzomyia. Os indicadores epidemiológicos mensuram o
comportamento das doenças e agravos na saúde servindo como subsídio de tomada de decisões
para gestão e profissionais de saúde. Objetiva-se com esse estudo avaliar o comportamento desta
doença por meio de indicadores epidemiológicos de morbidade para estratificação dos municípios
prioritários no estado do Piauí, utilizando-se dados captados no sistema de informação de agravos de
notificação (SINAN). No Piauí a classificação dos municípios com base na estratificação de risco para
LV no período de 2015 a 2017, utilizando como critério o município de residência do paciente
apresentou 14 município de transmissão intensa (Média de Casos >=4,4) e 08 com transmissão
moderada (Média de Casos >=2,4 e < 4,4). Já na estratificação da LV por critério de local de infecção
apresentou 15 município de transmissão intensa (Média de Casos >=4,4) e 02 com transmissão
moderada (Média de Casos >=2,4 e < 4,4). Comparou-se a incidência entre os casos LV por município
de residência e de infecção no mesmo período, constatando-se que a incidência por município de
residência apresentou tendência crescente, enquanto a incidência por município de infecção mantevese praticamente estacionária com discreto aumento. Em relação à letalidade, houve inversão de
comportamento, com aumento da letalidade por município de residência e redução por município de
infecção. Diante dos achados e levando em consideração a nova determinação do Ministério da
Saúde da mudança da estratificação dos municípios em relação ao critério de infecção é de se
questionar tais medidas, uma vez que a mudança impacta na redução da quantidade de municípios
prioritários de transmissão intensa e moderada, reduzindo assim, custos e investimentos. Além disso,
tal método não reflete a realidade do estado um vez que municípios reconhecidos como prioritários
não conseguiram se enquadrar dentro da nova estratificação estabelecida.
Palavras-chaves: Leishmanioses, ; Incidência, indicadores epidemiológicos
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Resumo

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma zoonose causada por protozoários do gênero
Leishmania, e disseminada por vetores denominados flebotomíneos, conhecidos popularmente como
mosquito palha. A doença é considerada um problema de saúde pública no Brasil. A enfermidade é
caracterizada por lesões na pele e mucosa. O presente estudo teve como objetivo fazer um
levantamento do perfil epidemiológico dos casos de leishmaniose tegumentar americana, no Estado
de Alagoas, no período de 2008 a 2017. O estudo possui caráter quantitativo e descritivo, utilizando as
seguintes variáveis: o ano de notificação, mês de notificação, faixas etárias, gênero, município e forma
clínica. Os dados foram retirados do TABNET/DATASUS SINAN (Sistema de Informação de Agravos
de Notificação) e interpretados por análise descritiva com auxílio do programa Excel. Durante o
período de 2008 a 2017, foram notificados 647 casos de LTA, no Estado de Alagoas, ao analisar os
casos confirmados por mês de notificação, outubro destacou-se com 86 (13%). Em relação ao ano,
2015 com 183 (28%) casos notificados, foi o ano de maior incidência. Dos 102 municípios do Estado,
31 municípios tiveram casos de leishmaniose, com uma variação de 01 a 256 notificações, durante
todo o período do estudo. A capital Maceió destacou-se com o maior número 256 (40%) e 15
municípios com apenas 01 caso (0,1%) por município. Observou-se que 94% das formas clínicas são
cutâneas e apenas 6% mucosa. A faixa etária mais atingida foi dos 20 aos 39 anos e a menos
acometida os maiores de 80 anos. Com predominância do sexo masculino, com 67% dos casos.
Conclui-se através deste estudo, a importância das fichas de notificações compulsórias de LTA para a
realização do inquérito epidemiológico, permitindo assim fazer um controle mais eficaz do vetor, ou
seja, obter mais subsídios para estruturação dos serviços, a fim de evitar o aumento de casos da
doença.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é considerada um grave problema em saúde pública em todo mundo e quando não tratada pode
levar a óbito. Essa enfermidade é muito prevalente no Nordeste do Brasil. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram
o surgimento da LV em mais de 60 países e desses, 34 relataram a coinfecção com o vírus de imunodeficiência humana
(HIV). No Brasil ainda há poucos relatos sobre a leishmaniose visceral em pessoas convivendo com HIV/aids. Estudos
apontam que a infecção poderá ficar latente por muitos anos e surgir clinicamente com avanço da imunodeficiência. É
observado que casos subclínicos da infecção são frequentes em pacientes portadores do HIV. O diagnóstico é um grande
desafio, onde a imunossupressão pode causar alterações em testes sorológicos e parasitológicos. O tratamento é, na maioria
das vezes, baseado em suspeita clínica, uma vez que, os métodos diagnósticos existentes ainda são pouco eficazes
principalmente para casos assintomáticos. Logo, técnicas moleculares são cada vez mais utilizadas para diagnosticar
coinfectados, por se tratar de uma metodologia eficaz, segura e rápida. O objetivo desta pesquisa foi identificar DNA de
Leishmania spp. em amostras de sangue periférico de pacientes LV/HIV-AIDS. Foram analisadas 427 amostras sanguíneas
periférico de pacientes com HIV-AIDS de uma localidade hiperendêmica para LV em Pernambuco. Essas foram submetidas a
extração de DNA a PCR convencional com os seguintes primers 150 (sense)/152 (antissense), que amplificam um fragmento
de 120pb de uma região conservada do minicírculo kDNA para todas as espécies de Leishmania. O outro par de primers,
gênero especifico foi LITSR(sense)/L5.8S (antissense), esses iniciadores amplificam a região ITS1 (internal transcribed
spacer1) estimada em 330 a 350pb dependendo a espécie. Para detecção da espécie-especifica foi utilizado os primers
FLC2/RLC2 que amplificam um fragmento de aproximadamente 230 bp de L. infantum. Das amostras estudadas três
positivaram para os primers 150/152 e confirmadas para LV pelos primers FLC2/RLC2. Todas as amostras obtiveram
resultado negativo com a PCR LITSR/L5.8S. Diante esses resultados podemos concluir que a infecção assintomática por
Leishmania em pacientes com AIDS deve ser acompanhada com atenção principalmente se o indivíduo provém de área
endêmica para as leihmanioses.
Palavras-chaves: Diagóstico, HIV/AIDS, Leishmania Visceral
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Resumo

Introdução. A leishmaniose cutânea (LC) causada por Leishmania braziliensis é uma doença
parasitária transmitida ao homem por flebótomo do gênero Lutzomia. Ainda não são bem conhecidos
os reservatórios urbanos da L. braziliensis. O cão é um reservatório importante da Leishmania
infantum, mas a participação desse animal na cadeia de transmissão da L.braziliensis não é
documentada.Objetivos: Determinar a frequência da infecção por L.braziliensis em cães com ulceras
cutâneas e mucosas em uma área endêmica de leishmaniose tegumentar, avaliar a sensibilidade da
reação de hipersensibilidade tardia ao antígeno de leishmania (Reação de Montenegro), da sorologia
no diagnóstico da infecção e determinar se o parasitos isolados no cão são geneticamente
semelhantes aos encontrados no homem. Métodos: Foi um estudo de corte transversal, realizado na
vila de Corte de Pedra, município de Tancredo Neves, Bahia, onde foram identificados cães com
lesões ulceradas. Foi aplicado questionário aos proprietários dos animais e realizado o diagnóstico da

infecção em 61 animais com lesões ulceradas. No tecido das biópsias da lesão foi feito estudo
histopatológico e pesquisa de DNA de L. braziliensis pela Reação em Cadeia da Polimerase (qPCR).
A detecção de anticorpos contra antígeno de L. braziliensis foi realizada pela técnica imunoenzimática
(ELISA). A Reação de Montenegro (RM) foi realizada injetando 0,1 ml do antígeno solúvel de
leishmania colocado na intraderme do abdômen do cão. A avaliação da semelhança entre L.
braziliensis isoladas no cão e no homem foi realizada através da genotipagem do parasito pela técnica
de sequenciamento. Resultados: As lesões ulceradas eram predominantemente na bolsa escrotal,
focinho e orelha. Dos 61 cães estudados DNA de L.braziliensis foi detectado em 41 (67,2%). A
sorologia foi positiva em 78% e a RM em 75%. A histopatologia foi caracterizada por reação
inflamatória, necrose, fibrose e presença de parasitos em grande quantidade. A análise genotípica dos
isolados de L.b.raziliensis, mostrou semelhança entre os isolados do cão e do homem. Conclusões:
Esses dados revelam que a leishmaniose canina é frequente em uma área endêmica de L.braziliensis,
a sorologia e a RM tem boa sensibilidade para o diagnóstico, amastigotas podem ser observadas em
grande número nas lesões e o cão pode ter um importante papel na cadeia de transmissão da LC.
Palavras-chaves: Leishmania braziliensis, Leishmaniose canina, Reação em Cadeia da Polimerase
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Resumo

As leishmanioses são doenças de grande relevância no estado de Mato Grosso, no Brasil e no
mundo. São transmitidas por flebotomíneos vetores, os quais encontram-se amplamente distribuídos e
com grande diversidade e abundância, especialmente na região amazônica. Este trabalho objetivou
verificar a taxa de infecção natural em fêmeas de flebotomíneos capturadas no município de Sinop,
localizado na região norte do Mato Grosso. Foram instaladas armadilhas luminosas do tipo CDC em 9
bairros e 3 reservas florestais na área urbana de Sinop, no período de maio de 2014 a abril de 2015,
por três noites consecutivas para coleta dos flebotomíneos. As fêmeas foram dissecadas e montados
pools contendo de 1 a 10 exemplares. Extraiu-se o DNA (seguindo protocolo do fabricante) e realizouse Nested PCR (Cruz et al., 2002 e 2006), seguida por sequenciamento genético (Plataforma
ABI3130, Fiocruz Minas Gerais) para diagnóstico da espécie circulante. Posteriormente, calculou-se a
taxa mínima de infecção das fêmeas de flebotomíneos para a área de estudo. Foram capturadas
62.745 flebotomíneos, sendo 32.840 fêmeas (52,34%). Foram montados 216 pools provenientes de
fêmeas capturadas nos bairros e 3.293 pools das áreas florestais. Foram testados 302 pools (216 dos
bairros urbanos e 86 da área florestal). Os pools pertenceram a 17 espécies distintas de
flebotomíneos. Um pool pertencente a espécie Lutzomyia antunesi foi positivo na Nested PCR e após
sequenciamento revelou albergar a espécie Leishmania hertigi. Trata-se do primeiro relato de infecção
de flebotomíneos por esta espécie de Leishmania no Brasil, assim como o primeiro relato desta
espécie de Leishmania no estado de Mato Grosso. Infere-se sobre a possibilidade de Lutzomyia
antunesi participar do ciclo de transmissão de Leishmania hertigi na natureza. Salienta-se a
necessidade de novos estudos visando entender/compreender o ciclo de transmissão deste
protozoário na natureza.
Palavras-chaves: Leishmania hertigi, Lutzomyia antunesi, Sinop
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Resumo

Os compostos pentavalentes de antimônio (Sbv) administrados sistemicamente (EV ou IM) ainda são
considerados os pilares do tratamento da leishmaniose cutânea (LC), apesar de sua alta toxicidade.
Outras abordagens terapêuticas, incluindo a infiltração intralesional de derivados de antimônio, têm
sido propostas como uma alternativa tão eficaz quanto a via sistêmica (Brito, et al, 2017). O objetivo
deste estudo é avaliar a relação de custo-efetividade (CE) do tratamento LC com infiltração
intralesional de antimoniato de meglumina (AM-IL) em relação ao tratamento com antimoniato de
meglumina (MA) administrado por via endovenosa (AM-EV). A perspectiva de análise adotada foi a do
pagador, ou seja, a do Sistema Único de Saúde. A análise de CE foi realizada por árvore de decisão,
utilizando o programa TreeAge Pro® 2018 (TreeAge Software, Inc., Massachusetts, Estados Unidos).
Dados do estudo clínico, fase II, aberto, não controlado que avaliou AM-IL (registrado no REBEC
RBR-44kg5x) foram utilizados para a definição da posologia, taxa de eventos adversos (EA) e a taxa
de cura relacionada a esta abordagem. Definições sobre a posologia do tratamento AM-EV, sua taxa
de cura estimada e taxa de eventos adversos associados foram obtidas da literatura. A análise dos
custos foi realizada por micro e macro custeio. O custo do tratamento, incluindo seguimento clínico e
monitorização de toxicidade, por paciente com LC, foi calculado em R$1705,46 e R$1035,07, para
AM-EV e AM-IL, respectivamente. O custo adicional representado pelo tratamento de EA foi estimado
em R$ 701,27, para AM-EV, e em R$ 16,65, para o AM-IL. As probabilidades de cura inseridas no
modelo, de acordo com dados da literatura, foram 0,713 e 0,870, para AM-EV e AM-IL,
respectivamente. Com uma diferença de custo incremental de R$ 804,00 e uma efetividade
incremental de -0,19/cura, o tratamento AM-IL foi menos oneroso e mais eficaz que o AM-EV, o que
caracteriza uma relação dominante na análise de CE. A relação de custo-efetividade incremental foi
de R$ - 4.317,76. Ou seja, para cada cura adicional com a terapia AM-IL, uma economia de R$
4.317,76 é gerada em relação ao tratamento com AM-EV. Análises de sensibilidade demonstraram
robustez dos resultados. Esses achados sugerem que a abordagem com AM-IL é estratégia mais
eficaz em termos de custo e eficácia quando comparada ao tratamento parenteral com MA para forma
localizadas de LC.
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Resumo

A leishmaniose é uma doença infectocontagiosa que afeta humanos e animais, causada pelo
protozoário do gênero Leishmania sp. Os cães domésticos são considerados os maiores reservatórios
da afecção, apresentam sintomatologia variada, entre as quais se destacam as lesões cutâneas e
viscerais. O objetivo do estudo foi relatar o caso de um canino macho, da raça Dogo Argentino, de
quatro anos de idade, atendido no Hospital Universitário Veterinário – HUVet/Unipampa. O animal
tinha histórico de perda de peso e aparecimento de massas em região dorsal lombo-sacra, de
consistência firme, móveis, de tamanhos variáveis (20x20, 10x10 e 5x5 cm de diâmetro). Além disso,
apresentava pequeno nódulo na conjuntiva lateral no olho direito, com crescimento progressivo há
cerca de quinze dias, e linfadenomegalia periférica. A suspeita inicial foi de neoplasia cutânea e para
confirmação do diagnóstico foram realizadas punções aspirativas por agulha fina (CAAF) das massas,
nódulo conjuntival e linfonodos poplíteos. As lâminas da CAAF foram submetidas à coloração com
panótipo rápido e observadas em microscopia ótica. Em todas as lâminas foram visualizadas
estruturas compatíveis com amastigotas de Leishmania sp., assim como fibroblastos, linfócitos,
neutrófilos e macrófagos, caracterizando padrão citológico compatível com inflamação
piogranulomatosa. Uma amostra de sangue foi enviada para a realização de PCR para diagnóstico de
Leishmania sp., cujo resultado foi positivo para a presença do agente etiológico. A forma cutânea mais
comum se caracteriza por lesões descamativas e alopécicas em região periorbital ou erosões e
ulcerações em plano nasal. Estas lesões podem evoluir para nódulos cutâneos ou mucocutâneos,
uma forma mais rara de apresentação. Apesar de incomum, esta forma nodular das lesões deve ser

incluída no diagnóstico diferencial de outras lesões cutâneas e neoplásicas, tornando-se um desafio
diagnóstico na clínica de pequenos animais.
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Resumo
Vários relatos na literatura já demonstraram a associação entre doenças infecciosas e o desequilíbrio no eixo hipotálamohipófise-adrenal (HPA), como por exemplo, pela observação da indução da liberação excessiva de glicocorticoides. Este
trabalho tem como objetivos investigar, no modelo murino, a interferência da infecção por L. infantum nos níveis plasmáticos
de corticosterona e avaliar como o desequilíbrio hormonal pode influenciar na imunopatogênese da LV através da análise de
parâmetros imunológicos e quantificação da carga parasitária esplênica. Para investigar alterações na atividade da adrenal e
no mecanismo de feedback negativo, a produção de corticosterona foi avaliada após a administração de ACTH e de
dexametasona, 120 dias pós-infecção (dpi). Dos 108 camundongos selecionados, 57 foram infectados por via intraperitoneal
com 2 x 107 promastigotas de L. infantum, sendo eutanasiados aos cinco, 30 e 120 dpi. Os níveis de corticosterona
demonstraram-se significativamente elevados em animais infectados a partir de 5 dpi, com pico de produção aos 30 dpi,
permanecendo elevados até 120 dpi. A análise da carga parasitária no baço demonstrou a presença do parasita a partir de 5
dpi, com pico em 30 dpi (106 parasitas por grama de tecido), permanecendo constante até 120 dpi. Os perfis da cinética de
corticosterona e carga parasitária são semelhantes até os 120 dpi. Tais resultados indicam que a infecção promove aumento
nos níveis de corticosterona plasmáticos e que a liberação excessiva deste hormônio pode estar relacionada ao alto
parasitismo esplênico. A partir da administração de ACTH foram observados níveis elevados de corticosterona em animais
infectados (n=5) em relação aos controles não infectados (n=7), o que pode estar relacionado a um possível aumento na
expressão de receptores de ACTH na adrenal dos camundongos infectados. O aumento nos níveis plasmáticos de
corticosterona também foi evidenciado após a administração de dexametasona em animais infectados (n=5) em relação aos
controles não infectados (n=5), sugerindo uma possível falha no mecanismo de regulação do eixo dos animais infectados. As
análises dos parâmetros imunológicos estão em andamento. Esperamos que a conclusão deste trabalho de investigação da
associação imune-endócrina durante a fase ativa da LV possa fornecer informações relevantes acerca dos mecanismos
envolvidos na imunopatogênese da doença.
Órgãos de fomento: CNPQ, FAPERJ
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é uma doença tropical negligenciada, potencialmente fatal se não tratada em tempo oportuno. Os pacientes
com LV apresentam imunossupressão e uma forte resposta inflamatória sistêmica com capacidade limitada de controle de replicação
dos parasitas por fagócitos. Mecanismos relacionados à desregulação da resposta inflamatória podem estar envolvidos na patogênese e
prognóstico da LV. O Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-1 (TREM-1) é um receptor de superfície celular constitutivamente
expresso em neutrófilos e monócitos e desempenha um papel fundamental na resposta imune inata, sendo capaz de amplificar e regular
a resposta inflamatória. TREM-1 também pode ser produzido na sua forma solúvel (sTREM-1), e elevados níveis no soro são indicativos
de infecções microbianas e doenças inflamatórias não-infecciosas. Em dados recentes publicados pelo nosso grupo, níveis séricos
elevados de sTREM-1 foram associados a gravidade em pacientes com LV, vimos ainda que neutrófilos infectados com L. infantum
expressam mais RNAm deTREM-1 e apresentam a liberação de sTREM-1 correlacionada com aumento da carga parasitária. No
entanto, o mecanismo ainda não é compreendido, o objetivo deste trabalho foi investigar se a inibição de TREM-1 com inibidor LP17,
modula a capacidade microbicida de fagócitos infectados por L. infantum. Neutrófilos e monócitos foram obtidos do sangue periférico de

doadores sadios. Neutrófilos foram infectados com L. infantum na presença de LP17 ou do peptídeo controle por três horas, em seguida
foi adicionado sheneider para análise da carga parasitária. Os monócitos foram diferenciados em macrófagos e posteriormente
infectados com L. infantum na presença LP17 ou do peptídeo controle. Após 2h e 24h de infecção foi contada a carga parasitária. A
inibição do TREM-1 em neutrófilos infectados pela L. infantum aumentou a carga parasitária em 38,94% (p = 0,0103). Na infecção de
macrófagos, a inibição do TREM-1 reduziu em 37,21% (p = 0,0288) a taxa de infecção, nas primeiras horas de infecção e não modificou
a infecção após 24h. Esses resultados sugerem que o TREM-1 pode ser importante no controle da L.infantum em neutrófilos e participar
da entrada da L. infantum em macrófagos.
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Resumo

Introdução: A Leishmaniose é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero
Leishmania, tendo como principal reservatório o cão doméstico, cuja transmissão se dá pelo mosquito
flebotomíneo da espécie Lutzomyia longipalpis. Destaca-se o fato de representar uma zoonose
emergente que tem ganhado importância devido a sua alta prevalência, bem como a presença de
cães reservatórios assintomáticos. A realização de inquéritos sorológicos caninos, além de sua
função de controle do reservatório canino em extensas áreas, tem papel fundamental na detecção de
focos silenciosos da doença e na delimitação de regiões ou setores de maior prevalência, onde a
execução das medidas de controle se faz necessária. Objetivo: Identificar as áreas do município com
maior soroprevalência de leishmaniose em cães domiciliados na zona urbana, culminando com a
construção do mapa de risco para leishmaniose visceral da área estudada. Método: Estudo
transversal, realizado em Salgueiro - PE, período de abril a outubro de 2015. A amostragem foi
estratificada por conglomerados, utilizando os estratos do Programa de Erradicação do Aedes aegypti
(PEAa), totalizando ao final 04(quatro) estratos. As amostras sanguíneas foram coletadas no campo,
provenientes de animais domiciliados, independente do sexo, idade e condição clinica. Inicialmente foi
feito o Teste Imunocromatografico Rápido (TR-DPP LVC) em todas as amostras, posteriormente o
Ensaio Imunoenzimático canino (ELISA) nas amostras reagentes no Teste Rápido. As analises se
deram no laboratório da VII Regional. Resultados: Foram pesquisados 921 animais, 331 foram
reagentes no TR-DPP LCV, 159 reagentes no ELISA. Os estratos apresentaram variação de
soroprevalência de 9,09% a 28,14%, Discussão. A infecção por Leishmania spp está presente em
Salgueiro- PE confirmada sorologicamente. Trabalhos apontam a escolha dos testes sorológicos como
de extrema importância para um bom inquérito epidemiológico. Conclusão: Os dados apresentado
revelaram situação preocupante, uma vez que a taxa de soroprevalência de cães positivos para
Leishmaniose é bastante alto (considerando o padrão para o Brasil que e 2%, nas condições que foi
realizado o estudo) e com variação considerável entre os estratos existentes. A construção do mapa
de risco constitui ferramenta importante para subsidiar
nas intervenções ambientais e
epidemiológicas, visando o controle da doença.
Palavras Chaves: Leishmaniose, soroprevalência, mapa de risco
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Resumo

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma antropozoonose tropical negligenciada que
acomete o homem e animais silvestres. A transmissão ocorre através da picada do flebótomo
infectado com os protozoários do gênero Leishmania. A LTA tem apresentado elevada incidência em
algumas regiões do estado do Piauí e tem despertado a atenção da vigilância epidemiológica e dos
serviços de saúde por ser uma patologia relativamente recente no estado. A procura por potenciais
vetores da leishmaniose tegumentar no Piauí é de grande importância entomológica e epidemiológica
pela carência de estudos nessa área, o qual permitirá estratégias de controle destes insetos. O
objetivo deste estudo foi identificar os potenciais vetores da LTA em áreas de surto na cidade de Altos,
município que tem apresentado altas taxas de detecção de casos da doença nos últimos dez anos.
Para este estudo, foram listados os endereços com registros de notificação da doença por meio do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foram instaladas armadilhas luminosas tipo CDC
nas regiões com maior ocorrência de notificações, abrangendo zona urbana e zona rural. Oitenta e
seis coletas foram realizadas em doze bairros da cidade de Altos. As capturas ocorreram de outubro
de 2016 a janeiro de 2017. O material capturado foi conduzido ao laboratório de entomologia para
seleção dos flebótomos e preparo para identificação. O método de preparo das espécies para
identificação foi o de Young e Duncan (1994). Foram identificados 1.308 espécimes de flebótomos,
sendo 1.300 de Lutzomyia longipalpis, 06 Lutzomyia whitmani, 01 Lutzomyia sordelli e 01 Lutzomyia
carmelinoi. Destacou-se a captura de Lutzomyia whitmani, sabidamente vetor da LTA, o que
demonstra que o ciclo natural da doença pode acontecer com a participação do seu vetor natural.
Relevante também foi uma variação anatômica verificada em três espécimes de Lutzomyia
longipalpis, o que evidencia o predomínio da referida espécie em Altos no período de captura. O
presente trabalho traz uma contribuição ao identificar flebótomos presentes na cidade de Altos, entre
eles Lutzomyia whitmani, flebótomo incriminado como transmissor da LTA no Brasil e nos ajuda a
começar a entender os mecanismos de transmissão da LTA no Piauí.
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Resumo
A leishmaniose visceral canina é considerada uma doença infecciosa crônica de extensa amplitude mundial, onde os países
subdesenvolvidos apresentam maior incidência. A Leishmania spp. é transmitida através do repasto sanguíneo realizado por
fêmeas de flebotomíneo do gênero Lutzomyia sp. Este estudo epidemiológico de corte transversal busca avaliar a situação
epidemiológica de leishmaniose em cães (LVC), em cidades localizadas na região metropolitana de Salvador (Camaçari,
Lauro de Freitas e Salvador). Foi realizada busca ativa de cães através de visitas aos domicílios e abrigos, os quais foram
avaliados clinicamente e submetidos à colheita de amostras de sangue, para realizar um inquérito sorológico para anticorpos
anti-Leishmania, e comparação dos resultados nos diagnósticos sorológicos pelos testes DPP e ELISA (BioManguinhos). A
amostra de cães em cada município foi aleatória e aplicou-se um questionário ao responsável pelo(s) cão(es). Com o teste
sorológico DPP encontrou-se uma soropositividade de 21% (20/95) nos animais analisados e no teste sorológico ELISA de
28,4% (27/95). Tendo como padrão ouro o teste ELISA, conforme recomendações do Ministério da Saúde, o teste DPP
apresentou 48,1% de sensibilidade, 89,7% de especificidade, 77,8% de acurácia, valor preditivo positivo 65%, valor preditivo
negativo 81,3%, e razão de verossimilhança para teste positivo (likelihood ratio) 4,67. Encontrou-se um valor de kappa de
0,411, uma concordância moderada, que considerando a indicação de sacrifício dos animais reagentes, deve-se preconizar o
achado parasitológico para confirmação dos positivos. Com este estudo foi possível identificar e definir focos da doença nas
cidades desta região por meio da detecção de animais soropositivos, fornecendo informações para possíveis ações de
prevenção e monitoramento da LVC nas áreas endêmicas da região Metropolitana de Salvador.
Palavras-chaves: Leishmaniose, Saúde Pública, Zoonose
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Resumo
Nas Américas, a leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Leishmania (L) infantum
chagasi, que acomete mamíferos, principalmente humanos e cães. Ocorre em países tropicais e subtropicais, com maior
ocorrência em países em desenvolvimento, que costumam apresentar limitado sistema de vigilância epidemiológica. A Bahia
é um estado com áreas endêmicas para LV humana e canina, no entanto, a frequência da doença em muitos municípios
baianos ainda é desconhecida. Dessa forma, foi proposto um estudo soroepidemiológico de corte transversal na região do
Recôncavo Baiano, para investigar a ocorrência da LV canina. O estudo foi conduzido através de busca ativa em municípios
dessa região, por meio de visitas aos domicílios ou abrigos, onde os cães foram examinados e submetidos a colheita de
amostras de sangue, para diagnóstico sorológico pelos testes DPP e ELISA (BioManguinhos). Foram analisadas 178
amostras de cães nessa região, entretanto a soroprevalência variou conforme a técnica sorológica empregada: o teste DPP
revelou uma soropositivade de 24,7% (44/178) e o teste ELISA 19,1% (34/178). Utilizando-se o teste ELISA, como padrão
ouro, conforme recomendações do Ministério da Saúde, o teste DPP apresentou sensibilidade de 79,4% (IC 0,62-0,91),
especificidade de 88,2% (0,82-0,93), acurácia de 86,5%, valor preditivo positivo de 61,3%, valor preditivo negativo de 94,7%,
e razão de verossimilhança para teste positivo (likelihood ratio) 6,7. Foi observado igualdade entre a maior parte dos
resultados dos testes ELISA e DPP (BioManguinhos), com um valor de kappa de 0,608, uma concordância substancial,
entretanto, ainda se justifica a busca parasitológica do agente causador da doença nos animais positivos nos exames
sorológicos. A definição do número de cães soropositivos apresentando infecção clínica ou subclínica por Leishmania spp.,
poderá identificar e definir os possíveis focos da doença nessa região, o que possibilitará a implementação de importantes
ações como programas de prevenção e monitoramento da LVC em áreas endêmicas do Recôncavo Baiano.
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Resumo

As Leishmanioses são antropozoonoses importantes no cenário da saúde pública por razão da sua
magnitude e seu complexo de doenças de significância clínica e epidemiológica. Segundo a
Organização Mundial da Saúde, estima-se que aproximadamente 350 milhões de indivíduos estejam
expostos ao risco de adquirir alguma forma clínica da doença. A vigilância em saúde, especialmente a
epidemiológica e ambiental, atuam no enfrentamento das leishmanioses tegumentar americana (LTA)
e visceral (LV), a partir de estratégias de prevenção e controle dos reservatórios, assim como apoia o
diagnóstico e tratamento oportuno. Em Pernambuco, a I Gerência Regional de Saúde (I GERES)
assessora 19 municípios e a Ilha de Fernando de Noronha. É de competência dos municípios a
execução das ações de prevenção e controle das leishmanioses, assim como a oferta qualificada de
atenção em saúde. A I GERES atua enquanto apoio técnico aos gestores municipais para a realização
das atividades pertinente à vigilância e controle das leishmanioses. A partir de um diagnóstico
situacional realizado em 2018, envolvendo as vigilâncias dos municípios da I GERES, foi observada a
necessidade de capacitar técnicos para ser referência no diagnóstico humano (LTA) e animal (LVC) e
pesquisa vetorial para identificação das espécies de flebótomos predominantes. Quanto à organização
das vigilâncias também se observou que o déficit de recursos humanos nas equipes de vigilância
ambiental, principalmente na estruturação dos centros de vigilância ambiental, sendo um dos aspectos
mais referidos pelos municípios. A partir de tais fragilidades, a vigilância da I GERES iniciou um
processo de fortalecimento dos municípios para a execução das atividades de controle das

leishmanioses. Para tanto, foram realizadas ações de educação permanente direcionada aos
profissionais da vigilância, principalmente aos agentes de endemias e técnicos da vigilância ambiental,
envolvidos com o agravo, contando com o apoio do Laboratório de Endemias LABEND/LACEN. Nas
oficinas foram abordados eixos cruciais para o controle da leishmaniose como notificação, diagnóstico
e controle ambiental (borrifação, entomologia). Também foram realizadas reuniões de assessoramento
para discussão sobre surtos e casos notificados. Apesar dos desafios, verificou-se uma evolução
quantitativa e qualitativa nos trabalhos realizados nos municípios frente aos casos identificados,
tornando-os aptos a desenvolverem as ações na prevenção e controle das leishmanioses.
Palavras-chaves: Estudos de Avaliação como Assunto, Leishmaniose, Vigilância em saúde pública, Colaboração
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Resumo

Introdução: Citocinas Th1 e Th2 influenciam a evolução da infecção e também a expressão do fator
de crescimento insulina-símile I (IGF-I) em macrófagos. Na infecção in vitro com L. major mostramos o
IGF-I como sendo elemento efetor da resposta a citocina IL-4. No entanto, como a resposta pode ser
diferente dependendo da espécie de Leishmania, propomos analisar os efeitos de citocinas Th1 e Th2
na expressão de IGF-I e sua correlação com o parasitismo e produção de óxido nítrico na infecção de
células RAW com Leishmania (Leishmania) amazonensis. Métodos: A linhagem macrofágica RAW
264.7 (5x105 células) foi infectada com promastigotas de L. (L.) amazonensis (8 parasitos/macrófago)
e tratados com IL-4 (2ng/ml), IL-13 (5ng/mL) e IFN-g (200U/mL) por 24 e 48 horas. Avaliamos a
expressão de mRNA de IGF-I por RealTime PCR quantificação relativa, o parasitismo, por microscopia
óptica e a produção de óxido nítrico pelo método de Griess. Resultados: Em 24h, observou-se uma
diminuição de 4,3 vezes na expressão de mRNA de IGF-I quando as células foram estimuladas com
IFN-g e um aumento de 2 vezes na expressão quando estimulados com IL-4 e IL-13 simultaneamente,
um aumento de 3 vezes com apenas IL-4 e um aumento de 1,5 vezes com IL-13. Em 48h, observouse uma diminuição de uma vez quando as células foram estimuladas com IFN-g e um aumento de 2
vezes quando tratadas simultaneamente com IL-4 e IL-13. Com as citocinas IL-4 e IL-13
separadamente, observou-se um aumento de 3 e 2 vezes respectivamente. Na avaliação do
parasitismo, observamos em 24h, 147 parasitos/100 células (mediana) no controle, 158 parasitos sob
estimulo de IFN-g e 187 com IL-4, 156 com IL-13 e 159 com IL-4 e IL-13 simultaneamente. Em 48h,
observamos 178 parasitos no grupo controle, 206 parasitos sob estímulo de IFN-g, 210 com IL-4 e
158, com IL-13. Quando estimulado com IL-4 e IL-13 simultaneamente observamos 158 parasitos. A
produção de óxido nítrico mostrou uma elevada produção após estímulo com IFN-g e diminuição sob
estímulo de citocinas Th2. Conclusão: Esses resultados confirmam o efeito de citocinas Th1 e Th2 na
modulação da expressão de mRNA de IGF-I no macrófago. No entanto, o efeito de citocinas no
parasitismo foi inesperado e os dados sugerem que IFN-g é um fator proliferativo para o parasito na
infecção in vitro por L. amazonensis. A expressão de mRNA de IGF-I não mostrou correlação com o
parasitismo, distinto do observado no modelo com L. major.
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Resumo
Introdução: Na infecção por Leishmania, fatores não específicos influenciam o desenvolvimento da infecção, incluindo o fator
de crescimento insulina-símile I (IGF-I). Mostramos anteriormente o papel do IGF-I como elemento efetor da resposta da IL-4
na infecção de macrófagos murinos por L. (L.) major. Na ausência de IGF-I, o efeito do crescimento do parasito via IL-4 foi
anulado. Na infecção por L. infantum, responsável pela leishmaniose visceral, o papel da IL-4 é controverso e não está
claramente relacionado à suscetibilidade. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar o papel da IL-4 e sua relação com o IGFI na infecção por L. (L.) infantum utilizando macrófagos humanos. Métodos: Linhagem monocítica humana THP-1 (5x105
células) foi infectada com promastigotas de L. (L.) infantum na fase estacionária (8 parasitos/célula) sob estímulo de IL-4
recombinante (20 ng/mL) e IGF-I recombinante (50 ng/ml), mantidos por 24 e 48 horas. O parasitismo foi avaliado por
microscopia óptica, a expressão do mRNA de IGF-I foi quantificada por Real Time PCR (qPCR), a produção de óxido nítrico
(NO) pelo método de Griess e arginase (Arg1) por qPCR e a atividade da arginase pela produção de uréia. Resultados: O
parasitismo não mostrou qualquer aumento no número de parasitos após 24 e 48 horas sob estímulos de IL-4 e IGF-I, em
contradição com o que é visto na infecção por L. major. A produção de NO e a atividade de arginase permaneceram
constantes durante o período experimental. A expressão do mRNA de Arg1 e a expressão do mRNA de IGF-I aumentaram
durante a infecção, mas os estímulos de IL-4 e IGF-I não alteraram essas expressões. Sabendo do estudo anterior que o IGFI está diretamente relacionado à expressão e ativação da arginase principalmente em Leishmania levando ao aumento do
parasitismo e diminuição na produção de NO, nossos achados atuais com macrófagos humanos infectados por L. infantum
sugerem que nem a arginase da célula nem do parasito são críticos para o desenvolvimento da infecção. Além disso, a
produção de NO presente durante o período experimental aparentemente não é prejudicial ao parasito. Conclusão: Na
infecção por L. infantum, o efeito promotor da proliferação do IGF-I produz efeitos diferentes dos observados nas infecções
por espécies dermotrópicas, o que pode explicar por que a IL-4 não tem efeito no desenvolvimento da infecção por L.
infantum.
Palavras-chaves: IL-4, Leishmaniose visceral, parasitismo
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Resumo
INTRODUÇÃO: Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) e Doença de Chagas são doenças infecciosas causadas por diferentes
espécies de protozoários pertencentes à família Trypamosomatidae. Essas enfermidades acometem os homens e várias espécies de
animais silvestres e domésticos. Em áreas endêmicas, no ambiente doméstico e peridoméstico, a participação de cães tem sido
sugerida na cadeia de transmissão destas doenças. OBJETIVO: Conhecer a ocorrência de anticorpos anti-leishmania e T. cruzi
circulantes na população canina em área endêmica para LTA, no Estado do Pará. DESENHO DE ESTUDO: Estudo epidemiológico
transversal descritivo. MÉTODOS: Além do exame clínico e parasitológico, foram examinados 86 soros de cães, em área de
assentamento do município de Ulianópolis quanto à presença de anticorpos anti-Leishmania e anti-T. cruzi pela técnica de Reação de
Imunofluorescência Indireta (RIFI), sendo utilizados os antígenos de Leishmania (Viannia) braziliensis e o Imunocruzi (Biomérieux).
RESULTADOS: Do total de amostras examinadas, 36 (41,86%) apresentaram reatividade pela RIFI, destas apenas 6 (6,97%) foram
positivas somente para L. (V.) braziliensis, 19 (22,09%) foram positivas somente para Imunocruzi e 11 (12,79%) apresentaram
reatividade cruzada para ambos os antígenos. Dos cães que apresentaram lesões, somente em cinco foram detectados parasitos de
Leishmania. DISCUSSÃO: Em áreas onde a LTA é endêmica, apesar da detecção de anticorpos contra Leishmania no sangue circulante
de cães, ainda se questiona quanto ao seu papel no ciclo de transmissão do parasito. Até o momento, não houve qualquer notificação
de casos de D. Chagas na localidade estudada, assim como não foi confirmada a presença de T. cruzi nos animais, mas o elevado
número de amostras que apresentaram reatividade positiva e reação cruzada para o Imunocruzi torna preocupante quanto a circulação
do parasita entre os animais. CONCLUSÃO: Há necessidade de estudos adicionais para esclarecer o real papel do cão no ciclo de
transmissão desses parasitas, nessas áreas.
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INVESTIGAÇÃO DE FLEBOTOMÍNEOS (DIPTERA: PSYCHODIDAE) APÓS CASOS
NOTIFICADOS DE LEISHMANIOSE EM MUNDO NOVO, NORTE DE GOIÁS
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Resumo

Os flebotomíneos apresentam grande diversidade de espécies e muitas delas atuam como vetores
das leishmanioses, causada por protozoários parasitas do gênero Leishmania (Kinetoplastida:
Trypanosomatidae). É uma antropozoonose de complexa epidemiologia, com altos índices de
morbidade e mortalidade, prevalentes em países tropicais e subtropicais sendo responsáveis por
milhões de casos em todo o mundo. Este trabalho visou o levantamento de flebotomíneos após casos
notificados de leishmaniose humana e canina, e suspeita de óbito humano por Leishmaniose Visceral
(LV) no município de Mundo Novo, região norte de Goiás. As capturas foram realizadas em noites
consecutivas, no período de 28/02 a 01/03/2013, com esforço de 32 armadilhas luminosas tipo CDC
em 2 localidades, instaladas do anoitecer (18 h) ao amanhecer (7 h), no intradomicílio e ecótopos no
peridomicílio. A triagem foi realizada em campo, e posterior montagem e identificação das espécies na
seção de entomologia do LACEN-GO. Foram capturados 7.495 flebotomíneos, dentre os quais foi
possível a identificação de 1.994 exemplares (26%) de 3.393 capturados numa CDC em um chiqueiro
no Assentamento Escarlate 43. Oito espécies de cinco gêneros foram identificadas: Lutzomiya
longipalpis (923 machos, 461 fêmeas; 69,6%), por Nyssomia whitmani (181 ♂ , ♀ 85; 13,3%);
Evandromyia lenti (123 ♂ , 56 ♀ ; 8,8%); Evandromyia carmelinoi (47 ♂ , ♀ 43; 4,5%); Evandromyia
evandroi (10♂, ♀28; 1,9%), Pressatia choti (13♂, 19♀; 1,6%), Micropygomyia villelai (03 ♀ ; 0,15%);
Evandromyia termitophila (01 ♂ , 01 ♀ ; 0,1%). Lu. longipalpis é uma espécie bastante antropofílica e
com grande capacidade de adaptação ao ambiente antropizado, e incriminada como o principal vetor
da LV. E Ny. whitmani destaca-se como o principal vetor da Leishmaniose Tegumentar, já as
Evandromyias das espécies lenti, carmelinoi, evandroi e termitophila, são pouco conhecidas as suas
atuações como possíveis vetores de leishmanioses, e suas fêmeas não são antropofílicas. Para
Pressatia choti, sua importância médica é ainda desconhecida e suas fêmeas não são comumente
antropofílicas. Este estudo revelou a presença das principais espécies potenciais vetores das
leishmanioses, com destaque para L. longipalpis, sendo a mais abundante, confirmando o potencial
risco de transmissão vetorial de LV na região. Não havia referência de Pressatia choti para Goiás,
sendo este o primeiro registro de sua ocorrência no Estado.
Palavras-chaves: Leishmanioses, Lutzomyia longipalpis, Trypanosomatidae, Vetores

Iscas açucaradas de baixo impacto ambiental bloqueadoras de transmissão para o controle do
desenvolvimento de Leishmania no seu vetor flebotomíneo usando glicosídeos e seus
aglicones
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Resumo

As leishmanioses são doenças causadas por parasitos do gênero Leishmania. Estes parasitos são
transmitidos pela picada de fêmeas de flebótomos como Lutzomyia longipalpis. Insetos adultos dessa
espécie se alimentam de sangue (somente fêmeas) e diferentes açúcares de origem vegetal como
sacarose, glicose e glicosídeos. O açúcar atua como fonte de energia e afeta o desenvolvimento de
parasitas em seu trato digestório. Apesar disso, aspectos relacionados a digestão de carboidratos em
flebótomos ainda não estão totalmente elucidados. Os β-glicosídeos desempenham um papel
importante na relação entre plantas e insetos, pois ajudam a minimizar a herbivoria de insetos em
plantas ao gerar aglicones tóxicos após hidrólise por β-glicosidases intestinais. Dessa maneira, é
possível que esses glicosídeos e seus aglicones afetem a fisiologia do vetor e o desenvolvimento de
Leishmania spp em seu intestino. Neste trabalho, foram estudados os efeitos desses compostos sobre
a fisiologia de adultos de L. longipalpis e sua infecção por Leishmania. Assim, observamos que a
administração oral através da dieta açucarada contendo amigdalina, esculina ou mandelonitrila (0,1%

m/v) afetaram o tempo médio de vida de flebotomíneos, com reduções respectivas de 13%, 13% e
33% nas fêmeas e 0, 12% e 59% nos machos. Mandelonitrila não apresentou efeito repelente sobre
os insetos, não inibiu a ingestão quando combinada a dieta açucarada e tão pouco as quantidades
ingeridas. Quanto ao efeito de glicosídeos/aglicones sobre parasitos, observamos que amigdalina e
esculina não apresentam efeito em culturas de L. amazonensis, L. braziliensis, L. infantum e L.
mexicana, enquanto mandelonitrila reduz significativamente o desenvolvimento de todas essas
espécies e em diferentes concentrações, com LC50 em torno de75 µM. A esculetina também reduziu
de forma similar o número de parasitos em L. infantum e L. mexicana. A alimentação açucarada das
fêmeas de L. longipalpis com mandelonitrila 0,1% (7,5mM) causa efeito na infecção com L. mexicana,
reduzindo o número de parasitos por inseto e a porcentagem de insetos infectados. Dessa maneira,
observamos que glicosídeos além de apresentarem efeitos importantes na fisiologia de L. longipalpis,
também exibem atividade anti-Leishmania. Esses dados podem ser a base para o desenho de
estratégias futuras de controle de vetores e transmissão de parasitos utilizando compostos menos
prejudicais ao ambiente.
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ISOLAMENTO PARASITÁRIO A PARTIR DE ASPIRADOS ESPLÊNICOS DE CÃES
NATURALMENTE INFECTADOS E EM DIFERENTES ESTADIOS CLÍNICOS DE LEISHMANIOSE
VISCERAL, UTILIZANDO MEIOS DE CULTIVO NNN ALTERNATIVOS.
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Resumo

O meio de cultivo NNN (Novy-MacNeil-Nicolle) feito com sangue de coelho é classicamente utilizado
para isolamento de Leishmania a partir de amostras biológicas de hospedeiros vertebrados. Pouco se
sabe sobre o cultivo de Leishmania em meios NNN preparados com sangue de outros animais.
Portanto, para determinar a viabilidade da utilização de sangue de outras espécies animais como
ingrediente substituto ao sangue de coelho, meios NNN preparados com sangue ovino (NNN-O),
bovino (NNN-B), equino (NNN-E) e de ave doméstica (NNN-A) foram testados para isolamento de
Leishmania spp. a partir de aspirados esplênicos de cães naturalmente infectados e em diferentes
estádios clínicos de leishmaniose visceral (LV). Seis cães foram selecionados para este estudo: dois
se enquadraram no estadio leve, dois no estadio moderado, e dois no estadio grave de LV, com base
em exames físico completo, hematológicos e urinários. Aspirados esplênicos dos seis cães
selecionados foram simultaneamente semeados nos meios NNN-testes, em comparação ao
convencional feito com sangue de coelho (NNN-C), e examinados durante três semanas sob
microscopia óptica. Uma parte dos aspirados esplênicos caninos foi destinada a determinação da
carga parasitária por PCR quantitativo. Três cães (50%) apresentaram isolamentos positivos em pelo
menos um dos meios NNN testados. Dentre esses, dois cães, com doença moderada e grave, foram
positivos em todos os meios, e um cão com doença leve, positivo apenas no meio NNN-O. O aspirado
esplênico de um dos cães (1/6; 16,6%) apresentou isolamento parasitário na primeira semana de
cultivo em todos os meios inoculados, sendo que o meio NNN-A apresentou a maior contagem de
parasitos na leitura (34,0 x 104/mL; versus NNN-C = 5,0 x 104/mL). Os dois cães que apresentaram as
menores cargas parasitárias (5,81 × 100 parasitos/µL e 7,59 × 10-1 parasitos/µL) tiveram resultados
negativos no isolamento, enquanto o cão que apresentou a maior carga parasitária (1,19 × 104
parasitas/µL) teve positividade no isolamento parasitário em todos os meios. O sangue dos animais
testados mostrou-se viável como alternativa ao sangue de coelho na preparação de meios de cultivo
NNN para isolamento de Leishmania em amostras de baço de cães em diferentes estadios clínicos de
LV. Esse é um passo importante na busca por meios de cultivo alternativos, com custos reduzidos e
eficientes para fins diagnósticos e para obtenção de parasitos viáveis ao desenvolvimento de
pesquisas laboratoriais.
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DA PACIENTE COM LEISHMANIOSE VISCERAL NO DISTRITO DE
CARNE DE VACA DO MUNICÍPIO DE GOIANA – PE.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma infecção sistêmica causada por um protozoário do gênero Leishmania. No Brasil, o principal vetor é
o Lutzomya longipalpis, sendo o cão doméstico o principal reservatório e o homem o hospedeiro final. A leishmaniose visceral é uma
doença que acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea, sendo de evolução longa, podendo
durar alguns meses ou até ultrapassar o período de um ano. O presente estudo foi realizado no município de Goiana – PE, com o
objetivo de identificar as fragilidades da rede de atenção a um paciente com LV. A metodologia empregada foi baseada em um estudo
descritivo, com coleta de informações obtidas por meio de visita técnica aos profissionais das equipes de saúde, visita domiciliar, revisão
de prontuário, avaliação de exames realizados e revisão de literatura. Analisando o caso foi possível identificar que uma das principais
fragilidades da rede de saúde foi a enorme demora em realizar o diagnóstico correto. Da data do início dos primeiros sintomas, até o
diagnóstico definitivo, se passaram 60 dias. Com 06 entradas em servições de atenção primária e 05 atendimentos em média
complexidade. A demora no diagnóstico gerou um comprometimento na efetividade do tratamento da doença. Na unidade de saúde da
família que acompanhava o caso não existia teste rápido para diagnóstico de LV implantado, não havia fichas de notificação e materiais
educativos. Os profissionais de saúde da unidade também expressaram a dificuldade em lidar com uma doença, até então pouco
conhecida no território, de modo que até a identificação do caso mencionado, não se cogitava a possibilidade de se tratar de um caso de
LV, mesmo diante de sintomas extremamente sugestivos. Identificou-se que apesar de reconhecer o perfil endêmico da localidade, a
equipe de saúde da família não estava treinada para identificação dos casos. A rede de urgência e emergência, também apresentou
fragilidades para um correto diagnóstico e manejo clínico do caso. Conclui-se que, com o conhecimento do perfil endêmico da
leishmaniose visceral no território, se faz necessário realizar investimentos na busca da melhoria operacional em relação a métodos
diagnósticos, manejo clínico e notificação de novos casos, com prioridade na integração entre vigilância em saúde e atenção primária,
sem deixar de lado a priorização no enfrentamento da endemia por parte da gestão local de saúde.
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LAMP PARA DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DE INFECÇÕES POR LEISHMANIA (L.)
AMAZONENSIS
Autores

Jordanna Luiza de Lima Celeste 1, Roberta Lima Caldeira 2, Simone da Fonseca Pires 1,
Hélida Monteiro de Andrade 1

Instituição 1 UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais (Av. Pres. Antônio Carlos, 6627 Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-901), 2 IRR - Instituto René Rachou - Fiocruz
Minas (Av. Augusto de Lima, 1715 - Barro Preto, Belo Horizonte - MG, 30190-002)
Resumo
A espécie Leishmania amazonensis é frequentemente incriminada como agente etiológico das formas cutânea e cutânea difusa da
Leishmaniose Tegumentar no Brasil. No entanto, esta espécie é responsável por causar um amplo espectro de formas clínicas em
humanos e cães, incluindo a forma visceral da doença. Possui ampla distribuição no país, e está presente em áreas de sobreposição
com outras espécies de Leishmania. Devido à sua importância no contexto da doença, o desenvolvimento de métodos de diagnóstico
específico torna-se necessário. O objetivo deste trabalho foi a padronização de uma reação de LAMP (Amplificação Isotérmica Mediada
por Loop) para diagnóstico específico de infecções por L. amazonensis, com visualização do resultado em gel de poliacrilamida e por
detecção colorimétrica utilizando SYBR Safe. Para isso, foram desenhados dois conjuntos de iniciadores utilizando diferentes regiões do
DNA de L. amazonensis e três temperaturas foram testadas. Em seguida, foi avaliada a especificidade da reação, utilizando DNA de
diferentes espécies de Leishmania e de outros protozoários. Também foi avaliado o limite de detecção com diferentes diluições do DNA
de L. amazonensis. Por fim, a reação foi realizada utilizando amostras de DNA de pele de hamsters que eram positivas na PCR-RFLP,
provenientes de infecção experimental com L. amazonensis (n=9), L. infantum (n=4) e coinfecção destas espécies (n=9). Realizamos
também a PCR em tempo real (qPCR) das amostras de pele de hamsters experimentalmente infectados com L. amazonensis (n=9). No
teste de especificidade com diferentes amostras de protozoários, a reação foi capaz de amplificar somente a amostra com DNA de L.
amazonensis. O limite de detecção da reação foi de 10pg de DNA de L. amazonensis. Das amostras de pele de hamsters
experimentalmente infectados com L. amazonensis, seja em infecção única ou em coinfecção com L. infantum, 89% foram positivas na
LAMP, enquanto amostras de infecção por L. infantum foram 100% negativas. O percentual de positividade da qPCR nas amostras de
hamsters experimentalmente infectados com L. amazonensis, foi de 78%. Esses resultados confirmam que a reação de LAMP foi 100%
específica para L. amazonensis dentre as espécies testadas, com sensibilidade de 89% quando comparada a PCR convencional, sendo
mais sensível do que a qPCR.
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LEISHMANIOSE DISSEMINADA ANORMALMENTE EXTENSA EM PACIENTE EM COINFECÇÃO
COM VÍRUS DE HEPATITE B
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Resumo
A leishmaniose tegumentar Americana (LTA), doença infecciosa crônica não contagiosa, assume grande relevância não só em aspectos
epidemiológicos, mas também psicossociais, uma vez que suas lesões podem assumir formas destrutivas, desfigurantes e também
incapacitantes. As drogas de primeira escolha no tratamento são os antimoniais pentavalentes, sendo o antimoniato de Nmetilglucamina a opção comercializada no Brasil. Em situações de baixa resposta, outros tratamentos devem ser considerados. Aqui
relata-se um caso de leishmaniose cutânea (LC) com resposta terapêutica inicial parcial e posterior disseminação de forma
anormalmente extensa. Relato: Paciente, masculino, 35 anos, lavrador, encaminhado para o serviço de referência estadual de
leishmaniose, HUJM, devido lesões crostosas disseminadas no corpo há 7 meses. Relatava início com lesão única, crostosa, de
pequeno tamanho, não-pruriginosa, com saída de secreção amarelada, a qual teve reepitelização completa com o uso de Glucantime®
15,18 mg/kg/dia por 24 dias por diagnóstico de leishmaniose (SIC) em outro serviço, através do raspado. Todavia, 1 mês após término
do tratamento, houve surgimento de incontáveis lesões crostosas em membros inferiores, abdome, dorso e face com novo exame de
raspado evidenciando Leishmania. Realizado novo tratamento com Glucantime® 20.25mg/kg/dia por 30 dias. O paciente evoluiu com
melhora durante o tratamento porém com retorno ao mesmo aspecto após um mês do término. Chegou ao nosso serviço com centenas
de lesões crostosas, com limites precisos, bordas elevadas, fundo granuloso, avermelhado, de diversos tamanhos, espalhadas em face,
tronco, membros inferiores e superiores. Realizado novo raspado, aspirado, imprint e cultura para pesquisa de Leishmania, com
resultado positivo. Às sorologias apresentou reação positiva para hepatite B (HBV) e negativas para HIV e HCV. PCR quantitativo para
HBV com menos de 200 cópias. Novo tratamento com Anfotericina B lipossomal, dose acumulada de 37,5mg/kg com resposta inicial
adequada ainda em acompanhamento. Conclui-se que a LT em sua forma disseminada pode manifestar-se de maneira extensa e
agressiva, com resposta irregular a tratamentos, precisando de múltiplos e diferentes medicamentos. Nas coinfecções não-HIV, pouco
se sabe do comportamento das comorbidades.
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Resumo

Segundo o IBGE (2013) estima-se que o Brasil tenha 22,1 milhões de felinos na proporção de 1gato:2
cães e, em 10 anos, essa população deverá predominar. Considerando que: as leishmanioses são
uma zoonose que acometem diversas espécies de mamíferos e, o aumento da população felina no
meio urbano, esta revisão teve como objetivo estudar a importância de gatos (Felis catus) no ciclo de
transmissão desses agravos. Foram pesquisados artigos nas bases de dados: Scielo, Pubmed,
Science Direct, Elsevier, Europe PMC e BVS. As palavras chaves utilizadas nas buscas foram:
Leishmaniasis, Leishmania, Cat Feline Leishmaniasis visceral ou cutaneous. Foram selecionados artigos
originais, relatos de casos e short communications. A pesquisa bibliográfica resultou em 845 artigos
dos quais foram selecionados 88 que atenderam aos critérios de inclusão, estes referiram-se ao
período de 1984-2017. A partir de 2004 observou-se aumento do número de publicações em relação a
1984 (1,1%-4,5%), em especial a artigos originais, que representou 64,1% dos artigos publicados a
partir de 2004. A maioria dos artigos (42,0%) referiram-se à infecção de gatos por L. infantum, 7,9% L.
braziliensis e 23,8% por Leishmania sp. Quanto a distribuição das publicações concentrou-se na Itália
(11,4%); Espanha (17%) e Brasil (38,6%). Artigos sobre soroprevalência referiam-se a 54,5% dos
estudos, observando-se que as maiores prevalências por L. infantum na população felina estiveram
relacionadas às áreas com maiores prevalências de LVC. Foi demonstrado em 2 (2,2%) estudos a
infecção natural do vetor em gatos infectados e em 3 (3,4%) testaram o hábito alimentar tendo o gato
como fonte de infecção. Concluiu-se que o gato toma papel como hospedeiro no ciclo da leishmaniose
visceral e cutânea em centros urbanos, verificando-se que pode haver infecção do flebotomíneo, no
entanto, seu papel como reservatório e mantenedor do ciclo de transmissão ainda deva ser estudado.
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LEISHMANIOSE MUCOCUTÂNEA: RELATO DE CASO
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar (LT) é uma doença parasitária e não contagiosa causada por
protozoários do gênero Leishmania, acometendo pele e mucosas de vias respiratórias superiores. A
transmissão ocorre pela picada de insetos da família Phlebotominae, sendo considerada endêmia no
continente Americano.
Paciente masculino, 21 anos, natural e procedente de Senegal, chegou ao Brasil em abril de 2016.
Procurou atendimento para dar seguimento ao tratamento de Tuberculose Cutânea iniciado em seu
país de origem, o qual já havia finalizado o quarto mês de antibioticoterapia. Na consulta em
ambulatório especializado, apresentava lesão ulcerada de fundo limpo e indolor com
aproximadamente 3 centímetros em face à direta, bem como lesão rasa de aproximadamente 7
centímetros com fundo limpo em face anterior do membro superior esquerdo; concomitantemente
apresentou formação esponjosa em cavidade nasal, obstruindo totalmente o lado esquerdo e
parcialmente o lado direito. O paciente referiu perda ponderal de aproximadamente 20 kg desde que
iniciou a doença, relatou também passagem por diversos países da América Latina, assim como por
outros estados brasileiros (Acre e Paraná). Inicialmente foi realizada investigação clínica de
Hanseníase, pois biópsia prévia mostrava que as lesões cutâneas eram sugestivas. A seguir realizouse pesquisa de fungos, BAAR e bacilo Hanseníase, sendo todas negativas; além disso realizou-se
ecografia de abdome total que não demonstrou nenhuma alteração. Após investigação inicial foi
aventada a hipótese diagnóstica de LT; e, consequentemente, solicitada nova biópsia. O
anatomopatológico desta resultou sugestivo de LT, sendo assim iniciado o tratamento com Antimoniato
de N-Metilglucamina. O paciente obteve boa resposta ao tratamento, apresentando remissão das
lesões cutâneas.
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LEISHMANIOSE MUCOSA NASAL DE DIFÍCIL MANEJO E OSTEOMIELITE SECUNDÁRIA
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Resumo
INTRODUÇÃO: A leishmaniose mucosa (LM) tardia é caracterizada por difícil manejo clínico e cronicidade. A lesão clássica
acomete septo nasal cartilaginoso, com perfuração frequente. Envolvimento ósseo é raro ou não encontrado, exceto por
complicações como infecção bacteriana. Aqui relata-se um caso de eventos raros associados a um quadro de LM de difícil
diagnóstico. RELATO: Feminina, 55 anos, procedente de RO, tabagista e etilista, com história de sangramento nasal,
destruição de septo, dores intensas em regiões maxilar e periorbitária, cefaléia constante e edema de face há 18 meses.
Referia trauma em face há 23 anos, hipotireoidismo, sinusopatia recorrente e implantes dentários múltiplos em arcada
superior; trazia sorologias e auto-anticorpos negativos, além de exames de imagem. Trazia biópsia nasal com laudo de
processo inflamatório granulomatoso e extensamente necrotizante; esse dado, mais epidemiologia e clínica, indicavam o
diagnóstico de leishmaniose, confirmado por PCR. Apresentava destruição de septo nasal e crostas hemáticas no assoalho
da cavidade e edema de palato duro. Iniciado Glucantime® e pentoxifilina, mas na 7ª dose evoluiu com pancreatite e
necessidade de internação. Apesar do tratamento reduzido, apresentou melhora importante das lesões, sem cura. Prescrito

AmBisome® e após 4 meses, persistiam os sintomas, tinha edema periorbitário e lacrimejamento, hipertrofia gengival e
extensão da lesão mucosa, com sangramento ativo. Retratada com AmBisome®, com persistência dos sintomas. Uma nova
TC de face mostrou processo infeccioso ósseo ativo e sinais de lise, destruição de cornetos nasais, pansinusopatia, e as
alterações vistas no diagnóstico da LM. Optamos por internação com o esquema de melhor resposta, Glucantime® +
pentoxifilina, e antibioticoterapia parenteral por 4 semanas; também sessões em câmara hiperbárica. Houve importante
regressão dos sintomas associados à LM e regressão dos sinais de lesão óssea em TC de controle. CONCLUSÃO: Esse é
um caso raro de leishmaniose mucosa complicada por osteomielite bacteriana. Acredita-se que a longa evolução da doença,
associada a uma manipulação mal sucedida de implantes dentários múltiplos, tenha exposto a taba óssea que divide as
cavidades oral e nasal à infecção bacteriana que encontrou meios para progredir em tecidos cronicamente inflamados. A
inobservância desta complicação poderia conduzir a paciente ao óbito.
Palavras-chaves: leishmaniose, leishmaniose mucosa, osteomielite

LEISHMANIOSE NA FAIXA ETÁRIA PEDIÁTRICA: QUAL O IMPACTO DE CADA TIPO NO
NÚMERO DE INTERNAÇÕES, GASTOS E MORTALIDADE NOS ÚLTIMOS 5 ANOS?
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Resumo
Leishmaniose é uma doença tropical negligenciada, sendo um dos seis principais problemas de saúde pública no mundo. Apresenta
incidência global, por ano, de 500.000 novos casos e mais de 50.000 mortes. O Brasil representa 97% de todos os casos no continente,
atingindo principalmente a população infantil nos seis primeiros anos de vida. A importância dessa condição reside, além da alta
incidência, no seu potencial de assumir formas graves e letais quando associadas a quadros de desnutrição e infecções concomitantes.
Analisar as estatísticas, nos últimos 5 anos, de leishmaniose na faixa etária pediátrica, com enfoque no número de internações, gastos e
mortalidade. Estudo quantitativo, populacional, descritivo, observacional e transversal, com base em dados disponíveis na plataforma
DATASUS. De 01/2013 a 04/2018, registraram-se 9.930 internações em crianças de 0-19 anos, sendo 1.829 em 2013, 2.018 em 2014,
1.850 em 2015, 1.559 em 2016, 2.042 em 2017 e 632 até 04/2018. Das 7.845 internações de leishmaniose visceral (79%), foram gastos
R$3.942.420,08 – 80% do total de R$4.900.677,18 –, com mortalidade de 2,29; das 325 internações de leishmaniose cutânea (3%), o
gasto foi de R$124.135,80, com mortalidade de 1,23; das 135 de leishmaniose cutâneo-mucosa (2%), R$85.001,42, sem registros de
mortalidade, por fim, para 1.625 internações referentes a outros tipos de leishmaniose (16%), gastaram-se R$749.119,88, associado à
mortalidade de 2,52. Em todas as faixas etárias, a leishmaniose visceral foi o subtipo com maior ocorrência, sendo responsável por
80,9% de 0-1 ano (1.178 de um total de 1.456 internações); 81,4% de 1-4 anos (4.112 de 5.051 internações); 77,4% de 5-9 anos (1.324
de 1.710 internações), 71,7% de 10-14 anos (640 de 892 internações) e 71,9% de 15-19 anos (591 de 821 internações). O sexo
masculino e a etnia parda foram os mais acometidos – 54% (5.346) e 52% (5.197), respectivamente. Foram somados 131.287 dias de
permanência, com média de 13,2 dias por pacientes. Acerca do número de óbitos, foram observadas um total 225 mortes por
leishmaniose, sendo a visceral a responsável por maior taxa (80% – 180). É válido lembrar que o tratamento medicamentoso salva
muitas vidas, porém o paciente pode apresentar recidiva do quadro clínico ou resistência medicamentosa. Tais fatos, associado à
indisponibilidade de vacina, acabam por dificultar o manejo da doença, acarretando em um aumento dos gastos públicos.
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Resumo

Introdução: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença causada por protozoários do
gênero Leishmania, e vetores os mosquitos flebotomíneos, os quais apresentam padrões

diferenciados quanto a transmissão, haja visto as mais de 180 tipos de espécies de flebotomíneos.
Assim, tornando-a uma patologia de difícil controle. Objetivo: Relatar caso de recidiva de LTA difusa
por L. amazonensis. Em paciente imunocompetente. Resultado: J. P. G. S. masculino, 24 anos, refere
que em Novembro de 2016, evoluiu com lesões em placa em hemiface esquerda, nódulos em
pavilhão auricular direito e úlcera em antebraço esquerdo e lesão e nódulo em dorso, realizou rapasdo
das lesões que foi positivo para Leishmania sp., recebeu tratamento com glucantime por 20 dias, sem
resposta terapêutica, realizou novo tratamento com glucantime por 30 dias, evoluiu com melhora das
lesões, porém sem remissão das mesmas, em Abril de 2017 foi encaminhado ao Centro de Medicina
Tropical de Rondônia – CEMETRON, onde realizou biópsia e raspado das lesões para cultura e
identificação do parasito e foi tratado com 8 doses de pentamidina, porém sem resposta terapêutica
ao final de 90 dias. A reação de cadeia de polimerase do raspado da lesão foi positiva para
Leishmania amazonensis, quando foi novamente internado e instituído tratamento com Anfotericina B
com dose acumulada de 1,750 mg. Paciente evoluiu com cicatrização, recebeu alta para
acompanhamento ambulatorial e recebeu alta por cura, com remissão completa das lesões.
Discussão: A forma cutânea disseminada que é caracterizada por lesões múltiplas, geralmente
ulceradas, distribuídas por diversas áreas do tegumento, distantes do sítio de inoculação primária. As
lesões podem ser muito numerosas, mas respondem ao tratamento medicamentoso habitual. A forma
disseminada usualmente apresenta a imunidade celular preservada, evidenciada pela positividade da
intradermorreação de Montenegro.
Conclusão: A droga de primeira escolha para o tratamento das leishmanioses no Brasil é um
antimonial pentavalente, entretanto observa-se o crescente numero de casos de recidiva desta
patologia, que em alguns casos é por resistência a antimoniais e virulência das cepas de Leishmania
(L.) amazonensis., por tal motivo faz-se necessário ampliar estudoso para predizer de forma rápida e
eficaz a sensibilidades aos antiparasitários para o tratamento preciso e eficaz.
Palavras-chaves: Anfotericina B, Flebite, Leishmaniose tegumentar americana
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Resumo
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma parasitose que acomete a pele e mucosas humanas. É um agravo alvo de
muitas pesquisas no Brasil, mas continua sendo um problema para a saúde pública, devido a persistência da morbidade. A
análise dos registros de notificação em relação a evolução dos casos e dos critérios de confirmação, são essenciais para o
sucesso no controle da doença. Outro fator considerado é a localidade de ocorrência da doença e a influência sobre sua
epidemiologia. Estudos sobre os aspectos citados são importantes para subsidiar as ações dos gestores e unidades de saúde,
principalmente em áreas endêmicas, como ocorre em Pernambuco. Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi analisar os
casos de LTA ocorridos em Pernambuco quanto ao critério de confirmação e evolução dos casos em relação a zona de
residência dos pacientes. Para isto, foi realizado um estudo do tipo descritivo, transversal, retrospectivo, com dados
secundários coletados no site do DATASUS a partir da sequência: Informação em Saúde (tabenet)/Epidemiologia e
Morbidade/Doenças e Agravos de Notificação/Ano de 2017/Leishmaniose Tegumentar Americana/Estado de Pernambuco.
Foram quantificados os critérios de confirmação (clínico-laboratorial ou clínico-epidemiológico), a evolução dos casos
(ignorado, cura, abandono, óbito por LTA, óbito por outra doença, transferência e mudança de diagnóstico) e determinados a
relação de dependência com as zonas de residência (zona urbana, rural, periurbana e ignorado) através do teste Qui-quadrado
(p<0,05). Os resultados demonstraram que a maior parte da confirmação dos casos foi por critérios epidemiológicos (ca 79%),
sendo metade na zona rural de Pernambuco, o que pode ser um reflexo da escassez de recursos para o diagnóstico
laboratorial da doença. Em relação a evolução dos casos aproximadamente 65% resultou em cura, 2,5% (abandono), 4,5%
(mudança no diagnóstico) e menos de 1% em morte por LTA. Por outro lado, um percentual expressivo (ca. 28%) foi registrado
como ignorado quanto a evolução dos casos. Não houve relação significativa de dependência entre as variáveis analisadas,
embora o critério de confirmação da LTA mais utilizado foi o clínico-epidemiológico na zona rural. Estratégias de
monitoramento devem ser empregadas para reduzir o percentual de registros ignorados quanto ao desfecho dos casos e
outros estudos com um período maior de coleta dos dados devem ser conduzidos para confirmação dos padrões obtidos na
pesquisa.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero Leishmania e subgêneros
Leishmania e Viannia, transmitida pelo flebotomíneo. Prevalente no Brasil e endêmica em todo o Estado de Pernambuco, está
associada a diversas apresentações clínicas tanto cutâneas como mucosas. Um sistema imune competente é muito importante para o
controle da enfermidade e determinação da sua manifestação. O seguinte relato aborda um caso atípico de LTA mucocutânea, pela
exuberante lesão documentada. Paciente do sexo masculino, 19 anos, procedente de Ingazeira, zona rural de Pernambuco. Chegou ao
Hospital com queixa de tumoração indolor em narina direita que evoluiu durante 3 meses com importante aumento do volume nasal e
saída de secreção hialina, assim como lesões ulcerodescamativas em lábios. Possuía o diagnóstico de deficiência de IgM há 12 anos e
foi diagnosticado há 4 anos com LTA forma mucocutânea em face, sendo realizado tratamento cirúrgico na época e medicamentoso com
antimoniato de meglumina durante os 4 anos seguintes, com discreta melhora das lesões. Foi realizada teste para HIV cujo resultado foi
negativo e, também, biópsia que confirmou leishmaniose. O medicamento de escolha foi a Anfotericina B, posteriormente substituída
pelo antimoniato de meglumina, com cura da lesão, restando sequelas estruturais como o nariz em tapir. Sugere-se que a
imunodeficiência do paciente foi um determinante para a exuberância da lesão. Por conta da resistência ao antimonial, optou-se pelo
uso da Anfotericina B, com boa redução do tumor, sendo posteriormente substituída por conta de sua toxicidade. As lesões mucosas na
LTA podem surgir meses ou anos após o início da doença, mesmo quando não há mais lesões cutâneas, afetando com mais frequência
as mucosas da boca e do nariz. Sequelas como a fácies tapiroide, buldoguiforme e o nariz em bico de papagaio podem ocorrer. Dessa
forma, torna-se relevante conhecer a variedade de apresentações clínicas da LTA, de forma a orientar um correto tratamento e evitar
possíveis consequências estruturais e estéticas aos pacientes com essa doença.
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, que provoca
úlceras na pele e mucosas. Ela é causada por protozoários do gênero Leishmania. No estado de Mato
Grosso todos os municípios já notificaram casos autóctones de LTA, assim como todos os municípios
que compõem o Escritório Regional de Saúde de Sinop (ERSS). Este trabalho objetivou avaliar o
número de casos positivos de LTA nos 14 municípios pertencentes a Regional de Saúde de Sinop,
localizado na região norte do Mato Grosso, calculando a taxa de incidência conforme o município. Os
dados foram extraídos do banco de dados Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
referentes ao período de janeiro a dezembro do ano de 2017. A população (base de cálculo) foi
baseada na estimativa IBGE 2017. No ano de 2017 foram notificados 343 casos de LTA nos 14
municípios pertencentes ao ERS Sinop. O município de Sinop foi o que apresentou o maior número de
casos notificados 124 casos (36,15%), seguido por Lucas do Rio Verde 36 casos (10,5%). Quando
avaliamos a incidência (Nº de casos x 100/população 2017), observamos um cenário completamente
diferente, verificamos que o município de Santa Carmem apresentou uma incidência de 340,5
casos/100 mil habitantes e o município de Santa Rita do Trivelato apresentou incidência de 321,1

casos/100 mil habitantes, ambos se destacando no período de estudo. As taxas de incidência no
Brasil (1990 e 2005) variaram entre 13,5 e 22,9/100 mil habitantes e, entre 2005 a 2014, variaram
entre 20 e 25 casos/100 mil habitantes. Para a região Cento Oeste, a qual sempre se destacou com
taxas elevadas, a incidência foi de 56,9/100 mil em 1999. Já para Mato Grosso a taxa de incidência
entre 2010 a 2104 variou entre 59,56/100 mil habitantes em 2011 até 84,71/100 mil habitantes em
2013. Baseado em tais incidências, fica evidente que a maioria dos municípios do ERSS superou a
taxa média de incidência do estado de Mato Grosso, evidenciando a necessidade que se realizem
atividades de educação, promoção e prevenção a saúde no intuito de reduzir o número de caso de
LTA no município, região norte e estado.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar americana - LTA é uma doença infecciosa, não contagiosa, causado por protozoário, de transmissão vetorial,
que promove lesões na pele e mucosa, possuindo como reservatório animais silvestres, sinantrópicos e domésticos. O diagnóstico
precoce e tratamento são de responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde, porém, o tratamento específico e gratuito no
Sistema Único de Saúde-SUS, muitas vezes é descontinuado por dificuldade de acesso ás unidades de saúde, dentre muitos fatores.
No Estado do Pará, o município de Marabá, situado na Mesorregião Sudeste, tem registrado anualmente vários casos de LTA. No
sentido de contribuir com a casuística de ocorrência da doença, o presente estudo objetiva descrever o perfil dos casos de LTA
notificados nesse município paraense. Para os resultados analisaram-se os registros de ocorrência de LTA arquivados no Sistema de
Informação de Agravo de Notificação da Secretaria de Estado de Saúde Pública de Marabá, entre 2007 a 2017, com registro de surto
em 2015. Os dados foram tabulados em planilhas do Excel, sendo realizada análise estatística descritiva simples. Nesse período, foram
notificados 997 casos, 52,46% ocorreram na zona rural, 95,69% na forma cutânea e 96,09% tiveram lesões cutâneas, onde 96,79%
foram classificadas como casos novos e 92,98% autóctones; 95,69% dos casos foram confirmados clínico-laboratorialmente, sendo
77,40% pelo exame parasitológico direto e, 86,66% dos casos, evoluíram para a cura. A faixa etária de maior ocorrência foi de 20 a 49
(50,95%) e geralmente no sexo masculino (80,4%). As causas do número elevado de LTA em 2015 careceram de avaliação
epidemiológica do município à época, já os casos elevados na região urbana em parte são sustentados pelo fato de muitos pacientes
durante a notificação relatar o endereço de algum parente que reside na área urbana, pessoas com imóveis na zona rural e urbana, bem
como os comuns finais de semana em zona rural e/ou excursões em áreas rurais. Os dados epidemiológicos do presente estudo estão
de acordo com a literatura, de que, indivíduos do sexo masculino, jovens e adultos, em fase produtiva, são os mais atingidos pela
doença e, contribuem para na casuística da leishmaniose. Conclui-se que, no Estado do Pará, a leishmaniose tem comportamento
endêmico no município de Marabá.
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Resumo

No Brasil, a leishmaniose tegumentar americana (LTA) é um problema de saúde pública, devido ao
grande número de casos, a complexidade e as variadas formas clínicas da doença. Além disso, a
grande variedade de espécies dificulta o seu controle e prevenção. O tratamento recomendado pela
rede pública de saúde (SUS) há décadas são os antimoniais pentavalentes administrados via
endovenosa ou intramuscular. Essas drogas, apresentam importantes níveis de toxicidade que muitas

vezes interferem na conclusão do tratamento, devido aos efeitos adversos que apresentam. Outra
forma de tratamento que vem ganhando espaço ao longo do tempo é o tratamento intralesional. Essa
abordagem terapêutica utiliza baixas doses desses fármacos diretamente nas lesões. O presente
trabalho trata-se de uma revisão de literatura acerca do tratamento intralesional para a LTA. Utilizou-se
artigos das bases de dados Lilacs, Medline e Pubmed. Foram utilizados os seguintes critérios de
inclusão: artigos em inglês; artigos publicados nos últimos 5 anos e artigos disponíveis na íntegra.
Para a busca dos artigos foram utilizados os termos “cutaneous leishmaniasis” e “intralesional
treatment”. Foram encontrados 20 artigos inicialmente e após a aplicação dos critérios de inclusão
sobraram um total de 7 artigos. Observou-se que todos os estudos realizados demonstram grande
efetividade e um alto potencial para o tratamento pela via intralesional. Nota-se também que essa via
permite uma diminuição do número de ampolas do quimioterápico, além disso, há menores chances
de ocorrer efeitos citotóxicos. O tratamento da leishmaniose cutânea com antimoniato de meglumina
por via intralesional é uma técnica simples, eficaz e segura, podendo, inclusive, ser utilizada na rede
de atenção básica à saúde. No entanto, esta via de tratamento está restrita a forma clínica da
leishmaniose cutânea localizada e leishmaniose recidiva cútis. Acreditamos que o seu uso como
primeira opção poderá diminuir a morbidade e letalidade relacionadas ao tratamento da forma cutânea
da LTA. No entanto, necessita-se de profissionais capacitados para atuar nesta modalidade, uma vez
que esta ferramenta requer cuidados especiais na sua realização.
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Resumo

As leishmanioses representam um problema sanitário e científico de extrema relevância no
Amazonas. Este trabalho analisa de que maneira processos econômicos, socioambientais e políticos
transcorridos desde a década de 1970 contribuíram para que as leishmanioses, especialmente a
Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), viessem a adquirir a importância epidemiológica e
médico-sanitária que têm hoje no Amazonas. O estudo correlaciona os dados sobre a doença com
diversos processos: a dinâmica da ocupação territorial e urbanização no estado; a segurança das
fronteiras; os efeitos da Zona Franca de Manaus no processo de industrialização e nas ações visando
o desenvolvimento regional; as migrações humanas e os projetos implantados em nome da política de
integração nacional do governo federal. Com base na metodologia de análise documental e história
oral, a comunicação procura mostrar como a leishmaniose adquiriu lugar cada vez mais importante na
agenda das instituições de saúde e dos pesquisadores nacionais e estrangeiros interessados no
estudo da fauna local de Leishmania, seus vetores e hospedeiros, na caracterização clínica e
epidemiológica da doença, assim como em seu tratamento. Traz uma contribuição para a história
social da leishmaniose através da análise das interações entre as instituições de pesquisa e de saúde
pública do Amazonas com as instituições de outros estados ou países envolvidos com o tema.
Investiga
a circulação de práticas e conhecimentos, as ações médico-sanitárias tendo como
resultado a análise sobre a leishmaniose e a implementação de políticas tanto em saúde pública como
em ciência e tecnologia. Descreve a dinâmica das redes de pesquisa e sua relação com as ações de
saúde pública. Em virtude desta análise tornou-se possível compreender em que medida a produção
de conhecimentos se traduziu em medidas efetivas de controle da leishmaniose no estado do
Amazonas.
Palavras-chaves: Leishmaniose Tegumentar Americana, História das Leishmanioses, Políticas Públicas de Saúde
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Resumo
Introdução: A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecto-parasitária, causada por diferentes espécies
de protozoários do gênero Leishmania. A lesão cutânea clássica são úlceras múltiplas ou únicas, a depender do status
imunitário do hospedeiro. Acomete principalmente indivíduos em áreas rurais, por contato com insetos vetores flebotomíneos
do gênero Lutzomyia. As lesões caracterizam-se como úlceras de bordos emoldurados e assoalho de aspecto granuloso.
Objetivo: Relata-se um caso clínico de paciente com leishmaniose tegumentar que realizou automedicação com corticoides
tópicos, tipo betametasona creme, e sua evolução atípica do quadro. Caso: Paciente feminina, S.P.A, 53 anos, moradora da
zona rural, iniciou acompanhamento no Hospital Das Clínicas da capital, com quadro de placas eritematosas, brilhantes,
algumas encimadas com crostas em braço direito, sem sintomas locais, de evolução há 8 meses. Relatou uso de corticoide
tópico nas lesões sem avaliação médica prévia. Ao exame físico, observou-se presença de múltiplas placas, com bordos
elevados e mancha hipocrômica ao redor das placas. Ao seguimento do caso, foi suspenso o corticoide e solicitou-se exames
laboratoriais de bioquímica e na suspeita de leishmaniose, a pesquisa direta para leishmanias, a qual foi negativo.
Prosseguiu-se com a realização de biópsia de pele, que apresentou infiltrado linfoplasmocitário sutil no H.E e presença de
células gigantes, sugestivo de leishmaniose. Ao tratamento, utilizou Glucantime® 15mg/kg/dia por 20 dias. Após três meses
houve resolução completa do quadro, evoluindo com manchas atróficas locais. Discussão: O medicamento usado
erroneamente pela paciente mascarou as lesões típicas de LTA, interferindo na apresentação clássica do quadro e talvez na
busca por tratamento médico. A atipia do quadro se apresentou como lesões em placas brilhantes, ao invés de úlceras,
possivelmente pelo uso indiscriminado de corticoides tópicos, os quais sabidamente alteram a imunologia local e sobre as
camadas da pele. Conclusão: Evidencia-se nesse contexto, a importância da educação em saúde quanto a automedicação e
os riscos desta. É importante a capacitação dos profissionais da área de saúde, destacando a elucidação, não apenas acerca
da leishmaniose, como também sobre os riscos e a interferência da automedicação no prognóstico, aumentando tempo de
diagnóstico pelo mascaramento das lesões e, até mesmo, a interferência como problema de saúde pública.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, que acomete pele e mucosas de nariz, boca,
faringe e laringe. Possui como agente etiológico protozoários do gênero Leishmania, transmitidos por mosquitos flebotomíneos. A forma
clínica cutânea localizada se manifesta por úlcera arredondada, de base eritematosa, com bordas elevadas bem delimitadas e fundo
avermelhado. A forma mucosa se caracteriza por lesões destrutivas, ocorrendo por disseminação hematogênica das leishmânias
inoculadas na pele para as mucosas das vias aéreas superiores. Objetivou-se descrever o perfil clínico-epidemiológico dos casos
notificados confirmados da LTA no estado da Bahia no período de 2008 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e
retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério
da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel 2010. Foram notificados 32.625 casos no
período. De 2008 a 2016 houve redução de 41,46% no número de casos. Porém, em 2017 foi registrado um aumento de 43,75% no
número de casos em relação ao ano anterior. O município de Presidente Tancredo Neves registrou 26,88% dos casos totais do estado.
Quanto ao perfil dos casos, 59,82% ocorreram no sexo masculino, 59,23% na raça/cor parda, 32,62% na faixa etária de 20-39 anos,
29,38% na escolaridade da 1ª a 4ª série do ensino fundamental e 78,4% ocorreram em zona de residência rural. O critério de
confirmação dos casos foi clínico-laboratorial em 71,36% dos casos. Quanto à forma clínica, 96,65% dos casos foram cutâneos e 3,31%
foram mucosos. A evolução foi cura em 62,21% dos casos, óbitos por LTA em 0,064% e em 1,58% dos casos foi registrado abandono. A
evolução foi ignorada/em branco em 33,87% dos registros. Mesmo constatando-se redução dos casos a cada ano, a LTA ainda é
problema de saúde pública no estado da Bahia, principalmente ao sul do estado, no município de Presidente Tancredo Neves. A doença
atinge principalmente homens pardos, de baixa escolaridade, moradores de zona rural e em faixa etária economicamente produtiva.
Embora a LTA não promova grande letalidade, é necessário reforçar políticas de combate ao inseto vetor e seguimento do tratamento
dos pacientes para diminuir a incidência da doença, futuras deformações e incapacidades.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma dermatozoonose de notificação compulsória com relevante
morbidade. No Brasil a doença em humanos ocorre em todas as faixas etárias e ambos os sexos, entretanto, maiores
de 10 anos representam 90% dos casos e o sexo masculino, 74% dos casos. O estado do Paraná responde por 98%
dos casos humanos da região Sul do Brasil e por 3% dos casos do país. Este estudo objetivou avaliar os aspectos
clínicos, epidemiológicos e laboratoriais dos casos de leishmaniose tegumentar americana notificados em 89
municípios da região Norte do estado do Paraná entre os anos de 2007-2016. Os dados foram obtidos das fichas de
notificação de LTA das 15ª/16ª/17ª/18ª Regionais de Saúde (RS). O programa EpiInfo foi utilizado no cálculo de
frequências e produção de gráficos para a descrição dos aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Os 1451
casos notificados foram utilizados no estudo, 44,4% (641) da 15ªRS, 11,9% (172) da 16ªRS, 24,8% (360) da 17ªRS e
19,1% (276) da 18ªRS. Dos 89 municípios participantes do estudo, 82 (92,1%) tiveram casos notificados no período
demonstrando que a região é endêmica para LTA. No período do estudo houve picos de casos em 2008, 2012 e 2015,
demonstrando o já conhecido perfil cíclico do agravo em questão. A 16ª RS apresentou pico de casos em 2011 ao
invés de 2012. Dentre os pacientes, 69,9% eram do sexo masculino, 95,9% eram maiores de 10 anos. O critério de
confirmação da LTA foi laboratorial em 86,3% dos casos e clínico-epidemiológico nos demais, sendo que 22,2% deles
foram relatados como importados de um município diferente do de residência. A forma clínica cutânea foi predominante
(88,3%), enquanto que 11,7% dos casos foram da forma mucosa. Casos novos corresponderam a 90,8% das
notificações, 7,8% recidivas, 92,2% dos casos evoluíram para cura, 3,0% abandonaram o tratamento. Foi notificado
óbito por LTA em 0,3% dos indivíduos (4), todos apresentavam a forma mucosa da doença e apresentavam idade
acima de 70 anos, nenhum apresentava coinfecção com HIV e um dos casos era recidiva. Em 10,9% (117) dos casos
não houve sucesso no tratamento inicial (glucantime), sendo a anfotericina B escolhida como segunda opção em
53,0% (62) desses casos e a pentamidina em 26,5% (31). Coinfecção com HIV foi observada em 0,83% dos casos
(12). Estudos epidemiológicos permitem avaliar o perfil dos doentes, estabelecer padrões e desta forma colaborar para
que a prevenção seja direcionada e efetiva.
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Resumo

Introdução: A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa que acomete pele
e mucosas, podendo causar deformidades e sequelas. É causada por protozoários do gênero
Leishmania, e de transmissão vetorial. Apesar de haver registros de casos desde o extremo sul dos
Estados Unidos até o norte da Argentina, com exceção do Chile e Uruguai, sua maior incidência
ocorre em áreas próximas à mata, onde as condições de moradia e infraestrutura são precárias, como
em aldeias indígenas no Brasil. De fato, existem um elevado número de casos entre indígenas no
Brasil (e.g., na reserva indígena Xakriabá-MG entre 2008 e 2010 foram diagnosticados mais de 87
casos). Sua relevância como problema de saúde pública entre populações indígenas reside não
apenas na elevada incidência, como também em implicações no campo psicológico e social,
relacionadas sobretudo a presença de cicatrizes permanentes. Casos de LTA têm sido relatados
desde 2007 em aldeias indígenas dos Xukurus do Ororubá, localizadas no agreste do estado de
Pernambuco. Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar o perfil dos pacientes acometidos pela LTA

nessas aldeais. Metodologia: Utilizou-se o Sistema de Informações de Agravos de Notificação
(SINAN) para obtenção dos dados referentes aos casos autóctones de LTA registrados em residentes
dessas aldeias no período entre 2007 e 2017. Resultados: Observou-se que 49 casos foram
notificados em 12 aldeias. Juntas as Aldeias (Guarda, São José e Santana) representam mais de 70%
dos casos confirmados. Em geral os indíviduos do sexo masculino (n=34) foram mais acometidos que
do sexo feminino (n=15). A maioria (49%) dos casos foi entre crianças de zero a 12 anos de idade.
Casos de LTA em crianças reforçam a manutenção do ciclo peri e intradoméstico. Conclusão: Esses
resultados indicam que o uso medidas individuais, como repelente e mosquiteiros na área de estudo
poderá ser útil no controle da LTA. Adicionalmente, mais estudos são necessários para compreender a
interação parasito-vetor-hospedeiro no ambiente doméstico, visando o conhecimento da dinâmica do
ciclo de transmissão na região.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma antropozoonose infecciosa e não contagiosa, em que o homem se expõe à
infecção/doença principalmente quando adentra à mata ou reside em áreas de desmatamento e/ou expansão agrícola. No Brasil, a LTA
é mais frequente em homens adultos e apresenta grande prevalência em áreas da Amazônia Legal. No entanto, tem ocorrido
modificações no perfil epidemiológico da doença, com tendência ao aumento de casos em ambientes como os rurais tradicionais e até
em áreas periurbanas, o que pode comprometer outras camadas da população e outras faixas etárias. Aqui se descreve o total de casos
novos de LTA no período de 2008 a 2017, em menores de 13 anos e notificados pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital
Universitário Júlio Müller (NVE-HUJM), única referência para a doença no estado; procedeu-se a análise descritiva da ficha de
notificação e investigação do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) dos pacientes do serviço. Todos os 57 casos se
manifestaram na forma cutânea. Os anos de 2015 e 2017 mostraram maior incidência da doença, com 11 e 10 casos respectivamente.
Quanto à idade, 5 pacientes (8,8%) tinham menos de 1 ano completo, 9 (17,6%) entre 1 e 4 anos, 16 (28,1%) entre 5 e 8 anos e os
outros 26 (45,6%) entre 9 e 13 anos incompletos; a idade com maior número de casos foi de 10 anos (14%), seguida por 11 e 5 anos
(12,3% cada). Assim como nos adultos, o acometimento foi mais comum em meninos, que representaram 59,6% do total de casos.
Quanto à característica étnica-racial, a maioria dos acometidos foi de pardos (75,4%), seguidos por brancos (17,5%) e 5,3% indígenas.
Sobre a escolaridade dos pacientes, 42,1% ainda não estavam em idade escolar, 29,8% cursando entre 1ª e 4ª série do ensino
fundamental, e 7% entre 5ª e 8ª série; um único paciente era analfabeto, 3 completaram a 4ª série, e esse dado não foi obtido em 5 das
crianças. Conclui-se que a LTA, antes quase exclusivamente de ciclo silvestre em MT, apresenta mudanças no padrão epidemiológico, o
que inclui a exposição de crianças ao ciclo de transmissão. Mais profissionais precisam estar treinados e atentos ao diagnóstico das
diferentes formas clínicas da doença, inclusive em pacientes pediátricos.
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar é uma zoonose causada por um protozoário parasita do gênero
Leishmania que é transmitida para os humanos e outros mamíferos através da picada de fêmeas de
flebotomíneo. Nas Américas, a doença é endêmica em 18 países e está distribuída desde o México
até a Argentina. Devido à grande incidência de casos, fazendo com que os enfermos apresentem
lesões incapacitantes e desfigurantes, a OMS incluiu as leishmanioses como uma das seis endemias
mais importantes do mundo. O presente trabalho teve como objetivo descrever o perfil epidemiológico
da Leishmaniose Tegumentar na Serra de Ibiapaba, estado do Ceará, composta por nove municípios:
Ipu, Carnaubal, Croatá, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Tianguá, Ubajara e Viçosa do
Ceará. Os dados foram coletados junto ao banco de dados do DATASUS, pertencente ao Ministério da
Saúde, compreenderam o período de 2007 a 2017 e incluíram as variáreis: distribuição anual,
município, zona de residência, sexo, faixa etária e escolaridade. A Serra da Ibiapaba apresentou
2.459 casos de Leishmaniose Tegumentar durante o período de estudo, representando 30% do total
no Ceará, e 19 óbitos pela doença ou causa associada, revelando uma letalidade de 0,8%. O ano com
maior número de casos foi 2009 (360 notificações) e o município com maior concentração da doença
foi São Benedito (588 casos). A maioria dos casos ocorreu na zona rural (68,7%), na forma clínica
cutânea de apresentação (98,3%), em pessoas na faixa etária produtiva de 20 a 59 anos (49,7%) e
com baixo grau de escolaridade (analfabeto ou até quatro anos de estudo) (61,5%). Em relação ao
sexo, os casos estavam bem distribuídos, sendo os homens um pouco mais afetados (50,3%) do que
as mulheres (49,7%). Diante dos dados aqui expostos, conclui-se que a Leishmaniose Tegumentar na
Serra de Ibiapaba representa um problema de saúde pública, fazendo-se necessário o
aprofundamento do conhecimento epidemiológico para o direcionamento das medidas de controle.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral Americana (LVA) conhecida como Calazar, é uma doença crônica, grave e fatal quando não se
institui o tratamento adequado. É causada por Leishmania chagasi, cuja transmissão ocorre através da picada de fêmeas da
espécie Lutzomyia longipalpis. Em decorrência da elevação dos casos registrados e do diagnóstico tardio, no município de
Mauriti – Ceará nos últimos anos, o presente estudo objetivou verificar a percepção dos enfermeiros acerca das
características clinicoepidemiologicas de LVA, tanto profissionais da rede hospitalar quanto das unidades básicas de saúde,
além de traçar um perfil epidemiológico da morbimortalidade de LVA. Utilizou-se de uma pesquisa do tipo quantitativa,
descritiva e retrospectiva, foram inseridos no estudo todos os pacientes que se encontraram registrados no Sistema de
Vigilância Epidemiológica do município, notificados e confirmados com LVA entre os anos de 2013 a 2016 e profissionais
enfermeiros (as), que trabalham nas Unidades de Saúde. A coleta de dados foi realizada mediante através da consulta dos
mesmos em planilha eletrônica, utilizando para isso um formulário e foram aplicados também um formulário para os
profissionais enfermeiros (as). A análise de dados ocorreu com o auxilio do programa Microsoft Office Excel 2010®. A
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Dr. Leão Sampaio sob nº CAAE
79350317.7.0000.5048. De acordo com os dados coletados, foram notificados e confirmados um total de 39 casos por LVA
entre os anos de 2013 a 2016, que representa uma média de 9,75 casos/ano. O ano com maior morbidade foi 2013, com 14
(35,9%) casos notificados e confirmados, seguido de 2014 com 11 (28,2%), 2015 com 9 (23,1%) e 2016 com apenas 5
(12,8%) casos. Foi possível entrevistar 18 enfermeiros, e, em relação ao perfil, constatou-se que: 83,3% são do sexo feminino
e 16,7% do sexo masculino. No que se refere a área de atuação, 61,1% atuam na atenção primária que compreende as
UBS’s e 38,9% na atenção secundária. Percebeu-se que os enfermeiros são conhecedores da sintmatologia e que apenas
uma pequena amostra se confundiu ao marcar ulcera venosa de membros, como característica da LVA. Através deste estudo
pode-se afirmar que os profissionais enfermeiros atuantes no referido município, são capacitados para prestar assistência
com clientes acometidos pela LVA, sejam no reconhecimento precoce da sintomatologia, seja nos métodos diagnósticos ou
mecanismo de tratamento.
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Resumo

A LVC é uma doença multissistêmica com diversos sinais clínicos. O cão apresenta um importante elo
no ciclo da transmissão da Leishmaniose Visceral (LV) pelo intenso parasitismo cutâneo que favorece
a infecção dos flebotomíneos vetores. Sabe-se que a infecção no cão precede a ocorrência de casos
humanos, sendo a LVC mais prevalente que a doença humana. O objetivo deste trabalho foi verificar a
proporção de cães positivos baseado no teste rápido TR DPP® fornecido pelo Ministério da Saúde,
em cães domiciliados de 10 municípios da Regional de Saúde Teles Pires, localizada na região norte
de Mato Grosso, durante o ano de 2017. Foram coletadas amostras de sangue periférico de cães,
seguindo o protocolo estabelecido pelo fabricante, em 10 municípios (Cláudia, Feliz Natal, Lucas do
Rio Verde, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Santa Rita do Trivelato, Sinop, Sorriso, Tapurah e União do
Sul) pertencentes a Regional de Saúde Teles Pires, pelas equipes de Vigilância em Saúde Ambiental
destes municípios. Ao total, foram coletadas 598 amostras caninas destas, 27 amostras foram
positivas no teste rápido, totalizando uma proporção de 4,52% de amostras positivas para a região
estudada. Foram 5 municípios com cães positivos (50%), sendo o município de Nova Mutum o que
apresentou o maior número de amostras positivas (17 amostras), perfazendo uma proporção de
11,72% de cães testados e positivados para o município. Em 5 dos 10 municípios foram realizadas
coletas entomológicas em anos anteriores e nestes foram capturados espécies vetoras para LV. Em
um dos municípios foi coletado a espécie Lutzomyia cruzi (Sinop) e nos demais (4 municípios) houve
simpatria entre as duas espécies (Lutzomyia longipalpis e Lutzomyia cruzi). Foi registrado um caso
positivo para Leishmaniose Visceral em humanos no período de 2016/2017 em cada um dos três
municípios: Sinop, Nova Mutum e Tapurah. Alerta-se para o risco de surgimento de casos humanos de
Leishmaniose Visceral, considerando a presença do vetor e o diagnóstico de cães positivos, pois no
Brasil, já foi descrito que a expansão da LV humana está intimamente relacionada a áreas onde são
encontrados altos índices de soroprevalência canina, associada a presença de flebotomíneos vetores.
Palavras-chaves: Leishmaniose Visceral Canina, Lutzomyia, Mato Grosso
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Resumo
Introdução: A Leishmaniose visceral é uma grave zoonose presente em 21 das 27 Unidades da Federação e o processo de
urbanização desta parasitose se tornou um desafio para Saúde Pública. O cão doméstico é o principal reservatório urbano da
Leishmania infantum, agente etiológico dessa enfermidade. No município de Divinópolis, região Centro Oeste de Minas Gerais, desde o
surgimento do primeiro caso de Leishmaniose visceral humana em 2007, foram notificados 24 casos, com três evoluindo a óbito. Cães
com suspeita de Leishmaniose visceral canina (LVC) são encaminhados para exames no Centro de Referência em Vigilância e Saúde
Ambiental (CREVISA) da cidade. Objetivo: Avaliar a frequência de LVC em cães atendidos no CREVISA, com suspeita de LVC, nos
anos de 2015 e 2017. Métodos: São considerados cães com LVC, os que apresentam resultados sororreagentes por duas técnicas de
diagnóstico imunológico preconizadas pelo Ministério da Saúde, Imunocromatografia rápida–TR-DPP® (triagem) e Ensaio
Imunoenzimático–ELISA (confirmatório). Os exames de triagem foram realizados durante o atendimento no CREVISA e os testes
confirmatórios realizados no laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de São João Del Rei–CCO. Foram utilizados Kits de
diagnósticos produzidos pela Bio-Manguinhos/FIOCRUZ. Resultados: Em 2015 foram realizados 528 testes TR-DPP®, sendo 334
(63,2%) reagentes para LVC e destes, 240 (45,5%) foram confirmados pelo ELISA. No ano de 2016, não houve fornecimento de kits
para diagnóstico sorológico pelo Ministério da Saúde, portanto não foram realizados testes para LVC no município. Em 2017, foram
examinadas 1.232 amostras pelo TR-DPP®, sendo 369 (29,9%) reagentes para LVC e destas, 209 (16,9%) foram confirmadas pelo teste
ELISA. Foi constatada redução significativa na frequência de LVC nos cães suspeitos encaminhados ao CREVISA, entre os anos 2015
(45,4%) e 2017 (16,9%) (p<0,0001). Discussão e conclusão: A diminuição significativa da frequência de LVC em Divinópolis, MG pode
ter sido devido a uma maior conscientização da população acerca dessa enfermidade, o que causou um aumento da procura de
atendimento para a realização dos testes de diagnóstico para LVC, mesmo em cães assintomáticos como forma de prevenção. Nos

anos anteriores, os cães que eram encaminhados para realização dos testes imunológicos no CREVISA eram apenas aqueles que
apresentavam sinais clínicos de LVC.
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Resumo
Introdução: Casos de Leishmaniose visceral canina (LVC) estão fortemente ligados a ocorrência de Leishmaniose visceral humana
(LVH) em áreas urbanas, pois sabe-se que o cão doméstico é reservatório da Leishmania infantum e que casos caninos precedem
casos humanos em áreas endêmicas. O município de Divinópolis, região Centro Oeste de Minas Gerais, é considerado endêmico para
Leishmaniose visceral. Desde 2007 já foram confirmados 24 casos de LVH com três evoluções a óbito. No bairro Niterói, localizado na
região Nordeste do município, foi confirmado quatro casos de LVH. Estudos realizados anteriormente neste bairro mostraram a presença
de Lutzomyia longipalpis e ocorrência de casos de LVC. Objetivo: Avaliar a prevalência de LVC nos cães domiciliados do bairro Niterói.
Métodos: Foi realizado inquérito canino censitário no bairro Niteroi, conforme metodologia proposta pelo Manual de Vigilância e
Controle da Leishmaniose Visceral (do Ministério da Saúde), para determinação da prevalência atual de LVC. Foram avaliados 543 cães
domiciliados, por teste de imunocromatografia rápida TR-DPP® (triagem). Dos cães sororreagentes pelo TR-DPP®, amostras de sangue
foram coletadas para a realização do teste ELISA (confirmatório), realizado no Laboratório de Parasitologia da Universidade Federal de
São João del-Rei/CCO. Os kits para o sorodiagnóstico foram fornecidos pela Bio-Manguinhos/FIOCRUZ. Resultados: Das 543
amostras, 129 (23,8%) foram reagentes no TR-DPP® e 46 confirmadas por ELISA, sendo a prevalência encontrada de 8,5% de LVC. Os
proprietários dos cães sororreagentes foram informados acerca da conduta preconizada pelo Ministério da Saúde, que consiste na
realização da eutanásia de cães com LVC. Dos 46 cães sororreagentes, 25 (54,3%) foram eutanasiados após autorização, e os demais
ficaram com os proprietários mediante assinatura de termo de responsabilidade de posse de cão sororreagente para LVC. Discussão e
conclusão: A partir da prevalência encontrada neste bairro, um inquérito canino amostral está sendo realizado em todo o município de
Divinópolis para que seja possível adotar medidas de controle adequadas a cada região, e que essas possam ser realizadas da forma
mais efetiva. Medidas de educação em saúde e manejo ambiental estão sendo implementadas na rotina de trabalho dos agentes de
controle de endemias deste bairro para que a população seja esclarecida sobre as formas de combate e controle da LVC.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral Americana é uma antropozoonoses considerada pela Organização Mundial
de Saúde como doença negligenciada e que representa um grande desafio para a saúde pública no
Brasil, considerando que o Brasil registra o maior número de casos entre os países das Américas. No
período de 2007 a 2017 o estado do Pará notificou 3.786 casos de Leishmaniose Visceral Humana
(LVH). Parauapebas é um município localizado no sudeste do estado do Pará, implantado em área da
Floresta Nacional de Carajás, que no ano de 2017, segundo dados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação - Sinan, notificou 26 casos da doença, 17 (65,6%) somente no ano de 2017.
Considerando que o cão é o principal reservatório doméstico da Leishmania infantum e a escassez de
informações sobre a Leishmaniose Visceral Canina (LVC) na região, este estudo teve como objetivo
verificar a frequência de anticorpos anti-Leishmania infantum em cães do município de ParauapebasPA. As amostras de sangue analisadas foram obtidas através de punção venosa de cães residentes
em cinco bairros do município. Para diagnóstico foi utilizado o teste rápido DPP® para Leishmaniose

Visceral Canina. Foram coletadas amostras de 254 animais e 207 (81,5%) foram positivas para LV no
teste rápido. O teste rápido foi instituído pelo Ministério da Saúde do Brasil como método de triagem
da LVC e, apesar de ser recomendada a avaliação da amostra utilizando um segundo método como
confirmatório, o teste rápido é considerado de elevada especificidade, revelando que existe uma alta
prevalência da LVC no município estudado, o que justifica a elevação do número de casos humanos
nos últimos anos e é um indicativo de que, se não adotados métodos preventivos efetivos imediatos, o
número de casos da doença em humanos estará em elevação nos próximos anos, pois a enzootia
canina sinaliza para o aumento do número de casos em humanos. Com apenas 29 anos de fundação,
Parauapebas recebeu ao longo destes anos, milhares de pessoas em busca de melhores
oportunidades de trabalho, tornando-se um grande gerador de renda para o estado do Pará. Em
contraponto, para que se pudesse albergar tantas pessoas, novos loteamentos foram criados, dando
lugar a ruas e avenidas que substituíram morros e mata. Sabe-se que a retirada de mata nativa expõe
a população ao risco de doenças que antes estavam apenas no ciclo silvestre, o que pode ter
contribuído para a expansão da Leishmaniose Visceral no município.
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Resumo

Introdução: A Leishmaniose Visceral Americana (LVA) encontra-se em processo de expansão em
áreas urbanizadas. O Município do Ipojuca, localizado em Região Litorânea do Estado de
Pernambuco, vem apresentando casos humanos de LVA. Assim, o estudo da Leishmaniose Visceral
Canina (LVC) torna-se importante para compreensão da epidemiologia da doença, pois o cão possui
papel fundamental como reservatório no ciclo do parasito. Objetivo: Analisar a LVC em Ipojuca
utilizando as técnicas imunológicas para o diagnóstico. Matérias e Métodos: Os exames
imunológicos foram realizados no Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Milton Bezerra Sobral /
LACEN-PE através dos ensaios de Testes Rápidos (TR) e Ensaio Imunoenzimático (ELISA) de acordo
com orientações preconizadas pelo Ministério da Saúde, utilizando kits padrão para diagnóstico da
LVC, fornecidos por Bio-Manguinhos. O TR foi utilizado como triagem, sendo os exames positivos ou
indeterminados confirmados pelo ELISA. As investigações ocorreram nos anos 2016 e 2017 as
amostras foram encaminhadas pela Diretoria Geral de Vigilância em Saúde do Ipojuca (DGVS).
Resultados: Em 2016 foram realizados 6 TR sendo que 4 amostras apresentaram-se como não
reagente, sendo então realizado 2 amostras pelo ensaio do ELISA onde 1 amostra confirmou ser
reagente para LVC. Enquanto no ano de 2017 foram realizados 19 TR sendo que 11 amostras
apresentaram-se como não reagente, sendo então realizado 8 amostras pelo ensaio do ELISA, sendo
que 7 amostras confirmaram ser reagente para LVC. Discussão: A LVA antes restrita às áreas rurais
do nordeste brasileiro, avançou para a periferia e centros urbanos figurando de maneira significativa
nas estatísticas da LVA no Brasil. Observa-se que houve um aumento expressivo de 2016 para 2017,
caracterizando a manutenção do ciclo do parasita, ainda assim a infecção canina do ponto de vista
epidemiológico é mais importante que a humana, em razão de sua maior prevalência e proximidade
com a população. De acordo com o Ministério da Saúde uma das medidas de controle para essa
parasitose é eutanásia de cães soropositivos, função está realizada em Ipojuca em parceria com
clínica especializada para tal feito. Conclusões: Foi constatado casos de LVC no Município do
Ipojuca, sendo um fator de risco para transmissão dessa doença aos seres humanos. Apesar dos
esforços empreendidos pala vigilância em saúde do Ipojuca, destacamos medidas mais efetivas de
ações educativas, e controle vetorial do flebótomo.
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Resumo
A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma zoonose, que afeta no contexto urbano principalmente cães domésticos. Esses
reservatórios apresentam intenso parasitismo visceral e cutâneo, o que facilitaria a infecção dos vetores. A enzootia canina,
regularmente, precede a ocorrência da LV em humanos. A LVC frequentemente está associada a infecção por Leishmania (Leishmania)
infatum, no entanto, recentemente tem sido demonstrado que L. (L.) amazonensis também pode ser agente etiológico dessa
enfermidade. A presente pesquisa tem os objetivos de 1) diagnosticar a LVC, 2) identificar as espécies de protozoários do gênero
Leishmania causando LVC e, 3) caracterizar molecularmente isolados obtidos a partir de aspirados de medula óssea. O estudo está
sendo realizado na cidade de Januária, localizada na região norte do Estado de Minas Gerais, Brasil. Inicialmente foram coletadas
amostras de soros, fragmentos de baço, pele de orelha e aspirados de medula óssea de 35 cães soropositivos. O diagnóstico foi
confirmado por meio de sorologia (RIFI e ELISA) e também por PCR-ITS1 em amostras de pele, baço e medula óssea. Para
identificação da espécie foi realizada a RFLP nas amostras PCR positivas. Amostras de aspirados de medula óssea foram colocados em
meio de cultura NNN/LIT para obtenção de isolados. DNA dos isolados será extraído, purificado, amplificado e sequenciado. Até o
presente momento 31 (89%) cães foram confirmados com LVC, em pelo menos, uma das técnicas citadas. O DNA amplificado das
espécimes clínicas (PCR-RFLP-ITS1) permitiram identificação de L. (L.) infantum em 60% dos animais, não tendo sido identificada ainda
outra espécie. Foram isolados e estão sendo cultivados 10 amostras (28,6%), que posteriormente terão o genoma completo
sequenciado. Devido à grande variabilidade nos sinais clínicos apresentados, é fundamental a confirmação da infecção e o
estabelecimento preciso do diagnóstico por técnicas laboratoriais, pois mesmo os animais assintomáticos são fontes de infecção aos
vetores e o controle desses reservatórios é um dos pilares do controle da LV em humanos.
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Resumo

A leishmaniose visceral canina é muito prevalente no Brasil e está entre uma das mais importantes
doenças caninas transmitidas por vetores. A presença de cães infectados por Leishmania infantum em
áreas domésticas é considerada um dos fatores de risco para a transmissão do parasito ao homem.
Devido a este fato, a determinação da taxa de infecção em cães é um dos parâmetros fundamentais
no monitoramento epidemiológico da doença, particularmente em áreas endêmicas, como no
município de Sobral, no interior do Ceará, o qual tem registrado uma média de 19,3 casos humanos
por ano. Em vista disso, nós avaliamos os dados secundários de inquéritos caninos realizados pelo
Centro de Controle de Zoonoses de Sobral em bairros da zona urbana, durante o período de 2013 a
2017. O objetivo principal desse estudo foi avaliar a flutuação da soropositividade canina em relação
ao espaço (bairro) e tempo (ano). No geral, de 47.875 cães testados pelo DPP® LVC (BioManguinhos), 1.840 (~4%) resultaram positivos, com a soroprevalência geral anual variando de 2% a
7%. A incidência anual foi de 61,37 a 324,16 soropositivos a cada 10.000 cães. Em relação aos
bairros, a soroprevalência média anual variou de 8,28% a 34,35%, no geral, com picos em anos
alternados. Os dados analisados nesse estudo indicam que a eliminação de cães soropositivos reduz
momentaneamente a prevalência (por consequência direta da remoção dos positivos da população),
mas que não reduz o risco de infecção na população canina. Considerando que, em áreas urbanas,
infecção em cães pode ser um indicativo de risco para a população humana, é necessário buscar
novas estratégias que possam realmente reduzir o risco da infecção canina.
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Resumo
A leishmaniose é considerada um grande entrave na saúde pública brasileira e, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), é
uma das seis doenças infecto-parasitárias de maior importância, quando não diagnosticada precocemente pode levar a óbito. Tanto a
Leishmaniose Visceral (LV) quanto a Tegumentar Americana (LTA) são transmitidas pelo protozoário do gênero Leishmania, contudo, por
espécies diferentes. A LTA em seus aspectos sintomáticos, apresenta principalmente lesão de pele e mucosa e tem como meio de
transmissão a picada de insetos infectados. A LV é transmitida pela picada das fêmeas da espécie Lutzomyia longipalpis (principal) de
insetos flebotomíneos infectados pela Leishmania chagasi e apresenta sintomas e sinais comuns para outras infecções, como febre,
fadiga, perda de peso, hepatoesplenomegalia, inapetência. De acordo com os dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), de 2013 a 2017 foram notificadas 177 ocorrências da LV enquanto a LTA foi de 327 notificações no estado de
Alagoas no mesmo período de tempo. Sendo assim, nota-se que a parasitose que acomete a pele e mucosa dos indivíduos tem uma
prevalência maior comparado a LV. Esse fato pode ser explicado por fatores relacionados diretamente com as condições
socioeconômicas da população e aos aspectos geográficos da região. Esse estudo busca explanar acerca das leishmanioses e
identificar a maior prevalência de uma sobre a outra. Foi realizado um estudo transversal retrospectivo a partir de uma avaliação
detalhada do banco de dados no SINAN, referente à Leishmaniose Visceral e Tegumentar em Alagoas, nos anos entre 2013 a 2017,
além de pesquisa de revisão bibliográfica em artigos disponíveis na base do Scielo. Como resultado, identificamos que a com maior
frequência é a LTA. Perante o conteúdo abordado e os dados expostos pode-se concluir a grande necessidade de avaliar o ambiente em
que o indivíduo está inserido para que a partir disso encontre-se medidas resolutivas para a situação de Alagoas em relação à
Leishmaniose Tegumentar. Somado a isso, é um modo de chamar atenção das instituições de saúde e levar um questionamento sobre
de que maneira o cenário atual do estado de Alagoas pode ser revertido a partir de uma observação mais local, considerando os
aspectos biopsicossociais.
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Resumo

Introdução: A leishmaniose visceral, (LV) é a forma mais grave das leishmanioses, endêmica em
Alagoas há mais de 70 anos. Doença caracterizada por febre irregular, palidez progressiva,
crescimento do baço e do fígado com consequente aumento do volume abdominal, anorexia,
emagrecimento, hipoalbuminemia e fenômenos hemorrágicos. Predomina no sexo masculino e em
menores de 10 anos. Quando não tratada, quase sempre evolui para o óbito. No Brasil, 90% dos
casos notificados eram procedentes do Nordeste, porém, atualmente, com a expansão da doença
para outras regiões, esse valor encontra-se em torno de 48%. Objetivos: Verificar a frequência de
internamentos em hospital de referência, considerando procedência, idade e sexo. Método: Trata-se
de um estudo transversal, com informações obtidas por meio de análise do banco de dados do SINAN
de pacientes com LV admitidos em hospital de referência em Maceió/ Alagoas, de janeiro de 2014 a
junho de 2018. Resultados e Discussão: Durante o período de estudo foram admitidos 203
pacientes: 40 (2014), 41 (2015), 36 (2016), 43 (2017) e 43 (2018). Corroborando com dados da
literatura, em que se observa maior acometimento de pacientes do sexo masculino, 69% dos casos
envolveram pacientes do sexo masculino e 31% do sexo feminino. No que se refere a faixa etária, a
predominância ocorreu nos pacientes menores de 10 anos - 78 casos (38,41%), seguida pelos
pacientes com mais de 30 anos - 70 casos (34,47%). Com relação a procedência, a maioria das
notificações eram advindas de dois municípios situados no Agreste alagoano, Estrela de Alagoas, com
23 notificações e Palmeira dos Índios, com 21, seguidos por Santana do Ipanema, este situado no
Sertão alagoano, com 13 notificações. Chama a atenção o número de casos notificados de janeiro a

junho de 2018, correspondendo ao total de casos dos anos anteriores. Conclusão: A prevalência no
sexo masculino e em crianças é condizente com o relatado na literatura. Nota-se o aumento dos
casos no ano de 2018 em comparação aos anos precedentes, fato que requer atenção e demanda
investigação das possíveis causas.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Leishmaniose , Leishmaniose Visceral
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Resumo

Introdução: A leishmaniose visceral (LV) é doença com altas letalidade e incidência no Brasil, sendo
considerada emergente e de ampla distribuição. O diagnóstico é muitas vezes tardio devido aos
sintomas pouco específicos como febre, hepatoesplenomegalia e consumpção, principalmente em
áreas de transmissão esporádica ou moderada, como Cuiabá e cidades próximas, em que as
unidades de saúde estão menos alertadas para seu diagnóstico. Descreve-se aqui uma série de
casos de LV atendidos na referência estadual para leishmanioses. Metodologia e Resultados: Os
pacientes foram atendidos no HUJM, no ambulatório ou em regime de internação, e os dados foram
obtidos por avaliação retrospectiva de prontuários ou prospectivamente nos casos mais recentes.
Relatam-se 10 casos atendidos entre 2015 e 2018, 9 do sexo masculino, faixa etária entre 18 a 76
anos (média de 39), com ocupação em ambiente rural em 60% (4 lavradores, 1 agrônomo e 1
moradora de assentamento rural), com tempo de sintomas entre 1 a 36 meses. Comorbidades
relatadas incluíram HAS, hanseníase, tuberculose, Chagas, hiperplasia prostática e vitiligo, com 1
caso de HIV. Um paciente apresentou leishmaniose cutânea (LC) simultânea à LV. Em 40% o
diagnóstico inicial foi outro; um com HD de evento adverso por tuberculostáticos; 2 com HD de
linfoma, 1 deles submetido à esplenectomia; e, 1 caso com HD de sepse por foco pulmonar.
Apresentaram hepatoesplenomegalia (90%), febre (80%), astenia e mialgia (50%), perda de peso
(50%), epistaxe e hematêmese (20%); outros menos comuns foram tosse, dispneia e dor abdominal.
Quanto aos exames laboratoriais, todos apresentaram citopenia, 90% com pancitopenia. Em 100% o
aspirado de medula óssea foi positivo; 2 pacientes com teste rápido, positivo em ambos. Feito
anfotericina B deoxicolato em 1 caso, evolução com nefrotoxicidade e mudança da medicação;
anfotericina lipossomal em 7 (dose de 20-35mg/kg), Glucantime® em 2 (dose/dia de 18-20mg/kg). Os
desfechos foram de cura clínica em 8, um óbito e 1 com perda do seguimento. Discussão: Houve
predomínio em homens adultos, trabalhadores rurais, com diagnóstico tardio ou outros diagnósticos. A
baixa endemicidade em nossa realidade, com consequente presença da doença em todas as faixas
de idade, pode levar a um baixo reconhecimento da doença não considerada no diagnóstico inicial
mesmo na síndrome clínica clássica. Temos observado casos de lesão cutânea e doença visceral
associada.
Palavras-chaves: diagnóstico, leishmaniose visceral, hepatoespenomegalia
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Resumo

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença crônica e sistêmica, se não tratada, pode evoluir para
óbito em mais de 90% dos casos. O agente etiológico é um protozoário tripanosomatídeo do gênero
Leishmania. Na área urbana, o cão (Canis familiaris) é a principal fonte de infecção. No Brasil, é uma
doença endêmica, no entanto têm sido registrados surtos frequentes, no passado, sua ocorrência
estava limitada a áreas rurais e a pequenas localidades urbanas, mas encontra-se em franca
expansão para grandes centros. A transmissão ocorre pela picada dos vetores infectados, não
ocorrendo transmissão de pessoa a pessoa. No Brasil, entre 2003 a 2012, a média anual de casos de
LV foi de 3.565 casos e a incidência de 1,9 casos/100.000 hab. No mesmo período, a letalidade média
foi de 6,9%, atingindo os maiores percentuais nos anos de 2003 (8,5%) e 2004 (8,2%). No Ceará, de
2008 a 2017, foram notificados 9.247 casos e destes, 5.312 (57,4%) foram confirmados. A média
anual de casos confirmados de LV nesse período foi de 531 e a incidência de 6,1 casos/100.000
habitantes e uma taxa de letalidade de 5,7%. Esse estudo tem por objetivo descrever a situação
epidemiológica dos casos de LV em Juazeiro do Norte – CE de 2008 a 2017. Trata-se de um estudo
descritivo, retrospectivo, com dados de notificações do Sistema Nacional de Agravos-SINAN e de
óbitos do Sistema de Informação sobre Mortalidade-SIM. Em Juazeiro do Norte-Ce, no período
pesquisado foram notificados 372 casos de LV, sendo confirmados 141, com destaque para o ano de
2014, ano com maior número de casos notificados e confirmados, representando 20% do total. Como
critério de confirmação, 28% foi por laboratório, 11% por critério clínico-epidemiológico e 61% ignorado
ou em branco. Quanto a evolução, 112 saíram por cura (79%) e 13 foram a óbito, tendo uma taxa de
letalidade de 9,21%. O sexo predominante foi o Masculino, com 65%, a raça parda (82%) e a faixa
etária, em menores de 5 anos, representando 58% num intervalo de 01 a 81 anos. Ao verificar a
escolaridade dos pacientes constatamos que 68% “não se aplica” e entre os adultos, o maior
percentual, 11% possuem o ensino fundamental incompleto. É necessário melhorar o diagnóstico
laboratorial da LV e o registro dessa variável no SINAN, o manejo clínico a fim de evitar óbitos e
estratégias de prevenção com ênfase em menores de 05 anos no município de Juazeiro do Norte-CE.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é a forma das leishmanioses mais associada ao HIV. A infecção pelo HIV aumenta o risco de
desenvolvimento de LV em pessoas de áreas endêmicas de leishmaniose, com pior prognóstico quando em coinfecção. O Brasil está
entre os seis países com maior número de casos de LV no mundo e em primeiro nas Américas, e Pernambuco é considerado área
endêmica para LV. Com o objetivo de estimar a prevalência da coinfecção LV/HIV em Pernambuco, realizamos um estudo transversal
em pacientes internados em três hospitais de referência para HIV/AIDS do Recife. Ainda, comparamos características epidemiológicas,
clínicas e laboratoriais entre coinfectados e mono-infectados pelo HIV. A amostra foi composta por pessoas com HIV e idade igual ou
superior a 18 anos. O período de coleta de dados foi de seis meses em cada hospital. Realizamos quatro testes para Leishmania – PCR
em sangue periférico, DAT, rK39 e Katex – e indivíduos com pelo menos um teste positivo foram considerados coinfectados. Nesses,
aspirado de medula óssea era oferecido. A pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética em pesquisa do Instituto Aggeu Magalhães
(CAAE 13197313.6.0000.5190) e teve financiamento da FACEPE (APQ 1712-4.01/15). A prevalência da coinfecção LV/HIV encontrada
foi de 16,9% (35/207). Por teste, a prevalência foi de 1,5% com rK39 (3/204), 11,3% com DAT (23/204), 1,1% com Katex (2/185) e 3,9%
com PCR 3,9% (8/207). Em 18 dos 35 co-infectados foi realizado aspirado de medula óssea, com dois positivos. Os sintomas mais
frequentes na população estudada foram perda de peso (75,6%), febre (67,6%) e tosse (55,3%). Quando comparamos os grupos de
coinfectados LV/HIV com os de mono-infectados pelo HIV, não observamos diferenças estatisticamente significantes. Baixa escolaridade
(p = 0,004) e palidez (p = 0,009) foram mais frequentes no grupo co-infectado, e o nível sérico de albumina foi maior nos indivíduos coinfectados (p = 0,009). A prevalência encontrada foi alta, com grande variação de acordo com o teste de Leishmania utilizado e com
baixa coincidência de positividade nos testes. Faz-se necessário acompanhar esses indivíduos para melhor compreender a dinâmica da
LV em pessoas que vivem com HIV, principalmente pelo elevado número de assintomáticos para LV. Dada a alta prevalência e a

potencial gravidade dessa coinfecção, sugerimos que a testagem para LV faça parte da investigação inicial nas pessoas diagnosticadas
com HIV. Coinfecção; HIV; Leishmaniose visceral.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa sistêmica, caracterizada pelo alto potencial de
letalidade. No Brasil, a Leishmania chagasi/infantum é a etiologia mais comum da LV, sendo
transmitida pelo vetor o inseto flebótomo da espécie Lutzomia longipalpis. A coinfecção HIV/LV
contribui para uma rápida progressão clínica de ambas as doenças. Os pacientes com leishmaniose
visceral e coinfectados com HIV apresentam mais recaídas e maior letalidade. O objetivo é apresentar
um relato de caso de Leishmaniose visceral grave em paciente portador de HIV e em tratamento de
eritema nodoso secundário a hanseníase Virchowiana. Foi realizado avaliação clínica e laboratorial do
paciente em questão e posterior revisão de seu prontuário e de literatura relacionado ao tema
exposto. Paciente RSG, masculino, 40 anos, com diagnóstico de HIV desde 2014, em uso regular de
terapia antiretroviral, com contagem de células CD4 14 cél/mL e carga viral < 40 cópias (11/10/2017).
O mesmo apresenta reação hansênica (RH) tipo eritema nodoso em tratamento com talidomida e
prednisona. O paciente foi atendido no serviço de saúde do município de Petrolina-PE com quadro de
febre alta (há 30 dias), calafrios, astenia, perda de peso, aumento do volume abdominal, palidez
cutânea, hepatomegalia e esplenomegalia. Realizou exames laboratoriais que mostraram
pancitopenia, disfunção renal aguda, ELISA rK39 positivo, DAT para LV positivo, antígeno urinário
para LV (Katex) positivo, mielograma com presença de inúmeras estruturas amastigotas compatíveis
com leishmania. Iniciou tratamento com Anfotericina B lipossomal por 5 dias com boa resposta clínica.
A LV é uma doença endêmica no Brasil e pode ser potencialmente grave quando acomete pacientes
co-infectados com HIV. Observamos a rápida progressão da LV neste caso, pois além do paciente
apresentar CD4 muito baixo, ainda fazia uso de medicamentos imunossupressores para tratamento de
RH, portanto o diagnóstico de LV em áreas endêmicas bem como a instituição da terapia no momento
oportuno leva a redução drástica das complicações e mortalidade.
Palavras-chaves: AIDS, calazar, HIV, leishmaniose, zoonose
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Resumo

As Leishmanioses são infecções crônicas provocadas por protozoários do gênero Leishmania. Esta
pesquisa teve como objetivo traçar o perfil epidemiológico da morbimortalidade de Leishmaniose
Visceral Americana (LVA) que ocorreram no período de 2013 a 2016, em uma Unidade de Saúde no
município de Barbalha-CE. Para obtenção dos dados foram utilizados formulários que descreveram o
perfil de cada caso incluído. Sendo que, a amostra foi constituída por dados cadastrados no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e fichas de notificação no Núcleo de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar (NVEH). Como critérios de inclusão foram utilizados cadastros de pacientes
notificados com LV no período de 2013 a 2016, que foram a óbito ou não, e sendo excluídos os que
não atenderam aos objetivos do estudo. A análise de dados ocorreu com o auxilio do programa
Microsoft Office Excel 2010®. A pesquisa foi desenvolvida em conformidade com as normas vigentes
expressas na Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, sendo, ainda, submetido à análise da
Comissão de Ética em Pesquisa da unidade, assim como aprovação pelo Centro Integrado de
Medicina Preventiva (CIMEP). De acordo com as informações obtidas foram notificados um total de 74
casos autóctones de LVA no período em estudo, o que representa uma média de 18,5 casos/ano.
Destes, 62,2% (46) dos casos notificados foram casos confirmados. O ano de 2014 apresentou maior
índice de notificação, 36,5% (27). Para número de casos por zona de residência, prevaleceram
aqueles oriundos de áreas rurais, com 54% (40) dos casos. Verificou-se que o sexo masculino com
60,8% (45) representou a maioria dos registros. Observou-se, também, que pacientes menores de dez
anos foram os mais acometidos pela LVA. No período em estudo, todos os casos confirmados
receberam tratamento especifico, no entanto, foram registrados 04 óbitos. Dessa forma, torna-se
importante o acompanhamento do acometido, desde a suspeita ao final do tratamento. Para isso,
medidas preventivas e de controle devem ser tomadas por todos profissionais da saúde envolvidos,
principalmente a enfermagem, pois sua atuação visa monitorar clinicamente o estado do paciente
interno.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose de transmissão vetorial crônica grave, potencialmente letal, onde aproximadamente 90%
dos casos vão a óbito quando não tratados. A importância de analisar a letalidade está em avaliar a qualidade dos serviços de vigilância
e atenção à saúde. Objetivou-se analisar a letalidade por LV humana no Ceará, de 2001 a 2015, com um estudo ecológico do
coeficiente de letalidade dos 184 municípios do Ceará. Os dados foram provenientes do Sistema de Informações de Agravos de
Notificação e analisados com o uso do programa de geoprocesamento Qgis 2.14.8, realizando uma categorização da letalidade dos
municípios em intervalos iguais. Dos 183 municípios com casos de LV, 87 (47,5%) registraram óbito por esta causa, com letalidade
média de 3,1%. Destes municípios, 52 (28,4%) apresentaram letalidade acima de 5%, 16 (8,7%) acima de 10% e oito (4,3%) acima de
15%. Os municípios com maior letalidade foram os localizados nas regiões norte, sul e região metropolitana da capital. A existência de
óbito por LV é uma indicação de que ou os serviços de vigilância e assistência à saúde estão falhos ou a causa mortis está associada a
outros fatores como, complicações no tratamento, doenças pré-existentes e abandono. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), as
doenças infecciosas e metabólicas são fatores de agravamento e risco de morte por LV, dentre elas, a infecção por HIV, dengue, doença
de Chagas, alcoolismo, hipertensão, diabetes e doenças imunossupressoras. Para o programa de controle de LV, os municípios com alta
incidência devem ter serviços de assistência à saúde mais sensíveis e qualificados para evitar esses óbitos. Uma das recomendações
do MS é manter a letalidade por LV inferior a 5%. Fatores associados ao óbito devem ser identificados por meio de investigação
epidemiológica incluída na rotina dos serviços de vigilância em saúde. A letalidade média de LV no Ceará está abaixo do valor
recomendado pelo MS; no entanto, a verificação de municípios com letalidade acima de 5% aponta uma possível necessidade de
melhoria na qualidade da atenção à saúde, principalmente relacionada à (ao): investigação ativa, diagnóstico precoce, tratamento
adequado e acompanhamento pós-tratamento para estabelecimento da cura.
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Resumo

A leishmaniose visceral humana (LV) é uma doença negligenciada considerada uma das seis
endemias prioritárias no mundo pela Organização Mundial da Saúde. Caracteriza-se por febre
prolongada, esplenomegalia, hepatomegalia, leucopenia, anemia, tosse, dor abdominal, diarreia,
perda de peso e caquexia. O Brasil, junto a outros 5 países, concentra mais de 90% dos casos
mundiais. Objetivou-se descrever o perfil clínico-epidemiológico dos casos confirmados de LV no
estado da Bahia, no período de 2007 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e
descritivo, de abordagem quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação, do Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do
Microsoft Excel 2010. Foram notificados 3.754 casos no período, com redução do número de casos
após um pico de notificação em 2014. Do total de casos, as macrorregiões de saúde mais afetadas
foram a centro-norte (22,06%), leste (19,87%) e centro-leste (18,61%). Os municípios de maior
ocorrência foram Salvador (14,75%) e Irecê (9,21%). O sexo masculino correspondeu por 61,98%, a
raça/cor parda por 62,62%, a faixa etária de 1 a 4 anos de idade por 28% e a zona de residência
urbana por 51,94%. Quanto ao tipo de entrada, 3,30% dos casos eram recidivas. A coinfecção com o
vírus da imunodeficiência humana (HIV) foi observada em 1,81% dos casos, porém 41,44% dos casos
foram ignorados. O critério de confirmação foi laboratorial em 74,16% dos casos. Houve cura em
67,6% dos casos, óbito em 5,54% e abandono do tratamento em 0,53%. Dentre os óbitos, 35,01%
ocorreram em crianças com até 4 anos de idade. A LV ainda é um problema de saúde pública no
estado da Bahia, agravo já estabelecido nas zonas urbanas. A maior letalidade em crianças pode
refletir a imaturidade imunológica e possíveis comorbidades associadas, como desnutrição, anemia e
infecção pelo HIV. Há necessidade de reforçar as ações de saneamento básico, combate ao mosquito
vetor e animais reservatórios; aumentar cobertura dos métodos diagnósticos, especialmente para a
coinfecção com HIV, além de ampliar ações de saúde voltadas para a população com até 4 anos de
idade.
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Resumo
A leishmaniose visceral humana (LVH) está presente em todas as regiões do Brasil, sendo o Nordeste a de maior importância
epidemiológica. No estado do Ceará, a LVH é considerada endêmica em alguns municípios e localizar de forma significativa essas áreas
é fundamental para a compreensão da sua ocorrência em diferentes áreas territoriais. Objetivou-se caracterizar a distribuição espacial
da LVH no Ceará, no período de 2001 a 2015, por meio de um estudo ecológico com abordagem espacial analítica dos casos de LVH
registrados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação. Foram calculados os coeficientes de incidência de LVH por 100.000
habitantes dos 184 municípios do Ceará padronizados por faixa etária. Para processamento e análise dos dados, foram utilizados, a
inferência Bayesiana e o índice de Moran local com uso do programa TerraView 4.2.2. Os mapas foram confeccionados pelo programa
QGis 2.14.8. No período do estudo, apenas nove (4,9%) municípios não registraram casos, 123 (66,8%) tiveram uma incidência média
entre 0,1 e 2,6 casos por 100.000 habitantes, 39 (21,2%) entre 2,6 e 5,2; 12 (6,5%) entre 5,2 e 7,8, e um (0,5%) acima de 7,8. Na
inferência bayesiana, a incidência média ficou mais elevada nas regiões noroeste e sul do estado. 68 (36,9%) municípios tiveram
incidência entre 4,4 e 8,3; 23 (12,5%) entre 8,3 e 12,2, e dois (1%) acima de 12,2 casos por 100.000 habitantes. O índice de Moran
apontou que 132 (71,7%) municípios não apresentaram autocorrelação espacial significativa, 17 (9,2%) tiveram incidência elevada com
municípios vizinhos também de incidência elevada, 23 (12,5%) com incidência baixa e vizinhos também de incidência baixa, três (1,6%)
com incidência alta e vizinhos de incidência baixa, e nove (4,9%) com incidência baixa, e vizinhos de municípios de incidência alta. A
maioria dos municípios do Ceará apresentou transmissão moderada de LVH, destacando-se as regiões noroeste e sul, com coeficientes
de incidência mais elevados, possivelmente devido às suas condições ambientais, tais como: vegetação, relevo e clima, favorecendo a
manutenção e proliferação do vetor. A LVH está presente principalmente nas regiões noroeste e sul, e seus vizinhos, apresentaram
elevadas incidências, apontando para a necessidade de incremento nas ações de sua vigilância e controle, principalmente nos fatores
ambientais.

Palavras-chaves: Análise espacial, Leishmaniose visceral, Epidemiologia, Incidência

LEISHMANIOSE VISCERAL NA MACRORREGIÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E ARARIPE,
PERNAMBUCO – 2001-2015.
Autores

Adenivaldo Lima Filgueira Júnior 1, Carlos Alberto Oliveira Filho 1, Davi Rios Nascimento 1,
Mateus de Sousa Rodrigues 1, César Augusto Silva 1

Instituição 1 Univasf - Universidade Federal do Vale do São Francisco (Av. José de Sá Maniçoba, s/n.
Petrolina/PE)
Resumo
O Brasil é responsável por 93% dos casos de Leishmaniose Visceral (LV) na América Latina. O Nordeste brasileiro possui a
maior incidência desses casos. Esse estudo é observacional descritivo dos casos confirmados de LV humana na
Macrorregião de Saúde do Vale do São Francisco e Araripe, Pernambuco. Os dados foram obtidos do sistema
TABNET/DATASUS, segundo Macrorregião de Saúde de Residência, no período de 2001 a 2015. Os resultados mostraram
que Pernambuco apresentou 1.652 casos confirmados de LV no período. Desses, 43% (n=709) foram diagnosticados na
Macrorregião de Saúde do Vale do São Francisco e Araripe, onde a infecção atingiu todas as faixas etárias: < 1 ano (5%), 1-9
(46,7%), 10-19 (11,5%), 20-39 (20,5%), 40-59 (11,3%) e > 59 (5%). No primeiro ano de vida a criança tende a ser mais
cuidada, na primeira infância ocorre maior exposição ambiental e, provavelmente, desenvolvimento de imunidade para a
adolescência; na segunda década de vida, início das atividades laborais, ocorre novo pico de exposição ambiental e possível
readaptação imunológica para os anos subsequentes. A doença predominou em homens (62,8%), essa diferença em relação
às mulheres, provavelmente, é relacionada à maior exposição ao vetor do parasita durante atividades laborais. De 2001 a
2013, analogamente ao Estado, houve um padrão de comportamento no número de casos de LV na Macrorregião, oscilando
de 30 (2002) a 57 casos (2005). Contudo, de 2013 (n=42) para 2014 (n=96) houve aumento (128%) dos casos na
Macrorregião, que se mostrou idêntico de 2013 para 2015 (n= 91, 117%). Esse padrão acompanhou a tendência
epidemiológica do Estado, que registrou aumento de 2013 para 2014 (143%) e de 2013 para 2015 (150%). Isso sugere que,
provavelmente, nesses anos, a doença esteve em descontrole tanto na Macrorregião quanto no Estado e que o aparente
equilíbrio de 2001 a 2013 pode ter reduzido a vigilância da doença. Deve ser considerado ainda que possíveis ocupações em
áreas ainda não habitadas tenham acentuado o aparecimento de novos casos. No período de 2001 a 2013, a subnotificação
ou subdiagnóstico também pode ter contribuído para esse padrão. Desta forma, a redução das políticas de controle e/ou o
aumento do diagnóstico pelo maior acesso aos serviços de saúde podem explicar os picos de 2014 a 2015, tanto no Estado
quanto na Macrorregião. Os números revelam necessidade de análise do impacto das estratégias de controle, a fim de barrar
a expansão da doença e reduzir prejuízos à saúde da população.
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Resumo
Introdução/Métodos: A Leishmaniose visceral é uma grave zoonose em expansão no Brasil, presente em 21 das 27 Unidades da
Federação e o processo de urbanização desta parasitose se tornou um desafio para Saúde Pública. O presente estudo descreve a
situação da Leishmaniose visceral na Região Ampliada de Saúde Oeste de Minas Gerais (RAS-Oeste), por meio de revisão integrativa,
através de publicações científicas. A RAS-Oeste engloba 54 municípios contíguos no Estado de Minas Gerais. Buscas foram realizadas
nas bases de dados PubMed, BVS, SciELO, Banco de Teses e Dissertações-Capes. Resultados: De 5.387 trabalhos científicos
encontrados em relação a Leishmaniose visceral, 33 foram selecionados, sendo um relacionado a toda RAS-Oeste e 32 desenvolvidos
em 11 municípios. Os trabalhos foram classificados em três temáticas: Leishmaniose visceral humana, Reservatório/hospedeiro, Vetor, e
essas, organizadas por assunto, sendo predominante a temática Reservatório/hospedeiro. As prevalências e frequências de
Leishmaniose visceral canina apresentaram-se de forma heterogênea. Os fatores associados à Leishmaniose visceral canina
identificados foram: proximidade às áreas de vegetação e com curso d’água, uso de esterco, árvores no peridomicílio, ausência de
quintal, cães de raça indefinida, de médio ou grande porte, machos e < 18 meses e cães de áreas urbanas. A Leishmania infantum foi
confirmada em cães e roedores (Mus musculus, Rattus rattus) e L. braziliensis foi identificada em cães e mamíferos (Cerradomys
subflavus, Didelphis albiventris, Necromys lasiurus, Rattus rattus,). Foram encontradas na RAS-Oeste, 32 espécies de flebotomíneos,
sendo a Lutzomyia longipalpis confirmada em cinco municípios. Discussão e conclusão: Foi identificado que os conhecimentos sobre a
Leishmaniose visceral na RAS-Oeste precisam ser aprimorados. Conclui-se que a Leishmaniose visceral está em expansão na RASOeste e a realização de ações educativas com a população e combate ao inseto vetor fazem-se necessárias.
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Resumo
As leishmanioses são consideradas doenças tropicais negligenciadas, apresentando maior incidência em países emergentes
e com uma certa precariedade quanto ao tratamento. A transmissão usual do parasito é por meio da picada de mosquitos do
gênero Lutzomyia, sendo os canídeos os principais reservatórios silvestres e urbanos do parasita Leishmania (Leishmania)
infantum chagasi, sendo o homem um hospedeiro acidental no ciclo de transmissão. A leishmaniose visceral também é
conhecida por calazar e apresenta-se como uma doença infecciosa generalizada, crônica, caracterizada por febre,
hepatoesplenomegalia, linfadenopatia, anemia, hipergamaglobulinemia, edema e estado de debilidade progressivo, podendo
levar os pacientes não tratados ao óbito. Tratou-se de uma pesquisa transversal, quantitativa e qualitativa, cujos resultados
foram obtidos a partir de dados secundários sobre a ocorrência de leishmaniose visceral no Brasil na plataforma Datasus, no
período de 2010 a 2017, na região Nordeste, já que esta é reconhecidamente a região que concentra o maior número de
casos no país. O total de casos registrados na região Nordeste foi de 16.063, o que representa 53,9% dos casos registrados
no Brasil no período de estudo. Os estados do Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia concentram 82,2% de todos os casos de
leishmaniose visceral da região Nordeste. O ano com maior número de casos foi 2017, com 2.253 notificações, com o
Maranhão estando em primeiro lugar (n=746; 33,1%), seguido do Ceará (n=392; 17,4%) e Piauí (n=344; 15,27%). Entretanto,
o número total de casos não indica a real situação do estado em relação ao controle da transmissão da parasitose, pois há
que se considerar o tamanho de cada estado e, especialmente, o número total de habitantes. Analisando por esta
perspectiva, foi obtido o coeficiente de incidência, no qual o Piauí possuiu uma taxa de 10,19 casos a cada 100.000
habitantes, seguido de Maranhão com 6,99, sendo o ano de 2017 como o ano de maior incidência para ambos os estados.
Quanto à taxa de letalidade, Sergipe obteve a média de 12,01, seguido da Paraíba com 10,54. Ocorreram 1.081 óbitos
confirmados por leishmaniose visceral entre 2010 e 2017. Esta crescente incidência da doença, principalmente no ano de
2017, indica que são necessárias mais ações preventivas por parte dos órgãos responsáveis, para que seja alcançado um
maior controle da infecção por este parasito e tratamento específico, desse modo melhorando a qualidade de vida da
população.
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Resumo
De acordo com Ministério da Saúde, a Leishmaniose visceral conhecida como Calazar é uma doença infecciosa sistêmica, crônica,
tendo como sintomatologia: hepatoesplenomegalia, perda de peso, febre de longa duração, anemia, astenia, dentre outras
manifestações. Sua transmissão acontece através da picada de fêmeas do inseto infectado (Lutzomyia longipalpis) que contamina o
homem. E tem como fonte principal de vetor no meio urbano os cães. Este estudo objetiva apresentar a situação epidemiológica e
entomológica da leishmaniose visceral no Ceará nos anos de 2008 a 2017. Trata-se de um estudo transversal, epidemiológico, de
abordagem quantitativa, por meio da análise de dados ofertados pela Secretária de Saúde do Estado do Ceará e do Sistema de
Informação de agravos e Notificação (Sinan) nos anos de 2008 a 2017. Análise dos dados demonstrou que no Ceará, a leishmaniose
visceral está presente em todos os municípios do estado. Durante o período de análise foram notificados 9.247 casos e destes, 5.312
(57,4%) foram confirmados. A média anual de casos confirmados foi de 531 e a incidência de 6,1 casos/100.000 hab. Equiparando os
casos confirmados de 2015 com 2016 verificou-se uma redução de 28,8% (156) no número de casos, sendo que os óbitos desse
mesmo período, teve uma redução de 39% passando de 41 para 25. Em 2017 à data da Semana Epidemiológica 34, foram notificados

499 casos, com 191 confirmados, 219 descartados, 51 inconclusivos e 38 ignorados ou em branco, apresentando uma incidência de 2,1
por 100 mil habitantes. Em relação ao sexo, os homens são mais acometidos que as mulheres com uma média de 67.6% dos casos. No
que se refere a faixa etária as crianças de 1 a 4 ano são as mais acometidas pela doença, somando 21,9% (1.228/5.600), seguidas dos
adultos de 30 a 39 anos que representam 11,8% (662/5.600) dos casos confirmados. Desse modo, apesar da Leishmaniose visceral se
fazer presente em todos os municípios do Ceará, houve baixa de média significativa em relação a redução de número de casos e óbitos.
Logo, as medidas de educação em saúde devem está presente, objetivando levar informações e intervenções eficientes para a
população, focando sempre nas fontes de infecção para o vetor, diagnóstico precoce, terapêutica adequada e sensibilização da
população.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose de grande importância em saúde pública por apresentar caráter crônico, altas
taxas de letalidade quando não tratada e ser considerada uma doença negligencia, principalmente em países em
desenvolvimento. O Brasil concentra o maior número dos casos da América Latina, atingindo, principalmente a região
nordeste. O objetivo do estudo foi descrever as características epidemiológicas da leishmaniose visceral no estado do Rio
Grande do Norte. A pesquisa foi realizada a partir da análise do banco de dados do Sistema de Informação em Saúde –
DATASUS, do Ministério da Saúde, compreendeu o período de 2007 a 2017 e as seguintes variáveis: número de casos,
número de óbitos, letalidade, distribuição anual, sexo, faixa etária, escolaridade, zona de residência, coinfecção com HIV e
distribuição espacial. Foram notificados 1.014 casos no estado e 90 óbitos por LV ou doença associada, representando uma
letalidade de 8,9%. Os anos com maior registro da doença foram 2011, 2014 e 2017 com 119, 101 e 105 casos,
respectivamente. Os mais acometidos foram os pacientes do sexo masculino (67,6%), na faixa etária produtiva de 20 a 59
anos (52,0%), de baixa escolaridade (até o ensino fundamental completo) (66,1%) e residentes na zona urbana (76,3%). A
prevalência da coinfecção LV/HIV foi de 13,9% (141 casos). O Rio Grande do Norte possui 167 municípios, dos quais 108
(64,4%) notificaram a doença, com destaque para Mossoró (223) e Natal (219) que apresentaram o maior número de casos.
As informações epidemiológicas aqui expostas demonstraram que o panorama da leishmaniose visceral no Rio Grande do
Norte requerer o desenvolvimento de estratégias para o enfrentamento do problema, direcionadas para o controle e
prevenção.
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Resumo

Leishmaniose Visceral (LV), conhecida popularmente como calazar, é uma enfermidade parasitária
que pode ser potencialmente fatal para humanos e cães, sendo a Leishmania (L.) chagasi o principal
agente etiológico no Brasil. É uma doença transmitida, principalmente, pelo flebótomo Lutzomyia
longipalpis, conhecido popularmente como mosquito-palha. O cão é o mais relevante reservatório
urbano, sendo de fundamental importância que alunos de Medicina Veterinária mantenham-se
informados sobre essa zoonose. O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de conhecimento de
estudantes recém-ingressos no curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí

(UFPI), Campus Teresina, PI, sobre Leishmaniose Visceral. Este trabalho foi realizado durante uma
aula da disciplina de Anatomia Veterinária, no período letivo de 2018.1 e os dados foram coletados por
meio de um estudo do tipo quantitativo com aplicação de um questionário único, produzido
exclusivamente para este fim. Os estudantes responderam os questionamentos de forma anônima e
espontânea, com perguntas objetivas sobre a doença, nome popular, vetor, formas de transmissão e
prevenção, após aceitação para participação da pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE) disponibilizados aos mesmos. 34 alunos participaram deste trabalho,
sendo 22 do sexo feminino e 12 do masculino. Os dados foram armazenados em um banco de dados
no software Microsoft Excel, analisados e tabelados. A maioria dos entrevistados (88,2%) afirmaram já
ter ouvido falar da doença, inclusive 86,7% citaram o cão como parte do ciclo, porém quando
questionados sobre as formas de transmissão, 20 (58,8%) não souberam informar o vetor envolvido.
29,4% deles afirmaram que uma das formas de transmissão se dá por meio da saliva/mordida do cão
e 26,5% citaram a transmissão direta cão-homem. A maioria (73,5%) relatou que cães com LV podem
ser tratados, mesmo revelando que não existe cura para esta enfermidade. As principais formas de
prevenção informadas neste trabalho foram o combate ao mosquito-palha (20,6%) e o uso de coleiras
e repelentes (14,7%). Conclui-se que o nível de conhecimento de estudantes recém-ingressos no
curso de Medicina Veterinária da UFPI sobre LV foi satisfatório, uma vez que já tinham ouvido falar da
doença e que o cão faz parte do ciclo, porém necessitam de maiores informações que devem ser
repassadas aos mesmos no decorrer do curso.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose de evolução crônica, causada pelo protozoário parasita
Leishmania que é transmitido pela picada de mosquitos-palha infectados. A LV é uma doença
infecciosa sistêmica, caracterizada por febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de
peso, fraqueza, atenuação da força muscular, anemia e outras manifestações, podendo se tornar letal
se não for diagnosticada e tratada. De acordo com o Ministério da Saúde em 2016, foram registrados
3.200 casos confirmados de LV no país, com uma incidência de 1,6 casos/100 mil hab, dentre esses
265 pessoas evoluíram para óbito. O presente trabalho tem como objetivo analisar estatisticamente
dados cadastrados em planilhas eletrônicas do SINAN no quais foram plotados em planilhas e
analisados de acordo com as notificações anuais. Foi realizado um estudo de série histórica
observacional do tipo transversal dos casos notificados de LV no município de Salgueiro- PE, Brasil,
entre os anos de 2013 a 2017. O SINAN online notificou para o intervalo de tempo em estudo, 95
casos confirmados e notificados correspondendo a 0,16% da população. Destaca-se o ano de 2017
como o de maior ocorrência da doença com 26 casos confirmados e notificados no município. Os
dados demonstram que houve uma quantidade significativa de casos para região, portanto, cabe aos
órgãos de saúde pública do Município, melhorar a qualidade de prevenção desse agravo. Um ponto
importante que contribui com o baixo índice de diagnóstico e consequentemente tratamento adequado
é a falta de informações relacionadas à sintomatologia da LV que deveriam constar em todos os
materiais informativos de forma destacada e com linguagem simples e esclarecedora, a fim de ajudar
a população na procura imediata de auxílio médico, evitando assim o agravamento do quadro, pois se
a LV não for diagnosticada e tratada, pode levar ao óbito em até 90% dos casos, e a fomentação de

informações contribuiria para aumentar a possibilidade de manejo na LV, já que muitos pacientes não
procuram a ajuda médica por desconhecer a sintomatologia, o que define um pior prognóstico do
paciente.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa sistêmica negligenciada, que acomete
fortemente populações socioeconomicamente desfavorecidas. Pernambuco é endêmico para LV e
apresenta alta letalidade nos casos não diagnosticados e tratados oportunamente. O estudo objetivou
analisar a distribuição da letalidade e dos óbitos por LV em Pernambuco. Trata-se de um estudo
descritivo transversal, utilizando dados do Sistema Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), de 2008 a 2017, analisados através da plataforma Excel
2013. No período estudado, foram registrados 1.120 casos confirmados e 112 óbitos por LV. O número
de óbitos variou entre 4 (2011) e 19 (2017). A IX Região de Saúde apresentou maior número de óbitos
(23), seguida da VIII com 21. A VI Região apresentou o menor número de óbito (2). Quanto à
letalidade, esta variou de 5%, em 2011, a 15%, em 2013. A Região que apresentou maior letalidade foi
a III (25%) e a com menor letalidade foi a IV (6,4%). Deve-se considerar como um ponto crítico que
interfere no cálculo da letalidade e nas ações de vigilância e controle do agravo é a possível
subnotificação dos casos de LV. Comparando com os dados do estado do Ceará no mesmo período,
observou-se que esse apresenta o triplo dos casos de PE e maior número de óbitos, porém a maior
letalidade do período foi de 8,1% em 2011. Em relação à letalidade do Brasil, PE se sobressai com
valores importantes, como em 2016 quando o indicador foi de 13% e a do Brasil de 8,5%. Apenas em
2011 a letalidade de PE (5%) foi inferior à nacional com 6,5%. Por fim, os resultados demonstram que
a LV é um importante problema de saúde pública em Pernambuco, com elevada letalidade, indicando
a necessidade de fortalecer o diagnóstico precoce e tratamento, assim como atenuar os
determinantes do agravo.
Palavras-chaves: Doenças Negligenciadas, Leishmaniose Visceral, Mortalidade
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Resumo

Leishmaniose Visceral (LV), conhecida popularmente como calazar, é uma zoonose endêmica no
Brasil causada por protozoários do gênero Leishmania, sendo a Leishmania (L.) chagasi o agente
etiológico da doença no Brasil. Essa enfermidade possui uma alta incidência e uma ampla população
de risco, chegando a 10% sua taxa de letalidade em humanos, quando não tratada de maneira
É

correta. É cada vez mais crescente o número de indivíduos e animais infectados, sendo o cão o
principal reservatório nos grandes centros urbanos. A transmissão é geralmente vetorial e ocorre por
meio da picada de fêmeas de dípteros hematófagos, principalmente da espécie Lutzomyia longipapis,
porém outras possíveis formas de transmissão são relatadas na literatura. O objetivo deste estudo foi
revisar sobre outras formas de transmissão da LV para humanos e cães. O trabalho foi organizado por
estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí, durante o mês de abril de 2018,
onde foi realizada pesquisa bibliográfica em artigos científicos retirados de plataformas como SCIELO
e LILACS. Foram analisados 10 artigos com publicações datadas de 2012 a 2018. De acordo com a
literatura consultada, em humanos já foi descrita a transmissão vertical da doença, com ocorrência em
gestantes residentes em áreas endêmicas ou que estiveram nestas regiões no início da gestação,
tendo como consequência morte e prematuridade do feto. A transmissão venérea foi observada entre
um homem infectado e sua esposa em uma área livre da doença e do vetor e ainda há relatos de
contaminação por transfusão sanguínea, transplante de órgãos, acidentes de laboratório e devido ao
compartilhamento de agulhas e seringas contaminadas com formas evolutivas do parasito. Em cães, a
forma de transmissão venérea tem sido considerada provável, com indícios da presença do
protozoário nos testículos, epidídimos, próstata, prepúcio, glande do pênis e sêmen de machos e no
útero, vagina e vulva, além da glândula mamária de fêmeas parasitadas. Em pesquisas com cadelas
infectadas, foi detectada a possibilidade de transmissão vertical, inclusive com ocorrência de partos
prematuros e natimortos. A maioria desses resultados foram relatados em cães sintomáticos. Concluise que há uma grande necessidade de mais pesquisas direcionadas a outras formas de transmissão
da LV em humanos e cães, uma vez que a literatura já sinaliza para essa possibilidade na ausência do
vetor.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) causada por protozoários do gênero Leishmania, de transmissão vetorial
e com ciclo zoonótico nas Américas, produz formas clínicas graves que podem causar deformidades,
incapacidades e mortes. Segundo o Ministério da Saúde, na América Latina, a doença já foi descrita
em pelo menos 12 países, sendo que 90% dos casos ocorrem no Brasil, especialmente na Região
Nordeste. Esta revisão integrativa da literatura buscou apresentar os entraves e perspectivas da
leishmaniose visceral, sendo realizada nas bases de dados Medical Literature Analysis and Retrieval
Sistem On-line (MEDLINE/PUBMED), na Literatura Latino-Americana e do Caribe (LILACS) e na
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), utilizando os descritores do DeCS: Desafios e
Perspectivas, Leishmaniose Visceral, Prevenção, com uso do operador Booleano AND. A seleção
respeitou os critérios de inclusão onde foram incluídos artigos disponíveis de forma completa e
gratuita nos idiomas português, inglês e espanhol e publicados entre os anos de 2012 e 2017. Foram
excluídos estudos que se mostravam inconclusos e/ou repetitivos. Foram encontrados 198 artigos,
dos quais 16 cumpriram os critérios previamente estabelecidos e foram incluídos na revisão. O
Ministério da Saúde publicou no ano de 2006 o Programa de Vigilância e Controle da Leishmaniose
Visceral (PVCLC), para conter o avanço territorial e diminuir a morbidade e letalidade da doença. No
entanto, se fazem presentes dificuldades pertinentes à implementação do PVCLC relacionadas à
insuficiência de recursos humanos, materiais e financeiros, recusa da população para controle
químico e do reservatório canino, levando à descontinuidade das ações. Deve ser dado maior enfoque
em pesquisas científicas, tecnológicas, bem como a inovação em saúde para melhores manejos
clínicos, e de prevenção e promoção à saúde. Desta forma a leishmaniose configura-se como um
complexo de doenças com grande diversidade clínica e epidemiológica, sendo considerada um
elevado problema de saúde pública. Muitos desafios ainda devem ser superados no combate a essa
patologia. No entanto, além da produção científica, é necessário um compromisso social de todos

para evitar que a Leishmaniose Visceral se torne um agravo definitivo e irrecuperável na vida da
população.
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Resumo
Os primeiros casos de leishmaniose cutânea e mucocutânea nas Américas foram descritos em São Paulo em 1909; somente
em 1934, um patologista do Serviço de Febre Amarela encontrou a leishmaniose visceral no Brasil. Os processos históricos
concernentes a essas diferentes formas da leishmaniose ganharam maior vigor institucional nos anos 1930 e começaram a se
entrelaçar em certa medida. A Comissão para o Estudo da Leishmaniose criada em 1939 pelo Departamento de Saúde de
São Paulo resultou em importante livro de Samuel Barnsley Pessoa e Mauro Pereira Barretto (1944) que consolidou o
conceito de Leishmaniose Tegumentar Americana. Por outro lado, a Comissão Encarregada do Estudo da Leishmaniose
Visceral Americana, chefiada por Evandro Chagas, do Instituto Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro), deu origem ao Instituto de
Patologia Experimental do Norte (1936) e ao Serviço de Estudo das Grandes Endemias (1938), embrião do Departamento
Nacional de Endemias Rurais, criado em 1956 sob a influência do nacional desenvolvimentismo.

A leishmaniose visceral ganhou crescente relevância no Nordeste do Brasil nos anos 1950. Medidas
de controle dos vetores, especialmente a mosca Lutzomyia longipalpis, através do DDT ocorreram a
reboque da campanha contra a malária, então hegemônica. Tais medidas foram direcionadas também
para os hospedeiros vertebrados de Leishmania: cães, sacrificados massivamente, e humanos,
tratados com drogas antimoniais. Grandes empreendimentos no interior do Brasil após o golpe civilmilitar de 1964 transformaram a leishmaniose cutânea e mucocutânea num problema sério na
Amazônia e em outras regiões. No final do século XX, no Brasil e em outros países, todas as formas
de leishmaniose que pareciam estar sob controle reemergiram em zonas rurais e urbanas e em áreas
consideradas livres desse complexo de doenças endemo-epidêmicas devido a mudanças ambientais,
migrações humanas, crescimento urbano caótico e outros processos socioeconômicos incidentes
sobre largas extensões das zonas interioranas.
Palavras-chaves: história da leishmanioses no Brasil, Evandro Chagas, Leônidas e Maria Paumgarten Deane, Instituto
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Resumo
Introdução: Leishmaniose visceral é uma doença endêmica no Nordeste do Brasil. Lesão renal aguda é um evento incomum
no quadro clínico inicial, surgindo mais frequentemente como consequência do tratamento. Relato de caso: Homem, 22 anos,
com história de 5 meses de febre, empachamento e perda de 20% do peso, foi admitido com diminuição do débito urinário e
piora do estado geral há uma semana. Ao exame físico apresentava taquipneia, hepatoesplenomegalia importante, edema e
petéquias em membros inferiores. Exames laboratoriais indicavam pancitopenia (Hb 6,3 g/dl, 400 neutrófilos, 13 mil
plaquetas), inversão da relação albumina/globulinas, complemento consumido, HIV negativo, elevação de escórias
nitrogenadas (Ur 127 mg/dl e Cr 5,0 mg/dl), sumário de urina com cilindros granulosos e hematúria, além de proteinúria 664
mg/24h. Iniciada antibioticoterapia para neutropenia febril e hemodiálise de urgência por uremia e anúria. Na investigação
apresentou rK39
e PCR para leishmaniose positivos e hemoculturas negativas. Iniciada anfotericina B lipossomal, com melhora do estado
geral, porém permaneceu anúrico e plaquetopênico, impedindo a realização de biópsia renal. No D7 de anfotericina, devido a
dissociação entre melhora clínica e má evolução renal e hematológica, optado por pulsoterapia com metilprednisolona. No D3
de pulso, o paciente apresentou diurese, saindo de hemodiálise após três semanas. Manteve prednisona por 3 meses e no

seguimento de 6 meses apresentava regressão da hepatoesplenomegalia, hematimetria normal e normalização da função
renal. Discussão: Acometimento renal na leishmaniose visceral é leve e transitório manifestando-se por proteinúria e
hematúria discretas, sendo raros os casos de disfunção renal dialítica. Glomerulonefrite proliferativa e principalmente nefrite
intersticial são os achados mais frequentes. O tratamento desses casos não está uniformizado, mas frente ao consumo de
complemento e a não melhora renal com antiparasitário, a possibilidade de componente imunomediado levou a indicação de
pulsoterapia. A recuperação completa da função renal após ter havido necessidade de hemodiálise nos faz acreditar quea
corticoterapia foi fator decisivo no tratamento. Conclusão: Nos casos de lesão renal aguda dialítica, refratária ao tratamento
antiparasitário e com evidências de componente imunomediado, corticoterapia deve ser considerada.
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Resumo
O nordeste brasileiro é a região com maior número de notificações para Leishmaniose Visceral (LV) e a segunda com maior
número de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), destacando o estado do Maranhão que ocupa o 1ª lugar no
ranking com maior concentração de casos da doença. No município de Parnarama, localizado na mesorregião leste do
estado, são constatados programas profiláticos em desenvolvimento para o controle e prevenção dessa doença. Assim o
objetivo desse estudo foi realizar um levantamento epidemiológico acerca de casos de LV e LTA humana na região de
Parnarama/MA, entre o período de 2007 a 2015. Para tal utilizou-se dados secundários provenientes no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponíveis no site do DATASUS, compreendendo o período entre 2007 a
2015. Os dados notificados para LV e LTA foram agrupados por área de residência, rural e urbana, e a população residente
nessas áreas foi extraída do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para o período estudado foi registrado 104
casos de Leishmaniose, 48 de LV e 56 de LTA, com predominância de LV na zona urbana, com 39 notificações, e LTA na zona
rural, com 43 notificações. Parnarama apresenta a maioria da população residente em áreas rurais, com 21.056 moradores
(61%), e 13.530 moradores (39%) de áreas urbanas. O principal vetor de LV, Lutzomyia longipalpis, é adaptado à zona
urbana, e esse fato é notado na predominância da LV nessas áreas, enquanto que a LTA apresenta maior prevalência na
zona rural. Visto a maior porcentagem de moradores na área rural nota-se um sério problema de saúde pública, uma vez que
há risco de transmissão para a população. Associado há o fato de o município ser um grande produtor pecuário,
apresentando um grande número de animais que são fontes alimentares dos vetores e importantes para a manutenção da
doença no ambiente silvestre. Conclui-se que o município de Parnarama apresenta características de endemicidade para a
leishmaniose, e que programas profiláticos são necessários para a efetiva redução do risco de transmissão da enfermidade
para a população.
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Resumo
Os flebotomíneos são um grupo zoológico distribuído por quase todas as regiões faunísticas do mundo, sendo considerados
insetos de importância epidemiológica por apresentar espécies vetoras de Leishmania sp. Com o intuito de analisar as
espécies de flebotomíneos presentes no município de Picos, Piauí, área de transmissão de leishmanioses, realizou-se um
levantamento prévio junto a Secretaria Municipal de Saúde quanto aos bairros de notificação de leishmanioses de 2014 à
2015, conforme o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN/Net/MS). Foram notificados 6 casos de
leishmaniose visceral (LV) humana, sendo três casos localizados na área urbana e 3 casos na área rural do município.
Armadilhas luminosas tipo HP (Hoover Pugedo) foram instaladas no ambiente intradomiciliar e peridomiciliar das residências
de casos notificados e residências vizinhas, mediante consentimento do proprietário para a realização das coletas. Os
espécimes coletados foram clarificados e montados entre lâmina e lamínula em líquido de Berlese, para posterior identificação

taxonômica, conforme Young e Duncan (1994). De um total de 193 espécimes capturados, sendo 86,6% (n=167) Lutzomyia
longipalpis e 13,4% Lutzomyia sp. (n=26). Adicionalmente, 25,4% (n= 49) são fêmeas e 74,6% (n= 144) machos, sendo
49,2% (n=95) distribuídos no peridomicílio e 50,8% (n=98) no intradomicílio. A ocorrência de L. longipalpis tanto no
intradomicílio quanto no peridomicílio, corrobora com os dados de notificação de casos de LV no semiárido piauiense,
fazendo-se necessário ações conjuntivas com vistas ao controle vetorial no município.
Agência de Fomento: CNPq e UFPI
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV), causa importante de mortalidade, pode mimetizar ou levar a distúrbios hematológicos, tais como
a linfohistiocitose hemofagocítica (HLH). Por apresentarem quadro semelhante de febre, organomegalia e citopenias, as
manifestações clínicas de HLH e LV se sobrepõem e o diagnóstico dessas entidades em áreas endêmicas é desafiador. Este
estudo relata o caso de paciente com diagnóstico de HLH secundária a LV que recebeu tratamento simultâneo para ambas.
Paciente 21 anos, masculino, admitido com quadro progressivo de perda ponderal, febre, hematêmese e dor abdominal em
hipocôndrio e flanco esquerdos há 6 meses. Ao exame, evidenciou-se hepatoesplenomegalia, petéquias disseminadas e
sangramento. Exames evidenciaram pancitopenia grave (Hb 6,2mg/dL, leucócitos 700/ul e plaquetas 18.000/ul), aumento de
Ferritina (7352ng/ml), hipertrigliceridemia (314mg/dL) e sorologia para Leishmaniose IgG 1/640. Sorologias virais negativas.
Apresentou instabilidade hemodinâmica e necessidade de cuidados intensivos. Diante dos critérios clínicos e laboratoriais, foi
diagnosticado HLH secundária à LV. Iniciou-se simultaneamente Anfotericina Lipossomal (AmB-L) 3mg/kg/dia, dexametasona
20mg/dia e Etoposídeo 300mg, conforme protocolo HLH 2004. Por piora clínico-laboratorial foram realizadas IVIG 1g/kg/dia
por 2 dias, hemotransfusões e suspenso Etoposídeo. No 15°dia de tratamento, realizou KAtex 3+/3+ e optou-se por retratar
LV com AmB-L 4mg/kg/dia por 5 dias, mais 5 dias de manutenção. Mielograma realizado no 21°dia confirmou histiócitos em
atividade fagocítica, sem evidência de parasitos. Recebeu alta da UTI após término do tratamento para HLH com KAtex de
controle negativo. Alta hospitalar após 1 mês em boas condições clínicas. O diagnóstico de HLH secundário à LV requer alto
índice de suspeição, sendo condição rara e potencialmente fatal. Nestes casos, a imunossupressão intensa pode ter
consequências fatais. O tratamento com AmB-L garante uma remissão durável e a terapia intensificada deve ser considerada
em pacientes imunossuprimidos. Associar IVIG mostra benefícios no controle da inflamação e resposta precoce ao
tratamento. Uma vez estabelecido o diagnóstico de HLH e instituído o tratamento da doença de base, a terapia adjuvante
torna-se na maioria desnecessária. A abordagem agressiva, porém, é justificada e deve ser iniciada antes de diagnósticos
finais.
Palavras-chaves: Anfotericina B lipossomal; Leishmaniose visceral; Linfohistiocitose hemofagocítica
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Linfoma de Hodgkin mimetizando clinica e laboratorialmente leishmaniose visceral
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Resumo
A leishmaniose visceral é uma doença infecciosa sistêmica, causada pelos Leishmania chagasi (mais comum em nosso meio) e L.
donovani, cujo quadro clínico - febre de início gradual, pancitopenia, hepatoesplenomegalia e perda de peso - faz diagnóstico diferencial
com doenças linfoproliferativas, dentre outras patologias. O diagnóstico definitivo depende da demonstração do parasita no esfregaço ou
em cultura de tecidos (usualmente MO ou baço). Teste diagnósticos não invasivos sorológicos e moleculares apresentam valores
preditivos variáveis dependendo do estado imunológico do paciente, metodologia empregada e experiência do laboratório. Descrevemos
o caso, após consentimento livre e esclarecido, de uma paciente acompanhada no Hospital das Clínicas de Pernambuco, por meio de
revisão de prontuário e coleta de sangue para estudos laboratoriais. J.C.S.S., feminina, branca, previamente hígida, apresentando febre

intermitente há 1 ano e hepatoesplenomegalia de grande monta e palidez nos 3 meses anteriores à admissão. Tratada em serviços de
pronto-atendimento com antibioticoterapia empírica e reposição de ferro (apresentava anemia microcítica e hipocrômica) sem melhora.
Relatava doença recente não especificada em cachorro de estimação como histórico epidemiológico. Internada para investigação, tendo
realizado mielograma: sem parasitas e sem outras alterações, além de PCR “in-house” (Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/Fiocruz)
e KAtex (Kalon Biological, UK) para Leishmaniose, cujos resultados vieram positivos. Teste rápido anti-HIV e carga viral negativos.
Iniciado, portanto, tratamento para Calazar com Anfotericina B complexo lipídico 4 mg/kg/dia durante 10 dias, apesar disso, não houve
regressão da febre, nem da hepatoesplenomegalia. Evoluiu com disfunção hepática (BT = 17 / BD = 10, INR = 2,15) e piora progressiva
de estado clínico. Realizada, então, Tomografia de Abdômen com achado de múltiplas linfonodomegalias abdominais e retroperitoneais
a maior medindo 3,8 x 4,1 cm. Procedida biópsia hepática e de medula óssea com diagnóstico de Linfoma de Hodgkin Pleomórfico
agressivo sem evidência de parasitas. Conclusões: Doenças linfoproliferativas podem se apresentar de forma semelhante ao
Calazar. Testes diagnósticos não-invasivos para Leishmaniose apesar de apresentarem, de forma geral, boa sensibilidade e
especificidade não são perfeitos e podem gerar resultados falsos-positivos como evidenciado no presente caso.
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Resumo

As leishmanioses são doenças com elevado impacto na saúde pública mundial e que apresentam
sérias limitações na quimioterapia atual, tais como: número limitado de fármacos com baixa eficácia,
toxicidade elevada e crescente resistência parasitária. Estudos realizados previamente evidenciaram a
expressiva atividade antileishmanial do derivado 4-hidrazinoquinolina, denominado AMQ-j e seu
mecanismo de ação está associado a disfunção mitocondrial e indução de morte por apoptose-like em
Leishmania amazonensis. Numa continuidade dos estudos com esta molécula, o objetivo do presente
trabalho foi complementar os estudos acerca do modo de ação do AMQ-j bem como avaliar sua
eficácia in vivo. As alterações ultraestruturais e bioquímicas desencadeadas pelo composto foram
avaliadas mediante análises por microscopia eletrônica de transmissão (MET) e fluorimetria utilizando
os marcadores fluorescentes “Nile Red” e monodansilcadaverina (MDC). A eficácia terapêutica do
composto AMQ-j foi avaliada em modelo murino de infecção com Leishmania amazonensis
transfectada com GFP, utilizando anfotericina B como fármaco de referência. As modificações na
ultraestrutura das formas promastigotas de L. amazonensis tratadas com AMQ-j evidenciadas por
MET foram caracterizadas por inchaço mitocondrial, acúmulo de corpúsculos lipídicos (CLs) e
desorganização da cromatina. Além da indução de processos relacionados a autofagia, tais como
formação de vacúolos autofágicos e de corpos multivesiculares dentro de vacúolos. Análises por
fluorimetria utilizando os marcadores fluorescentes Nile Red e MDC confirmaram o acúmulo de CLs e
vacúolos autofágicos, respectivamente. Os resultados in vivo demonstraram a eficácia do tratamento
com 100 µg/kg do AMQ-j pela via intralesional com expressiva redução da carga parasitária na orelha
de cerca de 80% após quantificação por diferentes técnicas (“Limiting dilution assay” - LDA e
fluorimetria). Além disto, o composto inibiu significativamente o tamanho da lesão em torno de 56%.
Não foi observado alteração dos marcadores sorológicos de toxicidade hepática e renal após
tratamento com AMQ-j. O drástico efeito do composto sob múltiplos alvos do parasito somado a sua
eficácia in vivo aponta para estimulam a continuidade dos estudos com a molécula no intuito de
melhor estabelecer o seu efeito antileishmanial.
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Resumo

Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV) é a forma mais grave da infecção por Leishmania spp., um
parasita intracelular encontrado em diversas regiões do território nacional. As manifestações clínicas
podem variar de acordo com o estado físico do paciente e a sua resposta imune. Os métodos
diagnósticos são cruciais para a confirmação da patologia principalmente quando existem dificuldades
no diagnóstico diferencial e em áreas de introdução recente da doença ou com baixa prevalência da
mesma. Os métodos diagnósticos são variados, indo desde a detecção de anticorpos contra a
Leishmania spp. no soro até a cultura de aspirado de medula óssea do paciente para cultivo dos
parasitos, passando pelo exame microscópico direto do aspirado e análises moleculares em diferentes
espécimes clínicos. Objetivo: Esse projeto busca avaliar as metodologias de diagnóstico de
Leishmaniose Visceral utilizadas no Laboratório de Pesquisa Clínica e Vigilância em Leishmaniose –
LaPClinVigiLeish nos anos de 2008 até março de 2018 e comparar qual técnica demonstrou ter mais
eficiência diagnóstica. Desenho de estudo: estudo transversal de avaliação de metodologia
laboratorial para LV utilizando o banco de dados do LaPClinVigiLeish no período de 2008 a março de
2018. Métodos: Foram registradas em um banco de dados os resultados de 128 amostras de
pacientes com suspeita de LV examinadas por metodologias diagnósticas diversificadas, tendo sido
encontradas 90 amostras positivas. Resultados parciais: 22 amostras foram positivas para o exame
direto, 19 foram positivas para a cultura e 49 positivas para a sorologia, perfazendo prevalência de
70,3% de LV entre as amostras analisadas. A prevalência da doença por cada técnica estudada foi de:
17,2% para o exame direto, 14,8 % para a cultura e 38,2 % para a sorologia. Considerando as
amostras positivas por qualquer das metodologias, as sensibilidades diagnósticas foram: exame
direto: 24,4%; cultura: 21,1%; sorologia: 54,4 %. Resultados esperados: Aguardamos que o presente
projeto possa avaliar a eficiência que as técnicas apresentaram ao longo dos anos e avaliar os
resultados das diferentes metodologias em amostras do mesmo paciente, bem como comparar os
resultados com os desfechos clínicos dos pacientes estudados
Apoio Financeiro: FIOCRUZ/ Instituto Nacional de Infectologia
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Resumo

A leishmaniose visceral é uma zoonose negligenciada de importância global. Nas Américas é causada
por protozoários da espécie Leishmania infantum, e transmitida por meio da picada de flebotomíneos
da espécie Lutzomyia longipalpis. O cão é o principal hospedeiro no meio urbano, tornando-se
importante a realização de estudos para avaliar sua capacidade de transmissão ao vetor. A única
técnica utilizada na avaliação da transmissibilidade é o xenodiagnóstico, que é muito laborioso, tem
custo elevado e baixa sensibilidade. A microbiópsia de pele (MB) pode ser uma alternativa mais rápida

e simples para sua substituição, uma vez que coleta tecido cutâneo e sanguíneo como ocorre na
picada de flebotomíneos. O estudo objetivou avaliar a utilização da MB como alternativa para o
xenodiagnóstico na avaliação da transmissibilidade de cães naturalmente infectados por L. infantum.
Foram realizados xenodiagnósticos e MBs no focinho, abdômen e face interna da orelha esquerda de
15 cães assintomáticos e 20 sintomáticos infectados por L. infantume classificados quanto ao escore
clínico. Os flebotomíneos utilizados no xenodiagnóstico foram mantidos no insetário e dissecados em
dois momentos, no 2° ou 3° dia e entre o 8° e 10° dia, com observação direta sob microscopia óptica
(40x) dos intestinos médios na busca por formas promastigotas de L. infantum. As amostras de pele
obtidas nas MBs tiveram o seu DNA extraído e foi realizada qPCR buscando o kDNA do parasita. As
positividades dos testes foram comparadas utilizando o teste exato de Fisher e o índice kappa. A
carga parasitária obtida nas MBs positivas dos dois grupos de animais foi correlacionada pelo teste de
Kruskal-Wallis. Diferentemente da MB, não houve diferença estatística entre a positividade no
xenodiagnóstico dentre as classificações clínicas, embora somente cães sintomáticos, três tenham
apresentado pelo menos um dos xenodiagnósticos positivo. A MB detectou mais animais positivos em
comparação ao xenodiagnóstico (p<0,05). Apesar da maior sensibilidade encontrada na técnica de
MB, esta, se limita a detecção do kDNA de parasitas no primeiro momento. Por outro lado, o
xenodiagnóstico permite a avaliação de características como motilidade e proporção de promastigotas
metacíclicas em momentos mais tardios da infecção no vetor. Desta forma, concluímos que a MB
pode substituir o xenodiagnóstico na avaliação da ingesta do parasito que antecede a defecação do
flebotomíneo após o repasto sanguíneo.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral mantém-se no panorama epidemiológico nacional como um grave problema de saúde pública, com influência
marcante dos determinantes sociais na sua estrutura epidemiológica. Faz-se preciso analisar os dados nordestinos do impacto
hospitalar desta morbidade, haja vista, os dados socioeconômicos desta região que impactam diretamente nesta morbidade. Buscou-se
neste estudo compreender o perfil nordestino de internações por Leishmaniose Visceral no Sistema Único de Saúde. Trata-se de uma
pesquisa epidemiológica, descritiva, retrospectiva de série temporal, do tipo ecológico. A população foi composta pelos pacientes que
passaram por hospitalização cujo diagnóstico principal na Autorização de Internação Hospitalar (AIH) foi a Leishmaniose Visceral. Os
dados da pesquisa são secundários, classificados pela origem do paciente, cuja hospitalização tenha ocorrido entre 2010 e 2014, com
registro no Sistema de Informação Hospitalar do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), dispensando-se desta forma a submissão ao
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Ao longo da série temporal, constata-se uma oscilação no número de casos, que totalizaram 6.397
hospitalizações. A variação percentual evidenciou um aumento de 47,47% nos internamentos do período. Maranhão, Ceará e Bahia,
nesta ordem, foram os estados com mais hospitalizações no período, correspondendo a 26,9%, 24,3% e 17,2%, respectivamente, do
total. Dentro da série temporal, o principal caráter de atendimento foi a urgência, com 6.075 dos casos, com 5.671 dos internamentos
realizados no setor público. A taxa de mortalidade hospitalar variou no período entre 4,52 em 2010 para 4,42 em 2014, uma leve
redução numa série estável. Vê-se que a regularidade e estabilidade na série temporal abordada corrobora com o registro da literatura
de manutenção desta morbidade como um problema de saúde pública. Associa-se esta estabilidade dos casos à mudança na estrutura
epidemiológica com a urbanização dos casos que antes concentravam-se massivamente nas zonas rurais. Assim, a partir do traçado do
perfil de morbimortalidade da Leishmaniose Visceral, é possível organizar os serviços de saúde a repensar as atividades de prevenção
primária, secundária e terciária, bem como favorecer a alocação de recursos do sistema de saúde de forma a comportar o financiamento
destas hospitalizações. De posse das características expostas, os profissionais de saúde tornam-se ainda mais capacitados a atuarem
no manejo dos casos.
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Resumo

A Leishmaniose visceral, também conhecida como calazar, é uma doença tropical negligenciada. O
Brasil está entre os seis países do mundo que concentram mais de 90% dos casos. Esse trabalho
teve como objetivo analisar a tendência das taxas de mortalidade por Leishmaniose visceral nos
estados brasileiros e suas capitais entre 2001 e 2015. Os dados referentes aos óbitos foram obtidos
do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e os dados populacionais do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE). Foi utilizado o modelo de regressão segmentada (joinpoint
regression) para a análise da tendência, sendo classificada em crescente, decrescente e estacionária.
Calculou-se o percentual de variação anual (APC- Annual percent change) com intervalo de confiança
de 95%. Significância de 5%. Observou-se distribuição heterogênea da doença no Brasil, sendo o
Nordeste responsável pelo maior número de óbitos (n=2470/54,9%/ taxa de 0,31/100 mil hab.), sendo
643 (23,0%) no Maranhão. A taxa nacional apresentou três tendências, sendo a primeira de aumento
entre 2001 e 2010 (APC 5,34%), a segunda de redução entre 2010 e 2013 (APC -8,9%) e a terceira
de crescimento a partir de 2013 (APC 10,43%). A maior taxa média foi observada no estado do
Tocantins (1,44/100 mil hab./276 óbitos) e sua capital, Palmas (1,27/100 mil hab./35 óbitos). A
mortalidade reduziu no Norte, a partir de 2008 (APC -9,57%) e no Sudeste a partir de 2010 (APC
-9,93%). Embora, no Nordeste e Centro-Oeste, a tendência seja estacionária, observou-se aumento
da mortalidade nessas regiões ao longo da série temporal (1,20% e 2,15%, respectivamente). Na
região Sul do Brasil, apenas 24 óbitos foram registrados no período. A tendência foi estacionária para
a maioria das UFs e capitais, observando-se crescimento em Fortaleza (CE) e Natal (RN), com APC
de 6,8% e 27,5%, respectivamente. Quanto aos estados, Rio de Janeiro e Goiás apresentaram APC
de 3,0% e 3,6%, nessa ordem. A maior concentração no Nordeste pode ser resultado das condições
sociais, econômicas e ambientais. A disponibilidade, oferta e qualidade dos serviços de saúde podem
influenciar na mortalidade. O padrão estacionário na maioria dos estados e capitais juntamente com o
aumento da mortalidade em nível nacional a partir de 2013 sugerem problemas operacionais, visto
nada ou pouco mudou ao longo do século XXI. É necessário ainda debruçar-se sobre essas
localidades cujas taxas estão em ascensão a fim de entender as razões desse processo.
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Resumo

A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma importante doença sistêmica grave causada pelo parasita
intracelular Leishmania infatum. Após a infecção, o parasita se dissemina para diversos órgãos, entre
os quais o baço recebe destaque devido ao processo de persistência parasitária frequentemente
observado neste órgão. A resposta imunológica desenvolvida no baço é dependente da
compartimentalização da polpa branca esplênica (PBE). Em cães com LVC tem sido descrito a
desorganização da PBE, aumento da carga parasitária, imunossupressão e progressão da doença.
Assim, o objetivo deste estudo é avaliar as alterações na matriz extracelular esplênica levando em
consideração mudanças estruturais e celulares correlacionando com a carga parasitária e sinais
clínicos. Para tal, 41 cães foram agrupados de acordo com a organização da PBE como: 1Organizado a pouco desorganizado (OR-PD, n= 11); 2- Desorganização moderada a intensa (MD-ID,
n= 30). Foram coletados fragmentos esplênicos para a quantificação de carga parasitária através de
qPCR, para análise histopatológica e imunohistoquimica. Foram avaliadas as células CD3+, CD4+,
CD8+, CD21+, IFN-γ+, IL-10+, MMP-9, ADAM-10, assim como a expressão de laminina, colágeno e

fibronectina. A desorganização da PBE foi acompanhada pela redução da quantidade de folículos
linfoides/mm2 (p<0,0001). Os animais MD-ID mostraram sinais clínicos mais intensos (p = 0,021), alta
deposição de laminina (p= 0,045) e colágeno (p= 0,036), aumento da expressão de MMP-9 (p= 0,035),
redução das células T CD4+(p= 0,027) e menor expressão de NOS2 (p=0.03). Houve correlação entre
a expressão de NOS2 e TNF-α (p=0.01, r=0.437). Os dados sugerem que a desorganização esplênica
na LVC é causada por aumento na deposição de laminina e colágeno. Estas alterações nos
componentes da matriz extracelular e na expressão das metalopeptidases são acompanhadas de
redução das células T CD4+ e de menor ativação de macrófagos, consequentemente, maior carga
parasitária e doença mais grave. É possível que a desorganização da MEC afete a migração de
linfócitos T CD4+ para sua região de compartimentalização específica na PBE o que poderia estar
associado à falha no controle da carga parasitária, quadro de esplenomegalia e progressão da
doença.
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Resumo

Leishmaniose é uma doença parasitária com uma variedade de formas clínicas, variando entre a
visceral (mais letal) para a cutânea (mais prevalente). As terapias convencionais causam efeitos
colaterais e exigem hospitalização fato que diminui a adesão dos pacientes ao tratamento. Além disso,
casos de resistência do parasita e recidivas da doença tem sido descritos. Assim, é de suma
importância o desenvolvimento de novos tratamentos que sejam mais eficazes, não invasivos e que
apresentem menos efeitos colaterais. As chalconas são compostos, apolares, que apresentam um
grande espectro de atividade biológica incluindo capacidade leishmanicida. Nanoemulsões são
sistemas de liberação que aumentam o poder de penetração de compostos através da pele, assim, a
incorporação de chalconas em nanoemulsões parece ser uma boa alternativa para o desenvolvimento
de uma formulação tópica. O objetivo deste trabalho é desenvolver e caracterizar nanoemulsões
contendo o composto, trans-chalcona, visando aplicação cutânea para tratamento de leishmaniose
cutânea. Foram desenvolvidas nanoemulsões pelo método de emulsificação espontânea alterando
concentrações de surfactante (Lecitina de soja 0,1; 0,2; and 0,4% p/p), co-surfactante (Poloxamer
0,10,2; and 0,4% p/p) e na presença ou ausência de glicerol 0,4%. Os seguintes parâmetros foram
avaliados: Tamanho, Grau de polidispersão, Potencial Zeta, Morfologia e Eficiência de encapsulação.
Os ensaios leishmanicidas foram realizados em cepas de Leishmania amazonensis. A dispersão
coloidal exibiu média de tamanho de partícula de 200nm, distribuída de maneira monodispersa com
grau de polidispersão inferior 0,3 e potencial zeta inferior a -30mV. A formulação apresentou teor de
0,96mg.ml¹ de chalcona e 99,9% de eficiência de encapsulação. A citotoxicidade in vitro contra a
forma parasitária de L. amazonensis apresentou IC50 de 24,42 (±6,76) ug.ml-1 para a forma livre
enquanto que a nanoemulsão de trans-chalcona apresentou 14,08(±1,23) ug.ml-1. Os resultados
sugerem que o composto foi incorporado com sucesso pelo método, e a formulação apresentou boas
características de estabilidade. Além disso, a nanoemulsão trans-chalcona foi mais efetiva que o
composto livre na inibição do parasita. Em conclusão nanoemulsões contendo trans-chalcona podem
ser considerados uma estratégia promissora como agente leishmanicida.
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Resumo
Leishamaniasis is one of the most important endemic diseases in public health in the world. A comprehensive understanding of
the immune and genetic events that occur during in leishmaniasis is very important for designing immunotherapy strategies
and developing effective vaccines. We investigated the possible relationship between the subtilisin expression and the sterol
pathway in L. amazonensis. We induced resistance to simvastatin in L.ama which was used like a study tool. We evaluated the
possible accumulation of subtilisin transcripts in parasites resistant to simvastatin, since this enzyme is a crucial component in
the regulation of these pathways in mammals, even considering that the gene regulation in Leishmania is post-transcriptional
and that the SREBP protein, which is processed by subtilisin in mammals, was not found in Leishmania. Our results showed
that the resistant strain have reprogramming its sterol metabolism, through the gas chromatography mass spectrometry, in the
resistant strain presented great differences compared WT and SimRes. In addition, it has been observed that there is an
accumulation of subtilisin transcripts in the resistant strain, suggesting that this enzyme may play an important role
in Leishmaniaspecies in the regulation of sterol biosynthesis. We analyzed leishmanicidal activity against serine protease
inhibitors general and specifical to subtilisin using TPCK and PF, suggesting the relationship between subtilisin and the
biosynthesis pathway of sterols. We determined the IC50 of PF(55,45±1,04 μM) WT, however, it was not yet possible to
determine in SimRes. In addition, we tested these inhibitors by acting on macrophages infected with amastigotes at different
times and for all of us we observed inhibitors have leishmanicidal potential under these conditions. We also aimed the
treatment of mouse model, using the PF in an intralesional treatment and intend to evaluate the impact of immune response
after treatment.Our study suggests a possible associated regulation of sterols and subtilisin in Leishmania sp
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Resumo
Introdução: O município de Pains é considerado um dos maiores na extração de calcário do país, atividade que geralmente
resulta em impacto ambiental, o que pode acarretar na transmissão de doenças para população, tais como as leishmanioses.
Estudos realizados no município sobre a fauna de flebotomíneos demonstraram abundância de espécies incriminadas na
transmissão das leishmanioses, detecção de DNA de Leishmania em alguns exemplares capturados e uma incidência de 8%
da leishmaniose visceral canina. Objetivo: Assim, o objetivo deste estudo foi determinar o nível de conhecimento da
população painence e o risco de exposição ao ciclo de transmissão das leishmanioses. Metodologia: Foi calculada uma
amostra da população de forma probabilística, do tipo estratificada proporcional, segundo sexo e idade. Posteriormente foi
utilizado um questionário adaptado e validado para a região. Resultados e discussão: Foram entrevistados 396 indivíduos. A
maioria dos entrevistados era do sexo feminino (52,8%), composta de adultos com mais de 40 anos (51,3%) e com
escolaridade até o ensino médio (68,10%). A renda média foi entre um e três salários mínimos (40,3%). Os resultados
mostram que apenas 3,6% dos respondentes sabem como a leishmaniose é transmitida e 11,4% reconhecem o vetor. Além
disso, 174 (44%) indivíduos não sabem como fazer para controlar a enfermidade e desconhecem as preconizações do
Ministério da Saúde. A análise bruta e ajustada da associação entre o conhecimento das leishmanioses e as características
da população demonstra que as mulheres apresentam chance maior (1,68 vezes) de conhecer a doença, quando comparadas
com os homens. E os indivíduos mais instruídos possuem uma chance aproximadamente duas vezes maior de conhecer
sobre as leishmanioses quando comparados com os menos instruídos. As análises bruta e ajustada da associação entre os
fatores de risco peridomiciliares e as características da população demonstraram que os indivíduos idosos possuem mais
chance (47%) de se protegerem contra as leishmanioses. Conclusão: Os dados apontam que as lacunas conceituais são
evidentes, pois os entrevistados demonstraram dúvidas no ciclo da enfermidade, como prevenir, controlar e, além disso, todos
os respondentes possuem pelo menos quatro fatores de risco em suas residências. Isso confirma que há necessidade de
empoderamento da população a fim de efetivar as medidas preventivas e de controle preconizadas pelo Ministério da Saúde.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral (LV) é uma doença sistêmica crônica causada por protozoários do gênero Leishmania. No
Brasil, a LV inicialmente possuía caráter rural, mas recentemente vem se expandindo para o meio urbano, sendo mais frequente em
crianças menores de 10 anos. OBJETIVO: Analisar a tendência da incidência e a mortalidade por LV no Nordeste brasileiro entre 2007 e
2015. Desenho do Estudo: Ecológico de séries temporais. MÉTODO: Os dados são provenientes do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação e do Sistema de Informação de Mortalidade, colhidos no DATASUS por meio do TABNET. Foram analisados os
coeficientes de incidência e mortalidade por LV nos estados do Nordeste. Após o cálculo dos indicadores, aplicou-se regressão
segmentada (joinpoint regression). A tendência foi classificada em crescente, estacionária ou decrescente. Calculou-se o percentual de
variação anual (APC), IC 95%. Significância de 5%. RESULTADOS: De 2007 a 2015 houve um discreto aumento da incidência na região
nordeste (3,34 para 3,74 casos a cada 100.000/hab) e da mortalidade (0,18 para 0,29 óbitos a cada 100.000/hab) por LV, observa-se
uma maior taxa de incidência no sexo masculino. A taxa de incidência por LV na região nordeste não apresentou mudança significativa
ao longo do período estudado (APC=1,43; IC -2,0; 5,0; p= 0,4). Piauí apresentou duas tendências, sendo a primeira de redução, entre
2007-2010 (APC= -16,0; IC= -37,8;13,4; p= 0,8) e a segunda de aumento, 2011-2015 (APC= 8,9;IC= -4,8; 24,5; p= 0,8), enquanto
Pernambuco apresentou componente de acréscimo com relevância em tendência 2, de 2013 a 2015 (APC= 73,8; IC= 0,9 a 199,1; p<
0,01). No Ceará, ao longo do período analisado, observou-se componente de acréscimo (APC= 17,8; IC= 5,0 a 32,2; p< 0,01). Já em
relação a mortalidade por LV, houve relevante acréscimo no comportamento estatístico na região nordeste (APC= 6,42; IC= 2,3 a 10,7;
p< 0,01), e no estado do Ceará (APC= 20,47; IC= 7,9 a 34,5; p< 0,01). DISCUSSÃO: A discreta variação nos índices de notificação e
óbitos, ao longo dos anos dos estados da região nordeste, permite inferir a necessidade de medidas preventivas mais direcionadas para
melhoria desse quadro. CONCLUSÃO: A tendência de crescimento da incidência e mortalidade no estado do Ceará, entre 2007-2015, e
da incidência, em Pernambuco, a partir de 2013, mostraram que esses estados devem ser objeto de intervenção.

Palavras-chaves: Joinpoint, Leishmaniose Visceral, Nordeste

Novos métodos de tratamento da leishmaniose cutânea, onde estamos?

Autores

ALBÉRICO DE FREITAS CARVALHO 1, ANDRÉ LUIZ BELÉM NEGROMONTE DOS
SANTOS 1, CLAUDIA DE CARVALHO VITAL 2, ANA BEATRIZ ARAÚJO LEITE 1, DANILO
RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS 1,2, INGRID LILIANNE DE ALMEIDA ARAÚJO 2,
LUCAS SILVA COSTA GUERRA MORAES 1, MARIA GUERRA BARETTO DA COSTA 1,
MARINA DE SÁ GADELHA 1, PAULO SILVEIRA CARDOSO FERREIRA 1, RAYSSA
SANTANA DE FARIAS 1, ANGELA CRISTINA RAPELA MEDEIROS 1, MARIA EDILEUZA
FELINTO DE BRITO 3

Instituição 1 UPE - Universidade de Pernambuco (Av. Gov. Agamenon Magalhães - Santo Amaro,
Recife - PE, 50100-010), 2 FPS - Faculdade Pernambucana de Saúde (Av. Mal.
Mascarenhas de Morais, 4861 - Imbiribeira, Recife - PE, 51180-001), 3 FIOCRUZ - PE CPqAM Centro de Pesquisa Aggeu Magalhães (Av. Professor Moraes Rego, s/n – Cidade
Universitária – Recife/PE . CEP 50.740-465. )
Resumo
Considerada doença milenar, a leishmaniose cutânea, doença parasitaria transmitida por insetos fêmeas do gênero Phlebotomus, ainda
é um desafio terapêutico no século XXI. As drogas de escolha são os antimoniais pentavalentes, desde 1945, tanto para as formas
cutâneas quanto a visceral. No América Latina e África está disponível o antimoniato de n-metilglucamina e nos Estados Unidos e
Europa o estibogluconato de sódio. A taxa de cura varia de 60% a 90% a depender de características clínicos-epidemiológicas do
paciente e da espécie do parasito. Este trabalho visa verificar a existência de estudos com novos métodos terapêuticos para o
tratamento da leishmaniose cutânea. Foi realizado levantamento de dados nas bases Scielo, Lilacs e PubMed com os descritores
‘leishmaniasis’, ‘cutaneous” e ‘treatment,” e enquadradas na categoria ‘clinical trial’, nas línguas inglês, português e espanhol., com
intervalo de tempo de 5 anos. Foram excluídos estudos envolvendo as drogas que já são recomendadas pelas diretrizes do Ministério da
Saúde e da Organização Mundial de Saúde, como também os artigos referentes a relatos de caso. Foram encontrados 74 artigos no
total, cujo 8 artigos preenchiam os requisitos. Os métodos terapêuticos foram com termoterapia, N=98 pacientes, tempo de tratamento
por 12 semanas e taxa de sucesso terapêutico de 65%; Cloroquina oral, com N=43 pacientes, tempo de tratamento de 11 semanas e
taxa de cura 100%; Fluconazol em altas doses, N=27 pacientes e taxa de cura 22%; Pentoxifilina, N=82 pacientes e taxa de cura 45%;
Azitromicina, N=24 pacientes e taxa de cura 20%. Existem poucos estudos clínicos voltados ao desenvolvimento de novas drogas, mais

seguras e com menos efeitos colaterais. Poucos estudos mostraram-se promissores e com sucesso terapêutico da amostra selecionada,
sendo eles a termoterapia e a cloroquina. ataxa de sucesso terapêutico dos estudos foram semelhantes aos antimoniais pentavalentes,
e mostraram a incidência de menos efeitos colaterais comparativamente. Boa parte dos estudos também mostraram insucesso
terapêutico (fluconazol, pentoxifilina e azitromicina) e por isso foram descontinuados.
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Resumo

A infecção por L. (Viannia) braziliensis causa a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), com
tempo prolongado para a cicatrização das lesões. A forte resposta inflamatória desenvolvida pelo
hospedeiro é importante para controlar a carga parasitária e a infecção, no entanto, uma imunidade
desequilibrada pode cooperar com o dano tecidual observado. Os mecanismos subjacentes às
respostas patológicas associadas à LTA ainda precisam ser melhor compreendidos. Isso inclui a
regulação epigenética por RNAs não codificantes, incluindo os miRNAs. Uma classe de sequências
em torno de 22 nucleotídeos que atuam como reguladores pós-transcricionais de RNAs codificadores
de proteínas. Os miRNAs têm sido associados a doenças parasitárias, incluindo a leishmaniose.
Foram avaliados miRNAs reguladores de genes expressos em lesões de Leishmaniose Cutânea (LC),
comparando-se sua expressão em lesões de LC e pele normal obtida do mesmo indivíduo. Além
disso, avaliamos se a expressão dos miRNAs estaria correlacionada com parâmetros clínicos, como
falha terapêutica, tempo de cicatrização e tamanho da lesão. Foram obtidas duas biópsias de pele de
vinte e cinco pacientes com LC infectados por L. braziliensis. Para extração do RNA de pele utilizamos
o método do TRIzol. Na obtenção do DNA complementar (cDNA) utilizamos o kit comercial TaqMan®
Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit (Thermo Fisher). Os níveis de expressão de miRNAs em
biópsias cutâneas foram detectados por qRT-PCR usando ensaios TaqManÒ pré-desenhados
(Thermo Fisher). Os miRNAs miR-361-3p e miR-140-3p foram significativamente mais expressos nas
lesões de LC em comparação com as amostras de pele normal (p= 0,0001 e p<0,0001,
respectivamente). Em adição, o miR-361-3p foi correlacionado com ambos, falha terapêutica e maior
tempo de cura da doença (r= 0,6, p= 0,003 e r= 0,5, p= 0,007, respectivamente). Do mesmo modo,
análises complementares mostraram que o miR-361-3p é capaz de identificar com boa sensibilidade
(81,2%) e especificidade (100%) pacientes que tendem a falhar ao tratamento inicial com antimonial
pentavalente (Sbv). Por fim, uma análise de sobrevivência considerando “cura” como desfecho
mostrou que quanto maior a expressão do miR-361-3p, maior o tempo de cicatrização de LC. No
geral, nossos dados sugerem o grande potencial do miR-361-3p como um biomarcador prognóstico
em LC causado por L. braziliensis.
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Resumo

Introdução: O Fator de crescimento insulina-símile I (IGF-I) está presente em vários tecidos, inclusive
na pele, sendo provavelmente um dos primeiros fatores encontrados pela Leishmania nos focos
iniciais da infecção no hospedeiro. Estudos in vitro com IGF-I recombinante na infecção por L.
amazonensis e L. major demonstraram que esse fator tem efeito sobre a Leishmania induzindo sua
proliferação, com efeito na produção de óxido nítrico e arginase por macrófagos e da arginase do
parasito. Como há diferenças no comportamento das espécies de Leishmania e para comparar o
papel do IGF-I com os resultados anteriores com cepas cutâneas, o objetivo desse estudo foi avaliar a
influência do IGF-I no parasitismo em macrófagos derivados de medula óssea de camundongos
BALB/c infectados por Leishmania (L.) infantum. Métodos: Macrófagos derivados de medula óssea de
camundongo BALB/c (5x105 células) foram infectados com promastigotas de L. (L.) infantum na fase
estacionária (10 parasitos/célula) e tratados com 50ng/ml e 100ng/ml de IGF-I recombinante (rIGF-I)
por 24 e 48 horas. O parasitismo foi avaliado por microscopia óptica e o óxido nítrico foi avaliado pelo
método de Griess. Resultados: Analisando o parasitismo, observamos 75 parasitos/100 células
(mediana) em 24 horas no grupo controle sem estímulo, 71 parasitos nos grupos tratados com 50
ng/ml de rIGF-I e 49 parasitos nos grupos tratados com 100 ng/ml rIGF-I. Em 48 horas, observamos
no grupo controle 46 parasitos, enquanto nos grupos tratados com 50 ng/ml de rIGF-I foi observado
um aumento para 61 parasitos e nos grupos tratados com 100 ng/ml rIGF-I um aumento para 84
parasitos. Na avaliação da produção de óxido nítrico, observamos em 24h uma produção de 0,3 µM
no macrófago infectado, 0,64 µM sob estímulo com 50 ng/ml de rIGF-I e 0,54 µM com 100 ng/ml de
rIGF-I. Em 48h, foi observada uma produção de nitrito de 0,57 µM no macrófago infectado, 1,06 µM
sob estímulo com 50 ng/ml de rIGF-I e 1,48 µM com 100 ng/ml de rIGF-I. Conclusão: Na infecção in
vitro com L. infantum, o IGF-I favorece a proliferação do parasito mais tardiamente, sem correlação
com a produção de NO, diferente do observado com as cepas cutâneas de Leishmania.
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Resumo
Introdução: A Leishmaniose cutânea humana (LC) causada por Leishmania braziliensis caracteriza-se pelo aparecimento de
uma lesão, geralmente única, e por uma forte resposta inflamatória que está associada ao desenvolvimento da úlcera
leishmaniótica. Os monócitos/macrófagos são as principais células que albergam o parasito e também são responsáveis pela
sua destruição. A via de sinalização dos receptores Toll-like (TLR) é um dos primeiros sistemas de defesa contra patógenos e
leva à transcrição de mediadores inflamatórios como a produção de IL-1β e TNF durante a resposta imune inata. O uso de
drogas antagonistas de TLRs já tem sido avaliado em modelos pré-clínicos e clínicos de doenças inflamatórias. A nossa
hipótese é que o bloqueio desses receptores pode atenuar a forte resposta inflamatória observada nessa doença. Objetivos:
Avaliar o papel de antagonistas de TLR2 e TLR4 na modulação da forte resposta inflamatória observada na LC causada por
L.braziliensis. Métodos: Monócitos de pacientes com LC e de CS foram tratados com anticorpos bloqueadores de TLR2 e
TLR4 e infectados com L.braziliensis. A expressão da explosão respiratória foi analisada através da citometria de fluxo. A
avaliação da infecção dos monócitos foi determinada por microscopia óptica. Células da lesão também foram tratadas com
anticorpos bloqueadores de TLRs. A avaliação da produção de quimiocinas e citocinas foi avaliada através de citometria de
fluxo e da tecnica imunoenzimática (ELISA). Resultados: A expressão de TLR2 e TLR4 ex vivo e após infecção em
monócitos de pacientes com LC foi maior quando comparado com monócitos de CS. O bloqueio de TLR2 e TLR4 reduziu a
resposta oxidativa em células de pacientes com LC, mas não em células de CS. Após o bloqueio desses receptores o número
de células infectadas e do número de parasitas internalizados diminuiu nos monócitos de pacientes com LC. O bloqueio
simultâneo desses receptores também diminuiu a produção de IL1β e TNF por monócitos de pacientes com LC. Também foi
observada uma diminuição da produção de TNF por células das biópsias após bloqueio simultâneo dos receptores.
Conclusão: Os resultados desse estudo sugerem que os receptores TLR2 e TLR4 participam do processo de internalização
da Leishmania braziliensis e da forte resposta inflamatória responsável pelo desenvolvimento da úlcera leishmaniótica.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A leishmaniose visceral americana (LVA) é uma enfermidade zoonótica transmitida
por dípteros da subfamília Phlebotominae, cujo agente etiológico é o protozoário da espécie
Leishmania infantum. Na sua forma clássica, os pacientes cursam com febre, hetapoesplenomegalia,
perda de peso e distensão abdominal. A presença de icterícia, edema e insuficiência renal aguda
denotam gravidade. RELATO DO CASO: Paciente do sexo feminino, 21 anos, previamente hígida,
procedente de Boa Viagem-CE, apresentou-se ao Hospital São José de Doenças Infecciosas em maio
de 2018 com história de febre diária, icterícia, vômitos, distensão e dor abdominal há 1 mês. A
paciente havia sido encaminhada com hipótese de LVA com ultrassonografia evidenciando
hepatoesplenomegalia. Foram solicitados exames e, após achado de pancitopenia e sorologia k-39
positiva, foi solicitado internação. A sorologia para HIV foi negativa. Paciente evoluiu nos primeiros
dias sem febre, mas manteve icterícia, palidez, náuseas, empachamento e abdome distendido e
doloroso difusamente, principalmente em andar superior. A partir do 3º dia de internação evoluiu com
tosse seca, tontura, dispneia e vômitos. No 5º dia realizou aspirado de medula óssea que foi positivo
na pesquisa de leishmanias, sendo iniciado anfotericina b lipossomal. No 7º dia a paciente apresentou
desconforto respiratório e anemia importante necessitando de transfusão. Seguiu no 10º dia com
retorno da febre e quadro de pneumonia com insuficiência respiratória, com raio-x evidenciando
velamento em base esquerda e direita e ausculta pulmonar com crepitações bilaterais, sendo iniciado
piperacilina/tazobactam. Ao 11º dia a paciente evoluiu com piora da insuficiência respiratória, sendo
indicada intubação orotraqueal e início de meropenem e teicoplanina. Teve episódio de atividade
elétrica sem pulso sendo feitos 2 ciclos de reanimação cardiorrespiratória. Paciente ficou hipotensa a
despeito do uso de drogas vasoativas e evoluiu com sepse e insuficiência renal aguda. Devido à
instabilidade hemodinâmica não foi possível realizar hemodiálise e a paciente permaneceu em
sedoanalsegia com midazolan e fentanil, vindo a óbito no 15º quinto dia de internação. CONCLUSÃO:
A evolução atípica em paciente jovem imunocompetente demonstra a diversidade clínica através do
qual a LVA pode se apresentar, demonstrando importância do diagnóstico precoce e reconhecimento
de sinais de gravidade para evitar desfechos desfavoráveis.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença infecciosa sistêmica de evolução crônica, caracterizada por febre de longa duração,
hepatomegalia, esplenomegalia, dentre outras manifestações. O diagnóstico e tratamento tardio, bem como a ocorrência de casos em
crianças menores de 01 ano e adultos com mais de 50 anos são alguns fatores de risco para complicações e morte por LV. A Região de
Saúde de Feira de Santana - Bahia abrange 28 municípios, com uma população de 1.178.230 habitantes (IBGE, 2017). Este trabalho
tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico dos indivíduos notificados para LV que tiveram como evolução o óbito, no período
de 2007 a 2017, na Região de Saúde de Feira de Santana.Trata-se de estudo descritivo, de abordagem quantitativa. Os dados foram
coletados no banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAN Net. Utilizou-se o programa Microsoft Excel
2013 para processamento dos dados. No referido período foram notificados 406 casos de Leishmaniose Visceral, sendo que destes
foram confirmados 256 casos em residentes nos municípios da Região de Saúde de Feira de Santana, sendo que 13 (5%) evoluíram
para óbito por leishmaniose visceral. O número de óbitos foi maior entre indivíduos do sexo masculino (76%). Ocorreram 3 (23%) óbitos

em menores de 1 ano e 5 (38%) óbitos em pessoas com mais de 50 anos. O intervalo de tempo entre a data dos primeiros sintomas e o
diagnóstico variou de 11 a 353 dias. Em 3 (23%) casos, o óbito aconteceu antes do início do tratamento. O diagnóstico e tratamento
tardio podem ter contribuído para evolução fatal de 7 (53%) casos de Leishmaniose Visceral na referida Região, somado à ocorrência de
casos em crianças menores de 1 ano e adultos com mais de 50 anos, indicativos do potencial de gravidade e do consequente desfecho
dos casos. A realização de medidas integradas de controle da doença e de ações educativas na comunidade são fundamentais para
reduzir o risco de transmissão mediante controle da população de reservatórios e do agente transmissor. Faz-se necessário o
investimento em capacitação de profissionais de saúde, em todos os níveis de complexidade, visando diagnóstico de forma precisa e
tratamento o mais precocemente possível, com consequente redução da mortalidade por leishmaniose visceral.
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Resumo

A Leishmaniose visceral é uma zoonose parasitária causada por diferentes espécies de protozoários
do gênero Leishmania, e é considerada uma doença reemergente, negligenciada e listada como uma
das seis endemias tropicais prioritárias no programa de controle de doenças, de acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS). Casos humanos e caninos vêm crescendo em todo o Brasil,
principalmente em grandes metrópoles, porém há poucos estudos com distribuição e frequência de
casos em acometem os cães, principais reservatórios no ambiente urbano, sendo assim o objetivo do
presente trabalho é avaliar a frequência de cães positivos para Leishmaniose Visceral atendidos no
serviço ambulatorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco, provenientes do estado de
Pernambuco, principalmente região metropolitana de Recife. No período de março de 2013 a março
de 2018, foram atendidos 826 cães encaminhados e suspeitos com Leishmaniose Visceral. Os
animais foram submetidos a uma avaliação clínica e, posteriormente realizadas punção de medula
óssea, aspirados de linfonodos reativos e citologia esfoliativa de pele para o diagnóstico
parasitológico. Dentre os animais, 38,8% (321/826) foram positivos em pelo menos um material
biológico. Esse fato sugere que a leishmaniose visceral canina está presente no serviço ambulatorial
da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e por se tratar de uma zoonose é primordial a
realização de novos estudos, tantos inquéritos soroepidemiológicos, como distribuição vetorial, que
contribua no conhecimento da infecção canina, auxiliando na elaboração de medidas adequadas para
o controle da doença.
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Resumo
Os flebotomíneos possuem diversas espécies e muitas delas são potenciais vetores das leishmanioses, que vem se tornando
um importante problema de saúde pública, com altos índices de morbidade e mortalidade, prevalentes em países tropicais e
subtropicais sendo responsáveis por milhões de casos em todo o mundo. Este estudo objetivou conhecer as espécies de
flebotomíneos na região de Cavalcante, Goiás, em virtude de caso humano suspeito e casos caninos de leishmaniose visceral
(LV) notificado pela vigilância epidemiológica. As capturas foram realizadas em noites consecutivas com 52 armadilhas

luminosas tipo CDC, em 6 localidades rurais no período de 02-07/10/2017, instaladas do anoitecer (18 h) ao amanhecer (7 h),
no intradomicílio e ecótopos no peridomicílio. A triagem foi realizada logo após a retirada das armadilhas, e posterior
montagem e identificação das espécies na seção de entomologia do LACEN-GO. Foram capturados 2.463 exemplares
pertencentes a cinco espécies e três gêneros, a maioria (98,1%) representada por Lutzomyia longipalpis (1.795 machos, 622
fêmeas), seguida por Nyssomyia whitmani (25♂, 10♀), Evandromyia lenti (02♂, 02♀), Ev. termitophila (02♀), Ev. carmelinoi
(01♂, 05♀). L. longipalpis foi a espécie mais abundante capturada tanto no intradomicílio com 36% dos exemplares, como no
peridomicílio (64%), ocorrendo em quase todos os ecótopos amostrados, sendo mais frequente em galinheiro (40,0%) e
chiqueiro (13,7%). Seguida por N. whitmani com 0,3% no intra e 1,1% no peridomicílio, sendo 0,7% em galinheiro e 0,3% em
chiqueiro. A alta frequência e abundância de L. longipalpis, principal vetor de LV, é explicada por ser uma espécie de
conhecida antropofilia e capacidade de adaptação a ambientes domiciliares. Além disso, fatores como a criação e presença
de animais domésticos, frequentes nos domicílios da região, associado ao manejo inadequado de resíduos, resultam no
acúmulo de matéria orgânica, favorecendo a presença destes vetores. Este estudo revelou a presença das principais
espécies potenciais vetores das leishmanioses, e a predominância L. longipalpis sugere uma prevalente atuação na
epidemiologia da LV e risco de transmissão vetorial na região estudada.
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Resumo
Leishmaniose doença causada pelo protozoário Leishmania, transmitida por vetores do gênero Lutzomyia. É considerada uma doença
negligenciada ocorre em 90 países, sendo uma grave problema de saúde pública, é uma zoonose rural, urbana e periurbana com
diversas formas clíncas sendo a Leishmaniose Visceral Americana ( LVA) acometendo fígado, baço e medula óssea e Leishmaniose
Tegumentar Americana (LTA) acometendo pele e mucosa.O Estado do Maranhão é considerada área endêmica para LVA, sendo o
segundo em número de casos notificados em 2017 no Brasil, com taxa de letalidade de 7,8%. Este estudo objetiva-se conhecer os
casos de Leishmaniose ocorridos no município de Caxias, estado do Maranhão e a situação epidemiológica da doença. Foi realizado
um estudo descritivo retrospectivo, usando como fonte de pesquisa os dados do Sistema de Informação de Agravos de NotificaçãoSinan net do Ministério da Saúde ano de 2017. Foram notificados e confirmados 34 casos de Leishmaniose Visceral com três óbitos (em
maiores de 15 anos, 8,8%) com confirmação clínico-laboratorial e epidemiológico sendo 15 masculino e 19 feminino, o maior número de
casos foi em menores de cinco anos 17 casos e um caso de co-infecção HIV ( feminino, 40-59 anos que evoluiu para óbito), nas faixas
etárias o foram 20-39 ( 7), 40-59 ( 4), 60-64 ( 1), 70-79 ( 1). A zona de residência dos acometido foram 23 na área urbana e 10 área
rural, um não foi relatado. Foram notificados com confirmação clínico laboratorial e clínico epidemiológico cinco casos de Leishmaniose
Tegumentar, forma clínica cutânea, sendo todos do gênero masculino, com um caso na faixa etária de 5-9 anos e quatro casos de 20-65
anos. A ocorrência da Leishmaniose Visceral Americana ( LVA) E de Leishmaniose Tegumentar Americana ( LTA ) no município de
Caxias.mostra que a Leishmaniose pode apresentar características clínicas e epidemiológica diversas em cada área geográfica. Os
casos de LVA em menores de cinco anos mostra a vulnerabilidade destes para a doença e necessidade de diagnóstico e tratamento
precoce para evitar óbitos, faixas etárias de adultos e idosos vêm sendo acometidos e casos de co-infecção HIV com óbito, a zona de
residência dos acometidos com LVA são na maioria da zona urbana o que confirma o processo da urbanização da LVA. Quanto a LTA os
casos são poucos, acões de vigilância são necessárias e importante para subsidiar medidas de controle eficazes para reduzir e evitar
casos de Leishmaniose.

..
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Resumo
Fatores como desflorestamento, ocupações desordenadas da periferia das cidades e atividades de extrativismo, estão entre os fatores
de risco para adquirir a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), incluindo-se aí uma parcela significativa de crianças. O estudo
objetivou descrever os casos de LTA em crianças na faixa etária de 0 a 14 anos, registrados no estado do Amazonas, período 2011 a
2017. Registraram-se 1988 casos, distribuídos entre os 62 municípios do estado, maior número em Manaus, 610 casos (30,68%);
seguidos de Rio Preto da Eva, 365 casos (18,36%), Presidente Figueiredo, 266 casos (13,38%); Itacoatiara, 134 casos (6,74%); Lábrea
e Boca do Acre com 84 casos (4,22%) cada um; menor número em Boa Vista do Ramos, Fonte Boa e Japurá com 1 caso em cada
(0,05%), sem notificação nos municípios de Urucurituba, Uarini, Tonantins, São Paulo de Olivença e Santo Antônio de Içá. Em relação a
faixa etária, o maior número ficou na faixa de 10 a 14 anos e menor número em menores de 1 ano. Houve prevalência de casos no inicio
e final de cada ano. Na distribuição anual observou-se maior número de casos no ano 2012 com 380 casos (19%) e menor em 2016
com 127 casos (6%). Os dados apresentados demonstram a importância da ocorrência da LTA em crianças. Na distribuição por
município observa-se maior número de casos nos municípios que possuem ligação por estradas justificando dessa forma o trânsito
humano e ocupações ao longo das vicinais e periferia das cidades, principalmente a área da região metropolitana de Manaus, com duas
grandes estradas: AM-010 e BR-174, sendo os municípios de Lábrea e Boca do Acre, ao sul do estado, atravessados pela
transamazônica fazendo ponte com o estado de Rondônia. A distribuição dos casos guarda correspondência com o período de maior
pluviosidade do estado, respectivamente final e início de cada ano onde ocorre aumento da densidade populacional dos vetores, período
que corresponde ao as férias escolares, onde grande parte da população se desloca para as áreas rurais. A predominância de casos na
faixa etária de 0 a 4 anos reflete a ocorrência de vetores no peri e intra domicilio. A partir do período escolar essas crianças começam a
se deslocar de suas casas para as escolas caracterizando um novo grau de exposição, e também iniciam atividades extrativistas,
auxiliando seus pais no plantio, pesca e/ou coleta de produtos da floresta. O trabalho apresentado chama atenção para a importância da
ocorrência da doença nessa faixa etária na região.

Palavras-chaves: Leishmaniose, LTA em crianças, infectologia pediátrica

OCORRÊNCIA DOS CASOS DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA EM CRIANÇAS NO
PERÍODO DE 2011 A 2017 NO ESTADO AMAZONAS, BRASIL.

Autores

Guilherme Peres Ferreira 1, Gabriel Vinicius Pichek 1, Marcos Vinicius de Lima Jaime 1,
Carlos Matheus Thompson Rodrigues 1, Raquel Carvalho 1, Arineia Soares da Silva 2,5,
Jessica Vanina Ortiz 2,5, Roberta Abrahim Fioravanti 3, Giovanna Nicolino Cezarino 4,
Luciana Mendes dos Santos 2, Flávio Renan Paula da Costa 5, Melissa de Sousa Melo
Cavalcante 2, Maria José Gomes de Aguiar 2, Maria das Graças Vale Barbosa Guerra
5,6,2, Jorge Augusto de Oliveira Guerra 1,2,5,6

Instituição 1 FAMETRO - Faculdade Metropolitana de Manaus (Manaus,AM), 2 PPGMT - Programa
de Pós-Graduação em Medicina Tropical UEA/FMTHVD (Manaus,AM), 3 FTESM Fundação Técnico-Educacional Souza Marques (Rio de Janeiro), 4 FMUSP - Hospital das
Clínicas (São Paulo), 5 UEA - Universidade do Estado do Amazonas (Manaus,AM), 6
FMTHVD - Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (Manaus,AM), 7
UFAM - Universidade Federal do Amazonas (Manaus,AM)
Resumo
Fatores como desflorestamento, ocupações desordenadas da periferia das cidades e atividades de extrativismo, estão entre os fatores
de risco para adquirir a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), incluindo-se aí uma parcela significativa de crianças. O estudo
objetivou descrever os casos de LTA em crianças na faixa etária de 0 a 14 anos, registrados no estado do Amazonas, período 2011 a
2017. Registraram-se 1988 casos, distribuídos entre os 62 municípios do estado, maior número em Manaus, 610 casos (30,68%);
seguidos de Rio Preto da Eva, 365 casos (18,36%), Presidente Figueiredo, 266 casos (13,38%); Itacoatiara, 134 casos (6,74%); Lábrea
e Boca do Acre com 84 casos (4,22%) cada um; menor número em Boa Vista do Ramos, Fonte Boa e Japurá com 1 caso em cada
(0,05%), sem notificação nos municípios de Urucurituba, Uarini, Tonantins, São Paulo de Olivença e Santo Antônio de Içá. Em relação a
faixa etária, o maior número ficou na faixa de 10 a 14 anos e menor número em menores de 1 ano. Houve prevalência de casos no inicio
e final de cada ano. Na distribuição anual observou-se maior número de casos no ano 2012 com 380 casos (19%) e menor em 2016
com 127 casos (6%). Os dados apresentados demonstram a importância da ocorrência da LTA em crianças. Na distribuição por

município observa-se maior número de casos nos municípios que possuem ligação por estradas justificando dessa forma o trânsito
humano e ocupações ao longo das vicinais e periferia das cidades, principalmente a área da região metropolitana de Manaus, com duas
grandes estradas: AM-010 e BR-174, sendo os municípios de Lábrea e Boca do Acre, ao sul do estado, atravessados pela
transamazônica fazendo ponte com o estado de Rondônia. A distribuição dos casos guarda correspondência com o período de maior
pluviosidade do estado, respectivamente final e início de cada ano onde ocorre aumento da densidade populacional dos vetores, período
que corresponde ao as férias escolares, onde grande parte da população se desloca para as áreas rurais. A predominância de casos na
faixa etária de 0 a 4 anos reflete a ocorrência de vetores no peri e intra domicilio. A partir do período escolar essas crianças começam a
se deslocar de suas casas para as escolas caracterizando um novo grau de exposição, e também iniciam atividades extrativistas,
auxiliando seus pais no plantio, pesca e/ou coleta de produtos da floresta. O trabalho apresentado chama atenção para a importância da
ocorrência da doença nessa faixa etária na região.

Palavras-chaves: Leishmaniose, LTA em crianças, infectologia pediátrica, Amazônia
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Resumo

INTRODUÇÃO Na Bahia, a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) encontra-se dispersa, com
existência de focos em todas as regiões e presença em 202 dos 417 municípios. Os maiores
coeficientes médios de detecção por 100.000 habitantes, dos últimos três anos, foram observados nos
municípios da região Sul do estado. O programa estadual realiza vigilância e monitoramento das
unidades territoriais, identificadas como áreas de maior produção da doença. Diante desta situação
são centrados esforços no diagnostico oportuno e o tratamento adequado, além de estratégias de
controle flexíveis, distintas e adequadas a cada padrão de transmissão. OBJETIVO. O presente
estudo se propôs analisar resultados a partir do preenchimento de campos da investigação do agravo
no SINAN a fim de propor estratégias que possibilitem melhor gerenciamento dos insumos
terapêuticos disponíveis ao tratamento dos pacientes, garantindo ao prescritor insumo necessário e
adequado. DESENHO DO ESTUDO. A partir de dados secundários foram analisados indicadores do
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) existentes e inclusos outros, tais como, idade,
sexo, faixa etária, zona, forma clínica, tipo de entrada, droga inicial administrada, peso, gestante,
município e região de residência, dose prescrita e total de ampolas. Para esse estudo foi analisado
apenas pacientes que fizeram tratamento com Antimonial pentavalente, no período de 2007 a 2017
em residentes no estado da Bahia, sendo analisados no EpiInfo 7.2. RESULTADOS. Os dados
revelaram que no período citado 60% dos pacientes são sexo masculino, com mediana de 26 (0-101)
anos de idade e 57(1-120) kg de peso, 80% residindo na zona rural, apresentando 95% na forma
clínica cutânea, tendo evolução para cura em 95,7% dos casos, 149 gestantes tratadas. Quanto ao
tratamento, foram encontradas mediana de 60 (1-280) ampolas por paciente, 14,5 ml/dose/dia, para
mediana de 25 (1-4941) dias de tratamento e entre o diagnóstico e início de tratamento houve
mediana de 12 dias (0-3653). DISCUSSÃO. O tratamento com a droga analisada tiveram medianas de
ml/quilo/ampolas próximos ao preconizado pelo Ministério. A dificuldade de acesso ao diagnóstico, é
uma forte aliada a ocorrência de tratamentos mais alargados.CONCLUSÃO Necessário orientação
aos profissionais das contra indicações do uso de Antimoniato Meglumina no tratamento de gestantes.
Palavras-chaves: Leishmaniose Tegumentar, Antimoniato Meglumina, Tratamento, número de ampolas
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Resumo

INTRODUÇÃO:A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa grave atingindo populações menos favorecidas. O
diagnóstico clínico é complexo visto às diferentes manifestações clínicas que a doença apresenta, sendo comuns a outras
enfermidades. O esquema terapêutico envolve o uso de medicamentos com potencialidade tóxica, capazes de provocar
graves efeitos adversos, especialmente em um cenário caracterizado pela insuficiência de profissionais preparados e de
serviços organizados para a correta assistência e manejo da LV. Para efetivar as ações de prevenção e controle, é
imprescindível intervir onde a LV é endêmica. Apostar na organização e integração dos serviços de saúde, estruturando os
processos relacionados à prevenção e assistência aos casos torna esta estratégia relevante pelo cenário fragmentado da
leishmaniose visceral a nível local. METODOLOGIA:Ações estratégicas para organização e integração dos serviços de
saúde iniciaram em 2015 e permaneceram até o presente momento. Um grupo técnico formado por diversos profissionais
para realização das atividades entre eles, apoiador técnico da regional de saúde, agentes da Fundação Nacional de Saúde,
enfermeiros e médicos (Hospital Mestre Vitalino, Caruaru-PE). Os papéis de cada profissional foi discutido diante das
especificidades das ações e, posteriormente pactuados com os órgãos responsáveis. Reuniões com todos os envolvidos para
definição das estratégias e ações foram realizadas. Foram determinados fluxos de assistência ao paciente da rede municipal
e hospitalar de referência, pactuados com ambas as gestões, além de orientações sobre os encaminhamentos para a
referência, estabelecendo-se como rotina, o assessoramento técnico nas unidades de saúde dos municípios endêmicos,
capacitação sobre a doença, ações de campo de controle, encaminhamento de pacientes e diagnósticos e tratamento em
tempo oportuno. RESULTADOS:33 USFs foram assessoradas, sendo o município de Caruaru-PE com o maior número de
assessoramentos (=25 USF). Capacitações sobre Epidemiologia da leishmaniose visceral e manejo clínico de pacientes
também foram realizadas, além das investigações dos casos confirmados e óbitos, visando às orientações nas ações de
prevenção e controle. Organização do fluxo das medicações pela assistência farmacêutica foi ajustada para melhor
atendimento ao paciente. CONCLUSÃO:A estratégia contribuiu para superar a fragmentação das ações existentes e
estimular a intervenção e cooperação entre os serviços.
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Resumo
Introdução: Os métodos moleculares apresentam-se como importantes ferramentas para o diagnóstico da Leishmaniose Tegumentar
Americana (LTA) por sua alta acurácia, rapidez e confiabilidade. Esse estudo propôs o desenvolvimento e a avaliação de um ensaio de
qPCR SYBR GREEN kDNA para o diagnóstico das formas cutânea (LC) e mucosa (LM) de LTA. Desenho do estudo: O estudo foi do
tipo retrospectivo, fase II, utilizando amostras de DNA total extraído de fragmentos de biópsia de pele ou mucosa, com cálculo amostral
mínimo de 80 casos (LC e LM) e 80 não-casos de LTA. Material e métodos: A padronização do ensaio qPCR SYBR GREEN kDNA foi
realizada utilizando os iniciadores que amplificam um fragmento de 120pb. As melhores condições foram otimizadas a partir de testes
com diferentes concentrações dos reagentes utilizados. Também foram avaliados os parâmetros de sensibilidade e especificidade
analíticas, repetibilidade e reprodutibilidade. A acurácia diagnóstica do ensaio de qPCR foi realizada no Instituto René
Rachou/FIOCRUZ-MG. Resultados: O teste de sensibilidade analítica demonstrou amplificação até a diluição de 0,1fg e 1 parasito/mL
de sangue utilizando DNA de Leishmania amazonensis, L. braziliensis e L. guyannensis. Em relação à especificidade analítica, foi
verificada apenas a amplificação do DNA de Leishmania sp., com resultados negativos para Trypanosoma cruzi, Plasmodium falciparum,
P. vivax e Sporothrix sp. Os testes de repetibilidade e reprodutibilidade demonstraram 100% de concordância. Até o presente momento
foram realizados testes em 118 amostras de casos (92 de LC e 26 de LM) e 80 não casos de LTA (68 casos suspeitos de LC e 12 casos
suspeitos de LM, mas todos negativos para LTA). O ensaio de qPCR SYBR GREEN kDNA apresentou sensibilidade de 100% (IC
95%:96,9-100% ) e especificidade de 98,8% (IC 95%: 93,2-99,9%), com acurácia de 99,5% (IC95%: 97,2-99,9%). A análise por forma
clínica de LTA demonstrou os seguintes resultados para LC e LM, respectivamente: 100% (IC95%: 96,1-100%) e 100% (IC95%:86,8100%) de sensibilidade, e 98,5% (IC95%: 92,1-99,9%) e 100% (IC95%: 73,5-100%) de especificidade. Conclusão: O ensaio de qPCR
SYBR GREEN kDNA demonstrou alta acurácia apresentado-se como um diagnóstico sensível e específico para o esclarecimento dos
casos suspeitos de LTA.

Apoio: Ministério da Saúde; Instituto René Rachou/FIOCRUZ.
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Resumo

Apesar do primeiro caso autóctone de leishmaniose visceral (LV) humana ter sido registrado no estado
brasileiro de Mato Grosso em 1973, a transmissão urbana só se tornou frequente a partir de 1998
nessa área. Desde então, diversos estudos envolvendo casos humanos, fauna flebotomínica e
reservatórios já foram conduzidos em municípios mato-grossenses. No entanto, o caráter expansivo e
as constantes mudanças de padrão epidemiológico usualmente visualizadas na LV apontam para a
necessidade de uma avaliação atualizada da ocorrência da doença nessa região. Desse modo, o
presente estudo objetivou demonstrar o panorama espacial e temporal da LV humana no estado de
Mato Grosso entre os anos de 2001 e 2015. Trata-se de um estudo retrospectivo e ecológico que
incluiu todos os casos autóctones notificados nos municípios do estado no período de estudo. Foram
elaborados mapas temáticos demonstrando a evolução da incidência trienal da doença ajustada pelo
Estimador Bayesiano Empírico local por município. Além disso, foi empregada a estatística espacial
scan para identificar aglomerados espaciais e espaço-temporais de casos de LV na região. No período
avaliado, foram notificados 435 casos de LV humana no estado, sendo que em 2008 (N = 57) e 2009
(N = 58) houve picos de ocorrência seguido de declínio até 2015 (N = 21). A análise acumulada do
número absoluto de casos demonstrou que 40,4% (N = 57) dos municípios notificaram casos
autóctones de LV no período. No entanto, a extensa maioria (N = 49) registrou no máximo cinco
ocorrências, em uma média inferior a 0,5 casos/ano. Nesse sentido, o município de Rondonópolis
ganha destaque por concentrar 45,3% (N = 197) do total dos registros de LV do estado, seguido de
Poxoréo [9,7%; (N = 42)] e Cuiabá [6,2%; (N = 27)]. Entre 2001 e 2003, a doença esteve dispersa em
grande parte do território estadual. No entanto, nos triênios seguintes ela se concentrou na região
sudeste. De fato, o município de Rondonópolis representou um aglomerado espacial (risco relativo =
12,5; p < 0,0001) e espaço-temporal (risco relativo = 22,1; p < 0,0001) significativo para a doença. Tais
resultados podem representar úteis subsídios para que as autoridades de saúde pública atuem de
forma racional e direcionada na vigilância e controle da doença na área. Além disso, apontam para a
realização de futuros estudos que avaliem as ações de controle localmente adotadas.
Palavras-chaves: Brasil, Distribuição espacial, Epidemiologia, Leishmaniose visceral, Mato Grosso
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma parasitose causada por protozoários do gênero
Leishmania, sendo atualmente considerada um problema de saúde pública com ampla distribuição em
todo o território brasileiro. Suas manifestações clínicas podem variar de lesões cutâneas localizadas a
formas mucocutâneas mutilantes, a depender da espécie do parasito e da imunocompetência do
hospedeiro. O presente trabalho tem como objetivo reunir informações relevantes na literatura acerca
do papel dos linfócitos Th17 na LTA. Diante disso, realizou-se uma revisão sistemática com
abordagem quantitativa e qualitativa. A busca pelos artigos foi realizada nas bases de dados da
PUBMED e LILACS, de acordo com os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos
5 anos (2013-2018), divulgados nos idiomas português, inglês e espanhol. Procurou-se responder à
pergunta norteadora “Como os linfócitos Th17 estão envolvidos na cura e/ou progressão da
leishmaniose tegumentar americana?”, sendo os descritores utilizados para a busca: cutaneous
leishmaniasis and Th17 e seus respectivos em português e espanhol para abranger os 3 idiomas. Na
base de dados da PUBMED e LILACS foram encontrados respectivamente 27 e 3 artigos, todos
enquadrados no período de tempo estabelecido e condizentes com os idiomas escolhidos.
Finalmente, através da leitura do título, 19 artigos foram excluídos da PUBMED e 1 da LILACS. Assim,
atingindo-se a amostra final de 9 artigos para essa revisão. A análise dos artigos permitiu constatar
que o resultado da manifestação de Leishmania está criticamente associado a um equilíbrio
apropriado de subconjuntos de células T auxiliares. As células Th17 são responsáveis pela secreção
de IL-17, atuando principalmente no recrutamento e ativação de neutrófilos e na regulação de

citocinas pró e anti-inflamatórias. Em modelos experimentais, a progressão da lesão está relacionada
ao recrutamento de neutrófilos mediado pela IL-17. Isso é demonstrado em camundongos deficientes
em IL-17, uma vez que estes apresentaram diminuição da infiltração de neutrófilos e lesões menores
que os controles. Deste modo, os Th17 parecem estar intimamente relacionados com a progressão
das lesões cutâneas características da LTA. Contudo, os efeitos desse grupo de células ainda não
estão claros, já que ambas as respostas protetoras e promotoras da doença têm sido atribuídas à sua
influência.
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Resumo
Na leishmaniose visceral canina, a quantificação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+, em sangue periférico serve como parâmetro
para avaliação da resposta imunológica de cães submetidos a diferentes protocolos terapêuticos. Com base nisso, foram
avaliados esses fenótipos celulares, antes e 30 dias de tratamento, de três cães com LV, atendidos nos Hospital-Escola de
Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia. Foram realizados exames de patologia clínica, ultrassonografia e
quantificação de linfócitos T CD4+ e T CD8+. Os cães infectados foram tratados com associação de metronidazol e
cetoconazol, e como manutenção alopurinol, conforme a literatura. Caso 1: cão, macho, American Bully, 2 anos, apresentava
ulcerações de pele, alopecia, perda de peso, mucosas hipercoradas, febre, aumento de creatinina sérica, esplenomegalia,
porcentagem de células T CD4+ (8,32%) e CD8+ (1,71%) reduzida. Após o tratamento, o animal apresentou outras alterações
como onicogrifose, trombocitopenia, hiperproteinemia, hiperalbuminemia, e uma redução mais acentuada de células T CD4+
(0,63%) e CD8+ (0,16%). Caso 2: cadela, fêmea, Dachshund, 3 anos, apresentava descamação na pele, linfadenomegalia e
oftalmopatia, anemia, hiperproteinemia, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, esplenomegalia, e porcentagem de células T
CD4+ (7,96%) e CD8+ (4,24%) reduzida. Após o tratamento, o animal não apresentou mudanças no perfil clínico-laboratorial,
exceto, uma redução de células T CD4+ (2,04%) e CD8+ (1,1%). Caso 3: cadela, fêmea, Pug, 5 anos, apresentava
onicogrifose, linfadenomegalia e oftalmopatia, anemia, hiperproteinemina, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia,
esplenomegalia, e diminuição de células T CD4+ (4,41%) e CD8+ (2,84%). Após o tratamento, o animal não teve melhora dos
sinais clínicos e parâmetros laboratoriais. Entretanto, teve redução acentuada de células T CD4+ (0,23%) e CD8+ (0,23%). O
perfil imunológico revelou que antes do tratamento, os cães tinham redução média de 42,3% e 16,1% de células CD4+ e
CD8+, respectivamente, quando comparados ao valor de referência que é em média 56,3% de CD4+ e 21,55% de CD8+, dos
linfócitos totais. Após um mês de tratamento, os animais não alcançaram os valores médios de normalidade de CD4+ e CD8+
em sangue periférico, provavelmente, por ter sido quantificado em uma fase precoce pós-tratamento que ainda não reflete a
recuperação do sistema imune, e nesse momento, as células podem ser recrutadas para os órgãos linfoides afetados pela
infecção.
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Resumo
As leishmanioses são antropozoonoses de grande importância para a saúde pública com diferentes perfis no Brasil, apresentando ciclos
urbanos e silvestres, com a participação de diferentes espécies animais na cadeia epidemiológica de transmissão. A Leishmaniose
Visceral é considerada endêmica no país, onde se observa a maior quantidade de casos na região Nordeste, notadamente no município
da Ilha de Itamaracá-PE onde ainda se observa casos na população. Objetivou-se nesse estudo registrar a participação de animais
sinantrópicos e domésticos neste município, Estado de Pernambuco. Foi procedida a captura de 24 animais sinantrópicos, entre
marsupiais (Didelphis albentris; n=12) e roedores (Cerradomys subflavus, n=2; Rattus norvegicus, n=2; Rattus rattus, n=4; Oryzomys
nigripes, n=3 e Oryzomys fornesi, n=1) e animais domésticos (caninos, n=51 e felinos, n=7). Para tanto, foram realizadas coletas de
amostras de sangue e biópsia cutânea auricular nos animais sinantrópicos, e naqueles que apresentaram lesões cutâneas foram
procedidas coletas de raspado cutâneo para diagnóstico parasitológico. Nos cães foram coletadas amostras de sangue para diagnóstico
sorológico e molecular, além de aspirado de linfonodo e citologia esfoliativa da pele para diagnóstico parasitológico. Na população felina,
foi coletada citologia esfoliativa cutânea e aspirado de linfonodo para diagnóstico parasitológico, bem como sangue e swab conjuntival
para diagnóstico molecular. Como resultado,8,3% (2/24) da população de marsupiais e roedores apresentaram amplificação de 447
pares de bases, sugestivo do complexo L. donovani, entretanto, apenas 4,15% (1/24) apresentaram formas amastigotas de Leishmania
spp. no diagnóstico parasitológico pela citologia esfoliativa cutânea. Entre os cães,29,4% (15/51) foram sorologicamente positivos para
Leishmaniose Visceral, entretanto, no diagnóstico molecular e parasitológico, apenas 1,9% (1/51) apresentaram amplificação de DNA de
Leishmania spp.. Na população felina, apenas 14,28 (1/7) apresentaram fragmentos amplificados. O presente estudo demonstra a
participação de marsupiais, roedores, cães e gatos no ciclo peridomiciliar de transmissão da leishmaniose visceral.
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Resumo
Introdução: Na interação parasito-hospedeiro existem diferenças, dependentes da espécie de Leishmania envolvida, que
implicam na progressão da infecção e na indução da resposta imune. Na leishmaniose cutânea murina por L. major, a
resposta imune específica envolve células T CD4+ e as citocinas Th1 e Th2 relacionadas com resistência ou suscetibilidade.
Em camundongos BALB/c infectados com L. donovani a resistência e a suscetibilidade não seguem este modelo de
suscetibilidade dependente desse perfil de citocinas. Dessa maneira, o objetivo do estudo foi avaliar a participação das
citocinas Th1 e Th2 no parasitismo, na infecção de macrófagos de camundongo BALB/c por L. (L.) infantum. Métodos:
Macrófagos derivados de medula óssea de camundongo BALB/c (5x105 células) foram infectados com promastigotas de L.
(L.) infantum na fase estacionária (10 parasitos/célula) e tratados com IL-4 (2ng/ml), IL-13 (5ng/mL) e IFN-g (200U/mL) por 48
horas. O parasitismo foi avaliado por microscopia óptica e o óxido nítrico foi avaliado pelo método de Griess. Resultados: Na
avaliação do parasitismo, observamos uma diminuição no parasitismo de 92 parasitos por 100 células (mediana) para 48
quando as células foram tratadas com IFN-g. Sob estímulo de IL-4, o parasitismo aumentou para 118, enquanto o estímulo
com IL-13 ocasionou uma diminuição para 35 parasitos. Com IL-4 e IL-13 simultaneamente, foram observados 59 parasitos.
Avaliando a produção de óxido nítrico, observamos uma produção de 2,7 µM no macrófago infectado, 19,6 µM sob estímulo
com IFN-g, 6,5 µM com IL-4, 5,8 µM com IL-13 e 6,0 µM com IL-4 e IL-13. Conclusão: Na infecção in vitro de macrófagos de
camundongos BALB/c com L.infantum, a citocina IFN-g se comporta de forma semelhante ao clássico modelo da infecção
com L. major com diminuição do parasitismo associado a um aumento da produção de NO. No entanto, as citocinas IL-4 e IL13 apresentaram comportamento diferente das cepas cutâneas de Leishmania, onde se espera um aumento do parasitismo
correlacionado com uma diminuição da produção de NO, mas foi observado um aumento da produção de NO. Sob estímulo
de IL-13 a diminuição do parasitismo correlaciona com o nível diminuído de NO. Já sob estimulo de IL-4 o aumento do
parasitismo não apresenta correlação com o nível de NO que estava aumentado. Os dados sugerem um efeito distinto de
citocinas Th2 no modelo de L. infantum.
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Resumo
As Leishmanioses são parasitoses causadas por protozoários do gênero Leishmania e se encontram entre as principais endemias no
mundo. Ambas as formas clínicas da doença em humanos, leishmaniose visceral (LV) e leishmaniose tegumentar (LT), podem ser
diagnosticadas por métodos sorológicos, que são simples e baratos de serem executados. Entretanto, ainda existe a carência de
antígenos que forneçam uma boa “performance” na identificação de pacientes infectados e na diferenciação entre as formas clínicas.
Desse modo, foram testados 4 peptídeos (P1 a P4) e 3 proteínas recombinantes (PQ10, PQ20 e C9) para o diagnóstico de LV e LT por
meio de ELISA. Entre os peptídeos analisados, o P3 apresentou melhor desempenho para o diagnóstico das leishmanioses
independente da forma clínica, com AUC 0,8, S 71% e E 71%. Dentre as proteínas investigadas, a C9 apresentou o melhor resultado
para o diagnóstico de LT com S de 79,5%, E de 72% e AUC de 0,8. Para a detecção de LV, o melhor resultado foi obtido com a proteína
PQ10 com S de 85%, E de 64% e AUC 0,8. Esses resultados sugerem que os antígenos selecionados podem ser considerados
promissores para o diagnóstico das Leishmanioses humanas.
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Resumo

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é endêmica no estado do Espírito Santo e, após um surto
ocorrido no ano de 2017, o município de Ibatiba, localizado na zona rural, registrou 32 casos
autóctones, o que representa 22,2% de todos os casos notificados do Estado e um coeficiente de
incidência de 123,6/100.000 habitantes. O presente estudo objetiva traçar o perfil dos pacientes com
LTA e submetidos ao tratamento intralesional com antimoniato de meglumina, em Ibatiba. Trata-se de
estudo descritivo, retrospectivo, de levantamento documental e fotográfico, que analisou dados
secundários contidos na ficha de acompanhamento (sugerida pelo Instituto Nacional de Infectologia
Evandro Chagas/RJ), preenchida pela equipe do ambulatório no período de junho de 2017 a maio de
2018. Dos 44 casos registrados, o tratamento intralesional ocorreu em 16 pacientes (36,36%), dos
quais a maioria era do sexo masculino (68,75%), a média de idade foi de 55,1 anos (dp±15,37) e o
peso médio encontrado foi de 64,19 kg (dp±29,9). O tempo médio de evolução (entre o aparecimento
até o diagnóstico) das lesões foi de 3,28 meses (dp±2,1), a maioria apresentou lesão ulcerada
(81,25%) e não apresentou linfangite (93,8%), com diâmetro médio de 2,2 cm na maior extensão. As
localizações mais frequentes das lesões foram no braço, antebraço e perna (18,75%
simultaneamente), predomínio no dimídio esquerdo (68,75%), localizada posteriormente (43,75%) e
exame parasitológico direto positivo (87,5%). Os pacientes receberam o tratamento intralesional e
foram acompanhados até a cicatrização das lesões, sendo que até a presente data, 14 tiveram o
tratamento encerrados e 2 permanecem em tratamento. Foram utilizadas, no mínimo, 2 aplicações e
os volumes médios aplicados foram, respectivamente: 8,87 ml, 7,96 ml e 7,95 ml. Observou-se que
todos os pacientes com tratamento encerrado apresentaram cicatrização total da lesão e o tempo
médio entre a data da última aplicação até a cicatrização total foi de 58,87 dias (dp±50.68) com uma
amplitude mínima de 14 dias e máxima 172 dias. Nenhum evento adverso grave foi relatado e apenas
um paciente teve seu tratamento interrompido. Entendendo a importância da inserção de novas
técnicas de tratamento para a LTA cutânea, principalmente em um município onde a doença apresenta
grande magnitude, evidenciou-se que o tratamento intralesional proporcionou um tratamento eficaz e
seguro para os pacientes, especialmente naqueles com idade acima de 50 anos.
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Resumo
A urbanização da Leishmaniose Visceral (LV) e a expansão do vírus da imunodeficiência humana (HIV) tem aumentado a
coinfecção LV/HIV nos últimos anos. A apresentação clínica de LV em pacientes infectados e não infectados pelo HIV podem
apresentar diferenças, assim como a letalidade, particularmente mais alta em pacientes coinfectados. O estudo teve como
objetivo avaliar o perfil clínico e epidemiológico em pacientes com a coinfecção LV/HIV no Estado do Maranhão. Utilizando
dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET) no período de 2007 a 2016, as
variáveis dos casos novos confirmados de LV/HIV analisadas foram: data de notificação, sexo, idade, manifestações clínicas,
diagnóstico e medicamento. Foram registrados 290 casos de LV/HIV no período estudado, com destaque para os últimos três
anos que concentraram 52,1% dos casos analisados. Os adultos na faixa etária de 21 a 49 anos representaram 74,8% dos
casos. 68,3% dos casos foram diagnosticados para LV pelo exame parasitológico (mielograma). Os medicamentos mais
utilizados para tratamento destes pacientes foram antimoniato-N-metil-glucamina (46,9%) e Anfotericina B Lipossomal
(30,3%). As manifestações clínicas encontradas foram febre (95,5%), fraqueza (93,4%), edema (31,4%), emagrecimento
(87,6%), tosse/diarreia (55,9%), palidez (86,9%), aumento do baço (86,9%), quadro infeccioso (44,5%), fenômenos
hemorrágicos (17,6%), aumento do fígado (73,4%) e icterícia (18,6%). 55% dos pacientes apresentaram cura e o percentual
de mortalidade foi de 5,8%. Alerta-se para o percentual de óbitos por outras causas de 10,7% e para evoluções de abandono,
transferência e ignoradas/branco somando 39,3% dos casos, podendo alterar significativamente os dados analisados. Em
conclusão, apesar das diferenças descritas na literatura, as manifestações clínicas dos pacientes coinfectados no Estado do
Maranhão demonstram semelhanças aos não coinfectados, porém os dados demonstram preocupação quanto ao percentual
de mortalidade e fragilidade das informações referentes à evolução dos casos. Desse modo, a vigilância deve reforçar
estratégias no sentido de qualificação de dados, fortalecimento do diagnóstico precoce e acompanhamento do tratamento
para identificação de complicações e toxicidades entre os pacientes coinfectados.
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) consiste em uma doença infecciosa causada por protozoários do
gênero Leishmania sp., que acomete pele e mucosas. Sua transmissão ocorre por meio da picada de insetos, em
especial os Flebotomíneos. É uma infecção primariamente zoonótica, afetando outros animais, e o ser humano pode
ser envolvido secundariamente. A LTA é um grave problema de saúde em vários países, especialmente no Brasil.
Nesse sentido, torna-se essencial a análise do perfil epidemiológico dos casos de LTA no estado de Alagoas, com o
intuito de compreender sua prevalência e caracterizar suas consequências no contexto da saúde pública e alinhar as
possíveis medidas de controle por parte dos órgãos públicos. Trata-se de um estudo observacional transversal em
que se realizou uma análise epidemiológica retrospectiva dos casos Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA)

atendidos no centro de referência para atendimento deste agravo de saúde em Alagoas (Hospital Escola Hélvio Auto
- HEHA), notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação/SINAN e disponibilizados através da
plataforma TabWin- DATASUS, correspondente ao período de 01 de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2017.
Foram notificados 309 casos de Leishmaniose Tegumentar Americana no período de 2007 a 2017. O pico de
incidência da doença ocorreu em 2008, correspondendo a 16 % da série histórica. Ao analisar a faixa etária denotase uma maior concentração de 15 a 44 anos, correspondendo a 49% dos casos, acometendo de forma predominante
a população economicamente ativa, sendo os homens os mais acometidos, 70% dos casos. A infecção por esta
doença ocorre majoritariamente em pacientes com baixa escolaridade, 21% são analfabetos, 55% possuem
ensino fundamental incompleto. O tratamento evoluiu para cura em 89% dos pacientes analisados, havendo óbito
por LTA em menos de 0,1 % dos casos. A infecção por HIV foi marcada como ignorado em 74% dos casos
analisados, mesmo sendo um dado de extrema importância para o controle epidemiológico. A forma clínica
predominante foi a cutânea correspondendo a 93% do total. Apesar de o número de casos de LTA em Alagoas ter
diminuído nos últimos anos, a doença permanece endêmica nas regiões menos desenvolvidas do estado, causando
grande prejuízo funcional a estes pacientes. Ressalta-se a necessidade de divulgar as medidas de prevenção e
ações de promoção de saúde, visando um melhor tratamento e cura dessa população.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença zoonótica endêmica na América Latina causada pela
Leishmania infantum, que é transmitido por flebotomíneos do gênero Lutzomyia. É uma infecção
emergente que se adapta às mudanças ambientais e se espalha em novas regiões geográficas devido
à adaptação do vetor em diferentes áreas geográficas. No Brasil, a distribuição da leishmaniose
visceral é cíclica, com aumento dos casos em intervalos médios de cerca de cinco anos, mas essa
tendência varia entre os diferentes municípios e estados. Ocorre frequentemente em crianças, cuja
susceptibilidade é aumentada pela imaturidade da imunidade celular e pelo estado imunodepressivo
agravado geralmente pela desnutrição, onde é comum nas áreas endêmicas, além de apresentar
maior exposição ao vetor no peridomicílio. O presente trabalho tem como objetivo descrever o perfil
clínico-epidemiológico de crianças com Leishmaniose Visceral notificados no Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN) de Petrolina - PE no período de 2010 a 2016. É um estudo
retrospectivo e documental de crianças de 0 a 14 anos registradas com diagnóstico de LV. Foram
notificados 58 pacientes no período de estudo, obtendo-se uma média de 8,2 casos novos por ano,
sendo 55,2% do sexo masculino e 44,8% do sexo feminino. Observou-se que 53,4% dessas crianças
residiam na zona urbana e 43,1% na zona rural. As principais manifestações clínicas foram febre
(94,8%), hepatomegalia (60,3%) e esplenomegalia (58,6%). Em relação a coinfecção LV/HIV,
verificou-se que 15,5% dos casos eram positivos, 41,3% eram negativos e 43,2% foram ignorados.
Para o tratamento, a principal droga inicial administrada foi o antimonial pentavalente (84,5%). Os
dados apontam o município de Petrolina como área de transmissão intensa para LV. Isso pode indicar
que as medidas de controle no município não estão efetivamente reduzindo a incidência de casos.
Portanto, o presente estudo traz dados importantes sobre as características da LV em crianças de um
município endêmico no interior do estado de Pernambuco e pode contribuir para definição de novas
estratégias no combate à doença na região.
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PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA NO MUNICÍPIO
DE ARAÇUAÍ, MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 2007 À 2015: UM ESTUDO DESCRITIVO
Autores Mariana Cristina Rocha 1, Nayara Dornela Quintino 2
Instituição 1 SRS Diamantina/SES-MG - Superintendência Regional de Saúde de
Diamantina/Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (Praça da Alvorada, s/nº Centro - Diamantina/Minas Gerais. Cep: 39100-000), 2 GPEANTS/UFSJ/CCO - Grupo de
Pesquisa em Epidemiologia e Avaliação de Novas Tecnologias em Saúde. Universidade

Federal de São João del-Rei/Campus Centro-Oeste. (R. Sebastião Gonçalves Coelho, 400
- Chanadour, Divinópolis - MG, 35501-296)
Resumo
A Leishmaniose Visceral humana (LVH) é uma doença tropical negligenciada, que acomete populações mais vulneráveis. O município
de Araçuaí é endêmico para a LVH e classificado como de transmissão intensa. Este estudo tem como objetivo descrever as
características clínicas e epidemiológicas dos casos novos confirmados de LVH em residentes do município de Araçuaí, Minas Gerais.
Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo de série de casos, utilizando os dados secundários do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) disponíveis no TABNET/MG. Foram incluídos todos os casos novos confirmados de LVH, notificados no
período de 2007 a 2015, residentes no município de Araçuaí, Minas Gerais. Para descrever o perfil epidemiológico, foram utilizadas as
variáveis: ano de notificação, faixa etária, sexo, escolaridade, cor da pele, zona de residência, ocupação. Para o perfil clínico,
manifestações clínicas, critério de confirmação, coinfecção com o HIV - vírus da imunodeficiência humana e evolução do caso. Todas as
variáveis foram extraídas por município de residência. Foi realizada estatística descritiva com distribuição de frequência. Calcularam-se
os coeficientes de incidência e as taxas de letalidade, para cada ano estudado. Utilizou-se o Microsoft Office 2017 Excel© para realizar
a análise descritiva, sendo a apresentação dos dados realizada em tabelas e gráficos. Foram notificados 56 casos novos confirmados de
LVH em residentes do município de Araçuaí. Os anos de 2011 e 2015 foram os que apresentaram os maiores coeficientes de incidência,
sendo 27,74/100.000 habitantes e 37,56/ 100.000 habitantes, respectivamente. O principal critério de confirmação da doença foi o
laboratorial (83,9%). O sexo masculino representou 76,8% dos casos, sendo que 60,7% dos casos relataram cor parda. A faixa etária de
30 a 49 anos foi a mais prevalente (39,3%), sendo 51% dos casos residentes em zona rural, trabalhadores rurais (26,7%) e com ensino
fundamental incompleto (37,5%). Não houve registro de co-infecção com o HIV e as manifestações clínicas mais frequentes foram febre
(83,9%), hepatoesplenomegalia e fraqueza (80,3%). 3 casos de LVH evoluíram para óbito, com uma letalidade de 5,3%, sendo que
todos os óbitos ocorreram no sexo masculino nas faixas etárias de 40 a 79 anos. Observa-se que o número de casos novos confirmados
é elevado e que apesar de todas as ações assistenciais e de controle implantadas, não houve a redução da transmissão da doença.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral Humana (LVH) possui manifestações clínicas de evolução grave, onde o
paciente apresenta sintomas de febre, emagrecimento, hepatoesplenomegalia, astenia, adinamia e
anemia, se não tratada pode levar até 90% dos casos a óbito. O objetivo do trabalho foi descrever as
características clínico-laboratoriais dos casos de LVH no município de Fortaleza, no período de 2007 a
2016. Realizou-se estudo transversal descritivo de dados secundários dos casos de LVH proveniente
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foram calculadas frequências absolutas e
relativas das variáveis clínico-laboratoriais (sinais e sintomas, tipo de entrada, coinfecção HIV, critério
de confirmação, exames laboratoriais, droga, evolução) usando o Stata 11.2. Foram confirmados 1741
casos de LVH. Febre, aumento do baço, emagrecimento, fraqueza, aumento do fígado e palidez
estiveram presentes em 93,5%, 73,0%, 70,2%, 68,9%, 67,1% e 57,0% dos casos, respectivamente.
Foram notificados como casos novos 92,0%. A coinfecção com o vírus HIV foi registrada em 13,7%
dos casos e 18,0% foram ignorados. 95,3% dos casos foram confirmados laboratorialmente, onde os
testes imunológicos IFI foi positivo em 11,0% e não realizado em 84,4%, e outro teste foi positivo em
60,2% e não realizado em 34,8%. O exame parasitológico foi positivo em 38,0% e não realizado em
49,8%. A droga administrada mais frequente foi antimonial pentavalente, seguida da anfotericina B e a
anfotericina B lipossomal com 57,9%, 19,6% e 14,6%, respectivamente. Evoluíram para a cura 79,3%
dos casos, 7,3% tiveram a evolução ignorada e 6,9% foram a óbito por LV. A variável coinfecção LVHHIV foi ignorada em mais de 18,0% dos casos, demonstrando falhas no preenchimento das fichas,
haja vista que a coinfecção vem crescendo principalmente na faixa etária de 20 a 39 anos. Mais de
95% dos casos foram confirmados através de testes laboratoriais, seguindo as recomendações do
Ministério da Saúde. A droga mais utilizada para o tratamento ainda é o antimonial pentavalente
mesmo esta tendo efeitos colaterais. A anfotericina é uma boa escolha de droga, porém tem custo
elevado. Apesar de quase 80% dos casos terem evoluído para a cura, quase 7% foram a óbito,
representando uma letalidade elevada. Os parâmetros clínicos-laboratoriais da LVH são amplos e
necessitam de estudos que avaliem fatores associados. Os tratamentos disponíveis devem ser
avaliados através de padrões temporais para caracterização mais apurada de seu uso.
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Resumo
As leishmanioses são antropozoonoses consideradas grande problema de saúde pública e representam um complexo de
doenças com importante espectro clínico e diversidade epidemiológica. Tem-se por objetivo descrever o perfil epidemiológico
dos casos de leishmaniose visceral e tegumetar americana no estado de Alagoas notificados entre os anos de 2007 a
2015.Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo realizado no estado de Alagoas com recorte temporal de 2007 a 2015.
Foram utilizados os dados disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), através das
Informações de Saúde (TABNET). No período de 2007 a 2015 foram notificados 317 casos, onde 208 foram do sexo
masculino e 109 do sexo feminino, contabilizando assim 66% dos casos na população masculina e 34% na população
feminina. A média anual de leishmaniose visceral, no período, foi de 35,2 casos confirmados e a incidência de 1,0
casos/100.000 hab. Foi possível observar um aumento do número de casos ao longo dos anos, em 2007 foram registradas 32
ocorrências da doença e em 2015 esse número passou para 52. A variável faixa etária mostra que o maior número de casos
ocorreu entre 1 a 4 anos contabilizando 95 casos (aproximadamente 30%) e entre 20 a 39 anos contabilizando 67 casos
(aproximadamente 21%). No período de 2007 a 2015 foram notificados 701 casos de leishmaniose tegumentar americana
(LTA), onde 478 são do sexo masculino e 223 do sexo feminino, contabilizando assim 68,1% dos casos na população
masculina e 31,8% na população feminina. As faixas etárias prevalentes são de 20 a 39 anos e de 40 a 59 anos. O percentual
que apresenta a LTA na forma cutânea equivale a 95% dos casos diagnosticados. E os que apresentaram a forma mucosa de
LTA foram 5% dos casos diagnosticados. Alagoas ainda se encontra com baixa incidência de óbitos, visto que tem uma
população relativamente menor. Porém, isso não significa que as políticas sejam eficazes no estado, pois o número de novos
casos aumenta a cada ano. Sob esta perspectiva, este estudo possibilitou identificar o perfil dos casos notificados de
leishmaniose visceral e tegumentar americana no estado de Alagoas, é notória a escassez de informações e pesquisas que
envolvam a caracterização do perfil das leishmanioses nos estados do nordeste brasileiro, com vista a diminuir as
subnotificações e assim fomentar pesquisas imprescindíveis para o planejamento e efetivação das ações de controle de tal
enfermidade.
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) ou cutânea é uma doença infecciosa, causada por
protozoários do gênero Leishmania, e transmitida através da picada de insetos hematófagos do
gênero Lutzomya. Encontra-se, segundo a Organização Mundial de Saúde, entre as seis doenças
infecto-parasitárias de maior importância e é considerada uma Doença Negligenciada Tropical, sendo
endêmica em vastas áreas da América Latina, entre as quais incluem-se regiões compostas por cerca
66 municípios do estado de Alagoas, onde as maiores ocorrências encontram-se no agreste, sertão e
litoral. Determinar o número de notificações por LTA no estado de Alagoas no período de 2008 a 2017.
Trata-se de um estudo do tipo transversal descritivo cujos dados foram coletados no Sistema de
Informação de Agravos e Notificação (SINAN). No período estudado, foram 647 casos confirmados de
Leishmaniose Tegumentar no estado de Alagoas, sendo 610 casos pela forma cutânea e apenas 37
por meio do acometimento de mucosas. O ano com maior quantidade de notificações foi o de 2015,
com 182 casos e o de menor quantidade foi o de 2017, com apenas 21 casos, mas deve-se
considerar que os dados desse ano ainda estão sujeitos à revisão. Quanto ao sexo, o mais acometido
foi o sexo masculino, com 431 casos (66,6 %). A faixa etária de maior prevalência foi de 20 – 39 anos
com 176 casos (27,2%), seguida da faixa de 40 – 59 anos com 147 casos (22,7%). Do total de
notificações, foi registrado apenas 1 óbito, pertencente a faixa etária de 70 – 79 anos, sendo que a

maior parte dos casos (516) evoluiu para cura e uma pequena parte (13) teve mudança de diagnóstico
após a notificação ter sido realizada. A confirmação diagnóstica se deu por critério clínicoepidemiológico em 152 casos, enquanto o critério laboratorial foi também recrutado para essa
confirmação em 495 casos. Em relação à escolaridade dos indivíduos acometidos, entre os números
registrados, apenas 12% têm o ensino fundamental completo ou formação superior a isso. Esses
dados mostram uma maior prevalência da doença em indivíduos adultos, pardos, do sexo masculino,
com baixa escolaridade e residentes da zona rural, em sua maioria na forma de manifestação clinica
cutânea. Evidencia-se, assim, a necessidade de investimentos na intensificação das ações de
vigilância epidemiológica e na capacitação dos profissionais de saúde para realização de diagnóstico
e tratamento precoces desse agravo.
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Resumo

O amplo espectro de manifestações clínicas das leishmanioses sofrem influência de fatores que vão
desde a espécie de Leishmania envolvida, ao estado imunológico do hospedeiro, assim como às
interações entre a sua genética e a do parasito. Os macrófagos são as principais células infectadas,
contendo o parasito e modulando a resposta imunológica subsequente. Este trabalho objetivou
estudar a resposta de macrófagos obtidos de camundongos com diferentes graus de sensibilidade à
infecção por Leishmania amazonensis. Macrófagos peritoneais de camundongos BALB/c e C3H/He
foram obtidos, cultivados e infectados com promastigotas de L. amazonensis. Em diferentes tempos
após a infecção, foram avaliadas a capacidade multiplicativa de amastigotas intracelulares, a atividade
da arginase e a produção de citocinas. Após 72h de infecção, pode-se observar que os macrófagos da
linhagem C3H/He apresentaram menor proliferação de amastigotas quando comparados com a
linhagem BALB/c. A atividade da arginase não mostrou diferença entre as linhagens. No entanto, ao
estimularmos as células com IL-4, foi possível visualizar uma maior atividade da arginase nos
macrófagos BALB/c após 96h de infecção. Quando avaliada a produção de citocinas, os macrófagos
C3H/He infectados apresentaram níveis mais altos de IL- 10 e IL-12 do que as células de BALB/c, ao
passo que estes mostraram maior produção de TNF -α. Não foi observada diferença na produção de
IL-1β entre as linhagens. A análise da infecção, demonstrou que ambas as linhagens de macrófagos
são igualmente permissíveis a entrada de promastigotas de L. amazonensis. No entanto, 72h após a
infecção, os macrófagos C3H/He dificultam a proliferação ou eliminam as amastigotas intracelulares.
O perfil de suscetibilidade a infecção foi corroborado com a maior atividade da arginase nos
macrófagos BALB/c. Na infecção por L. amazonensis, não há uma polarização da resposta
imunológica indicativa de suscetibilidade/resistência como a observada na infecção por L. major.
Assim, a ativação dos macrófagos e o controle da infecção são dependentes de diversos fatores que
não só o perfil de citocinas, requerendo maiores estudos para se definir um perfil de
suscetibilidade/resistência a L. amazonensis.
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Resumo
Dentre os medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde para o tratamento de Leishmaniose Visceral (LV)
encontra-se a anfotericina B lipossomal, uma opção terapêutica de menor potencial tóxico indicada para tratamento de um
grupo especial de pacientes com LV. Diante disso, o objetivo do estudo foi analisar o perfil dos pacientes portadores de
Leishmaniose Visceral em tratamento com anfotericina B lipossomal nos meses de abril a maio de 2018 em um hospital de
referência localizado na cidade de Teresina, Piauí. Trata-se de uma pesquisa retrospectiva, com abordagem descritiva,
realizada com base em fichas de solicitação de anfotericina B lipossomal, considerando-se a idade, sexo, município de
residência, exame clínico, doenças associadas e critérios para indicação da anfotericina B lipossomal. Foram realizadas 61
solicitações de tratamento com anfotericina B lipossomal para 54 pacientes com LV, com 74% dos casos correspondentes a
pacientes do sexo masculino. As solicitações foram referentes a indivíduos residentes de 23 municípios dos estados do Piauí
(73,2%) e Maranhão (26,8%), destacando-se em número de pacientes a capital Teresina (38,8%). Predominaram no estudo
indivíduos adultos de 20 a 49 anos de idade (55,65%), seguido de crianças e adolescentes de 0 a 19 anos (24,07%). Quanto
às doenças associadas, houve predomínio de coinfecção por HIV/AIDS (66,20 %), classificando-se também como o principal
critério de indicação do tratamento (31,5%) seguido dos critérios: idade maior que 50 anos (15,70%) e insuficiência renal
(11,80%). A coinfecção por HIV/AIDS gera alterações no sistema imune que aceleram a evolução clínica do HIV e da LV.
Portanto, diante da presença de comorbidades e outras condições, há uma grande propensão ao desenvolvimento de reações
adversas nesses pacientes, além de falhas terapêuticas, recidivas e evolução para o óbito que reiteram a importância do
monitoramento do tratamento a fim de evitar possíveis complicações e reduzir a mortalidade.
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Resumo

PERFIL DOS CASOS DE LEISHMANIOSES EM INDÍGENAS, BRASIL, 2010 A 2017
Andressa S. Aragão, Laryssa H. Aguiar Roma, Lucas E. Donato, Marcia L. de Sousa-Gomes,
Milton M. Lima Neto e Rafaella A. e Silva.

Ministério da Saúde

Resumo: O Sistema de Informação da Atenção Básica à Saúde Indígena (SIASI), gerenciado pela
Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), foi implantado visando à extração e armazenamento
de dados concedidos pela atenção primária à saúde aborígene. O banco virtual do SIASI integra uma
série de informações que interligadas constituem uma análise ponderada referente ao cenário da
saúde nos Polos Base e Distritos Especiais Indígenas (DSEI). Este estudo tem por objetivo apurar a
ocorrência de leishmaniose em pacientes indígenas no Brasil registrados pelo sistema SIASI durante
o período de 2010 a 2017. Trata-se de um estudo transversal descritivo do histórico dessa parasitose
na população de índios brasileiros. Durante o período foram notificados 36.049 casos de
leishmanioses em indígenas, no ano de 2016 foi observado maior número de notificações com 23,9%.
O sexo masculino apresentou maior registro no período analisado (53,3%), a faixa etária
predominante variou entre 17 a 21 anos (15%). Dentre os DSEI’s, os maiores números de notificações
registradas foram efetuados pelos distritos amazonenses de Alto Rio Negro (20,5%) Alto Rio Solimões
(13,4%) e Vale do Javari (7,4%) totalizando 12.072 (33,4%) casos. O critério de confirmação
predominante foi laboratorial com 71,5%, e dos casos registrados no período cerca de 20% foram
diagnosticados pelos agentes indígenas de saúde. Do total de casos notificados, 162 (0,4%) foram de
“leishmaniose não especificada” e 498 (1,3%) foram registrados apenas como leishmaniose. Apesar

de o SIASI apresentar dados de casos confirmados por leishmanioses, nota-se uma falha no sistema
quanto à especificação dos tipos de leishmaniose. É relevante a análise periódica do perfil dos casos
de leishmanioses em indígenas para vigilância e monitoramento dessas endemias que estão
amplamente distribuídas por todo o território brasileiro.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) possui grande importância para saúde pública devido a sua incidência e alta morbidade e
letalidade, tornando indivíduos não tratados e com agravantes como desnutrição e imunodepressão (ex. portadores do HIV),
mais vulneráveis à mortalidade. É uma doença negligenciada e a segunda parasitária que mais mata no mundo. O objetivo
deste estudo foi descrever os casos de óbito por LV que ocorreram nos municípios da I Região de saúde de Pernambuco, em
2017, e apontar possíveis falhas na assistência aos pacientes. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo com dados
obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).
Durante o ano de 2017, foram notificados 33 casos de LV em 15 municípios na I Região de saúde, representando um
coeficiente de incidência de 0,8/100 mil habitantes. Destes, 3 casos resultaram em óbitos, sendo casos de residentes nos
municípios do Cabo de Santo Agostinho (n=1), Ipojuca (n=1) e Moreno (n=1). Apesar da baixa letalidade verificada do total de
casos (9,1%), ao estratificar por município, esse indicador apresenta um achado potencialmente preocupante, sendo
observado letalidade de 100% para dois municípios (Cabo de Santo Agostinho e Moreno). Em Ipojuca, observou-se a
proporção de 1 óbito a cada 4 casos. A maioria dos indivíduos acometidos era residente de zona urbana (n=2, 66,6%), com
diagnóstico imunológico e/ou parasitológico não realizado (n=2, 66,6%). O tempo de evolução da doença até o óbito foi breve,
com duração entre 0 e 22 dias, a partir do início dos sintomas. Cabe destacar que em nenhum dos casos foi realizada a
investigação de óbito por LV que é preconizada pelo Ministério da Saúde, e em uma das fichas de notificação compulsória
(FNC) esta seção com dados sobre a assistência ao caso não foi preenchida. Esses dados e a precariedade do
preenchimento das FNC são reflexos das falhas da rede da assistência à saúde destes pacientes, assim como a dificuldade
operacional da vigilância epidemiológica municipal no levantamento dos dados clínico-epidemiológicos. O processo de
urbanização exacerbado que vem sendo verificado na população brasileira está mudando o perfil da LV, que vem sendo
encontrada predominantemente em áreas urbanas. Entender a letalidade por LV permite refletir as práticas de vigilância e
controle sobre o agravo, assim como o desafio da rede de atenção à saúde na oferta qualificada de diagnóstico e tratamento
em tempo oportuno.
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Resumo
A coinfecção leishmaniose visceral/HIV (LV/HIV) apresenta ampla distribuição geográfica e alta taxa de letalidade no Brasil. Por serem
doenças imunossupressoras, é comum o agravamento do quadro nesses pacientes, com recidivas e óbitos. Para evitar as evoluções
desfavoráveis, o Ministério da Saúde preconiza a realização da profilaxia secundária (PS) com anfotericina B lipossomal. O objetivo
desse trabalho foi avaliar o perfil dos pacientes coinfectados LV/HIV, frente à utilização da profilaxia secundária. Foi realizado um estudo

descritivo de corte transversal. Os dados epidemiológicos foram obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
considerando o período de 2014 a 2016, e as informações sobre as solicitações de anfotericina B lipossomal foram requeridas ao GTLeishmanioses do Ministério da Saúde. No período analisado, foram confirmados 968 casos novos de coinfecção LV/HIV, sendo 78% em
homens. As faixas etárias com as maiores concentrações de casos foram de 20 a 39 anos (50,9%) e de 40 a 59 anos (36,7%). Houve
crescimento no número de casos de 20,1% entre 2014 e 2016. A região Nordeste teve o maior número de casos, com 574 (56,4%)
casos acumulados no período, destacando-se os estados do Maranhão (14,5%), do Piauí (14,4%) e do Ceará (13,3%). Em seguida vem
a região Sudeste (22,6%), com ênfase para Minas Gerais (14,5%). Esta distribuição segue a sobreposição geográfica entre a LV e o HIV.
No período, houve 2.677 solicitações para realização da PS, contemplando 948 pacientes. A maioria desses realizou mais de um
esquema profilático em 2014, 2015 e 2016 (55,83%; 56,83%; 49,27%, respectivamente). Em 2014, 2,12% dos pacientes precisaram de
mais de 14 ciclos de PS. Além disso, em 2014 e 2015, 27% e 35,8% dos pacientes virgens de tratamento (VT) realizaram PS ainda no
mesmo ano em que iniciaram o tratamento, respectivamente. Em 2016, 259 pacientes VT iniciaram a terapia para LV. Desses, 21 (8%)
realizaram PS naquele mesmo ano e, dentre estes, 95% (20) realizaram mais de uma solicitação de anfotericina B lipossomal durante
2016. Esses dados demonstram a fragilidade destes pacientes, principalmente no reestabelecimento da imunocompetência e refletem a
necessidade de assistência frequente para esse grupo. A realização da profilaxia secundária é fundamental para garantir a redução das
recidivas em pacientes coinfectados LV/HIV, sendo necessários mais estudos para definição do melhor protocolo a ser utilizado.
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Resumo
A associação das infecções causadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) e pelo protozoário Leishmania spp
caracteriza a coinfecção Leishmania-HIV. Esta coinfecção é considerada doença emergente de alta gravidade em várias
regiões do mundo. O presente estudo teve como objetivo descrever as características epidemiológicas dos casos de
coinfecção Leishmania-HIV no município de Palmas, TO, notificados no período de 2007 a 2017. Foi realizado um estudo
descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa. Os dados secundários foram obtidos no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN) e de relatórios emitidos pelo TABWIN. A análise foi realizada mediante a estatística
descritiva. Neste período foram notificados 1.865 casos de Leishmaniose Visceral, destes, 301 foram confirmados para LV,
dos 301 casos, 25 coinfectado por HIV. Em relação à faixa etária, os jovens de 35-49 anos de idade apresentaram a maior
incidência com 48% dos casos. O sexo mais acometido foi o masculino com 84%, seguindo o padrão nacional. A cor
predominante foi à parda, com 88% dos casos. Ocorreram 04 óbitos, 75% na faixa etária de 35 a 49 anos, com uma
letalidade alta de 6,2%. O município de Palmas é considerado endêmico para leishmaniose, classificado como área de
transmissão intensa, com recomendações para realização de atividades de educação em saúde, inquérito e vigilância
sorológica canina, controle químico vetorial e manejo ambiental. Estudos entomológicos realizados pelo Centro de Controle
de Zoonoses mostraram a presença do Lutzomya longipalpis, bem como alta positividade de reservatórios caninos.
Conclui-se que as modificações ambientais ocorridas no município vêm favorecendo a expansão do vetor tornando-o
urbano e com isso alterando o perfil epidemiológico da doença. É notória a magnitude da coinfecção LV-HIV no município
de Palmas/TO. Vale ressaltar a importância de monitorar e diagnosticar precocemente todos os casos, para que o
tratamento seja feito em tempo oportuno, evitando complicações, e consequentemente óbitos pela doença.

Palavras-chaves: Coinfecção-HIV, Leishmaniose visceral, Perfil epidemiológico
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Resumo
A leishmaniose Tegumentar em Rio Branco-Acre, além de elevadas prevalências, vêm expandindo sua área de ocorrência,
em geral associada às modificações ambientais, aos deslocamentos populacionais de áreas endêmicas e à insuficiente
infraestrutura na rede de água e esgoto ou na disponibilidade de outras formas de acesso a esses serviços. As lesões se
apresentam de forma cutânea e mucocutânea resulta em graves deformidades do septo nasal e boca. O diagnóstico
clínico-epidemiológico pode ser realizado com base nas características das lesões, associadas a anamnese, onde os
dados epidemiológicos são de grande importância. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da Leishmaniose
Tegumentar, no período de 2007 a 2017 em Rio Branco Acre e analisar as variáveis que corroboram para a persistência
da endemicidade desta patologia na população riobranquense, conforme faixa etária, sexo, forma clínica e evolução dos
casos. Método: A coleta de dados se deu através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e
Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA). Foi realizado um estudo epidemiológico, retrospectivo, transversal, sobre a

Leishmania Tegumentar, em Rio Branco-Acre. Resultados: Os casos registrados de leishmaniose nos últimos 10 anos
saíram de 222 em 2007 para 2.512 em 2017, apresentando um aumento de 1.132%. A manutenção da endemicidade
reside na persistência dos seus fatores determinantes, externos às ações típicas do setor saúde, como alterações do meio
ambiente, desmatamento, ampliação de fronteiras agrícolas. Observou-se predomínio do sexo masculino (77%), faixa
etária entre 10 e 64 anos (85%), moradores de zona urbana (67%), predomínio de casos autóctones (84%). No que se
refere a forma clinica, 12% eram de mucosa e 88% de cutânea. Aproximadamente 91% dos casos notificados foram
confirmados laboratorialmente e 98%. Conclusão: O presente estudo demonstrou que, no período de 2007 a 2017 foram
notificados 2.512 casos de Leishmaniose Tegumentar. Enfatiza-se a necessidade de ações multissetoriais para
enfrentamento da situação. Observa-se que 88% dos casos eram maiores de 10 anos e 77%, do sexo masculino. As
precárias condições socioeconômicas e associadas à qualidade das ações dos serviços de saúde podem estar
contribuindo para o caráter de endemicidade nesta região.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Região Amazônica, Doença infectocontagiosa
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Resumo
A Leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecto-parasitária, causada pelo protozoário Leishmania e
transmitida por meio da picada de flebotomíneos fêmeas infectadas, do gênero Lutozomyia. A doença possui ampla
distribuição mundial, sendo verificada alta prevalência de casos na América Latina. No Brasil, a LTA é observada em diversos
municípios, principalmente no Nordeste, estando relacionada aos determinantes sociais da saúde por se tratar de uma
doença negligenciada. Na lógica da descentralização e municipalização da saúde, Pernambuco organiza-se em 12 regiões de
saúde. A I Região de Saúde possui 19 municípios e a Ilha de Fernando de Noronha. O objetivo deste estudo é descrever o
perfil epidemiológico da LTA na I Região de Saúde de Pernambuco. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo cujos
dados foram obtidos por meio do Sistema de Informação de Agravos de notificação (SINAN Net) a partir das notificações
realizadas entre os anos de 2012 a 2017. Na série histórica analisada foram identificados 596 casos, com maior ocorrência de
notificações em 2015 (n=185; 31%) e autóctones (n=356; 59%). Maiores taxas de prevalência por 100.000 habitantes foram
observadas nos municípios de Moreno (351,0), Chã de Alegria (177,4) e Ipojuca (69,4). Na região, a prevalência foi de
14,3/100.000 hab. Os indivíduos acometidos por LTA eram do sexo masculino (n=392; 66%), entre 20 a 49 anos (n=282;
47%), não-brancos (n=364; 61%) e residentes em áreas rurais (n=346; 58%). 55% dos casos foram confirmados por meio do
critério clínico-laboratorial (n=329;) e quase a totalidade dos casos foi classificada como lesões cutâneas (n=548; 91%).
Percentual importante não foi associado à co-infecção HIV (n=289; 48%), entretanto a alta incompletude (51%) deste campo
pode ter inviabilizado a análise desse aspecto. A maioria dos casos evoluiu para cura (n=458; 76%), com registro de apenas
06 abandonos ao tratamento e 01 óbito. Reitera-se a importância das ações de vigilância e controle da LTA, assim como a
qualificação da atenção à saúde direcionada aos indivíduos acometidos pelo agravo, desde o diagnóstico ao tratamento
precoce. Melhorias no processo de preenchimento da ficha de notificação também são necessárias para a qualificação dos
dados do SINAN. As informações epidemiológicas mostraram-se imprescindíveis e atuam como bússolas no planejamento,
monitoramento e avaliação das ações de vigilância em saúde na prevenção e controle do agravo.
Palavras-chaves: Doenças negligenciadas, Leishmaniose Cutânea, Vigilância em Saúde Pública, Perfil de Saúde
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Resumo

A leishmaniose tegumentar americana permanece endêmica em vastas áreas da América Latina, causada por várias espécies
de protozoários do gênero Leishmania. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, em 2016 foram registrados 12.690
casos, apresentando 39,9% na região norte. O objetivo do presente trabalho foi identificar a frequência e distribuição dos
casos confirmados da doença no Estado do Espírito Santo no período de 2007 a 2017, utilizando dados secundários do banco
do SINAN, o critério de inclusão foi ser residente e notificado nos municípios do Espírito Santo. Para tabulação dos dados foi
utilizado o programa Epi Info versão 3.5.2 a partir planilha eletrônica do Microsoft Office Excel 2010. Foi realizada uma análise
descritiva do período do estudo, registrando um total de 1432 notificações de Leishmaniose Tegumentar Americana, com
83,3% de leishmaniose cutânea e 16,7% de leishmaniose mucosa. Dentre os casos notificados, 64,7% dos pacientes eram do
sexo masculino, configurando a maioria dos casos e 35,3% eram do sexo feminino. Quanto à variável zona de residência,
60,7% eram da zona rural do município. Grande parte dos casos é autóctone no município de residência (73,4%). No que diz
respeito à co-infecção leishmania-HIV foram registrados apenas 8 casos no período. A droga mais utilizada foi a Antimonial
pentavalente (74,5%). Quanto aos óbitos, notificou-se 1, evidenciando um coeficiente de letalidade de 0,07%. Ações de
investigação são recomendadas para o fortalecimento no serviço de Vigilância Epidemiológica, nas medidas eficazes de
controle da doença.
Palavras-chaves: leishmaniose tegumentar americana, epidemiologia, perfil de saúde.
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, transmitida
ao homem pela picada das fêmeas de flebotomíneos infectadas. Este trabalho tem o objetivo de traçar
um perfil epidemiológico da LTA no Nordeste brasileiro, tendo em vista que esta é uma das regiões
com maiores índices de notificação. Trata-se de um estudo ecológico que usou como campo de
análise a região Nordeste do Brasil. Foram coletadas as informações dos casos de LTA notificados no
período de 2013 a 2017. A pesquisa foi realizada através de análise de fichas de investigação
epidemiológica da LTA, contidas no Sistema de Informação de Agravos Notificáveis (SINAN),
disponível no Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e da bibliografia disponível referente
ao tema. Foram notificados na região um total de 25.271 casos de LTA. O estado da Bahia apresentou
o maior número de notificações, com 48,3% do total. O sexo masculino representa 63% e o feminino
37%. Referente à faixa etária, a maior porcentagem está entre 20 e 39 anos, com 33,9%. A raça com
maior porcentagem de notificações foi a parda, com 70%. Quanto à escolaridade, 48,7% tem ensino
fundamental incompleto e 8,6% são analfabetos. 96% apresentaram a doença na sua forma cutânea e
4% na forma mucosa. A respeito da evolução, a região acumulou um total de 26 óbitos por LTA e
apenas 14.120 indivíduos apresentaram cura. Os dados adquiridos sobre a LTA relacionam-se com os
estudos de Follador et al., 1999, quanto ao alto número de notificações no estado da Bahia,
apresentando o estado como um território onde a doença é endêmica, em função do contato de boa
parte da população com atividades agrícolas. O maior acometimento a indivíduos do sexo masculino
identificado, corrobora os estudos de Cruz, 2016 e Oliveira, 2012. A faixa etária prevalente identificase com os estudos de Albuquerque et al., 2017, justificada pela maior exposição e atividade nessas
idades, também detectando que a doença acomete indivíduos com baixa escolaridade, tendo como
consequência a dificuldade de acesso à informação. Os achados quanto à forma clínica mais
frequente sendo a cutânea, também confirmam os estudos de Oliveira, 2016. Conclui-se que os dados
obtidos corroboram a literatura utilizada para embasamento teórico. Assim, para que seja possível
designar políticas voltadas para prevenção e controle da LTA no Nordeste, deverão ser considerados
os principais aspectos epidemiológicos identificados.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Leishmaniose Tegumentar Americana, Saúde Pública
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Resumo

A Leishmaniose Visceral Americana (LVA), também conhecida como Calazar é uma síndrome clínica
cuja apresentação varia desde formas assintomáticas até quadro crônico representado por febre,
anemia, hepatoesplenomegalia, além de tosse seca e leucopenia. A doença é fatal se não tratada de
imediato após a apresentação dos sintomas iniciais. O presente estudo teve como objetivo traçar o
perfil epidemiológico de LVA em humanos no município de Barbalha, Ceará. Tratou-se de um estudo
descritivo e retrospectivo, com abordagem quantitativa. A amostra foi constituída por casos
cadastrados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) referente a
morbimortalidade, faixa etária, etnia, sexo e localidade de ocorrência da LVA, notificados no período
de 2010 a 2017. Os resultados obtidos foram compilados em planilhas eletrônicas utilizando a
ferramenta Excel da Microsoft e apresentados em gráficos. Quanto à morbidade de LVA, nos anos de
2010 a 2017 foram registrados 189 casos da doença, dos quais a maior incidência foi observada no
sexo masculino com 126 casos (66,5%), a faixa etária mais acometida foi a de 0 a 4 anos com 111
casos (58,7%), sendo 115 casos de moradores da zona urbana (60,9%). O número total de óbitos
correspondeu a 12 casos (6,34%), onde no ano de 2016, teve o maior índice com 4 casos (2,11%). O
estudo permitiu constatar que a LVA ainda permanece elevada na população, principalmente em
lactantes e pré-escolares, necessitando assim, de melhorias nas políticas de saúde pública para o
controle e prevenção dessa parasitose.
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Resumo

Introdução: Leishmaniose visceral (LV), ou calazar, é um importante problema de saúde pública em
vários países, uma vez que é uma doença crônica grave potencialmente fatal, cuja letalidade pode
alcançar 10% quando não se faz o tratamento adequado, no mundo são registradas 59.000 mortes
por ano. A LV é considerada uma endemia rural, no entanto estão sendo registrados novos casos em
grandes centros urbanos, demonstrando assim a dificuldade de controle dessa doença. Assim como
outros estados da região Nordeste, a LV é endêmica em Pernambuco, apresentando 711casos
confirmados entre os anos de 2013 e 2017. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da
Leishmaniose visceral em Pernambuco. Desenho do Estudo: Trata-se de um estudo descritivo,
documental, de abordagem quantitativa. Métodos: A pesquisa foi desenvolvida com base nos dados
disponíveis sobre os casos de LV registrados no Sistema Nacional de Notificações e Agravos
(SINAN), do Ministério da Saúde (MS), disponíveis pelo Departamento de Informática do Sistema
Único de Saúde (DATASUS), para o Estado de Pernambuco no período de 2013 a 2017. Foram
analisadas as seguintes variáveis: relação ao número de casos notificados, ao sexo mais prevalente
entre os infectados e a idade mais prevalente no acometimento da doença, no período
supracitado.Resultados: De acordo com os dados do SINAN, foram confirmados 711
casos.Destes,64% dos indivíduos são do sexo masculino, com relação à faixa etária mais afetada,
42,3% dos indivíduos possuem menos de 10 anos, 183 dos casos notificados foram na Região
Metropolitana do Recife. Discussão: Conforme se observa, houve uma prevalência de indivíduos com
até 10 anos de idade entre os novos casos da leishmaniose visceral ao longo dos anos estudados,
tais dados corroboram os dados encontrados a literatura os quais afirmam que, no País todo,
tradicionalmente, há uma maior prevalência da doença em indivíduos do sexo masculino, sendo
menores de 10 anos o principal grupo afetado.Conclusão: Este estudo permitiu conhecer melhor o
perfil epidemiológico do número de casos de LV em Pernambuco, no período de 2013 a 2017,

utilizando-se os dados compilados do SINAN do Ministério da Saúde. A divulgação destes dados é um
alerta aos órgãos públicos para a elaboração de campanhas de prevenção a este agravo, sendo
necessário reforçar a atenção a população mais afetada.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV), conhecida como Calazar, é uma síndrome clínica com apresentações variáveis, de
assintomáticas até quadro crônico com febre, anemia, hepatoesplenomegalia, além de tosse seca e leucopenia. A doença é
fatal se não tratada de imediato após a sintomatologia inicial e é considerada endêmica na Região Metropolitana do Cariri
(RMC), formada pelos municípios de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha. O trabalho em questão visa traçar o perfil
epidemiológico de LV em humanos nos municípios da RMC. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo levantamento de dados,
cuja coleta ocorreu na base de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), referentes a
morbimortalidade, faixa etária, etnia, sexo e localidade de ocorrência, no período de 2010 a 2017. No período estudado, foram
notificados 235 casos nos três municípios, sendo que a maior incidência de LV ocorreu em 2015 com 39 casos, dos quais 20
(51,28%) eram de Crato. Barbalha apresentou um pico com 14 (18,66%) casos em 2014 e Juazeiro do Norte em 2010, com
16 (17,97%) casos, que também exibiu a maior proporção nessa faixa temporal com 89 casos (37,87%), seguido por Barbalha
75 (31,91%) e Crato 71 (30,21%). Observou-se que na RMC ocorreram 21 (8,93%) óbitos por LV e que Crato apresentou o
maior número deles, com 8 óbitos (38,09%). Globalmente, houve predominância do sexo masculino, com 155 casos (65,95%)
e da faixa etária de 1-4 anos. Todavia, em Crato, os mais acometidos possuíam entre 20 e 39 anos, com 17 casos (23,94%),
sendo esta a segunda faixa prevalente nos outros municípios. Ademais,188 dos indivíduos com LV (80%) viviam na zona
urbana. O aumento do número de casos de LV pode ser explicado por fatores ambientais, como o desmatamento, e pelos
processos migratórios, fatores esses presentes na RMC. Uma urbanização desorganizada, como nas periferias, favorece
também a expansão da doença. A razão da maior susceptibilidade das crianças é explicada pelo estado de relativa
imaturidade imunológica celular e pela maior exposição. A maior exposição também é a possível causa do predomínio no
sexo masculino. O estudo permitiu observar a LV como uma doença infecciosa de importância veemente frente ao número de
casos, principalmente em pré-escolares, necessitando de maiores investimentos do poder público sob o controle de casos e
do combate à subnotificação, atuando na prevenção dessa patologia negligenciada.
Palavras-chaves: Leishmaniose Visceral, Perfil Epidemiológico, Sistemas de Informação em Saúde
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença causada por um protozoário do gênero Leishmania, espécie Leishmania chagasi. Sua
transmissão ocorre através da picada dos flebótomos (Lutzomyia longipalpis) e seu predomínio é em área rural, no entanto, mais
recentemente vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande porte e se tornou crescente problema de saúde pública no
Brasil, tanto devido a sua alta incidência e distribuição como também pela possibilidade de assumir formas graves e letais. Quando não
tratada e associada a outras comorbidades como a desnutrição e diagnóstico tardio há um aumento na letalidade por este agravo. Por
esse motivo, estudos que demonstrem os locais de maior incidência se fazem necessários para que a população se conscientize e
procure um centro de saúde no início das manifestações para um melhor prognóstico. O presente estudo objetivou traçar o perfil
epidemiológico da LV no país. Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal e descritivo e baseou-se na análise do levantamento
de dados dos casos notificados de Leishmaniose Visceral registrados pelo SINAN Net (Sistema de Informação de Agravos de
Notificação) nos últimos 10 anos (2007 a 2017) em todas as regiões do Brasil. Foram notificados 35.689 casos e 2.720 óbitos (7,62%).

As regiões com maior taxa de incidência são: Norte (47,97/ 100 mil habitantes), Nordeste (30,56/ 100 mil habitantes) e Centro-oeste
(24,41/ 100 mil habitantes). O Nordeste registrou 16.222 casos, com os estados de Maranhão e Pernambuco apresentando maior
crescimento na notificação, 104% e 128% respectivamente. O Norte teve 7.671 casos registrados, com o Pará apresentando uma
elevação de 47%. No Centro-oeste foram notificados 3.431 casos, com Goiás apresentando um aumento de 146%. O Sudeste notificou
8.279 casos, sendo que Minas Gerais apresentou um crescimento de 101%. No Sul foram notificados 86 casos, com o Paraná passando
de 2 casos em 2007 para 7 em 2017 e Santa Catarina de 1 em 2007 para 4 em 2017. Esse aumento no número de casos pode estar
relacionado com a urbanização da doença nesses estados, bem como na maior vigilância e notificação. Estudos epidemiológicos são
extremamente necessários para o entendimento da doença e como ela está se comportando em cada região do país, na tentativa de se
criar novas estratégias de controle da doença.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral é uma doença crônica, negligenciada e quando não tratada possui 90% de chance de evoluir para óbito. No
Brasil, ela está distribuída nas cinco regiões, atingindo principalmente a região nordeste. Pernambuco é considerado endêmico,
apresentando alta incidência e letalidade. Nesse sentido, a doença foi incluída no Plano Integrado de Ações para o Enfrentamento de
Doenças Negligenciadas (Programa Sanar). O objetivo desse trabalho foi descrever o perfil epidemiológico dos casos de leishmaniose
visceral no estado de Pernambuco. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de abordagem quantitativa a partir de dados
secundários de casos confirmados de Leishmaniose Visceral no período de 2013 a 2017 no estado de Pernambuco, registrados no
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) e disponibilizados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS). As variáveis selecionadas foram: variáveis demográficas (sexo, faixa etária, escolaridade e raça) e variáveis clínicas (tipo
de entrada, critério de confirmação, diagnóstico parasitológico, diagnóstico imunológico e evolução). No período estudado foram
registrados 711 casos confirmados de Leishmaniose Visceral. Observou-se um aumento no número de casos ao longo dos anos. A
leishmaniose encontra-se amplamente distribuída em todas as regionais de saúde do estado, entretanto, há maior concentração de
casos nas regiões de Petrolina (23,77%), Ouricuri (17,72%), Salgueiro e Serra Talhada (13,50%). Observou-se predominância no sexo
masculino (64%), na faixa etária de 1 a 4 anos (25,88%) e raça parda (69,20%). Em relação à escolaridade grande parte dos casos não
foram preenchidos sendo considerados como ignorados ou em branco (22,93%). Em relação ao tipo de entrada 92,12% foram casos
novos. O critério de confirmação predominante foi o laboratorial (75,25%), sendo que 72,43% não realizaram o exame parasitológico e
51,91% não realizaram o exame imunológico. 74,40% dos casos evoluíram para a cura. Os resultados corroboram com os dados do
Ministério da Saúde no qual relatam predominância do sexo masculino e na faixa etária menor que cinco anos. A maior incidência da
doença em algumas regionais corrobora com os dados apresentados no Plano Sanar do estado de Pernambuco. Esses achados
revelam que é necessário fortalecimento das ações de vigilância em saúde visando à redução da incidência da doença.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença causada por várias espécies do gênero Leishmania, mas a
Leishmania (viannia) braziliensis é o principal agente etiológico. É uma afecção dermatológica que pode ser grave quando
atinge a região de mucosa, levando a lesões desfigurantes. O presente estudo tem como objetivo descrever o perfil
epidemiológico dos casos de LTA na região Nordeste do Brasil, entre os anos de 2007 a 2017. Dessa forma, foi realizado um
estudo transversal descritivo baseado na análise de dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (SINAN) e do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas as variáveis: sexo, raça, faixa etária,
escolaridade, ano de notificação, região de notificação, faixa etária detalhada, forma clínica, evolução do caso e critério de
confirmação de diagnóstico. Nesse período de 10 anos o Brasil registrou 235.301 casos de LTA, sendo a região Nordeste

responsável por 72.395 casos (30,7%). Apesar de não ser a região com maior número de casos, esses números ultrapassam
os casos da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste juntas, que totalizam 61.574 casos. Os estados do Maranhão, Ceará e
Pernambuco são os que apresentam os maiores números de casos, com 30,3% (n=21.991), 11,4% (n=8.307 e 5,9%
(n=4.273) respectivamente. Na região analisada, a LTA acomete em maior quantidade indivíduos do sexo masculino (62,7% n=45.449), de raça parda (67,1% - n= 48.589) e preta (14,7% - n=10.653) com faixa etária entre 20 e 39 anos. Além de atingir
indivíduos de baixa escolaridade, onde 18.934 indivíduos não concluíram o 5º ano do ensino fundamental. A forma clínica que
predomina é a cutânea, com 96,4% (n=69.821) dos casos notificados, mas a plataforma de dados não distingue em cutâneo
localizada, difusa e/ou disseminada. Esses casos foram confirmados por critério clínico-laboratorial e nenhum registro de óbito
por LTA foi notificado nos estados do Piauí, Rio Grande do Norte e Paraíba. A maioria dos casos notificados apresentaram
cura, mas a plataforma não menciona se foi cura espontânea ou por tratamento. A LTA é uma doença negligenciada que afeta
a população pobre, de baixa escolaridade. Corroborando com outros estudos, atinge jovens e adultos em idade produtiva
sobretudo homens, pois muitos garantem o alimento familiar durante a exploração, cultivo e caça na mata, onde são
contaminados. Os estados de Maranhão, Ceará e Pernambuco necessitam de políticas mais intensas de combate a LTA.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) é uma antropozoonose causada pelo protozoário Leishmania infantum, tem alta
morbimortalidade por afetar vários órgãos do indivíduo, podendo levar a morte se não tratada. O presente estudo teve como
objetivo descrever o perfil epidemiológico dos casos de LV na região Nordeste do Brasil, entre os anos de 2008-2017. Dessa
forma, foi realizado um estudo transversal descritivo baseado na análise de dados do Sistema de Informação de Agravos e
Notificação (SINAN) e do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas as
variáveis: sexo, raça, faixa etária, ano de notificação, região de notificação, evolução e co-infecção pelo HIV. Em quase 10
anos o Brasil notificou, 37.698 casos de LV. Sendo a região nordeste responsável por mais da metade do total de casos
registrados (52,7% - n=19.895). Em 2017, foram notificados 2253 casos, o que quebrou um declínio que vinha acontecendo
desde 2014. Dos 19.895 casos oriundos da região Nordeste, a maioria pertence aos estados do Ceará (25,9% - n=5162),
Maranhão (23,1% - n=4605) e Bahia (16,9% - n=3382). É importante mencionar que há uma tendência no aumento do
número de casos de LV no estado do Maranhão e que se não houver políticas de controle, tão logo será o estado com maior
número de casos notificados, uma vez que esse aumento acontece desde 2013, culminando em ser a região responsável pelo
maior número de casos em 2017 (746 de 2253 casos). O estado de Alagoas tem o menor número de casos de LV notificados
e em todos os anos analisados, não ultrapassou mais que 50 casos. A LV afetou em maior quantidade o sexo masculino
(64,8% - n=12.896), com raça parda (76,9% - n=15.314) de idade variando entre 1 e 4 anos (27% - n=5384). Apesar de a
maioria ter apresentado cura (63,92% - n=12.717), mais de 1000 indivíduos notificados foram a óbito por LV. A co-infecção
pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) afetou 1525 (7,6%) pessoas. Assim os resultados revelam a importância de se
intensificar as políticas públicas de controle da LV sobretudo, nos estados do Ceará, Maranhão e Bahia. Surpreendentemente
os dados indicam que crianças de 1 a 4 anos são as mais atingidas por LV, talvez pelo contato maior com cães contaminados
ou mais expostos aos mosquitos transmissores.
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Resumo
A Leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa, que acomete pele e mucosas, no
qual o ser humano pode ser infectado de forma secundária, sendo esta uma zoonose. De acordo com os dados do SINAM, o
Estado do Acre lidera o Ranque de casos de LTA por 100 mil habitantes no Brasil. O presente trabalho refere-se a um estudo

descritivo transversal que tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico dos casos de Leishmaniose tegumentar americana
no Estado do Acre, no período de 2007 a 2017. As variáveis e indicadores utilizados foram município de infecção, zona de
residência, sexo, faixa etária, tipo de entrada no sistema, métodos de diagnóstico, forma clínica e evolução clínica. O ano de
2007 foi o que apresentou o maior número de casos com um coeficiente de incidência de 6160,2/100 mil habitantes. A maior
ocorrência de casos foi nos indivíduos do sexo masculino e a faixa etária mais acometida foi a economicamente ativa de 20 a
59 anos com 60,13% dos casos. O município de Assis Brasil apresentou maior coeficiente de incidência comparado aos
outros municípios do estado, correspondente a 11.281,33 dos casos de LTA no Acre. A maioria dos pacientes infectados
apresentou a forma clínica cutânea com 83,73% dos casos. Em 92,31% dos tipos de entrada por LTA eram de caso novo,
sendo a principal forma diagnóstica clínica/laboratorial em 90,34% dos casos. Como evolução clínica, a cura da infecção por
tratamento foi obtida em 96,98% dos casos estudados. Diferentemente do estudo realizado no Piauí, no qual a distribuição de
casos entre zona rural e urbana era semelhante e com porcentagem similar, no Acre a zona rural foi responsável por 58,56%
dos casos notificados de LTA. Ademais, o perfil epidemiológico de ambos os estudos coincidiram. No estudo realizado no
Paraná, a LTA comportava-se como doença profissional do campo, acometendo em sua maioria adulta do sexo masculino. No
estudo aplicado em Manaus-AM, o sexo masculino foi o mais acometido assim como a faixa etária economicamente ativa. A
análise dos dados 2007-2017 mostrou que o perfil epidemiológico no estado do Acre é de indivíduos do sexo masculino, em
idade economicamente ativa (20 a 59 anos), que residem em zona rural com proximidades de reservas florestais e/ou
estações ecológicas como Assis Brasil, sendo a principal manifestação da doença na forma mucosa.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral (LV), também conhecida como calazar, trata-se de uma doença crônica e
sistêmica, que quando não é tratada ou quando não se institui um tratamento adequado, pode
apresentar um quadro mais grave e evoluir para óbito, sendo as crianças e os idosos os mais
susceptíveis. Seu agente etiológico é um protozoário tripanosomatídeo do gênero Leishmania, onde a
Leishmania chagasi é a espécie mais comum nas Américas. O principal reservatório em áreas
urbanas é o cão, considerado uma fonte de infecção, e o principal vetor de transmissão da doença é a
Lutzomyia longipalpis. O objetivo da pesquisa é analisar o perfil epidemiológico dos casos de
Leishmaniose Visceral em crianças, em um hospital de referência de Alagoas. Trata-se de um estudo
retrospectivo dos casos confirmados de Leishmaniose Visceral no Hospital Escola Professor Hélvio
Alto, na faixa etária de 0 a 12 anos, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2017 notificados no
TabWin. Foram confirmados 91 casos de Leishmaniose Visceral em crianças, sendo a maioria
(56,04%) eram do sexo masculino, a raça prevalente foi a parda (97,80%) e a faixa etária de 1 e 2
anos foram as mais acometidas pela doença. Verificou-se que o ano que apresentou o maior número
de casos foi 2014 e o mês de maior acometimento foi janeiro. Os principais sinais e sintomas
apresentados pelos casos foram emagrecimento (79,12%), febre (82,43%), esplenomegalia (85,71%),
hepatomegalia (81,32%), fraqueza (79,12%) e palidez (79,12%). No que se refere ao critério para
confirmação da doença (67,03%) dos casos foi por critério laboratorial. Com exceção de um paciente
de Maceió, todos os outros eram provenientes de municípios do interior, destacando-se principalmente
os municípios de Estrela de Alagoas e Palmeira dos Índios. Assim, estaca-se a importância de existir
no serviço profissionais capacitados para que o diagnóstico seja realizado o mais precocemente
possível, além disso se faz necessário o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a
diminuição do número de casos de LV em crianças.
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Resumo
Introdução: A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose que tem como agente etiológico um protozoário do gênero Leishmania e que
se caracteriza como uma doença infecciosa generalizada, crônica, apresentando como sintomas a febre de longa duração, fraqueza,
emagrecimento, tosse, diarreia, aumento do fígado e do baço e linfadenopatia, levando à óbito, se o paciente não for submetido à
tratamento específico. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico dos casos notificados de LV, no Estado do Pará, de janeiro de 2007 a
dezembro de 2017. Desenho do Estudo: Estudo descritivo, observacional e transversal. Métodos: Foram utilizados dados estatísticos
e epidemiológicos fornecidos pelo Sinan/SVS/MS. Para as informações obtidas realizaram-se cálculos de frequências e médias
utilizando-se os programas Microsoft Office Excel® 2013 e BioEstat® 5.0. Resultados: Foram notificados entre 2007 e 2017, 3584
casos de LV no Estado do Pará, sendo o sétimo estado da Federação com maior número de casos e segundo da Região Norte. Os
municípios com maior número de casos no período do estudo, foram Belém (17,30%), seguido por Redenção (9,85%), Cametá (9,04%)
e Marabá (6,11%). Houve maior prevalência em homens (60,52%) e na faixa etária de 01 a 04 anos (34,82%), onde a maioria dos casos
evoluiu para a cura (63,68%). Discussão: No Estado do Pará a LV era uma zoonose caracterizada como doença de caráter
eminentemente rural e mais recentemente, vem se expandindo para áreas urbanas de médio e grande porte. No período do estudo, a
capital Belém apresentou o maior número de casos, todavia, em 2017 o maior número de casos ocorreu em Marabá (87 casos),
Eldorado dos Carajás (75 casos) e Redenção (71 casos), mostrando uma possível expansão da doença nas regiões sul e sudeste do
Estado. O perfil apresentado quanto ao gênero e faixa etária foi semelhante ao descrito na literatura, constatando-se alto percentual de
cura Conclusão: O estudo indicou que há necessidade de outras pesquisas orientadas ao aprofundamento de questões relacionadas às
características epidemiológicas da endemia de LV, visando a reestruturação do monitoramento e a orientação das atividades de
vigilância e de controle no Estado do Pará.
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Resumo
A Leishmaniose visceral (LV, Calazar) é uma zoonose de transmissão vetorial através da picada de flebotomíneos infectados
por várias espécies de Leishmania, tendo como principal reservatório o cão doméstico. É uma doença crônica sistêmica que
quando não tratada pode-se tornar letal. Nas Américas, 96% dos casos de LV são reportados pelo Brasil, onde apresenta
ampla distribuição geográfica. O objetivo deste estudo foi identificar o perfil clínico-epidemiológico da LV em pacientes
notificados nos serviços de saúde dos municípios pernambucanos pertencentes à I região de saúde, no período de 20132017. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo com dados obtidos do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). Para a tabulação dos dados foram utilizadas as ferramentas Tabwin e Excel. Durante o período
observado, foram notificados 98 casos de LV, com coeficiente de incidência (CI) de 0.8/100 mil habitantes no último ano em
questão (n=33), CI 60% maior quando comparado ao ano de 2016 (0.5/100mil habitantes). Dentre os municípios, destaca-se
Itapissuma com incidência de 19/100 mil habitantes, 146,8% maior que o ano anterior (CI=7,7/100mil habitantes). Os três
municípios que se destacaram quanto ao número geral de casos foram Recife (n=26; 26,5%), Itapissuma (n=12; 12,2%) e
Olinda (n=11; 11,2%). A doença acometeu mais o sexo masculino (n= 57, 58,2%), faixa etária 15-49 anos (n=53; 53,10%),
pardos (n=69; 70,4%), co-infecção HIV negativa (n=46; 46,9%), e 60,2% dos casos (n=59) evoluíram para cura.
Incompletudes foram encontradas no que tange à escolaridade (n=46, 46,9%), no qual inviabilizaram a análise da educação
como aspecto determinante e sua relação com o risco de adoecimento. Além disso, fragilidades no preenchimento da ficha de
notificação foram observadas na variável critério de confirmação/ descaso (53,1%, n=51) que podem refletir falhas na
assistência desses casos. É fulcral que as medidas de vigilância e controle da LV sejam realizadas de forma integrada a fim
de serem de fato efetivas, além da realização de diagnóstico e tratamento em tempo oportuno. O estudo das características
epidemiológicas aqui destacadas fundamentam o planejamento, monitoramento e avaliação de estratégias das ações de
vigilância e controle da Leishmaniose Visceral.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença infecciosa e zoonótica considerada negligenciada.
Atualmente, encontra-se entre as seis endemias prioritárias no mundo, acometendo anualmente
quase dois milhões de pessoas. Na América Latina, foi descrita em pelo menos 12 países, com 90%
dos casos no Brasil. Objetivou-se com esta pesquisa descrever o perfil epidemiológico dos casos
humanos de LV no Brasil. Foi realizada análise descritiva e quantitativa dos casos de LV humana
ocorridos no país, no período de 2009 a 2013, registrados no SINAN. Foram notificados 18.560 casos
de LV humana, 62,97% do gênero masculino, 26,79% na faixa etária entre 1 e 4 anos, 9,67% com
escolaridade de 1ª à 4ª série e 65,62% da raça parda. Nos estados do Ceará, Minas Gerais e
Maranhão concentraram-se 41,39% dos casos, sendo a letalidade geral de 6,40%. No período em
estudo, constatou-se que a incidência e a letalidade da LV tiveram índices elevados. Esses fatores
demonstram que, atualmente no Brasil, este agravo ainda possui caráter endêmico e reforçam seu
potencial de morbimortalidade. Além disso, destacando-se as características da população mais
afetada quanto à faixa etária de 1 a 4 anos e baixa escolaridade, reforçamos a necessidade de mais
estudos que se aprofundem nos fatores determinantes e condicionantes do adoecimento,
agravamento e evolução para o óbito por LV.
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Resumo

A saúde humana e a animal estão intimamente ligadas. Os seres humanos dependem dos animais para
sua nutrição, companhia, desenvolvimento tecnológico, socioeconômico e científico. Neste contexto,
surgem as zoonoses, enfermidades transmitidas naturalmente dos animais ao homem através do convívio
entre ambos. Seus índices de mortalidade e morbidade são consideráveis em populações vulneráveis. Em
virtude disso, há a necessidade de desenvolver um índice que evidencie as realidades socioeconômicas,
permitindo melhor aplicação de soluções à problemática encontrada. O objetivo do trabalho foi avaliar o
perfil epidemiológico dos casos notificados de Leishmaniose Visceral Humana (LVH) no município de
Petrolina (PE). Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo que utilizou dados do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foi realizado cálculo de incidência da LV e traçado o
perfil epidemiológico da cidade através das projeções anuais para a população de acordo com o BDE (Base
de dados do Estado). Os resultados foram expressos por análise estatística descritiva. Entre 2007 a 2017,
em Petrolina, foram notificados 513 casos de LVH entre indivíduos de 0 e 80 anos, sendo 208 mulheres e
305 homens. A área urbana obteve maior taxa de notificações, 57, 50%, bem como a cor parda, 68,61%.
Os critérios utilizados para confirmação da infecção foram o laboratorial, com 29,62% e o clínicoepidemiológico, com 23,39% dos casos confirmados. Há elevada taxa de campos das fichas não
preenchidas, 14,81%. A proporção com cura clínica totalizam 66,86%. Sobre o grau de escolaridade, 1,75%
eram analfabetos. Com a 1ª a 4ª serie incompletos e 4ª série completa, 8,77% e 1,94%, respectivamente.
4,09 % dos casos são daqueles que não possuíam ensino fundamental completo e 1,16%, que possuíam
ensino fundamental completo. 1,75% e 2,33% dos casos são daqueles com ensino médio incompleto e
ensino médio completo, respectivamente. 0,97% foram encontrados para os casos notificados de pessoas
com ensino superior incompleto e completo. 11,11% eram de casos ignorados, 53,99% não se aplica e
11,11% vazio, sendo os três últimos dados referentes àqueles mais acometidos. Conclui-se que, no período

de 2007 a 2017, a taxa de incidência de leishmaniose visceral para Petrolina variou entre 0,072 e 0,265
casos por mil habitantes. Os valores são mais elevados entre os anos de 2011 e 2015.
Palavras-chaves: Calazar, Epidemiologia, Notificação, Saúde Pública, Zoonose
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença de ampla distribuição geográfica, endêmica da mesoregião Sul da Bahia e
constitui-se em problema de saúde pública. Com o objetivo de identificar áreas de transmissão e o perfil epidemiológico no município de
Itabuna, dados coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) foram analisados e mapeados através de um Sistema de Informação Geográfica (SIG). Os resultados obtidos
mostraram uma maior ocorrência da doença em pessoas do gênero masculino (64,22%), as faixas etárias mais acometidas encontramse entre 11 e 50 anos, representando 62,5% dos casos notificados, constatando que, no município de Itabuna, os adultos em idade
produtiva são mais acometidos pela LTA do que crianças e idosos. Com relação à variável escolaridade, 70,6 % dos acometidos
possuem de 1 a 8 anos de estudo (nível fundamental) e, apenas 0,9% possui nível superior. A média dos ceeficientes de detecçãos da
LTA no período foi de 11,56 casos por 100.000 habitantes. A distribuição espacial dos casos revelou regiões com diferentes números de
casos e perfil epidemiológico da doença, determinando áreas prioritárias para desenvolvimento de ações de controle e prevenção da
enfermidade pelos serviços públicos de saúde. Portanto, este estudo é de relevante importância para um programa de controle de
controle e prevenção do agravo.
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Resumo
Na leishmaniose visceral canina, a quantificação dos linfócitos T CD4+ e T CD8+, em sangue periférico serve como parâmetro
para avaliação da resposta imunológica de cães submetidos a diferentes protocolos terapêuticos. Com base nisso, foram
avaliados esses fenótipos celulares, antes e 30 dias de tratamento, de três cães com LV, atendidos nos Hospital-Escola de
Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia. Foram realizados exames de patologia clínica, ultrassonografia e
quantificação de linfócitos T CD4+ e T CD8+. Os cães infectados foram tratados com associação de metronidazol e
cetoconazol, e como manutenção alopurinol, conforme a literatura. Caso 1: cão, macho, American Bully, 2 anos, apresentava
ulcerações de pele, alopecia, perda de peso, mucosas hipercoradas, febre, aumento de creatinina sérica, esplenomegalia,
porcentagem de células T CD4+ (8,32%) e CD8+ (1,71%) reduzida. Após o tratamento, o animal apresentou outras alterações
como onicogrifose, trombocitopenia, hiperproteinemia, hiperalbuminemia, e uma redução mais acentuada de células T CD4+
(0,63%) e CD8+ (0,16%). Caso 2: cadela, fêmea, Dachshund, 3 anos, apresentava descamação na pele, linfadenomegalia e
oftalmopatia, anemia, hiperproteinemia, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, esplenomegalia, e porcentagem de células T
CD4+ (7,96%) e CD8+ (4,24%) reduzida. Após o tratamento, o animal não apresentou mudanças no perfil clínico-laboratorial,
exceto, uma redução de células T CD4+ (2,04%) e CD8+ (1,1%). Caso 3: cadela, fêmea, Pug, 5 anos, apresentava
onicogrifose, linfadenomegalia e oftalmopatia, anemia, hiperproteinemina, hipoalbuminemia, hiperglobulinemia,
esplenomegalia, e diminuição de células T CD4+ (4,41%) e CD8+ (2,84%). Após o tratamento, o animal não teve melhora dos
sinais clínicos e parâmetros laboratoriais. Entretanto, teve redução acentuada de células T CD4+ (0,23%) e CD8+ (0,23%). O
perfil imunológico revelou que antes do tratamento, os cães tinham redução média de 42,3% e 16,1% de células CD4+ e

CD8+, respectivamente, quando comparados ao valor de referência que é em média 56,3% de CD4+ e 21,55% de CD8+, dos
linfócitos totais. Após um mês de tratamento, os animais não alcançaram os valores médios de normalidade de CD4+ e CD8+
em sangue periférico, provavelmente, por ter sido quantificado em uma fase precoce pós-tratamento que ainda não reflete a
recuperação do sistema imune, e nesse momento, as células podem ser recrutadas para os órgãos linfoides afetados pela
infecção.
Palavras-chaves: Cão, esplenomegalia, CD4+, CD8+, resposta imune
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Resumo

A Leishmaniose Visceral Humana (LVH) é considerada uma doença tropical negligenciada e sua
presença está relacionada a fatores sociais e ambientais, o que pode influenciar de forma direta na
epidemiologia da doença. No mundo, estimam-se 50 a 90 mil novos casos de LVH por ano. No
município de Fortaleza, Ceará, esta doença é de transmissão intensa, com média maior do que 4,4
casos dos últimos cinco anos. A doença tem comportamento endêmico com alguns períodos de
epidemia. O objetivo deste trabalho foi descrever as características sócio demográficas dos casos de
LVH no município de Fortaleza, de 2007 a 2016. O estudo é transversal e descritivo, com dados de
notificações de LVH registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Foram
calculadas frequências absolutas e relativas das variáveis: sexo, faixa etária, raça e escolaridade,
utilizando o Stata 11.2. Foram confirmados 1.741 casos de LVH, sendo 69,0% do sexo masculino. As
faixas etárias de 20 a 39 anos, 40 a 59 anos e crianças menores de quatro anos representaram,
respectivamente, 28,5%, 25,3% e 24,2% do total de casos confirmados. A raça mais frequente foi a
parda, com 84,8% dos casos. A maior frequência da escolaridade se deu entre os ignorados (43,2%),
em seguida a categoria não se aplica representou 26,5% dos casos, seguida do fundamental I
incompleto (7,5%), ensino médio completo (6,3%) e fundamental II incompleto (5,8%). O maior
percentual de acometimento da LVH em pessoas do sexo masculino está relacionado à maior
exposição em atividades ocupacionais e às áreas com presença de flebotomíneos. Crianças com
menos de quatro anos podem ser mais suscetíveis à infecção devido à imaturidade do sistema
imunológico, ao passo que o acometimento em indivíduos de 20 a 39 anos pode estar associado à
coinfecção com o vírus da imunodeficiência humana, tornando-os mais vulneráveis imunologicamente.
A maior frequência de LVH em indivíduos da raça parda é explicada pela maior população de
indivíduos desta raça. A incompletitude no campo da escolaridade dificulta o perfeito entendimento
sobre a correlação com fatores sociais. A LVH em Fortaleza apresenta características podem estar
vinculadas ao acometimento em pessoas socialmente vulneráveis. No entanto, estudos que possam
verificar possíveis fatores associados e quanto os mesmos podem influenciar no acometimento dessa
doença são importantes para o entendimento de possíveis fatores de risco.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Estudo transversal, Leishmaniose Visceral
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Resumo

As leishmanioses são doenças parasitárias que acometem o homem e animais domésticos e silvestres, sob as formas
tegumentar (LT) e visceral (LV). Diversas técnicas para detecção do parasito são descritas, sendo a Reação em Cadeia
Polimerase (PCR) uma importante ferramenta devido sua alta sensibilidade e especificidade. Além de ser utilizada no
diagnóstico, a PCR é uma ferramenta molecular amplamente utilizada para caracterização das espécies de Leishmania e para
isso, diversas sequencias de primers foram desenhados. O objetivo deste estudo foi avaliar a precisão de três pares de
primers utilizados na PCR para detecção de Leishmania infantum. Para isso, foram utilizados 50pg de DNA de L. infantum, L.
amazonensis e L. braziliensis. Foi realizada PCR utilizando os primers FLC2-RLC2, LEISH1-LEISH2 e RV1-RV2, usando uma
curva de temperatura de anelamento de 55 a 62ºC. O produto amplificado foi submetido à eletroforese em gel de agarose a
2% e as bandas foram verificadas em transiluminador. Embora esse primers sejam indicados para a detecção de L. infantum,
os primers LEISH1-LEISH2 apresentou amplificação para as três espécies analisadas, embora foi identificado algumas
temperaturas de anelamento que amplificaram apenas L. infantum. Os primers RV1-RV2 amplificou L. infantum e L.
amazonensis em todas as temperaturas analisadas. A PCR com os primers FLC2-RLC2 amplificou apenas L. infantum em
todas as temperaturas analisadas. Perante nossos resultados, a utilização da PCR com os primers FLC2-RLC2 é a mais
indicada para caracterização da L. infantum principalmente em regiões onde há circulação de mais de uma espécie de
Leishmania.
Palavras-chaves: Leishmania, PCR, Primers

PERFORMANCE DE PRIMERS PARA DETECÇÃO DE LEISHMANIA INFANTUM POR PCR
Autores

Helton Krisman de Araújo 1, Silvana de Oliveira Castro 1, Laísa Vieira Gnutzmann 1,
Manoel Sebastião da Costa Lima Junior 2, Herintha Coeto Neitzke-Abreu 1

Instituição 1 UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados (Rodovia Dourados - Itahum, Km 12
- Cidade Universitaria, Cx. Postal 364 - CEP 79804-970), 2 IAM - FIOCRUZ - Instituto
Aggeu Magalhães (Av. Professor Moraes Rego, s/n - Campus da UFPE - Cidade
Universitária Recife/PE - Brasil, CEP: 50740-465)
Resumo
As leishmanioses são doenças parasitárias que acometem o homem e animais domésticos e silvestres, sob as formas
tegumentar (LT) e visceral (LV). Diversas técnicas para detecção do parasito são descritas, sendo a Reação em Cadeia
Polimerase (PCR) uma importante ferramenta devido sua alta sensibilidade e especificidade. Além de ser utilizada no
diagnóstico, a PCR é uma ferramenta molecular amplamente utilizada para caracterização das espécies de Leishmania e para
isso, diversas sequencias de primers foram desenhados. O objetivo deste estudo foi avaliar a precisão de três pares de
primers utilizados na PCR para detecção de Leishmania infantum. Para isso, foram utilizados 50pg de DNA de L. infantum, L.
amazonensis e L. braziliensis. Foi realizada PCR utilizando os primers FLC2-RLC2, LEISH1-LEISH2 e RV1-RV2, usando uma
curva de temperatura de anelamento de 55 a 62ºC. O produto amplificado foi submetido à eletroforese em gel de agarose a
2% e as bandas foram verificadas em transiluminador. Embora esse primers sejam indicados para a detecção de L. infantum,
os primers LEISH1-LEISH2 apresentou amplificação para as três espécies analisadas, embora foi identificado algumas
temperaturas de anelamento que amplificaram apenas L. infantum. Os primers RV1-RV2 amplificou L. infantum e L.
amazonensis em todas as temperaturas analisadas. A PCR com os primers FLC2-RLC2 amplificou apenas L. infantum em
todas as temperaturas analisadas. Perante nossos resultados, a utilização da PCR com os primers FLC2-RLC2 é a mais
indicada para caracterização da L. infantum principalmente em regiões onde há circulação de mais de uma espécie de
Leishmania.
Palavras-chave: Leishmania; PCR; Primers.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença sistêmica e crônica que pode apresentar alta letalidade em
situações de diagnóstico e tratamento tardio. É uma zoonose causada, nas Américas, pelo protozoário
Leishmania infantum e tem como principal reservatório urbano o cão doméstico. O Brasil registra a
maioria dos casos da doença e, na última década, tem se observado a expansão da LV para a região
Norte do Brasil, onde a maior incidência é registrada no Estado do Tocantins. Araguaína é o município
do estado que possui o maior número de notificações e as medidas de controle da LV preconizadas
pelo Ministério da Saúde, são adotadas pelas secretarias de saúde municipal e estadual. Buscando
verificar a situação epidemiológica da doença no reservatório urbano, este estudo objetivou
determinar a soroprevalência de LV em cães domiciliados na zona urbana do município de Araguaína.
A população estudada foi constituída considerando prevalência esperada de 24,8% e nível de
confiança de 6%. As amostras foram coletadas em cães presentes em residências localizadas em
bairros do município, que foram sorteados aleatoriamente. A pesquisa de anticorpos foi realizada por
meio do Teste DPP® – Leishmaniose Canina e do teste de aglutinação direta (TAD) usando
promastigotas de Leishmania infantum. Foram analisadas 199 amostras de cães machos e fêmeas,
com idade a partir de 2 meses e de diferentes raças. No teste rápido 102 (51,3%) animais foram
positivos, enquanto no teste de aglutinação direta 115 (57,8%) apresentaram soropositividade na
titulação 1:80 e 62 (31,2%) foram positivos na titulação 1:160. Os resultados encontrados indicam que,
apesar do município desenvolver ações de controle direcionadas a LV no reservatório canino, o
agente persiste circulante, com elevada frequência entre cães da zona urbana de Araguaína, o que
pode resultar na elevação da incidência de casos humanos da doença nos anos seguintes. Portanto,
ressalta-se a importância do investimento em ações de controle e pesquisas buscando identificar
características relacionadas ao agente, hospedeiros e ambiente, nas diferentes regiões brasileira, com
a finalidade de gerar informações úteis na tomada de decisões no momento de reavaliação do
programa de controle da Leishmaniose Visceral no Brasil.
Instituição de Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico - CNPq - Brasil
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Resumo

A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença de grande importância devido ao grande número
de cães infectados e ao intenso parasitismo que ocorre nesses animais, sendo este o reservatório
mais importante para a transmissão da doença ao homem. O diagnóstico da LVC pode ser realizado
com base em dados clínicos e epidemiológicos, sendo confirmado por exames laboratoriais, que
incluem os métodos parasitológicos, sorológicos e moleculares, como a reação em cadeia da
polimerase (PCR), que apresenta alta sensibilidade e especificidade. A PCR pode existir como
método qualitativo, especialmente em resultados sorológicos duvidosos. O objetivo desse estudo foi
analisar a sensibilidade da PCR em sangue medular através da pesquisa de Leishmania infantum.
Foram analisadas amostras provenientes do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campo
Grande. Esses cães apresentavam sorologia positiva (teste rápido DPP® Leishmaniose Visceral
Canina e técnica de ELISA). A obtenção de DNA foi realizada em 300 μL de amostra, com SDS
(dodecil sulfato de sódio) 20%. Foram utilizados os primers FLC2 e RLC2 que amplificam um
fragmento de 230-pb da região do kDNA de L. infantum. As amostras com resultado negativo na PCR
para pesquisa de Leishmania foram submetidas a PCR para detecção de presença de inibidores
utilizando primers da β-actina canina. Ainda, foi realizado o diagnóstico parasitológico em lâminas de
vidro para pesquisa direta (PD) de amastigotas de Leishmania. Das 358 amostras analisadas, 285
(79,6%) apresentaram PCR positiva. A PD foi positiva em 244 (68,1%). Das amostras positivas na
PCR, o exame parasitológico apresentou negatividade em 25,2% (72). A escolha do tecido para a
pesquisa do parasito influencia na sensibilidade do diagnóstico. O diagnóstico preciso da LVC é
complexo e requer a utilização de diferentes técnicas para a obtenção de um resultado conclusivo. O
uso da PCR é importante para complementação em casos duvidosos e para identificação da espécie

envolvida. Assim, a utilização associada da sorologia e PCR pode ser importante para o diagnóstico
mais confiável, com a possibilidade de evitar a eutanásia desnecessária.
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Resumo

A ordem Rodentia compreende mais de 2000 espécies de roedores em quase todos os continentes
que são classificados em dois grupos: silvestres e sinantrópicos. Entre esses dois grupos há uma
estreita relação de simbiose e, com as transformações antrópicas, o homem pode acabar fazendo
parte dessa relação de forma acidental. Este tipo de interação entre homem e roedores tem favorecido
a transmissão de diversos agentes patogênicos, dentre estes os protozoários pertencentes ao gênero
Leishmania que são de significativa importância em saúde pública. Sendo assim, o objetivo desse
estudo foi pesquisar o parasitismo de Leishmania spp em roedores silvestres e sinantrópicos do
estado de Pernambuco, Brasil. Para realização desse trabalho foram coletadas amostras de sangue,
fragmentos de baço, fígado e pele de 74 roedores silvestres e sinantrópicos capturados em diferentes
municípios de Pernambuco. A pesquisa de Leishmania foi realizada através do diagnóstico
parasitológico por meio da citologia esfoliativa da pele de animais com lesões cutâneas, além do uso
de técnica molecular por meio da PCR do DNA extraído a partir das amostras biológicas obtidas dos
animais. Para a PCR foram utilizados os primers L1 e L2 para amplificação do complexo Leishmania
spp. Mesmo com a presença de sinais clínicos sugestivos de leishmaniose em alguns roedores, nas
amostras estudadas não foi detectado Leishmania spp em nenhum dos métodos de diagnóstico
utilizados, sugerindo-se que os animais estudados não estavam participando do ciclo de transmissão
das Leishmanioses nas áreas estudadas.
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Resumo

A Leishmania é um gênero de protozoários da família Trypanosomatidae, que inclui os parasitas
causadores das leishmanioses. A leishmaniose visceral é transmitida ao homem por insetos vetores
ou transmissores, conhecidos como flebotomíneos. É causada por espécies do gênero Leishmania,
pertencentes ao complexo donovani. São reconhecidas três espécies como agentes etiológicos da
doença destacando-se a Leishmaniachagasi. É uma zoonose bem disseminada, que representa um
problema sério de saúde pública com várias manifestações clínicas que dependem da espécie. Além
disso, a leishmaniose destaca-se como a segunda causa de mortalidade dentre doenças
negligenciadas. O objetivo deste estudo foi desenvolver um biossensor utilizando filme
eletrodepositado de magnetita/quitosana/polianilina(Fe3O4-Quit-PANI). O filme de Fe3O4-Quit-PANI foi
eletrodepositado, por meio da técnica de voltametria cíclica (VC). O filme revelou a presença depicos
característicos revelados no voltamograma. O compósito Fe3O4Nps-Quit-PANI exibiu correntes mais
elevadas do que o compósito Quit-PANI, indicando que as nanopartículas favorecem a um incremento

na área superficial efetiva do eletrodo. A obtenção do sistema sensor Fe3O4Nps-Quit-PANIPrimerLeishmaniafoi possível devido à adsorção física do primer que serviu como molécula de
bioreconheimento para fitas complementares presentes em material genômico do verme e material
genômico extraído do soro de cães infectados. Os testes de sensibilidade do sistema sensor
Fe3O4Nps-Quit-PANI-PrimerLeishmania frente ao DNA genômicoem diferentes concentrações revelou
uma redução na magnitude das correntes de pico, demonstrando a hibridação específica. Em adição,
o sistema Fe3O4Nps-Quit-PANI-PrimerLeishmaniaao ser exposto aosoro de cães infectados com
Leishmaniose revelou boa sensibilidade de detecção em diferentes concentrações do material teste
(1ng/uL, 0,1ng/uL, 0,01 ng/uL, 0,001 ng/uL e 0,0001 ng/uL). Desta forma, o sistema Fe3O4Nps-QuitPANI-PrimerLeishmaniaé viável para a biodetecção de Leishmania em soro de cães infectados.
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Resumo
A coinfecção leishmaniose visceral/HIV (LV/HIV) é uma doença potencialmente grave e de difícil prognóstico, representando
um desafio para a terapêutica. A coinfecção com o vírus HIV, a idade, estado nutricional e os fatores genéticos do hospedeiro
são importantes variáveis que podem influenciar na susceptibilidade à LV. Em relação aos fatores genéticos, vários
polimorfismos em genes da imunidade têm sido associados a susceptibilidade à LV, sendo o gene solute carrier family 11
member 1 (SLC11A1) envolvido em vias de ativação de macrófagos e inflamação. Fatores genéticos do hospedeiro são
essenciais para a compreensão da resposta imune inata e adaptativa, reiterando a necessidade de estudos de associação
dos polimorfismos à coinfecção LV/HIV. O objetivo da pesquisa foi investigar o polimorfismo do gene SLC11A1 (rs3731865)
em pacientes coinfectados com LV/HIV. O estudo foi tipo caso-controle e investigou o polimorfismo do
gene SLC11A1 (rs3731865) em pacientes coinfectados LV/HIV e monoinfectados HIV. As amostras de sangue total foram
provenientes de pacientes acompanhados nos três principais serviços de referência para HIV localizados em Recife (HUOCUPE, HCP/SUS/SES-PE e HC/UFPE); e do SAE/CTA do município de Petrolina, Mesorregião do São Francisco. A pesquisa
foi desenvolvida com 309 amostras de DNA extraídas de sangue total de pacientes HIV, sendo 110 pacientes com diagnóstico
laboratorial positivo para LV (diagnóstico parasitológico, rK39, ELISA-rK39, DAT, KAtex e/ou ITS1-PCR). Para critério de
comparação foram separados dois grupos: Grupo 1-Pacientes LV/HIV e grupo 2-Pacientes HIV. Os resultados obtidos entre
os grupos foram analisados na ferramenta pLINK, aplicando três modelos de associação gênica: modelo genotípico,
dominante e recessivo; sendo avaliados estatisticamente quanto a diferença entre os grupos e corrigidos por fatores de
confusão. Os modelos genéticos dominante [p=0,02057 OR 0,5517 IC (0,3364-0,9050)] e alélico [p=0,0347 OR 0,6392 IC
(0,4211-0,9702)] confirmaram associação do polimorfismo do gene SLC11A1 (rs3731865) à coinfecção LV/HIV. O alelo G
confere susceptibilidade à leishmaniose visceral em pacientes HIV. No Sudão, este mesmo polimorfismo foi associado à
monoinfecção LV. No presente estudo, pioneiramente, o polimorfismo do gene SLC11A1 (rs3731865) foi associado à
coinfecção LV/HIV.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV), zoonose popularmente conhecida como Calazar, é uma doença sistêmica e de evolução crônica, causada
pela infeção por protozoários do gênero Leishmania. Pode apresentar uma clínica complexa, embora às vezes seja assintomática, além
de ser passível à influência de determinantes genéticos. O trabalho de pesquisa teve o objetivo de averiguar a associação entre o
polimorfismo genético e a suscetibilidade à LV. Realizou-se um estudo de revisão de literatura nas bases de dados “BVS” e “PubMed”,
utilizando os descritores “Polymorphism, Genetic”, “Leishmaniasis Visceral” e “Genetic Predisposition to Disease”, no período de 2010 a
2018. Foram selecionados 40 artigos, dos quais apenas 12 abordavam o tema central da pesquisa. Nesse contexto, foi destacado o
polimorfismo para o gene que codifica a IL-10, citocina anti-inflamatória. Assim, a variante rs3024498 (5311 A> G, 3 'UTR; chr1:
206941529) foi relacionada à LV, tendo em vista que o alelo A está associado à doença na amostra estudada, pois há uma superexpressão do gene e, consequentemente, uma maior produção de IL-10. Outro estudo ressaltou a relação do polimorfismo do gene para
Ficolina-2, componente ativadora do complemento, à predisposição à enfermidade, sobretudo a variante FCN2 +6359C>T. Isso porque a
variante estrutural +6359C>T (p.T236M) para a porção fibrinogênio da FCN2 implica alterações na ligação desta proteína ao patógeno,
além de o alelo +6359T ter sido associado ao aumento do nível da mesma, fato que aumenta a opsonifagocitose e o parasitismo
intracelular. A revisão possibilitou ainda encontrar dados para variações do gene para IL-18, citocina tanto da imunidade inata quanto da
adquirida; por exemplo, o alelo G na posição -656 do polimorfismo rs1946519 (-656 G / T) foi considerado como um alelo protetor para
LV. Segundo estudos realizados no Sudão, o principal gene possivelmente associado à suscetibilidade à doença é o SLC11A1
(anteriormente NRAMP1), que codifica o transportador que regula a homeostase de cátion bivalentes em macrófagos e tem muitos
efeitos pleiotrópicos na ativação de macrófagos. Pesquisas em camundongos, associaram a vulnerabilidade ao domínio transmembrana
4 de Slc11a1. Portanto, torna-se evidente a importância de maiores análises do polimorfismo genético associado ao desenvolvimento de
Leishmaniose visceral, considerando que este tipo de estudo possibilita uma melhor elucidação da clínica e epidemiologia da LV, tendo
como base o fator genético.
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Resumo
A leishmaniose é uma doença parasitária de alta mortalidade, que tem como primeira escolha fármacos antimoniais. Estes
possuem elevada toxidade, que associado a via de administração parenteral e ao longo período de tratamento, leva ao
abandono da terapia pelo paciente. Com isso, é legítima a busca por compostos menos tóxicos, eficazes e que sejam
administrados por via mais cômoda ao paciente, sendo o pó uma base para formas farmacêuticas mais estáveis e de fácil
administração. Nesse contexto, temos a quercetina, flavonoide leishmanicida com poder de quelação, possibilitando a
complexação com semimetais, como o antimônio, responsável pela ação leishmanicida dos antimoniais. Diante disso, o
presente trabalho objetivou preparar e avaliar o complexo antimônio-quercetina (SbV-QUE) em solução e em pó. Os materiais
precursores foram quercetina anidra (solução metanólica) e hexahidroxiantimoniato (V) de potássio (solução aquosa), em
proporção 1:1. Formado o complexo SbV-QUE SOL (solução), realizou-se secagem por rotaevaporação, liofilização ou spray
drying. A caracterização do SbV-QUE SOL foi feita por fluorescência e espectrofotometria ultravioleta visível (UV-Vis). Já para
SbV-QUE em pó, foram realizadas as técnicas de difratometria de raios X (DRX), espectrometria de fluorescência de raios X
(EDX), espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FT-IV), análise termogravimétrica (Tg) e microscopia de
fluorescência. Para SbV-QUE SOL, foi visto aumento de fluorescência, além de ter sido observado desvio batocrômico no UVVis, onde as bandas da quercetina foram deslocadas de 255 a 259nm para a banda II e 375 a 391nm para a banda I,
evidenciando a formação do complexo. Para SbV-QUE em pó, notou-se diferença entre os planos cristalinos de precursores e
produtos, que têm características amorfas, visto as análises de DRX. Através de EDX detectou-se a presença de antimônio
nas amostras sólidas. O FT-IR indicou o sítio de ligação do complexo, que se deu através da –OH do C-3 e carbonila na
posição 4. Por fim, foi observado o mesmo perfil térmico para os complexos em pó, além de as micrografias elucidarem as
morfologias de superfície da quercetina e SbV-QUE em pó, confirmando a característica de fluorescência pós-secagem.
Desse modo, o conjunto de técnicas evidenciou a formação do complexo com características semelhantes
independentemente do método de secagem, o que é essencial para o prosseguimento da investigação de seu uso, visando o
tto da leishmaniose.
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Resumo

As leishmanioses são doenças tropicais negligenciadas de significante morbidade e mortalidade. Os
cães são considerados os principais reservatórios de Leishmania infantum, agente causador da
leishmaniose visceral. Além disso, os cães também podem ser infectados por outras espécies de
Leishmania podendo desenvolver a forma cutânea da doença. Embora o cão não desempenhe um
papel importante como reservatório no ciclo de transmissão da LTA, ele poderia atuar como animal
sentinela, auxiliando no entendimento da epidemiologia da doença. O objetivo desse estudo foi avaliar
a ocorrência de infecção por Leishmania spp. em cães de aldeias indígenas dos Xukurus do Ororubá,
no município de Pesqueira, Pernambuco. Foram coletadas 300 amostras de sangue de cães
domiciliados e semidomiciliados. Foram realizados teste sorológico e moleculares utilizando teste
rápido imunocromatográfico (DPP LVC, Bio-Manguinhos) e PCR em tempo real, para detecção de
anticorpos circulantes anti-Leishmania e amplificação do DNA de Leishmania spp., respectivamente.
Entre os 300 cães testados, 26 cães (8,7%) foram positivos no teste sorológico e apenas seis (2%)
foram positivos no teste molecular. Todas as amostras positivas na PCR, também foram reagentes no
teste sorológico. Confirma-se assim, a presença de Leishmania spp. em cães nas aldeias indígenas. A
baixa prevalência em cães pode sugerir um baixo risco de transmissão no ambiente peridomiciliar ou
mesmo uma baixa atração dos vetores aos cães nas áreas estudadas.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV), conhecida também como Calazar é uma doença causada por espécies do gênero Leishmania,
pertencente ao complexo Leishmania (Leishmania) donovani que é transmitida pelo Lutzomyia (Lutzomyia) longipalpis. O cão
doméstico é o reservatório mais importante, enquanto que seu hospedeiro definitivo é o ser humano. A LV se apresenta
clinicamente como uma doença sistêmica crônica, que se caracteriza por uma febre de longa duração que aparece
geralmente no período da noite, apresenta perda de peso, astenia, anemia, dentre outros sintomas. Quando não tratada pode
evoluir para óbito em mais de 90 % dos casos, sendo as crianças o grupo de maior risco. Atualmente, a LV é endêmica em 62
países dentre eles o Brasil, estudos demonstram que o Estado de Alagoas apresenta uma eleva e ascendente taxa de
letalidade no que tange a doença. Pensando nisso o trabalho aqui presente tem como objetivo identificar a prevalência da
doença de acordo com a idade (até 69 anos) num hospital de referência do Estado de alagoas de janeiro de 2008 a abril de
2018. Os dados usados foram coletados do DATASUS. No período estudado foram registrados 236 casos da doença,
divididos em 10 faixas etárias, o grupo mais acometido foi de 1 a 4 anos sendo 29,2% dos casos, seguidos por pacientes de 5
a 9 anos, sendo estes 16,9% dos casos. Os demais seguem uma ordem crescente do número de casos: 30 a 39 anos, 11,8%;
10 a 14 anos, 11,4%; 15 a 19 anos, 8%; 20 a 29 anos, 6,7%; 40 a 49 anos, 5,5%; menores de 1 ano, 5%; 50 a 59 anos e 60 a
69 anos apresentaram a mesma quantidade, 2,5% dos casos. Pautando-se no fato de que o quadro mais grave da doença
ocorre em crianças e na possível prevenção da mesma, torna-se de grande importância os dados apresentados, demonstra
ainda a necessidade do estado investir em campanhas de prevenção tanto no âmbito informativo como também no
epidemiológico.
Palavras-chaves: calazar, leishmaniose visceral, prevalência
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa que é
causada por protozoários do gênero Leishmania, provoca úlceras na pele e mucosas. A doença é
transmitida através da picada de insetos conhecidos popularmente, dependendo da região, como:
mosquito palha, tatuquira e birigui que contamina principalmente humanos, cachorros, gatos e ratos.
Considerada atualmente como um problema de saúde pública. O objetivo do presente estudo é
comparar a prevalência da LTA na Capital e Interior cearense e município de Baturité dos anos de
2016 e 2017 e identificar o seu melhor tratamento medicamentoso. Trata-se de uma pesquisa
quantitativa, descritiva e retrospectiva nos anos de 2016 e 2017 cujos os dados foram coletados no
Sistema de Informação de Agravo e Notificação (SINAN). Os resultados mostraram que em 2016
foram identificados 385 casos em todo Estado do Ceará, dentre esses, 6 casos que corresponde a
1,55% do total de casos, eram da capital cearense, 98 casos (25,45%) na região do Cariri e 7casos
(1,81%) no município de Baturité. Em 2017 ocorreram 392 casos no estado inteiro, dos quais 137
casos que representa 34,94% dos casos de LTA no ano de LTA foram da capital, 52 casos (13,26%)
da microrregião caririense e 10 casos (2,55%), no município de Baturité. A diferença entre capital e
interior no ano de 2016 foi de 92 casos (23,89%) e de interior cearense com Baturité foi de 1 caso
(0,25%). No ano de 2017 a diferença de casos entre a capital e interior foram de 85 casos (21,68%) e
entre o cariri e município de Baturité foi de 42 casos (10,71%). Nos dias atuais a droga mais utilizada
no tratamento é o antimonial Glucantime (antimoniato de N-metilglucamina). Em 2016, apesar do
interior apresentar uma população menor em relação à capital, os casos confirmados da doença foi
consideravelmente maior e praticamente a mesma do município de Baturité, em 2017 os casos na
capital foi mais do que o dobro de casos do cariri que foi bem superior ao município de Baturité.
Conclui-se que o aumento no tamanho da população juntamente com o crescimento de animais são
fatores que influenciaram o aumento na prevalência na capital, a diminuição no interior foi devido ao
surto ocorrido. Medidas preventivas foram tomadas e o município de Baturité se manteve constante.
Tornam-se necessárias ações de intervenção para que a incidência anual seja minimizada tanto na
capital, interior e em Baturité favorecendo a qualidade de vida relacionada a saúde nesses locais.
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Resumo

A Leishmaniose Visceral (LV) é a segunda enfermidade parasitária que mais mata no mundo. Em
coinfecção com HIV/AIDS, tornou-se doença crônica-ativa que teve transformadas a clínica e o
padrão de ocorrência, inclusive com produção de recidivas. A prevalência da LV-HIV/AIDS varia na
dependência dos testes diagnósticos, do grupo, da inserção do paciente no ambulatório ou hospital e
da presença ou não de sintomas. Nosso objetivo foi estimar a prevalência de LV em pessoas vivendo
com HIV/AIDS (PVHA). Numa área hiperendêmica para LV no Nordeste do Brasil, avaliamos
amostras biológicas de 542 pacientes HIV/AIDS, assintomáticos para LV, com 18 anos e mais,

cadastrados e acompanhados pelo Serviço de Atendimento Especializado em IST-HIV/AIDS do
município de Petrolina-PE. Consideramos caso de LV-HIV/AIDS a PVHA com pelo menos um teste
positivo para LV nos seguintes métodos: ITS PCR, KAtex e sorologia (ELISA e DAT). A taxa de
prevalência de LV-HIV/AIDS foi de 5,7% (31/542). Os testes em ordem decrescente de positividade
foram: ELISA 51,6% (16/31), PCR 32,2% (10/31); DAT 22,6% (7/31) e KAtex 9,7% (3/31). Não houve
concordância entre os testes (Kappa de -0,27). A LV aguda ocorreu em 9,7% (3/31), com um caso
internado devido a gravidade. Todos apresentaram um episódio de recidiva. A LV-HIV/AIDS foi mais
prevalente entre os homens 51,6% (16/31) e em heterossexuais 67,7% (21/31). Os casos tiveram
mediana de idade de 34 anos, variando entre 18 a 48 anos. A mediana do início da terapia
antirretroviral foi de 60 dias, variando de 0 a 1.095 dias após o diagnóstico. Já a carga viral
apresentou mediana de 40 cópias (indetectável), variando de 40 a 18.834 cópias. A quantidade de
linfócitos CD4 ficou entre 14 e 1.898, com mediana de 512 células. Já os linfócitos CD8 apresentaram
mediana de 825, variando entre 165 e 3.822 células, numa relação CD4/CD8 de 0,62. A intervenção
com a terapia antirretroviral iniciada em até 60 dias após o diagnóstico da infecção HIV/AIDS
controlou a replicação viral e aumentou os linfócitos numa relação CD4/CD8 de 62% dos indivíduos
hígidos. Esta configuração imunológica favorável manteve a taxa de prevalência da LV em PVHA
muito próxima ao coeficiente de detecção de casos de LV na população geral brasileira, que entre
1990 a 2015, foi de 4,3 casos por 100 mil habitantes.
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Resumo
A leishmaniose visceral é uma zoonose crônica de grande importância para a Saúde Pública e endêmica em diversas regiões
do Brasil; a presença da enfermidade nos cães costuma preceder os casos humanos. O objetivo desta pesquisa foi estimar a
prevalência da leishmaniose visceral canina (LVC) no município de São José de Espinharas, Sertão Paraibano, e identificar
seus fatores de risco. No ano de 2017, coletou-se 223 amostras de sangue de cães da zona urbana (103) e rural (120) do
município de São José de Espinharas. A prevalência de LVC foi determinada através das técnicas sorológicas ELISA/S7®
(Biogene) e DPP® (Bio-Manguinhos), considerando positivas as amostras que reagiram nos dois testes. Os fatores de risco
foram determinados por meio das análises estatísticas uni e multivariada. A prevalência de anticorpos anti-L. infantum
encontrada no município estudado foi de 8,5%, sendo maior na zona urbana (9,7%) do que na rural (7,5%). Na zona rural, o
contato com pequenos ruminantes foi identificado como fator de risco para a infecção (Odds Ratio = 4,621). A presença de
LVC foi constatada em São José de Espinharas, demonstrando a necessidade de realização de medidas mais efetivas para o
controle da doença no município, levando em consideração o fator de risco identificado.
Palavras-chaves: Cães, calazar, Paraíba, zoonose
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Resumo
Algumas doenças transmitidas de cães para humanos demandam atenção de governos na prevenção e controle, entre elas a raiva e a
leishmaniose visceral. Na leishmaniose visceral canina (LVC), cuja transmissão é feita por flebotomíneos, o cão é o principal reservatório
de L. infatum, o agente etiológico da doença. O Brasil é o único país a recomendar a eutanásia canina como estratégia de controle da
doença em âmbito populacional. O presente estudo analisa um painel sequencial de prevalências da LVC em cães errantes submetidos
a testes sorológicos periódicos e à eutanásia como medida de controle nos soropositivos. Os dados foram coletados entre os anos de

2012 e 2014, a cada dois meses, em sete esforços de captura em uma região do município de Divinópolis-MG. Um veículo adaptado foi
utilizado para percorrer todas as ruas da região de estudo, os cães que circulavam desacompanhados de um proprietário eram
encaminhados ao Centro de Referência de Vigilância em Saúde onde passavam por exames para diagnóstico sorológico de LVC,
através das técnicas de ELISA (triagem) e RIFI (confirmatório). Cães reagentes em ambas eram considerados soropositivos e foram
submetidos a eutanásia, já os animais com diagnostico negativo eram identificados com microchip para o reconhecimento em possíveis
recapturas. Foram realizados 487 exames diagnósticos para LVC. Dentre estes, 217 realizados em cães recapturados. Nesse estudo, a
porcentagem de machos (57,70%) foi maior que a de fêmeas (42,3%) e a prevalência de infecções foi ligeiramente maior entre os
machos (RP= 1,05; IC: 0,41 – 2,71). A quantidade de cães encontrados por captura foi em média 69,5 ± 9,13 D.P. Houveram 29 cães
reagentes no teste de ELISA, sendo que apenas 58,6% foram confirmados na técnica de RIFI. Não foram encontrados cães com
diagnóstico inicial negativo e que positivaram nas recapturas. As prevalências da LVC nos sete esforços de captura foram de 6,0%,
4,8%, 3,3%, 1,5%, 3,2%, 1,5%, 2,8%, respectivamente e apresentaram uma tendência de declínio durantes os esforços de captura,
embora tenha-se notado um aumento da prevalência em relação à captura anterior nas capturas 5 e 7. As instabilidades e a
manutenção da infecção na população mostram que os cães podem ser importantes mantenedores de LVC em meio urbano, mesmo
com a realização de eutanásias periódicas. A adoção de ações bem direcionadas à promoção da posse animal responsável e a redução
do abandono se apresentam como alternativas potencialmente mais efetivas.
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV), ou calazar, é uma doença crônica grave, potencialmente fatal para o homem, cuja letalidade pode
alcançar 10% quando não se institui o tratamento adequado. Os agentes etiológicos da leishmaniose visceral
são protozoários tripanosomatídeos do gênero Leishmania. No Brasil, o agente etiológico é a L. chagasi. É a 3° maior doença letal
parasitária. Estima-se que cause de 60.000 mil até 2 milhões mortes por ano no mundo. Esse trabalho tem como objetivo realizar uma
revisão bibliográfica sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento da LV Humana. Para isso, realizou-se uma pesquisa a partir das bases
de dados SCIELO, BIREME, PUBMED e BVS nos últimos 5 anos, além de livros-texto da área. Trata-se de um estudo de revisão
bibliográfica sistemática. A LV é endêmica em 62 países, aproximadamente 90% dos casos ocorrem em 5 países: Índia, Bangladesh,
Nepal, Sudão e Brasil. Entre os países endêmicos, 96% são reportados no Brasil e destaca-se o aumento de mortes desde 2012,
alcançando em 2016 uma taxa de letalidade de 7,9%. A LV é uma enfermidade infecciosa caracterizada por: febre irregular,
esplenomegalia e anemia, podendo ser fatal para o homem quando não diagnosticado. A prevenção é através de medidas de controle
que ainda não foram capazes de impedir a ocorrência de novos surtos, contudo, uso de repelentes, armazenamento adequado de lixo
orgânico, além de não utilizar agulhas usadas por terceiros e controle dos vetores são medidas que diminuem a chance de
contaminação. O diagnóstico definitivo requer: métodos parasitológicos, sorológicos e imunológicos, pois a doença no homem pode
apresentar sinais e sintomas que são comuns a outras patologias. No tratamento, os medicamentos à base de antimônio (antimoniato de
metilglucamina) são utilizados como primeira escolha na terapêutica. Desde o seu surgimento até os dias de hoje, tem se propagado de
forma assustadora devido as interferências nos ecossistemas, afetando regiões com desvantagem socioeconômicas. Portanto, é de
suma importância o conhecimento da prevenção, diagnóstico e tratamento para que haja uma mudança significativas nos dados desta
doença nos anos seguintes.
Palavras-chave: Calazar; Leishmania; Leishmania Chagasi; Leishmaniose Visceral; Zoonoses.
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Resumo
A leishmaniose visceral (VL) é uma doença provocada pelo tripanossomatídeo Leishmania chagasi, sendo transmitida por vetores do
gênero Lutzomia. É responsável por uma mortalidade global estimada em 59.000 óbitos anuais, tem deixado seu status rural e atingido
centros urbanos e, consequentemente, aglomerados populacionais. Com isso, tal trabalho tem por objetivo a descrição e discussão dos
principais aspectos e métodos utilizados atualmente na terapia da VL, buscando a atualização e melhor efetividade na prática médica.
Trata-se de uma revisão sistemática da literatura do período de 2008 a 2018, realizada na base de dados SCOPUS. Os descritores
utilizados foram “Visceral Leishmaniasis” (DeCS) e “Therapeutics” (DeCS). Foram encontrados 50 artigos dos quais 24 foram excluídos
por se relacionarem a estudos com animais, dos 26 relacionados a humanos, 12 foram incluídos por se relacionarem diretamente ao
tema. Diante disso, foi constatado que a terapia, in vivo e in vitro, por meio de extrato de Bergenia ligulata foi capaz de reduzir a carga
parasitária significativamente em 95,56%, aliado a isso foi verificado um aumento significativo dos níveis de IL-12 e IFN-γ em
comparação com IL-10 e IL-4. Tal extrato mostrou atividade antileishmania e imunomoduladora, haja vista a redução da carga parasitária
e a troca da resposta imune para Th1, podendo significar um menor dano e menor efeito na terapêutica comparado a outras drogas.
Ademais, observou-se que os sesquiterpenos mostraram atividade antiparasitária expressiva: Artemisinina associada a lipossoma foi
identificado como método para contornar a pouca eficácia da droga, haja vista a redução na carga viral quando comparados as duas
apresentações. Falou-se ainda da mediação da atividade inflamatória como forma terapêutica, já que o parasita utiliza de mecanismos
nucleares como forma de equilíbrio, a fim de manter a utilidade celular em vista da sua relação com o hospedeiro. Dessarte,
foi observado que os estudos realizados nos últimos anos vêm demonstrando uma evolução tanto na apresentação terapêutica quanto
na modulação da eficácia de fármacos já estudados, objetivando melhorar as opções e os resultados na terapia. Contudo, é inegável a
baixa produção científica no sentido da criação e melhoramento dos manejos nessa doença negligenciada, o que mostra a necessidade
mundial de pesquisas em torno desse tema e o maior investimento no estudo da VL.
Palavras-chave: Leishmaniose visceral; Terapêutica; Revisão sistemática
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Resumo

A leishmaniose visceral é transmitida pela picada do Lutzomyia longipalpis. A saliva do vetor é
inoculada no momento da picada, tendo papel importante na transmissão da Leishmania devido a
presença de proteínas com propriedades farmacológicas que favorecem a infecção. Ainda não
existem dados correlacionando o desenvolvimento de anticorpos contra as proteínas da saliva do
vetor com o perfil de resistência e susceptibilidade na Leishmaniose Visceral canina (LVC). Nosso
objetivo foi avaliar a reatividade para proteínas recombinantes rLJM11 e rLJM17 em soros de cães de
uma área endêmica para LVC acompanhados por dois anos em um estudo de coorte. Os animais
foram reavaliados a cada 3 ou 6 meses, quanto ao diagnóstico e evolução clínica da LVC e exposição
e reexposição ao vetor, com ELISA utilizando rLJM11+17. Animais cujos níveis de anticorpos antisaliva no período subsequente foram iguais ou maiores que o dobro dos níveis do período anterior
foram classificados como reexpostos. Os animais foram classificados como negativos, resistentes e
susceptíveis a LVC analisando o escore clínico e o diagnóstico para LVC durante todo
acompanhamento. Um total de 285 animais foram incluídos no estudo, sendo que 111 destes
finalizaram todos os inquéritos de acompanhamento. Dentre os 111, 46 animais apresentavam
resultado negativo para exposição a saliva e 19 também apresentavam-se negativos para LVC no
inicio do estudo. Foram necessários apenas 6 meses para que a maioria (70%), dos 46 animais que
começaram o estudo como não expostos se tornassem expostos ao vetor. O aumento da incidência

de exposição ao longo do acompanhamento foi seguido pelo aumento da incidência de casos de LVC.
Dentre os 285 cães avaliados, a maioria dos animais (63%) foi reexposta ao vetor em algum
momento. Houve associação entre a reexposição ao vetor e o risco de infecção por
Leishmania infantum. Quanto a associação da exposição a saliva do vetor e a resistência e
susceptibilidade, os animais susceptíveis apresentaram maiores níveis de anticorpos anti-saliva
quanto comparados aos animais resistentes e negativos e os animais reexpostos tiveram 2 vezes
mais risco de serem susceptíveis à LVC. A produção de anticorpos anti-rLJM11 e rLJM17 demonstrou
ser um bom marcador de exposição a saliva do vetor, adicionalmente observamos associação entre
reexposição ao vetor e maior susceptibilidade para LVC, podendo ser útil para auxiliar na avaliação do
prognóstico de cães residentes em áreas endêmicas.
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Resumo
As diferentes manifestações clínicas da leishmaniose tegumentar americana (LTA) causadas por L. (V.) braziliensis variam,
sendo determinadas por fatores do parasito e do hospedeiro vertebrado, incluindo seu estado imunológico. Nesse contexto, a
imunidade mediada por células é o principal mecanismo de defesa contra a Leishmania, cuja multiplicação é combatida
principalmente por mecanismos efetores de macrófagos. Classicamente, macrófagos pró-inflamatórios (M1) ativados
produzem óxido nítrico (NO) através da catálise de L-arginina pela enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), sendo esta
espécie reativa de nitrogênio fundamental para a eliminação da Leishmania. Porém, estudos anteriores do nosso grupo
demonstraram que o efeito de NO na infecção de macrófagos de linhagem humana THP-1 por L. (L.) infantum parece não ser
danoso para o parasita, e este dado levanta questões a respeito da ação deste mediador sobre outras espécies de
Leishmania. Assim, o objetivo deste trabalho foi quantificar a produção de NO em células THP-1 infectadas por L. (V.)
braziliensis em diferentes condições de infecção. Para isto, macrófagos previamente diferenciados com acetato-mistirato
forbol (PMA) foram cultivados em atmosfera úmida com 5%CO2 a 37°C, em placas de 24 poços, com meio RPMI 1640
suplementado com 2% de soro bovino fetal inativado pelo calor. Em seguida, promastigotas de L. (V.) braziliensis, em fase
estacionária de crescimento, foram adicionadas em diferentes proporções parasito-célula (5:1, 8:1) e mantidas a 33°C por 4h,
juntamente com macrófagos não infectados (MØ). Após a infecção, as placas foram lavadas e incubadas a 37°C/5%CO2 por
24h, 48h e 72h, com posterior coleta do sobrenadante de cultura. A reação de Griess foi utilizada para quantificar os níveis de
NO pela formação de nitrito (µM), produto da dissociação do NO, após interpolação em curva-padrão, sendo os resultados
posteriormente analisados por ANOVA. O nitrito mensurado foi semelhante nas diferentes proporções e tempos de incubação
pós-infecção, com tendência a aumento em 24h e 72h e diminuição em 48h, porém sem diferença significativa entre os
parâmetros avaliados (p > 0,05). Estes resultados são preliminares e demonstram a necessidade de estudos complementares
utilizando a linhagem THP-1 infectada por L. (V.) braziliensis, como a avaliação da produção de NO na presença de citocinas
moduladoras como IFN-γ, IL-4 e IL-13.
Palavras-chaves: Leishmania Viannia braziliensis, Leishmaniose Tegumentar Americana, Óxido nítrico, Resposta
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV) compõe um grave problema de saúde pública, apresentando ampla distribuição e alta taxa de
letalidade, especialmente em indivíduos coinfectados com HIV (LV/HIV). Dessa forma, surge a necessidade de pesquisas que
versam sobre essa coinfecção, para o desenvolvimento de melhores estratégias de tratamento e de profilaxia. O estudo teve
o objetivo de promover o aprofundamento teórico a respeito do uso da profilaxia secundária com anfotericina B lipossomal

para redução de recidivas e óbitos em pacientes coinfectados LV/HIV. Trata-se de uma revisão de caráter bibliográfico e
natureza exploratória. Os materiais utilizados foram artigos científicos publicados entre 2000 e 2016. Os descritores utilizados
foram: anfotericina B lipossomal, leishmaniose visceral, profilaxia secundária, e coinfecção LV/HIV. Observa-se sobreposição
geográfica entre a LV e o HIV, proporcionando um crescente aumento dessa coinfecção, acarretando incremento na taxa de
letalidade. Nos coinfectados LV/HIV observa-se maior número de recidivas, bem como maior percentual de pacientes que
apresentam falha terapêutica e toxicidade medicamentosa, o que restringe os medicamentos preconizados para este grupo.
No Brasil há um importante número de coinfecções, com 8,5% dos casos de LV em 2014. Em comparação à LV, a coinfecção
LV/HIV é mais comum em entre homens, de 18 e 50 anos, com apresentação clínica similar, apesar de associação maior com
icterícia. O diagnóstico, dada a baixa sensibilidade dos testes sorológicos, é dado pela pesquisa direta em aspirado de
medula óssea. Em termos de fisiopatologia da coinfecção, tanto o vírus HIV quanto o protozoário Leishmania infantum
possuem mecanismos imunopatogêncios similares, que incluem: leucopenia com linfopenia (principalmente de linfócitos
TCD4+) e o aumento tanto da transcrição viral do HIV quanto da replicação da L. infantum. Para evitar a recidiva e/ou óbito
após o tratamento em pacientes coinfectados LV/HIV, é proposta pelo Ministério da Saúde a realização da profilaxia
secundária com anfotericina B lipossomal. No entanto, não existe um esquema ideal padronizado na literatura para esse fim.
Como resultados favoráveis do uso desse regime profilático, têm-se a redução do número de recidivas, boa tolerabilidade ao
medicamento e aumento do número de células TCD4+. Portanto, considerando a importância da realização da profilaxia
secundária em pacientes coinfectados LV/HIV, são necessários mais estudos a respeito do tema.
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Resumo

A leishmaniose visceral, causada por Leishmania infantum, tem alta morbidade e mortalidade. Apesar
da variedade dos fármacos que estão disponíveis para o tratamento das leishmanioses, a maioria
causa efeitos colaterais sérios e os parasitas podem apresentar resistência. O desenvolvimento de
vacinas com parasitas atenuados para a prevenção da leishmaniose pode ser é uma alternativa
promissora. Nosso grupo desenvolveu o plasmídeo pFL-AMA, que restringe a expressão da amastina,
uma proteína específica em amastigota. Nesse plasmídeo, foi inserido sequência que codifica a
proteína mCherry (não tóxica), e proteínas tóxicas como a forma ativa da tripsina (TrypTox) e a avidina
de ovo (AviTox), ambas as proteínas tem como objetivo de causar danos no proteoma do parasita
durante o processo de diferenciação. Neste trabalho avaliamos o perfil imunológico induzido pela
vacinação com esses parasitas “suicidas” (pFL-AMA-TrypTox; pFL-AMA-AviTox) e a proteção
imunológica após desafios com 1x106 promastigotas de L. amazonensis na região plantar do membro
esquerdo de camundongos BALB/c. A resposta imune humoral foi observada por ELISA. Ambos os
grupos imunizados e infectados apresentaram altos níveis de anticorpos significativos IgG e IgG1
(p<0,001), IgG2a (p<0,05) anti-Leishmania após a 3° semana da imunização quando comparado com
o grupo controle, e com o tempo o nível de anticorpos diminuem, exceto a produção de anticorpos
IgG1. As populações celulares do baço foram determinadas por citometria de fluxo, e observamos um
aumento significante na população de linfócitos T helper (CD3+CD4+), T citotóxico (CD3+CD8+) e
linfócitos B (CD3-CD19+) após 20 semanas da imunização com parasitas “suicidas”. A ativação celular
foi observada pelo aumento da expressão de CD69 em linfócitos TCD4, TCD8 e B nos animais
imunizados após 10 semanas. Camundongos infectados apresentaram o aumento da expressão de
CD69 em linfócitos TCD8 e B após 10 e 20 semanas, respectivamente. Para avaliar a proteção
imunológica, os animais foram desafiados com L. amazonensis após 10 semanas da imunização.
Observamos a infecção no membro inferior dos camundongos durante 90 dias, os animais imunizados
com os parasitos “suicidas” apresentaram uma diminuição da lesão e da parasitemia quando
comparado com os animais que não foram imunizados. Os parasitas “suicidas” apresentam
características ideais de um modelo vacinal e podem ser uma alternativa para o desenvolvimento de
uma futura vacina para a leishmaniose.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é a forma mais grave da doença causada por protozoários do gênero
Leishmania. Os cães domésticos são considerados os principais reservatórios do agente etiológico
(Leishmania infantum), razão que torna esses animais alvos de medidas de controle da doença.
Atualmente, após o registro do produto Milteforan®, o tratamento medicamentoso dos animais
infectados é permitido pelo Ministério da Saúde. Cães submetidos a esse tipo de tratamento são
acompanhados por médicos veterinários e são realizados testes parasitológicos (PCR em tempo real qPCR) e sorológicos (ELISA com antígeno bruto e Reação de imunofluorescência indireta).
Entretanto, para contornar problemas como o custo elevado da PCR e a baixa especificidade da
sorologia que utiliza antígenos brutos, a presente proposta visa avaliar a utilização de uma proteína
recombinante multiepitopo (PQ10) em ELISA para acompanhamento de cães tratados. A PQ10 foi
escolhida por ter demonstrado ser capaz de detectar precocemente a infecção canina de maneira
mais eficaz que a PCR. Foram investigados cães submetidos a tratamento medicamentoso com
acompanhamento veterinário há pelo menos 6 meses e foram coletadas amostras de soro, medula e
pele desses animais. Amostras de DNA foram extraídas de pele e medula e foram submetidos a
qPCR. O soro foi submetido a ELISA com antígeno PQ10. Como controle negativo, foram usadas
amostras de soros de cães PCR, ELISA e RIFI negativos, nunca submetidos a tratamento contra LVC.
Foi possível observar que cães sob tratamento apresentavam qPCR negativa porém ELISA-PQ10
positiva. Dessa forma, pode-se verificar que a proteína multiepitopo PQ10 não se mostrou um bom
antígeno para controle de cura na LVC, pois mesmo após a negativação de técnicas moleculares, a
permanência de anticorpos anti-PQ10 fizeram as absorbâncias permaneceram bastante elevadas.
Diante dos resultados obtidos, consideramos necessária a busca de novos antígenos recombinantes
para acompanhamento do tratamento canino, com acurácia semelhante à da qPCR, mas com custo
mais acessível.
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Resumo
A Família Trypanosomatidae, formada por organismos eucariotos unicelulares, é de grande interesse médico e econômico, já
que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo estão infectadas por esses protozoários. Nesta família estão incluídos os gêneros
Leishmania e Trypanosoma, os quais são responsáveis pelas leishmanioses tegumentar e visceral e pela doença de Chagas,
respectivamente. Esses parasitas são transmitidos aos mamíferos através da picada do inseto vetor, como Lutzomia e
triatomíneos, respectivamente. Juntas, essas doenças geram a perda de aproximadamente 4,27 milhões de anos de vida
ajustados por incapacidade (DALYs) devido aos sintomas causados pelo parasitismo. Atualmente, o controle dessas doenças
se baseia principalmente no tratamento do paciente e na eliminação do inseto vetor. Os tratamentos para essas doenças são
realizados por um conjunto limitado de medicamentos e com características insatisfatórias devido à potencial toxicidade, alto
custo, eficácia variável, ocorrência frequente de cepas resistentes e a eliminação dos vetores é praticamente impossível. Além
disso, não há vacina humana disponível para proteger contra essas doenças e o número de indivíduos infectados continua a
se expandir. Assim, no presente trabalho propomos o desenvolvimento e uso de uma molécula quimérica formada pela fusão
de seqüências de DNA que codificam com regiões imunogênicas e conservadas nos diferentes parasitas (Leishmania e
Trypanosoma), mas ausente nas espécies hospedeiras. A expressão heteróloga de uma proteína quimérica compreendendo
66 péptidos diferentes foi produzida num sistema de expressão bacteriana, seguido de purificação proteica para subsequente
utilização na imunização de camundongos Balb / c. Após 3 doses, administradas a cada 15 dias, os animais foram desafiados
por L. infantum, L. mexicana ou T. cruzi Y. Até o momento, detectamos a redução significativa em 68% da carga parasitária
em animais desafiados com T. cruzi, em relação ao grupo controle. Também encontramos uma redução de 86% na carga
parasitária no fígado do grupo vacinado, desafiado com L. infantum, comparado ao grupo controle. Outros resultados estão

sendo processados. Os resultados preliminares demonstram o uso promissor de uma vacina multivalente contra a infecção
causada por tripanossomatídeos.
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Resumo
Na Leishmaniose tegumentar americana (LTA) causada por L. brasiliensis, a lesão é resultado da falha em modular processos
inflamatórios no local da infecção. Por outro lado, alguns casos em áreas endêmicas evoluem para cura espontânea,
possivelmente modulando a resposta imune inflamatória. Além dos elementos do sistema imune na modulação da inflamação,
a própria regulação da expressão de genes, que pode estar na base do processo, pode participar tanto no seu
desenvolvimento quanto no controle. Neste contexto, microRNAs podem ter participação importante, uma vez que há
evidências de que a Leishmania induz alteração da expressão in vitro dessas moléculas, também encontradas em fluidos
biológicos. Considerando que a patogenia da LTA não está totalmente esclarecida, é de interesse entender a composição de
microRNAs em plasma de pacientes com LTA, particularmente em pacientes com lesão ativa e aqueles curados
espontaneamente que podem apresentar perfis diferentes ligados ao seu processo inflamatório ou de cura. Desta forma, 5
amostras de plasma de cada grupo, i.e. de pacientes com lesão ativa (PC), de indivíduos curados espontaneamente (CE) e
controles foram submetidas a purificação de RNA total e o qPCR foi realizado para avaliar a expressão de 84 miRNAs
específicos para resposta inflamatória (miScript miRNA PCR Array - Qiagen), usando cDNA (miScript II RT Kit - Qiagen). A
normalização dos dados foi realizada pela média global dos miRNAs expressos, e os miRNAs significativamente expressos
(teste t, p < 0,05) foram selecionados para predição de alvos com o servidor DIANA miRpath 3.0. Na análise, considerando o
grupo controle como calibrador, a expressão dos microRNAs no grupo PC não estava significativamente alterada. Já o grupo
CE apresentou oito alvos significativamente sobreexpressos e seis subexpressos em relação ao controle. Ao considerar o
grupo PC como calibrador, foram observados no grupo CE 23 miRNAs com expressão significativamente alterada, sendo
quatorze sobreexpressos e nove subexpressos. A predição de alvos mostrou vias biológicas relacionadas a controle de
proliferação e migração celular, angiogênese e processos pró-apoptóticos. Os nossos resultados mostrando alguns
microRNAs com expressão alterada especificamente em amostras de pacientes de cura espontânea abrem perspectiva para
prosseguimento na busca de mecanismos de regulação pela modulação da expressão gênica envolvendo miRNAs,
possivelmente relacionado a processo de cura.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV), ou calazar, é causada pelo protozoário das espécies Leishmania donovani e L. infantum, que
provocam uma das mais mortais doenças tropicais. A presença de transcritos de RNA vem demonstrando ser um bom
biomarcador e campo promissor para a pesquisa de parasitas viáveis em amostras biológicas. Devido à labilidade e rápida
degradação, a quantidade de RNA de parasitas circulantes em sangue periférico do hospedeiro pode ser uma estimativa da
parasitemia e um preditor de infecciosidade. Objetivou-se descrever a presença de RNA de L. infantum em sistema de PCR
quantitativa (qPCR). As reações foram realizadas em amostras de sangue de 79 pacientes com calazar admitidos em um
hospital de referência em Teresina, Brasil. Foram extraídos o RNA e DNA das amostras do creme leucocitário do sangue para
posterior quantificação. Para amplificar RNA, após a exposição à transcriptase reversa foi utilizado um par de primers para o

gene HSP70, usando o sistema SYBR Green. Para o DNA foi usado um par de primers para o DNA do cinetoplasto, usando o
sistema Taqman. Foram aplicados testes estatísticos não-paramétricos. A correlação entre RNA e DNA foi significativa (p =
0.03; rho 0.23). A mediana da estimativa de parasitemia para o RNA foi de 32,5 parasitas/mL e para o DNA a foi de 1380
parasitas/mL. A parasitemia estimada não se mostrou associadaao à idade, gênero,infecção pelo HIV, gravidade do quadro
clínico ou a morte. Embora promissora, esta técnica deve ser validada para estimativa da parasitemia e para eventual
substituição do xenodiagnóstico para verificação da infecciosidade de reservatórios com calazar.
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Resumo
Leishmania amazonensis é um dos agentes causadores de leishmaniose cutânea. Essa condição afeta milhões de pessoas,
especialmente nos países em desenvolvimento. Como tal, há uma necessidade urgente de novos tratamentos mais eficientes e de baixo
custo para essa doença, dada a crescente resistência e aos efeitos colaterais das terapias atuais. Este trabalho detalha a avaliação da
atividade antiparasitária de novos quelantes amino/imino piridil, seus derivados glicosilados e alguns de seus complexos metálicos. Os
compostos apresentaram baixa toxicidade quando avaliados por estudos in vitro e in vivo, usando modelos de macrófagos RAW e larvas
de Galleria mellonella, respectivamente. Nossos resultados revelaram uma atividade potente e metal-dependente para os compostos de
amino piridina, sendo os complexos contendo Zn (ii) apresentando excelente atividade contra promastigotas L. amazonensis (valor de
IC50 de 1.3 µM). Portanto, a maioria dos compostos apresentou excelentes índices de seletividade. O tratamento com os compostos
causou algumas alterações morfológicas significativas quando comparado com a aparência típica de parasitos não tratados, como a
perda de flagelo e redução do tamanho celular. Outras alterações morfológicas, como inchaço e arredondamento da célula, também
foram observadas. L112Zn(ClO4)2 foi o composto mais eficaz em reduzir a proliferação das formas promastigotas e por esta razão, foi
selecionado para testes posteriores. Apesar das alterações morfológicas induzidas por esse composto, não foram demonstradas
alterações na integridade da membrana plasmática quando os parasitos foram incubados com iodeto de propídio. A fim de verificar se o
metabolismo mitocondrial do parasito foi afetado, utilizamos o ensaio de MTT onde verificou-se que L112 Zn(ClO4)2 afetou
drasticamente o metabolismo mitocondrial das formas promastigotas em todas as concentrações utilizadas. Além das alterações
mitocondriais, o tratamento com o composto induziu a produção de espécies reativas de oxigênio nos parasitos e gerou distúrbios no
metabolismo lipídico. Após 24 h de tratamento, L112 Zn(ClO4)2 foi capaz de reduzir significativamente de forma dose-dependente o
número de parasitos intracelulares em macrófagos RAW, apresentando uma valor de IC50 de 3.91µM e índice de seletividade de 30.23.
Em conjunto, os dados demonstram que derivados metálicos de amino/imino-piridina possuem grande potencial para o estudo de novos
fármacos visando o tratamento de leishmanioses.
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Resumo

Classicamente descrita no tratamento da sífilis, a reação de Jarisch-Herxheimer consiste no
aparecimento de febre, mal-estar geral, sintomas cardiorrespiratórios e alteração das lesões de pele
pré-existentes durante o tratamento. Na leishmaniose cutânea está relacionada a reação de
hipersensibilidade por possíveis substâncias liberadas pela grande quantidade de parasitos atingidos,
sendo o antimoniato de meglumina o fármaco geralmente associado. Este trabalho tem como objetivo

relatar um caso de paciente com apresentação clínica compatível com este tipo de reação adversa no
tratamento da leishmaniose cutânea. Paciente sexo masculino, 18 anos, natural e procedente de
Moreno-PE, zona endêmica para leishmaniose, procura ambulatório de Dermatologia com lesões
ulceradas em membro inferior esquerdo com 1 mês de evolução. Foram realizados exames
complementares diagnósticos (PCR e biópsia) que confirmou o diagnóstico de leishmaniose cutânea,
sendo prescrito tratamento medicamentoso com antimoniato de meglumina (15mg/kg) IV durante 20
dias. Durante o início da infusão do medicamento, paciente evolui mal-estar e exacerbação das
lesões, com proeminência das lesões no trajeto linfático ipsilateral. Paciente reavaliado no serviço e
continuou o tratamento com orientações, evoluindo com cicatrização da lesão inicial e das novas
lesões. A leishmaniose cutânea continua sendo uma entidade endêmica, negligenciada no âmbito do
desenvolvimento farmacológico e um desafio para o raciocínio clínico dermatológico, fazendo-se
importante o conhecimento dos efeitos adversos implicados em seu tratamento. Existem poucos
estudos relatando a reação de Jarisch-Herxheimer na leishmaniose cutânea, cujo seu conhecimento é
importante para realização de diagnóstico diferencial adequado, conscientizando os profissionais de
saúde envolvidos e o paciente, evitando, portanto, o abandono do tratamento e a falha terapêutica.
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Resumo
As leishmanioses apesentam padrões epidemiológicos dinâmicos e multivariáveis com diversidade de vetores e reservatórios do
parasito. Os morcegos possuem grande importância ecológica e características potenciais para a dispersão de patógenos, como grande
mobilidade, ampla gama de hábitos alimentares e abrigos, os quais variam entre as áreas silvestres e as áreas urbanizadas. Para
compreender melhor a eco-epidemiologia das leishmanioses, objetivou-se elaborar uma rede de interações ecológicas entre as
diferentes espécies de morcegos infectados por espécies de Leishmania, coletados em área silvestre (S) e urbana (U), entre abril de
2014 a abril de 2015 no município de Montes Claros – MG. Os morcegos foram coletados através de rede de neblina, e as amostras de
sangue foram submetidas a PCR SSU rRNA (V7V8) e sequenciadas. A caracterização das redes de interação ecológica foi realizada
através das medidas de centralidade e conectância. Foram coletados 247 espécimes de 27 espécies pertencentes às famílias
Phyllostomidae (90,7%), Vespertilionidae (8,1%) e Molossidae (1,2%). Observou-se positividade de infecção de 4% (10/247), sendo
60% (3S, 3U) infectados por Leishmania amazonensis, 30% (2S, 1U/10) por Leishmania infantum e 10% (1S/10) por Leishmania
braziliensis. Os resultados mostram que o número de espécies interagindo é maior no ambiente silvestre do que no ambiente urbano, o
que resultou em uma menor conectância e uma maior modularidade na rede hospedeiro-parasita silvestre do que na rede do ambiente
urbano. A alta conectividade entre espécies de Leishmania e morcegos na rede urbana pode ter implicações para saúde única, uma vez
que, essas espécies são bastante adaptadas ao ambiente urbano. Os resultados do presente estudo poderão contribuir para uma
melhor compreensão da eco-epidemiologia das leishmanioses. Outros estudos estão sendo realizados para uma melhor caracterização
da rede de propagação desses parasitos e identificação das espécies-chaves para a manutenção da doença.
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Resumo
Leishmanioses cutâneas são antropozoonoses causadas por protozoários do gênero Leishmania no qual Leishmania
braziliensis é a principal espécie no Brasil. Plectranthus amboinicus, conhecida popularmente como malvarisco, pertence à
família Lamiaceae, com grande importância econômica por possuir amplo uso medicinal. Neste trabalho, avaliou-se o efeito in
vivo do extrato acetato de etila de Plectranthus amboinicus (EAEPA) na infecção por L. braziliensis. Trata-se de um estudo
experimental explicativo. Dois modelos experimentais foram estudados: Hamsters (Mesocricetus auratus) (tratamento por 30
dias) e Camundongos BALB/c (tratamento por 15 dias). Hamsters (n=20) foram infectados com 106 promastigotas de L.
braziliensise e camundongde os (n=15) com 107 no coxim da pata direita e na orelha direita, respectivamente. Após o
aparecimento das lesões, os animais foram divididos em grupos que receberam os seguintes tratamentos: DMS0 1%;
Antimônio (20mg/kg/dia); EAEPA (4mg/kg I.P./I.L.) e (250mg/kg/dia/camundongo, I.P.). Em seguida, avaliou-se espessura da
lesão, a carga parasitária e realizou-se análises histopatológicas. O EAEPA via intraperitoneal, reduziu eficientemente a
espessura da lesão, a carga parasitária, comparados ao controle não tratado. Nos animais infectados com L. braziliensis,
EAEPA foi capaz de induzir o controle da lesão, sugerindo que isso possa ocorrer em função da diminuição da carga
parasitária, bem como, através de uma imunorregulação do processo inflamatório. Este é o primeiro estudo em que a
atividade antiparasitária de Plectranthus ambonicus é avaliada em um modelo de hamster e BALB/c infectados com L.
braziliensis, podendo-se observar que a via de administração fez grande diferença nos modelos experimentais. A via I.L. de
tratamento mostrou um perfil pró-inflamatório e alto número de parasitas e na via I.P., a carga parasitária reduziu 100 vezes
em comparado ao controle não tratado. Resultados semelhantes foram observados por Chen (1994), comparando as duas
vias de admnistração para L. donovani.. A ação leishmanicida de Plectranthus amboinicus elucidada nesse trabalho através
do tratamento em dois modelos animais de infecção por Leishmania braziliensis abre possibilidades ao desenvolvimento de
um novo fitoterápico capaz de diminuir a parasitemia ou até mesmo que leve a cura das lesões, com baixa toxicidade e
poucos efeitos adversos. Palavras-chave: BALB/c. Hamster. Leishmaniose cutanea. Leishmania braziliensis. Plectranthus
amboinicus.
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Resumo

A LEISHMANIOSE VISCERAL NO MUNICIPIO DE GURUPI A PARTIR DE 2013 REGISTROU
NUMEROS SIGNIFICATIVOS DE CASOS CONFIRMADOS EM HUMANOS COMPARADOS EM
ANOS ANTERIORES, ONDE A CLASSIFICAÇÃO EPIDEMIOLOGICA ERA CONSIDERADA
EXPORÁDICA. DEVIDO ESSE AUMENTO FORAM ADOTADAS MEDIDAS PREVENTIVAS EM
HOSPEDEIROS, TAIS COMO: TESTE tr DPP, ENZIMAIMUNOENSAIO E USO DE COLEIRAS
IMPREGNADAS COM DELTAMETRINA A 4%, COM O OBJETIVO DE REDUZIR A INFECÇÃO
CANINA POR LEISHMANIA CHAGASI E CONSEQUENTEMENTE A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE
LEISHMANIOSE VISCERAL EM HUMANOS. EM JUNHO DE 2013 FOI IMPLANTADO OS TESTES
TR DPP EM CÃES DO MUNICÍPIO COM A INTENÇÃO DE DETECTAR E DIMINUIR A POPULAÇÃO
CANINA INFECTADA. NO PERÍODO DE JUNHO DE 2013 ATÉ MAIO DE 2014 FOI REALIZADOOS
TESTES TR DPP. O MATERIAL SOROLÓGICO DE CÃES COM RESULTADOS POSITIVOS ERA
ENCAMINHADO PARA O LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA DO ESTADO DO TOCANTINS –
LACEN NO MUNICÍPI DE PALMAS - TO, ONDE FORAM REALIZADOS EXAMES
ENZIMAIMUNOENSAIO PARA CONFIRMAÇÃO DO RESULTADO. ALÉM DOS PROCEDIMENTOS
CITADOS ACIMA, A PARTIR DE JUNHO DE 2014 FOI INCREMENTADA A DISTRIBUIÇÃO DE
COLEIRAS IMPREGNADAS COM DELTAMETRINA A 4% DOADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
PARA ANIMAIS COM RESULTADO NEGATIVO NO TESTE TR DPP. NO ANO DE 2013 A
PROPORÇÃO DE CÃES CONTAMINADOS POR LEISHMANIA CHAGASI ERA 18,60% DOS CÃES
EXAMINADOS. EM 2014 ESSE PERCENTUAL AUMENTOU SIGNIFICATIVAMENTE PARA 42,40%.
já EM 2015 HOUVE UMA REDUÇÃO PARA 26,74%. eSSE AUMENTO ENTRE OS ANOS DE 2013 E
2014 SE DEU DEVIDO A ÚNICA MEDIDA ADOTADA SER A EUTÁNASIA DE CÃES POSITIVOS. JÁ
OS CASOS CONFIRMADOS EM HUMANOS DE LEISHMANIOSE VISCERAL FORAM DE 13 CASOS
EM 2013, 12 CASOS EM 2014, REDUZINDO-SE PARA 4 CASOS EM 2015. OBSERVA-SE QUE
TANTO OS CASOS CANINOS QUANTO OS CASOS EM HUMANOS TIVERAM UMA REDUÇÃO
Á
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CONSIDERÁVEL NO ANO DE 2015. eM 2016 E 2017 O NÚMERO DE CASOS EM CÃES
MANTIVERAM-SE SEM ALTERAÇÃO SENDO 25,16% e 28,62% RESPECTIVAMENTE, MAS OS
CASOS EM HUMANOS AUMENTARAM PARA 5 EM 2016 E 25 EM 2017. CONCLUI-SE ENTÃO QUE
O PERIODO QUE HOUVE ESSA REDUÇÃO TANTO DA LVC QUANTO DA LV FOI O MESMO O
QUAL OCORREU A IMPLANTAÇÃO DAS COLEIRAS VISTO QUE APÓS O ENCERRAMENTO DA
DISTRIBUIÇÃO DAS COLEIRAS OS CASOS EM HUMANOS VOLTARAM A AUMENTAR
CONSIDERAVELMENTE. PORTANTO, SUGERE-SE QUE O ENCOLEIRAMENTO DE CÃES COM
DIAGNÓSTICO NEGATIVO COM COLEIRA IMPREGNADA COM DELTAMETRINA A 4%, PODE SER
UMA DAS PRINCIPAIS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NO CONTROLE DA LEISHMANIOSE
VISCERAL CANINA E LEISHMANIOSE VISCERAL EM HUMANOS.
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Resumo

Os cães são os principais reservatórios domésticos da leishmaniose visceral (LV) no Brasil. Assim, a
determinação da soroprevalência da leishmaniose visceral canina (LVC) possui relevância como
ferramenta de controle. Embora a ocorrência da LVC associe-se a características socioeconômicas e
ambientais, poucos inquéritos sorológicos ponderam tais aspectos no planejamento amostral. O
presente estudo propôs a regionalização da área urbana de um município endêmico brasileiro
(Rondonópolis - Mato Grosso), segundo aspectos socioeconômicos e ambientais, e realização de um
inquérito soroepidemiológico para LVC. Inicialmente, o algoritmo SKATER (Spatial ‘K’luster Analysis by
Tree Edge Removal) foi utilizado para a obtenção de 25 conglomerados espaciais compostos
internamente por setores censitários urbanos contíguos com semelhanças socioeconômicas e
ambientais. Para tanto, os critérios de agregação empregados foram variáveis do Censo Demográfico
(2010) para cada um dos 449 setores, tais como: renda, número médio de moradores, alfabetização,
iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água, lixo acumulado, pavimentação e
arborização. Posteriormente, foi calculada uma amostra representativa de cães (n=416) e o domicílio
foi definido como a unidade amostral. Na sequência, os domicílios foram amostrados por
aleatorização espacial seguindo a proporção de cão e ser humano (1:7) presente em cada
conglomerado. Por fim, entre outubro/2016 e fevereiro/2017, os pontos amostrais foram visitados para
coleta sanguínea. O diagnóstico de LVC foi definido por positividade em teste imunocromatográfico
rápido e imunoensaio enzimático. A prevalência global de LVC foi de 19,2% [IC95%=(16,1-22,3%)]. O
percentual de cães positivos oscilou amplamente entre os conglomerados (0,0-35,1%). As áreas com
menor prevalência de infecção canina caracterizavam-se principalmente por maior rendimento
nominal mensal, alta porcentagem de pessoas alfabetizadas e baixa porcentagem de domicílios
particulares permanentes (DPP) com esgoto a céu aberto. Por outro lado, as áreas com maior
ocorrência de LVC foram marcadas por alto número médio de moradores por DPP, baixa iluminação
pública e baixa pavimentação. Por meio da regionalização proposta, foi possível incluir cães oriundos
de diversificados contextos socioeconômicos e ambientais da área de estudo, o que se torna relevante
porque as cidades brasileiras possuem diferenças intraurbanas notáveis que influenciam a ocorrência
da LVC.
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Resumo
A forma cutânea disseminada da leishmaniose (LD) é relativamente rara, caracterizando 2% dos casos. Surgem lesões localizadas e,
após disseminação hematogênica ou linfática, múltiplas lesões em vários segmentos corporais; pode ocorrer antes ou durante o
tratamento. A resposta terapêutica é variável e normalmente requer séries repetidas de tratamento com diferentes medicações até
atingir a cura clínica. Aqui relata-se caso de leishmaniose cutânea disseminada com resposta precoce e cura clínica com poucas doses
de tratamento. Homem, 30 anos, procedente de área rural do Mato Grosso, referia surgimento de lesões em membros e tronco após
trauma motociclístico ocorrido há 3 meses. As lesões eram ulceradas, crostosas, dolorosas, pruriginosas, que progrediram em tamanho
e profundidade. Ao exame, apresentava em torno de 20 lesões distribuídas em face, troncos e membros. Eram úlceras com bordas
infiltradas e centro granuloso, placas ulceradas e outras crostosas. Biópsia de lesão constatou hiperplasia pseudoepiteliomatosa da
epiderme, infiltrado inflamatório crônico linfoplasmocitário com esboço de granuloma epitelioides na derme, sugestivo de leishmaniose.
Pesquisa de leishmania com imprint positivo. Conclui-se pelo diagnóstico de LD e prescrito antimoniato de N-metilglucamina (19,6
mg/kg/dia) por 30 dias. No entanto, apresentou intolerância após 7 doses, com elevação de transaminases (TGO: 358 U/L, TGP:439
U/L) e gamaglutamiltransferase (538U/L). Após um mês da interrupção, havia melhora significativa de todas as lesões, estavam em
cicatrização e pouco infiltradas, com retorno aos níveis basais das transaminases. Prescrito Pentamidina 5 doses e interrompido na 2ª
dose por evasão do paciente. Retorna após 30 dias, com melhora importante, cicatrização quase total de todas as lesões, exceto 2
pequenas lesões discretamente infiltradas em membros inferiores. Optou-se por aguardar mais um mês para reavaliação, quando
apenas 1 lesão ainda estava em cicatrização parcial, com todas as outras já epitelizadas. Indicado mais 2 doses de Pentamidina, no
momento em observação. Conclui-se que a LD, entidade relativamente pouco descrita, apresenta diversidade clínica e resposta irregular
ao tratamento. Na maioria das vezes, muitas séries e diferentes medicações são necessários. Neste caso, apresentamos resposta
terapêutica excepcionalmente boa mesmo com tratamento irregular.
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Resumo
Leishmaniose visceral (LV) é uma antropozoonose tropical considerada como negligenciada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
causada pela picada do vetor o Lutzomyia longipalpis contaminado por protozoários do gênero Leishmania, sendo a espécie de maior
importância epidemiológica no Brasil a Leishmania chagasi. A LV é uma doença parasitária grave, com elevada morbimortalidade em
todo o mundo, podendo ser classificada quanto ao tempo de reaparecimento em recorrente quando ocorre até 6 meses da cura ou
recidiva ao ocorrer entre os 6 meses e 12 meses após a cura. A LV é endêmica no interior do Estado de Pernambuco, historicamente
relacionada a áreas silvestres vem adotando mais recentemente um perfil epidemiológico urbano. Caso Clinico: Lactente, 8 meses de
idade, sexo masculino, branco, natural e procedente da região urbana de Salgueiro–PE. Cartão vacinal atualizado, com internamento
prévio aos 4 meses de idade em fevereiro de 2018 por quadro de LV no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) em Recife,
confirmado por mielograma e tratado com Anfotericina B lipossomal na dose de 4mg/kg/dia por 5 dias. Deu entrada novamente no
HUOC em junho de 2018 apresentando quadro de febre há 8 dias, hipocorado e esplenomegalia. Analiticamente apresentava
hemoglobina 7,9g/dL, leucócitos 5,640G/L, plaquetas 136.000/L, PCR 63,1mg/dL, sem aumento das transaminases ou lesão renal. Não
foi diagnosticada qualquer imunodeficiência. Realizou novo mielograma que não evidenciou L. chagasi, porém devido a clínica
compatível com LV e sabidamente a grande possibilidade de falsos-negativo do método, foi optado pelo tratamento com anfotericina B
lipossomal 5mg/Kg/dia. O paciente evoluiu com resolução das queixas mantendo-se afebril e melhora hematimétrica, com alta para
acompanhamento ambulatorial. O diagnóstico da LV ainda se configura como um desafio na medicina contemporânea, sendo por muitas
preterido como hipótese diagnostica, principalmente na primeira infância. Esse caso apresentado instiga devido a raridade do
diagnóstico da LV em um lactente de 4 meses e a evolução para a recorrência em imunocompetentes, o que ressalta a importância da
suspeita diagnostica em regiões endêmicas mesmo que fora da faixa etária mais usual e a preocupação com manejo da doença.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa, não contagiosa de pele e mucosas, causada por protozoários
do gênero Leishmania e endêmica em Mato Grosso. Sua manifestação cutânea inclui gama de manifestações como úlceras únicas ou
múltiplas, nódulos, placas, entre outros. A Lobomicose por sua vez consiste em micose crônica causada pela Lacazia loboi com
manifestações clínicas restritas a pele e subcutâneo, normalmente com formações queloidiformes, evolução lenta e progressiva e
potencial para malignização, não sendo endêmica no estado. Relata-se caso em homem, 32 anos, procedente de Tapurah-MT,
caminhoneiro, com lesão infiltrativa na parte superior do pavilhão auricular direito há 10 anos. Em 2008, paciente teve diagnóstico de
Leishmaniose Cutânea (LC) e fez tratamento com Glucantime® 15,35mg/kg/dia por 20 dias em outro serviço com pouca melhora,
permanência da úlcera e aparecimento de eritema perilesional. Optaram por realizar nova pesquisa para Leishmania que foi negativa.
Optou-se por conduta conservadora, coletada novas amostras após 6 meses e após 1 ano, ambas negativas (SIC). Em 2009 realizou-se
exame anatomopatológico enviado a laboratório de sua região que sugeriu diagnóstico de Lobomicose. Ainda no município realizou
tratamento com itraconazol por 2 anos sem resposta. Igualmente com clofazimina e dapsona, além de outros medicamentos que não
soube informar. Apesar da não melhora, o paciente referia não ter apresentado piora nesta longa evolução. Deu entrada em nosso
serviço encaminhado por especialista que indicou anfotericina B para tratamento da doença fúngica. Na ocasião apresentava lesão
ulcerada infiltrativa em porção superior de pavilhão auricular direito, com crosta hemática, medindo 3 cm de diâmetro; cavidade nasal e
oral sem alterações. Optamos por reinvestigar diante do quadro de 10 anos de evolução, sem progressão para piora ou extensão maior,
o que seria esperado na Lobomicose. Micológicos direto e cultura negativos, pesquisa de Leishmania positiva ao parasitológico.
Indicado tratamento padrão. Conclui-se que houve dificuldade diagnóstica de doença endêmica em nossa região, não somente na
investigação clínico-epidemiológica como na investigação laboratorial, algo que postergou o início do tratamento por 10 anos.
Principalmente diante de aspectos clínicos não habituais e com múltiplos diagnósticos diferenciais em doenças tropicais, deve-se
esgotar todas as possibilidades diagnósticas.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa que tornou-se um problema de saúde pública mundial, devido a
magnitude, risco de deformidades, envolvimento psicológico, com reflexos sociais e econômicos. O tratamento de primeira linha se dá
com os antimoniais pentavalentes endovenosos por vinte a trinta dias. Efeitos adversos clínicos e laboratoriais, são frequentes e
requerem estreito monitoramento durante sua administração, muitas vezes levando a sua interrupção. O objetivo deste relato de caso é
demonstrar a aplicabilidade do uso local do glucantime visando melhor comodidade terapêutica e diminuição de efeitos colaterais
indesejados do tratamento sistêmico. Paciente RJSC, 71 anos, masculino, procedente de Timon-MA, apresentava lesão em região
lateral de perna direita de início há dois meses. A mesma evoluiu com ulceração de aproximadamente 3 cm de diâmetro, ovalada,
indolor, não pruriginosa, bordos bem delimitados e elevados, fundo avermelhado com granulações grosseiras, sem saída de secreção. A
biopsia demonstrava o parasita da leishmaniose na lesão. Paciente virgem de tratamento sistêmico, foi realizada aplicação subcutânea
de 5 ml de glucantime intralesional, infiltrando o medicamento por toda área da lesão em um único momento. O mesmo foi reavaliado
após 15, 30 e 90 dias do procedimento, tendo uma evolução satisfatória para cicatrização completa do ferimento. No primeiro mês,
pode-se observar redução significativa do edema e diâmetro da lesão, além de formação crostosa. No terceiro mês havia epitelização
com cicatriz hipertrófica residual e hiperpigmentação local. Após a Organização Mundial de Saúde (OMS) ter reconhecido o tratamento
intralesional em 2010, a OPAS passou a aceitá-lo em seu manual sobre leishmanioses publicado em 2013. A partir de 2014, o ministério
da saúde resolveu adotá-lo também. Sugerindo de uma a tres aplicações, com intervalos de quinze dias. O manual recomenda que a
aplicação não deva ser feita em áreas de articulação ou na cabeça, em lesões maiores de 3 cm e não injetar mais de 5 mL na ferida.
Desta forma, através desse caso clinico venho demonstrar a eficácia do tratamento local, um método de fácil aplicação, com menor
volume de drogas, menor toxicidade e efeitos colaterais. Na tentativa de difundir na comunidade médica esse método, já aprovado e
reconhecido pela OMS e pelo ministério da saúde.
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Resumo
O município de Tucuruí, localizado no Estado do Pará, apresentou nos anos de 2010 a 2015 um coeficiente de incidência alarmantes de
Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA), sendo necessários esforços junto ás comunidades para a prevenção e tratamento,
envolvendo educação e promoção de saúde. Dentre os dados da pesquisa, 92% dos casos foram notificados na zona urbana do
município, justificando a importância da capacitação aos agentes comunitários de saúde sobre prevenção e medidas necessárias para
orientar os usuários durante a visita domiciliar. O estudo objetiva relatar a experiência a respeito da capacitação profissional sobre a
prevenção da leishmaniose tegumentar americana com agentes comunitários de saúde do município de Tucuruí-PA, no mês de junho de
2016. Promoveu-se uma manhã de treinamento aos ACS’s do bairro que apresentou maior notificação de casos de LTA, ministrados por
acadêmicos do segundo semestre do curso de enfermagem na Universidade do Estado do Pará. Participaram do evento 12 agentes
comunitários de saúde, ao qual discutiu-se a importância da informação sobre a grande prevalência da LTA no município de Tucuruí e o
papel do Agente Comunitário de Saúde na atuação do controle de doenças, visto que são a ligação entre a comunidade e os serviços de
saúde. Além de outras abordagens como o conceito, definições e causas da Leishmaniose, a importância do reconhecimento da lesão
pelo agente comunitário de saúde para orientação a comunidade, sobre procura de atendimento para diagnóstico, tratamento e
prevenção. Além de atividades lúdicas e interativas com jogos baseados em metodologias de perguntas e respostas, visando verificar a
contribuição do projeto aos conhecimentos dos participantes, assim mostraram interesse pelas atividades e entrega de uma cartilha
elaborada pelos acadêmicos, contendo informações sobre a LTA, como: definição, modo de transmissão, características do mosquito,
diagnóstico, tratamento e prevenção. Em síntese, o relato mostra que as ações em saúde e envolvimento e atualização constante da
equipe é uma opção pertinente ao controle da expansão dessa patologia. Visto ser de grande importância a capacitação aos ACS’s,
uma vez que esses profissionais têm como objetivo avaliar os níveis de bem-estar de uma população, promovendo melhorias, pois,
possui grande proximidade com as famílias e é a ligação entre comunidade e os serviços de saúde, assim, repassando medidas de
prevenção e sendo eles importantes aliados da equipe de saúde.
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RELATO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA DE APRESENTAÇÃO ATÍPICA
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Resumo
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma infecto-parasitose humana capaz de produzir amplo espectro de lesões.
Tal complexidade permite que, em alguns casos, o diagnóstico clínico seja demorado. Na LTA, em geral, a lesão primária é
única, embora múltiplas picadas do flebotomíneo ou a disseminação local possam gerar múltiplas lesões. Objetiva-se relatar
caso de LTA de difícil diagnóstico em centro de referência em Manaus/AM. Paciente masculino, 38 anos, procedente de área
rural de Manaus, extrativista vegetal, foi atendido na instituição em 2015 referindo que, em 2014, surgiram três bolhas de
conteúdo seroso em face extensora de membro superior direito, acompanhadas de prurido, dor e disestesia, que evoluíram
para úlceras de fundo granuloso, bordas levemente elevadas que drenavam exsudato seroso. Suspeitou-se de LTA,
micobacteriose (tuberculosa ou atípica) ou micose subcutânea. A biópsia evidenciou infiltrado inflamatório tipo granulomatoso
com células epitelióides, linfócitos, histiócitos, a par de necrose tipo caseificação e BAAR negativo. A pesquisa de amastigota
por escarificação foi negativa. Neste período foi diagnosticado com HIV e iniciou tratamento antirretroviral. Repetiu-se os
mesmos exames anteriores, que apresentaram resultados idênticos. Frente aos achados, a hipótese principal passou a ser de
micobacteriose atípica. Paciente então recebeu alta com COXCIP 4 (rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol) e
claritromicina, medicamentos usados por 6 meses, evoluindo em acompanhamento ambulatorial com cicatrização progressiva
das úlceras. Paciente retorna em 2018, referindo surgimento de novas lesões próximas às cicatrizes (pequenas placas com
depressão central e bordas infiltradas). Devido ao reaparecimento, reavaliou-se o diagnóstico. A pesquisa de amastigotas foi
novamente solicitada, finalmente com resultado positivo para LTA. Iniciou-se, em maio de 2018, tratamento com Pentamidina,
estando o paciente em acompanhamento ambulatorial evoluindo com regressão gradual das lesões e sem surgimento, até o
momento, de novas. É provável que os primeiros exames diagnósticos de LTA tenham sido negativos devido ao longo tempo
de evolução do quadro (superior a 6 meses) até a procura por atendimento médico. Portanto, o caso descrito reforça a
multiplicidade de formas de apresentações clínicas da LTA, assim como a inespecificidade do histopatológico e a dificuldade
em se evidenciar a presença de amastigotas no exame direto em casos arrastados.
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RESPOSTA AO USO DE MILTEFOZINE NA LEISHMANIOSE CUTANEA DIFUSA (LCD) CAUSADA
POR Leishmania amazonenses NO ESTADO DO MARANHÃO
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Resumo
A LCD nas Américas tem apresentação clinica similar a do Velho Mundo, porém com maior frequência de casos quando
comparado ao Continente Africano. Acredita-se que esta forma clínica esteja associada a uma resposta imune inadequada do
hospedeiro à espécie de Leishmaniaenvolvida, sendo considerada até a presente data de difícil cura. Pretende-se neste
estudo avaliar a resposta clínica evolutiva de pacientes com LCD no estado do Maranhão, após o uso de Miltefosine nos anos
de 2017/2018. Avaliou-se 05 pacientes com LCD após uso da medicação Miltefosine (2mg/kg/dia/V.O/28 dias em 2 series com
intervalos de 6 meses entre as series), obedecendo os critérios de Convit para o diagnóstico clinico laboratorial da doença.
Utilizou-se o prontuário considerado padrão do Ministério da Saúde (MS), o qual foi usado desde o início dos estudos da
LCD/MA. A partir dos dados coletados destacou-se aspectos clínico-evolutivos, laboratorial e terapêutico. Observou-se que
4(80%) pacientes tinham >20 anos e 4(80%) do gênero masculino. O predomínio das lesões ocorreu em extremidades
MMSS/MMII (100% dos casos), com polimorfismo lesional (placas infiltradas, tubérculos, lesões em saca-bocado). O menor
tempo da(s) lesão(ões) inicial(ais) ao diagnóstico de LCD foi de 2 anos (1/20% casos), o maior 4 anos (4/80% casos), em
100% dos casos o diagnóstico não foi realizado na 1ª consulta. Todos apresentaram IDRM (-). A histopatologia caracterizouse por atrofia epidérmica, faixa de Unna e difusa infiltração de macrófagos vacuolados e parasitados.O parasita incriminado
foi a Leishmania amazonenses. Como efeitos adversos foram observados náuseas e vômitos em todos os casos tratados.
Após 14 meses de evolução do início do tratamento, todos os pacientes apresentaram lesões totalmente involuídas. Nestes
casos, a doença teve início na primeira infância, acometeu ambos os gêneros, com IDRM negativo, polimorfismo lesional
variável, refratariedade aos esquemas terapêuticos, porém, com involução e recidiva posterior. A involução das lesões, além
de frequentemente necessitar de mais de um tipo de terapêutica, a possibilidade do uso de Miltefosine nos pacientes com
LCD, traz uma perspectiva nova, importante quanto à possibilidade de cura dos pacientes.
Palavras-chaves: Leishmania amazonenses, Leishmaniose cutânea difusa (LCD), Miltefosine
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Resumo
As leishmanioses são doenças causadas por protozoários do gênero Leishmania envolvidos com o desenvolvimento de diversas
manifestações clínicas. Nas Américas, as formas clínicas cutâneas podem ser causadas por diversas espécies desse parasito e já foram
identificadas ocorrendo em simpatria em algumas regiões do Brasil. As espécies L. braziliensis e L. naiffi, ocorrem em simpatria na
Amazônia e foram demonstradas ocorrendo também simultaneamente em um mesmo indivíduo. Infecções mistas por espécies de
Leishmania podem parecer eventos raros, contudo a falta de métodos de diagnóstico disponíveis, capazes de detectar eventos desse
tipo, pode subestimar a ocorrência desses casos. Apesar disso, há registros na natureza de coinfecções por espécies de Leishmania em
vetores, em reservatórios e em humanos. Este estudo teve como objetivo comparar o perfil imunopatológico de infecções mistas por L.
braziliensis e L. naiffi com infecções únicas causadas pelas mesmas espécies, utilizando como modelo o hamster dourado
(Mesocricetus auratus). Os resultados obtidos demonstraram que o curso clínico das infecções mistas foi semelhante ao curso clínico de
infecções únicas com o dobro da quantidade de parasitos de L. braziliensis. Infecções mistas não foram identificadas por PCR-RFLP,
mas foram demonstradas em ensaios de isolamento e caracterização por isoenzimas. No entanto, quando estes isolados foram
mantidos em cultura por períodos prolongados, L. naiffi não pode ser identificada. Na avaliação de características inflamatórias, houve
intensa presença de células vacuoladas nas infecções mistas. A carga parasitária nas lesões, ao final do curso clínico de 10 semanas,

foi semelhante entre os grupos, entretanto, no linfonodo poplíteo foi observada carga parasitária significantemente maior no grupo L.
braziliensis (5x106 parasitas) comparada aos grupos infectados com L. naiffi e L. braziliensis (2,5x106 parasitas). O grupo de infecção
mista apresentou expressão de RNAm de IL-4, IL-10 e IFN-γ semelhante aos demais grupos e a maior expressão de RNAm de TNF-α, o
que pode explicar o grande dano tecidual observado. As infecções mistas por L. naiffi e L. braziliensis no modelo hamster levaram ao
desenvolvimento de uma doença mais grave do que infecções únicas pelas mesmas espécies. A investigação experimental de infecções
mistas pode auxiliar no entendimento de aspectos clínicos e imunológicos importantes que levam ao agravamento ou melhora das
infecções.

Palavras-chaves: Leishmaniose, Imunopatologia, Coinfecção

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LETALIDADE DA COINFECÇÃO LEISHMANIOSE-HIV.
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Resumo
A co-infecção Leishmaniose/HIV (L/HIV), preocupação emergente em saúde pública sobretudo em áreas endêmicas, acarreta um
prognóstico desfavorável justificado por acelerar a evolução de ambas as doenças, pois os dois patógenos atingem o sistema
imunológico, agravando o quadro clínico de ambas as doenças, podendo ser até fatal se não diagnosticado e tratado adequadamente. O
Brasil está entre os 6 países que compõem 90% dos casos de Leishmaniose Visceral ao redor do mundo, que apresentam média de
8,1% de letalidade. Esse estudo transversal analítico objetivou avaliar o grau de letalidade da co-infecção Leishmaniose/HIV. A base de
dados usada para a pesquisa foi o PubMed, utilizando o MESH “Leishmaniasis, hiv and death”, com um total de 67 artigos encontrados.
Critérios de inclusão: artigos cujo conteúdo mencione morte ou letalidade. Critérios de exclusão: publicações prévias ao ano 2000, que
não avaliem a co-infecção Leishmaniose/HIV. Restaram 10 artigos para essa revisão sistemática. Identificaram-se 3.568 doentes coinfetados, com média de 35,5 anos de idade e predomínio do sexo masculino. A letalidade, quantificada em 2.271 pacientes coinfectados, evoluiu ao óbito em 15,4%. Em todos os artigos revistos, a soropositividade HIV pareceu influenciar negativamente no
diagnóstico de leishmaniose ao associar-se a quadros clínicos atípicos, como diarreia, perda ponderal e evolução arrastada. Quanto ao
diagnóstico, três dos artigos relataram o momento de diagnóstico da leishmaniose concomitante ao de HIV em 355 pacientes e, em 348,
foi posterior. Na análise realizada a co-infecção L/HIV foi fator relevante de mau prognóstico e ao sinergismo prejudicial de ambas as
doenças, que podem interligar-se à fatores como risco aumentado de toxicidade medicamentosa e comorbidade de doença crônicas.
Observou-se que o momento do diagnóstico pode ser decisivo em relação ao coeficiente de óbito, além de que essa taxa aumenta
relativamente na presença de coinfecção L/HIV. Em conclusão, a leishmaniose, considerada doença oportunista é um fator de risco aos
pacientes soropositivos, já que o coeficiente de letalidade aumenta na presença da coinfecção com HIV e, portanto, é imperioso que
mais estudos sejam feitos a fim de intensificar as medidas de educação tanto aos clínicos, pela necessidade do diagnóstico precoce,
quanto aos doentes, para maior controle e vigilância.
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RODA DE CONVERSA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE IMPACTA NO CONTROLE DA
LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA NOS MUNICÍPIOS DE MIRANDIBA, SALGUEIRO E TERRA
NOVA - PERNAMBUCO, NOS ANOS DE 2017 E 2018.
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Resumo
Introdução: A leishmaniose visceral é considerada uma endemia rural, atualmente com grande expansão para zona urbana. A
doença apresenta o controle complexo, e está entre as 06 endemias consideradas prioritária no mundo, afetando, sobretudo,
as pessoas que vivem em situação de maior vulnerabilidade social. Objetivo: Realizar educação permanente através de roda
de conversa em unidades básicas de saúde de municípios de abrangência da VII regional de Pernambuco, com alta
incidência de casos confirmados de leishmaniose visceral humana. Método: A experiência com educação permanente já vem
sendo desenvolvida por 02 anos consecutivos (2017 e 2018) nos municípios de Mirandiba, Salgueiro e Terra Nova, por
apoiadores e demais técnicos de vigilância em saúde da VII regional. Inicialmente, através do sistema de informação de
agravos de notificação, são listadas as unidades básicas de saúde, com a confirmação laboratorial de casos de leishmaniose
visceral humana, do ano anterior. A partir de então, os dados serão consolidados e apresentado em reunião de colegiado
intergestor regional, para ciência dos secretários de saúde e comunicados sobre a visita as referidas unidades de saúde.
Logo, uma vez agendado as visitas, será feito um momento de educação permanente, utilizando a metodologia de roda de
conversa, com os profissionais de saúde da equipe (agentes de saúde, técnicos de enfermagem e saúde bucal, enfermeiro,
dentista e médico) para discussão teórica sobre o conhecimento da equipe a respeito da leishmaniose visceral humana, com

ênfase na notificação, diagnóstico, tratamento e medidas de controle, sendo abordadas de forma objetiva, prática e dinâmica.
Por fim, será agendado um segundo momento com os gestores do município (secretário de saúde, coordenador de vigilância
em saúde, atenção básica, programa de leishmaniose e laboratório), in lócus, também em forma de roda de conversa, para
discussão sobre as dificuldades e avanços de cada unidade de saúde, e sugestão de encaminhamentos. Resultados: notouse uma maior sensibilidade dos profissionais de saúde no tocante a suspeita de casos da leishmaniose visceral humana,
houve redução das subnotificações, e o diagnóstico e tratamento precoce dos casos passou a ser prioridade. Observou-se,
também, que a roda de conversa foi uma forma de integrar a própria equipe, além de proporcionar a cada profissional a
oportunidade de expor livremente as idéias, dificuldades e experiência sobre a doença.
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Resumo

Leishmanioses cutâneas são antropozoonoses causadas por protozoários do gênero Leishmania no
qual Leishmania braziliensis é a principal espécie no Brasil. Plectranthus amboinicus, conhecida
popularmente como malvarisco, pertence à família Lamiaceae, com grande importância econômica
por possuir amplo uso medicinal. Neste trabalho, avaliou-se o efeito in vitro do extrato acetato de etila
de Plectranthus amboinicus (EAEPA) na infecção por L. braziliensis. O presente estudo é uma
pesquisa experimental explicativa. Os extratos hexano, diclorometano e acetato de etila de P.
amboinicus foram inicialmente testados in vitro quanto à atividade contra as formas promastigotas de
Leishmania. Uma vez que o EAEPA mostrou a inibição de 98,5% de promastigotas na concentração
4mg/mL, foi selecionado para os demais ensaios in vitro. O perfil químico de EAEPA foi analisado por
Cromatografia líquida de ultra pressão (UPLC–QTOF–MS). Para avaliar o efeito contra as formas
amastigotas, macrófagos intraperitoneais murinos foram infectados ou não com L. braziliensis in vitro
e tratados com diferentes concentrações de EAEPA, por 24h. Foram analisadas a citotoxicidade,
carga parasitária e a produção de citocinas. A prospecção química de EAEPA revelou a presença de
flavonoides, glicosídeos digitálicos, taninos e esteroides. A identificação dos compostos químicos de
EAEPA revelou a presença de ácido quinico, ácido protocatecuico, ácido cafeico, cumaroilmalato,
timoquinona, ácido siringico, ácido rosmarinico, luteolina, apigenina, tricine e cirsimaritina. Os
resultados in vitro mostraram que EAEPA apresentou citotoxicidade a partir da concentração
0,125mg/mL com 43% de inibição do crescimento celular. O tratamento com EAEPA in vitro mostrou
redução significativa da carga parasitária a partir da concentração 30µg/mL. Nas células tratadas com
EAEPA, observou-se aumento dos níveis de TNFα e IL-10, manutenção dos níveis de TGFβ; e
diminuição da produção de IL-4. A ação leishmanicida de Plectranthus amboinicus descrita nesse
trabalho abre possibilidades ao desenvolvimento de um novo fitoterápico capaz de diminuir a carga
parasitária e com baixa toxicidade e poucos efeitos adversos.
Palavras-chave: Leishmania braziliensis. Leishmaniose cutânea. Plectranthus amboinicus. Screening.
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Resumo

Com o fenômeno de expansão territorial da leishmaniose tegumentar e urbanização da leishmaniose
visceral no Brasil e globalização da infecção pelo HIV, incluindo presença em zonas rurais, a
intersecção destas doenças é fenômeno cada vez mais frequente. O HIV pode ser um facilitador para
a disseminação da leishmaniose que pode por sua vez mudar a progressão da doença pelo HIV,
entretanto não existe quadro clínico específico da coinfecção e a resposta terapêutica na leishmaniose
está diretamente relacionada ao estado imunológico do indivíduo. Relatam-se 37 casos da coinfecção
HIV/Leishmania, todos diagnosticados e acompanhados no ambulatório de referência do HUJM,
através da revisão de prontuários. Os dados analisados são de pacientes atendidos de 1993 a 2018.
Eram do sexo masculino 91,9% (34), diagnosticados dos 19 aos 65 anos (média= 34,3 anos de
idade), com forma cutânea em 29,7% dos casos (11), mucosa em 24,3% (9), cutâneo-mucosa em
27% (10), cutânea disseminada em 10,8% (4), cutâneo-mucosa disseminada em 5,4% (2) e visceral
em 2,7% (1). Em 62,1% (23) o diagnóstico de HIV foi realizado após o diagnóstico da leishmaniose. A
análise do estado imunológico por avaliação de carga viral e células CD4 demonstrou que 67,5% (25)
dos pacientes tinha carga viral detectável e em 13,1% (5) estava indetectável; 17,9% (7) com não
realizaram exames no período. Sobre os linfócitos CD4, 70,3% (26) mantinham valores menores que
350 células contra 18,9% (7) com valores acima de 350; 10,8% (4) não haviam realizado exames no
período. Como 1º tratamento foram utilizados Glucantime® em 75,7% (28) e anfotericina B em 24,3%
(9). Em 40,5% (15) foi realizado um único tratamento, em 51,4% (19) 1 ou 2 retratamentos e em 8,1%
(3) houve perda de seguimento por abandono. No retratamento utilizou-se a anfotericina B em 32,4%
(12), pentamidina em 18,9% (7) e Glucantime® em 2,7% (1). Todos os pacientes tiveram a terapia
antirretroviral instituída de imediato ao diagnóstico. No grupo de pacientes aqui relatados houve
predomínio de casos do sexo masculino, com baixa contagem de CD4 e carga viral elevada. Observase elevada frequência de formas disseminadas. É provável que a condição de imunossupressão tenha
contribuído diretamente para um pior prognóstico da leishmaniose e indicação de múltiplos esquemas
de tratamento.
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença parasitária de evolução crônica, sendo
uma doença de notificação compulsória, na qual a região Norte se destaca como a de maior
importância epidemiológica. As normas brasileiras de tratamento da LTA preconizam o antimoniato de
meglumina como droga de primeira escolha no tratamento, variando entre 20 e 30 dias Acredita-se
que sua ação esteja intimamente relacionada à resposta imune celular do hospedeiro, contando com
ela para destruir o parasito. Entre os efeitos colaterais, apesar de menos comum, está a reativação do
vírus varicela zoster (VVZ), contudo, informações sobre sua ocorrência durante ou após o uso do
antimoniato de meglumina são restritas à literatura. A partir disso, relatamos caso de paciente
masculino, 54 anos, residente do Tarumã, BR 174 KM 21, Pau Rosa, em Manaus - Amazonas, com
diagnóstico de LTA. Foram identificadas duas lesões ulcerosas infiltradas com bordos delimitados, em

membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo. O diagnóstico etiológico foi feito a partir da
escarificação de ambas lesões, com análise microscópica e identificação da Leishmania sp. O
paciente realizou tratamento inicial com antimoniato de meglumina, por 20 dias. Na avaliação de 30
dias após tratamento, paciente mantinha lesões satélites, sendo suspenso o antimoniato de
meglumina e introduzida a Pentamidina em dose semanal por 3 semanas. Após 2 meses, paciente
retornou ainda com as mesmas lesões em atividade – mantendo ulceração e enduração importante
em bordos, sendo reiniciado antimoniato, desta vez por 30 dias. A dois dias do final do tratamento,
apresentou remissão completa da LTA. No entanto, retornou com lesões vesiculares em região
cervical e couro cabeludo, associada a dor intensa em dermátomo cervical correspondente a C5-C6.
Foi diagnosticado como Hérpes Zóster, e iniciado Aciclovir 800 mg de 4/4h por 5 dias, associado à
Amitriptilina para modulação dolorosa. Na sequência e antes do término do tratamento, apresentou
paralisia facial periférica grau V (correspondente a síndrome de Ramsey-Hunt), sendo adicionado ao
tratamento a Prednisona 40mg/dia e lágrimas artificiais. Evoluiu com melhora da neuralgia,
apresentando cefaléia residual e prurido em região cervical. Na investigação adicional, realizada
sorologia para HIV, que foi não reagente. Na avaliação mais recente, paciente já apresentava melhora
completa do quadro álgico, da disartria e da mobilidade facial, sem sequelas relatáveis.
Palavras-chaves: Herpes Zoster, Leishmaniose, Antimônio, Imunidade Celular, Glucantime
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Resumo

A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença parasitária de evolução crônica, sendo
uma doença de notificação compulsória, na qual a região Norte se destaca como a de maior
importância epidemiológica. As normas brasileiras de tratamento da LTA preconizam o antimoniato de
meglumina como droga de primeira escolha no tratamento, variando entre 20 e 30 dias Acredita-se
que sua ação esteja intimamente relacionada à resposta imune celular do hospedeiro, contando com
ela para destruir o parasito. Entre os efeitos colaterais, apesar de menos comum, está a reativação do
vírus varicela zoster (VVZ), contudo, informações sobre sua ocorrência durante ou após o uso do
antimoniato de meglumina são restritas à literatura. A partir disso, relatamos caso de paciente
masculino, 54 anos, residente do Tarumã, BR 174 KM 21, Pau Rosa, em Manaus - Amazonas, com
diagnóstico de LTA. Foram identificadas duas lesões ulcerosas infiltradas com bordos delimitados, em
membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo. O diagnóstico etiológico foi feito a partir da
escarificação de ambas lesões, com análise microscópica e identificação da Leishmania sp. O
paciente realizou tratamento inicial com antimoniato de meglumina, por 20 dias. Na avaliação de 30
dias após tratamento, paciente mantinha lesões satélites, sendo suspenso o antimoniato de
meglumina e introduzida a Pentamidina em dose semanal por 3 semanas. Após 2 meses, paciente
retornou ainda com as mesmas lesões em atividade – mantendo ulceração e enduração importante
em bordos, sendo reiniciado antimoniato, desta vez por 30 dias. A dois dias do final do tratamento,
apresentou remissão completa da LTA. No entanto, retornou com lesões vesiculares em região
cervical e couro cabeludo, associada a dor intensa em dermátomo cervical correspondente a C5-C6.
Foi diagnosticado como Hérpes Zóster, e iniciado Aciclovir 800 mg de 4/4h por 5 dias, associado à
Amitriptilina para modulação dolorosa. Na sequência e antes do término do tratamento, apresentou

paralisia facial periférica grau V (correspondente a síndrome de Ramsey-Hunt), sendo adicionado ao
tratamento a Prednisona 40mg/dia e lágrimas artificiais. Evoluiu com melhora da neuralgia,
apresentando cefaléia residual e prurido em região cervical. Na investigação adicional, realizada
sorologia para HIV, que foi não reagente. Na avaliação mais recente, paciente já apresentava melhora
completa do quadro álgico, da disartria e da mobilidade facial, sem sequelas relatáveis.
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Resumo
Esse estudo objetivou apresentar um relato de caso de paciente com Síndrome Hemofagocítica. Paciente do sexo feminino, 20 anos,
apresentou-se ao serviço do Hospital Regional de Lagarto com quadro de febre, vômitos, distensão abdominal com dor, icterícia,
hipocolia, colúria e edema de MMII. O Internamento foi conduzido com medida terapêutica com antibióticos, mantendo
acompanhamento pelo serviço durante 5 dias, até encaminhamento para o Hospital Universitário de Aracaju-SE. À admissão hospitalar,
relatou vômitos, negando febre nos 3 dias anteriores. Ao exame físico, apresentava-se ictérica, hipocorada e afebril. Caracterização
abdominal denotava distensão, com sinais de peritonite, macicez em quadrantes abdominais e Traube ocupado. Ao exame
ultrassonográfico, apresentou ascite, esplenomegalia e contração da vesícula biliar. Exames laboratoriais atestaram pancitopenia,
hipertrigliceridemia, elevação de ferritina e transaminases e rK39 positivo. Terapêutica com Anfotericina B lipossomal, por 7 dias, junto
a Meropenem e Vancomicina foi iniciada para tratamento da Leishmaniose Visceral e da sepse em curso, respectivamente. Evolução
clínica prosseguiu com inapetência severa, ortopneia e derrame pleural em hemitórax direito ao quinto dia de internamento.
Toracocentese de alívio foi realizada, obtendo melhora dos sintomas. Solicitou-se internação em UTI após a constatação do
agravamento do quadro. Evolução na unidade se deu com quadro de síndromes hepatorrenal e hematológica. Comprometimento renal
foi atribuído à interação entre contraste de TC realizado antes da internação e Anfotericina B, enquanto nova avaliação ultrassonográfica
constatou hepatoesplenomegalia e esteatose hepática. Piora do quadro foi progressiva após infusão de albumina, com surgimento de
desaturação e taquicardia. Intubação orotraqueal com ventilação mecânica foi realizada. Aspirado de medula óssea demonstrou aspecto
inflamatório reacional com hemofagocitose. O quadro clínico aventou a possibilidade de síndrome hemofagocítica, que fundamenta
diagnóstico com apresentação de 5 critérios entre 8 adotados pelo Protocolo Europeu de 2004. A paciente apresentava 6 critérios, o que
respaldou a decisão de iniciar Ig humana 70g/dia e metilprednisolona 5mg/kg/dia durante 3 dias. Após novo tratamento, ao 13º dia de
internação, apresentou melhora progressiva do quadro, com alta da UTI e transferência para a enfermaria.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero leishmania.
Caracteriza-se como uma antropozoonose, isto é, acomete primariamente animais, mas pode infectar acidentalmente o
homem. A LTA pode se manifestar na forma cutânea e/ou mucocutânea, sendo considerada um grave problema de saúde
pública, devido a sua magnitude, bem como pelo risco de ocorrência de deformidades nos humanos. Assim como em outros

Estados do Nordeste, é endêmica em Pernambuco, sendo inicialmente de caráter rural e, recentemente, em expansão para
áreas urbanas. No Brasil, a abordagem atual do programa de controle da leishmaniose propõe ações de vigilância que
compreendem a coleta e análise de dados dos casos humanos, dos vetores e dos fatores de risco com a finalidade de
subsidiar a tomada de decisão e otimizar os recursos disponíveis. Assim, este trabalho tem por objetivo descrever o perfil
epidemiológico dos casos notificados de LTA no município de Timbaúba, localizado na Zona da Mata Norte de Pernambuco.
Para tanto, foi realizado um estudo descritivo utilizando como fonte de dados as notificações do SINAN no período de 2010 a
2017. Os dados foram tabulados por meio do software TabWin, versão 3.1. As análises foram realizadas no programa
Microsoft Office Excel, obtendo cálculos de frequência e proporções simples da distribuição dos casos por faixa etária, sexo,
evolução do casos e forma clínica. No período do estudo foram notificados 157 casos, destes, 32 (20,3%) somente em 2017.
A faixa etária mais incidente foi entre as pessoas com 15 a 19 anos, com 15,3% dos casos, seguidos dos grupos de 30 a 39 e
de 50 a 59 anos, ambos com 14,0% dos casos. Quando se analisa o sexo, verificou-se que 63,6% das notificações se deram
no sexo masculino. No que diz respeito a evolução clínica dos casos, 85,9% evoluíram para cura e apenas 3,8%
abandonaram o tratamento, destes, nenhum registrado nos últimos dois anos e nenhum óbito. Quanto a forma clínica, 99,3%
dos casos, foram de leishmaniose cutânea e apenas 0,7% da mucocutânea. Logo, o perfil apresentado, aponta Timbaúba
para um município com transmissão que merece uma atenção especial, uma vez que ao acometer mais os homens em idade
produtiva, gera reflexos no campo social e econômico. Tal situação denota que, apesar de estarem sendo executadas, as
medidas de controle atribuídas a vigilância, necessitam de novos estudos para avaliar a efetividade e eficiência dessas,
sobretudo nas áreas prioritárias.
Palavras-chaves: Leishmaniose, Leishmaniose Cutânea, Vigilância
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Resumo

Até o ano de 2008, as áreas de transmissão de LV estavam em outras unidades federadas, não
ocorrendo na região sul. A partir desse ano, ocorreram os primeiros casos autóctones da doença em
cães, em humanos e o primeiro registro do vetor Lutzomyia longipalpis no estado, passando o Rio
Grande do Sul a ser área de transmissão deste agravo. O primeiro caso de Leishmaniose Visceral
Humana - LVH autóctone ocorreu em 2008 no município de São Borja. Após este município, o agravo
foi registrado também em Uruguaiana no ano de 2011 e Itaqui em 2012. Na capital Porto Alegre, o
primeiro registro em humanos ocorreu em setembro de 2016 e em Viamão em 2017. De 2008 até a
SE 18 de 2018 o Estado registrou um total de 25 casos autóctones. A maioria dos casos teve como
suspeita diagnóstica inicial doenças hematológicas, para depois chegar na suspeita de Leishmaniose
Visceral. Na região de fronteira com a Argentina, o cenário epidemiológico se assemelha muito a
outras partes do Brasil, temos a presença do vetor Lutzomyia longipalpis em área urbana transmitindo
o parasita para cães e humanos. Na região de Porto Alegre e Viamão a principal espécie vetora no
Brasil (Lutzomyia longipalpis) nunca foi encontrada, a transmissão esta relacionada a fragmentos de
mata nativa, indicando que há uma espécie silvestre responsável pela transmissão. Porto Alegre é
área de transmissão para Leishmaniose Visceral canina desde 2010.
Leishmaniose Visceral - LV, Vetores, Rio Grande do Sul - RS
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma zoonose considerada uma das seis endemias prioritárias no mundo, devido à alta
incidência e letalidade. Segundo a OMS, 96% dos casos da América do Sul estão no Brasil e 68% destes na região Nordeste.
Nesse contexto, o estado de Pernambuco é considerado endêmico para LV, sendo notificada em 77% (144/185) dos
municípios. O acompanhamento dos casos notificados junto ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do
Ministério da Saúde, permite uma rápida análise do comportamento da dispersão da doença, favorecendo a implantação de
medidas de prevenção e controle de forma direcionada. Este estudo objetivou analisar descritivamente os casos de LV em
Pernambuco, utilizando os dados do SINAN, no período de 2007 à 2017. Foram notificados 41.237 casos de LV no Brasil,
sendo 21.621 (52%) na região Nordeste, com 1.122 (5,1%) casos notificados e 1.179 (5,4%) autóctones em Pernambuco,
apresentando uma média de 107 casos por ano durante o período avaliado e uma incidência de 1,17/100 mil habitantes.
Destaca-se um pico de casos em 2017, com 178 casos e incidência de 2,02/100 mil habitantes. A macrorregião com maior
número de casos notificados é a do São Francisco/Araripe, com 549 casos (48,9%). Com relação ao perfil dos pacientes, dos
1.179 casos notificados, 754 (63,9%) eram do sexo masculino, 319 (27%) tinham entre 1-4 anos de idade, corroborando com
o padrão mundial onde homens com menos de 10 anos são mais acometidos. 594 (50,3%) casos são oriundos da zona
urbana, 530 (44,9%) da zona rural, 9 (0,7%) periurbana e 46 (3,9%) tem sua origem ignorada. Como critério confirmatório,
857 (72,6%) casos tiveram confirmação laboratorial, porém em 772 (65%) e 693 (58,7%) dos casos não foi realizado teste
parasitológico ou sorológico, respectivamente. Dos casos positivos para LV, 69 (5,8%) possuíam co-infecção com HIV. E
como desfecho, 860 (72,9%) obtiveram a cura e 95 (8%) evoluíram para óbito. Houve aumento dos casos em Pernambuco,
com maior número na zona urbana, seguindo um padrão de maioria dos acometidos do sexo masculino e menos de 10 anos.
Porém, é possível observar durante a pesquisa que muitas informações com relação ao perfil do paciente ainda ficam
incompletas, gerando dados como “ignorados” que poderiam contribuir para uma melhor analise da dinâmica da doença se
fossem preenchidas corretamente. Sendo necessário um melhor preparo e capacitação das equipes de saúde que obtém a
informação para que seja adicionada no sistema.
Palavras-chaves: SINAN, Leishmania, Epidemiologia
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Resumo

Tendo em vista a necessidade de aprimorar as capacitações para médicos e enfermeiros fornecidas
pela assessoria técnica das leishmanioses do estado do Tocantins (AT-Leishmanioses), a proposta
deste documento é a apresentação de um instrumento educacional para os profissionais que atuam
no estado. Para tal, foram realizadas reuniões com a AT-Leishmanioses, grupo técnico das
leishmanioses (GT-Leishmanioses) do Ministério da Saúde (MS), e com a Universidade Estadual do
Tocantins (UNITINS), além de levantamento bibliográfico sobre metodologias educacionais. Foi
definida a utilização do software Microsoft Office PowerPoint® como plataforma de criação, com
conteúdo que contempla as condutas preconizadas em linhas gerais sendo incluída a produção de
vídeos técnicos com profissionais de referência nacional em leishmanioses. A proposta dos vídeos foi
intitulada como “8 Toques para a Leishmaniose”, por serem abordadas 8 temáticas: Aspectos Gerais
da leishmaniose visceral; Suspeita; Diagnóstico Clínico; Diagnóstico Laboratorial; Tratamento; Coinfectados HIV/Aids; Acompanhamento e Notificação. As gravações ocorreram no estúdio da
UNITINS, de acordo com a disponibilidade dos profissionais. A metodologia adotada no projeto é a
metodologia ativa com exposição de um problema ao início da apresentação, e após, é iniciado o
conteúdo teórico. No decorrer dos assuntos são apresentados vídeos com os profissionais de
referência nacional e exercícios de fixação da temática abordada. A proposta ao término refere-se à
discussão do problema, apresentado no início do evento, com uma visão mais concreta devido ao
conteúdo ministrado. A partir da aplicação do material foi possível constatar uma boa receptividade e
participação dos ouvintes, em geral.
Palavras-chaves: Capacitação, Educação Permanente, Epidemiologia, Leishmaniose Visceral, Vigilância em Saúde
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Resumo
Introdução: As leishmanioses compreendem um espectro de doenças infecciosas, de caráter crônico, podendo acometer o
homem quando este entra em contato com o ciclo de transmissão do parasito. No Brasil, a importância das leishmanioses
reside não somente na sua alta incidência e ampla distribuição, mas também na possibilidade de assumir formas graves
quando associada ao quadro de má nutrição e infecções concomitantes. Objetivo: Comparar a soropositividade para
Leishmanioses Humanas (LH), em amostras enviadas pelas Gerências Regionais do Estado de Pernambuco (GERES) para o
LACEN-PE, entre os anos de 2016-2017. Assim como fazer um estudo descritivo das variáveis (sexo, idade e GERES) nos
pacientes portadores da Doença. Métodos: A metodologia empregada para análise sorológica foi a Reação de
Imunofluorescência Indireta (RIFI). As informações foram obtidas pela análise do livro de registros da Unidade de
Imunologia/LACEN-PE. Resultados: O número total de amostras enviadas ao LACEN-PE no ano de 2017 (n=550)
apresentou um incremento de 33,5% quando comparado ao ano 2016. De forma semelhante, a soroprevalência encontrada
foi de 21,1% (87 pacientes) em 2016, frente a 27,6% (152 pacientes) em 2017. O sexo masculino permaneceu como gênero
mais prevalente 64,3%, em 2016 e 58,5% em 2017. Em relação a faixa etária, a distribuição das amostras reagentes foi:
menores de 1 ano, 2016 (4,6%), 2017 (3,3%); 1 – 4 anos, 2016 (16,1%), 2017 (24,5%); 5 – 9 anos, 2016 (11,5%), 2017
(8,5%); 10 – 19 anos, 2016 (19,5%), 2017 (8,6%); 20 – 39 anos, 2016 (21,8%), 2017 (28,8%); 40 – 59 anos, 2016 (16,1%),
2017 (19,7%) e 60 anos ou mais, 2016 (10,4%), 2017 (6,6%). No que diz respeito às Gerências, a VIII GERES (26,4%)
seguida da VII GERES (19,5%), apresentaram o maior percentual soropositividade, em 2016, com evidência para os
municípios de Petrolina e Salgueiro. No ano de 2017, a IX GERES (23,1%), com destaque para o município de Ouricuri,
contribuiu para o acréscimo no índice de casos positivos, seguida da VII (17,7%) e VIII (20,3%) GERES. Discussão e
Conclusão:Os resultados indicam um aumento no número de casos positivos no ano de 2017, no comparativo com 2016.
Destaca-se também um acréscimo na faixa etária de 1–4 anos. Os dados sugerem uma maior atenção para essa faixa etária
vulnerável em destaque, bem como a necessidade de novos estudos (inclusive para casos de reinfecção), aumento das
ações de vigilância e controle de vetores nos municípios com maior percentual de positividade.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Leishmaniose Humana, Reação de Imunofluorescência Indireta

SOROPREVALÊNCIA DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA NO ESTADO DO CEARÁ,
PERÍODO DE 2015 A 2017
Autores

Ana Paula Cunha Gomes Bouty 1, Luiz Osvaldo Rodrigues da Silva 1, Luciano de Andrade
Filgueiras Filho 1, José Irineu AlbuquerqueTeixeira 1, Roberta de Paula Oliveira 1

Instituição 1 SESA - Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Rua dos Tabajaras, 268 Praia de
Iracema - Fortaleza/Ceará)
Resumo
Introdução: A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose de grande importância para a saúde pública, de ocorrência mundial,
principalmente em países em desenvolvimento como o Brasil. É uma doença de caráter crônico, grave, com altas taxas de letalidade
quando não tratada. A principal espécie causadora é a Leishmania infantum, responsável por casos da doença na Europa, Ásia, África e
nas Américas. No Brasil, a transmissão ocorre principalmente através da picada de insetos do gênero Lutzomyia, também conhecidos
como flebótomos. Na área urbana, o cão (Canis familiaris) é a principal fonte de infecção para o vetor. O controle do reservatório canino
é uma estratégia que visa diminuir a prevalência da doença nos cães bem como reduzir o contato do vetor com esse
hospedeiro. Objetivos: Descrever a ocorrência de Leishmaniose Visceral Canina (LVC) no estado do Ceará, período de 2015 a
2017. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo observacional, descritivo. As informações foram extraídas do banco de dados do
Grupo Técnico das Leishmanioses do Núcleo de Controle de Vetores – NUVET/SESA/CE. Os parâmetros avaliados foram: taxas
absolutas e relativas do número de cães examinados, número de cães positivos e percentuais de cães eutanasiados. Resultados: No
período de 2015 a 2017, foram examinados 403.102 cães no teste rápido (TR) DPP leishmaniose visceral canina. Desse total, 7,2%
(29.871/414.885) apresentaram resultado positivo para LVC (confirmados pelo exame Elisa). O ano de 2016 apresentou o maior número
de exames realizados, 154.617 exames, demonstrando um aumento de 41% em relação à 2015. A soropositividade para LVC
apresentou percentuais de 12,9%, 5,7% e 4,7% respectivamente. Baseado nas medidas recomendadas pelo Ministério da Saúde para o
controle do reservatório canino, 66% dos cães positivos (19.663/28.903) foram submetidos à eutanásia conforme as normas e diretrizes
do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Conclusão: O controle do reservatório canino é uma estratégia importante na
interrupção do ciclo epidemiológico da doença no homem, tendo em vista que o cão é a principal fonte de infecção no ambiente urbano.
A soroprevalência no Ceará segue uma tendência de diminuição dos casos. Contudo, o Programa Estadual de Controle da
Leishmaniose Visceral enfrenta grandes obstáculos no tocante ao recolhimento e eutanásia dos cães positivos, comprometendo, assim,
as ações de controle do agravo no Estado.
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Resumo

Introduction: L. infantum is responsible for the most fatal form of visceral leishmaniasis (VL). Dogs are
extremely susceptible to infection presenting clinical, pathological and immunological alterations very
similar to human disease and are considered the most important model for evaluation of new treatment
strategies (immunotherapy and immunochemotherapy). Recently our group aimed to evaluate the
immunotherapeutic effect of the vaccine composed by L. braziliensis antigens plus monophosphoryl
lipid A (LBMPL) in symptomatic dogs naturally infected with L. infantum. Material and methods:
Herein, it was proposed to analyze the spleen immune response trough the evaluation of cytokines
(IFN-g, TNF-a, IL-12, IL-10, TGF-b1) and iNOS expression, the parasite burden (both by qPCR) as
well as the correlation between these cytokines and the parasitism in spleen of symptomatic dogs
submitted to three series of immunotheraphy with LBMPL vaccine. As control group, symptomatic dogs
where submitted to immunotherapy with MPL alone or animals presenting symptoms not treated
(infected dogs - ID). Results: Our major results showed that, animals subjected to LBMPL vaccine
therapy produced higher levels of IFN-g, TNF-a, IL-12 in the spleen when compared with both control
groups (MPL and ID). In addition, we observed higher expression of iNOS only in the LBMPL dogs. On
the other hand, dogs not treated (ID) showed higher levels of IL-10 and TGF-b1 when compared with
LBMPL dogs. In addition, the LBMPL vaccine also promoted a reduction in parasite burden, assessed
by Real Time PCR (qPCR) in spleen of infected dogs, being even possible to observe some animals
with no parasitism in these organs when compared with ID and MPL groups. The correlation analysis
showed that, animals submitted to the vaccine therapy demonstrated negative correlations with IFN-g,
TNF-a and iNOS and spleen parasitism and positive correlation with IL-10 and the parasite burden.
Conclusion: Taking together, our findings support the development of a strong antigen-specific
immune response in spleen of dogs submitted to the vaccine therapy with LBMPL and the therapeutic
potential of this treatment against visceral leishmaniasis.
Financial support: FAPEMIG-PPP, CNPq, UFOP, INCT-DT.
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Resumo
A leishmaniose visceral é considerada primariamente uma zoonose, podendo acometer o homem quando este entra
em contato com o ciclo de transmissão do parasito, transformando-se em uma antropozoonose. Atualmente,
encontra-se entre as seis endemias prioritárias no mundo e com ampla distribuição mundial. Este estudo de revisão
bibliográfica objetivou identificar os métodos diagnósticos empregados no diagnóstico de Leishmaniose visceral (LV).
Para o presente estudo, foram selecionados artigos científicos, disponíveis na base de dados Scielo, PubMed, BVS,
referentes à Leishmaniose visceral publicados entre 2013 e 2018, com os descritores “diagnóstico”, “leishmaniose
visceral” e “Leishmania”. A infecção por Leishmania (L.) infantum pode causar manifestações clínicas de intensidade
variável. Febre, hepatoesplenomegalia discreta e palidez cutâneo-mucosa podem fornecer indícios para o diagnóstico
clínico da LV, podendo também estar presente tosse e diarreia. Os testes para diagnóstico laboratorial são os testes
imunológicos, diagnóstico molecular e o exame direto. Os testes imunológicos para pesquisa de anticorpos
específicos tem valor no diagnóstico da LV: Teste de Aglutinação Direta (DAT), ELISA e Imunocromatografia, sendo
realizados a partir de amostras de sangue do paciente. Outro teste que pode ser utilizado para detectar a LV é o

Katex, onde, seu princípio é detectar antígenos na urina do indivíduo. No diagnostico molecular, a Reação em Cadeia
da Polimerase (PCR) pode ser executada a partir de aspirados de medula e sangue. O exame direto é considerado o
padrão-ouro para diagnóstico de LV que consiste na visualização das formas amastigotas do parasito através da
punção da medula óssea, baço ou fígado. A LV pode evoluir para hepatomegalia volumosa, persistência da febre,
emagrecimento e infecções bacterianas secundárias, inclusive óbito, caso não tratada. Contudo, os testes sorológicos
possuem uma boa sensibilidade (93%) e especificidade (97%), sendo utilizados também para detectar outras
doenças parasitárias, bem como o método PCR possui um desempenho satisfatório no diagnóstico e monitoramento
de indivíduos infectados, com sensibilidade >90% e especificidade 100%, respectivamente. O Katex obtém bom
desempenho (87-99%). No entanto, o exame direto, apesar da elevada sensibilidade (53%) e especificidade (86%), é
considerado um procedimento invasivo, com risco de hemorragias durante o procedimento de coleta.
Palavras-chaves: diagnóstico, leishmaniose visceral, Leishmania
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Resumo
A leishmaniose visceral (VL) é uma doença negligenciada, que está amplamente distribuída no mundo e em constante
expansão no Brasil, um processo que tem sido associado à urbanização. O Ceará é o estado brasileiro que registra o maior
número de casos de LV. Este tabalhor consiste em um estudo exploratório com análises espaciais e de séries temporais de
novos casos confirmados e notificados de LV, entre 2007 e 2015, no estado do Ceará, Nordeste do Brasil, a fim de identificar
as áreas com maiores riscos de transmissão. Para tal, utilizaram-se dados obtidos do Sinan/DataSUS/MS que foram
analisados através de três metodologias complementares: mapas coropléticos de incidências bruta e suavizada, a
autocorrelação global e local e a varredura espaço-temporal pelo modelo discreto de Poisson. Apenas treze municípios dos
184 não registraram nenhum caso no período do estudo. Os 4.348 novos casos analisados revelaram uma distribuição
espacial e temporal heterogênea da LV no Ceará. A microrregião de Fortaleza se destacou em número de casos, com ênfase
para o município de mesmo nome, capital do estado. Tanto a incidência bruta quanto a suavizada apresentaram uma maior
heterogeneidade no primeiro triênio, reduziram no segundo e aumentaram no terceiro triênio. Esse aumento foi influenciado
pelo surgimento de novos casos de LV em 41 municípios, que no primeiro triênio não registraram nenhum caso. Essa
expansão ocorreu em todas as micro e mesorregiões cearenses, mas, principalmente, nas noroeste e sudeste do estado. Na
manutenção e expansão da LV, sobressaíram-se as mesorregiões Metropolitana de Fortaleza, Sul e Noroeste Cearense. A
mesorregião do Jaguaribe apresentou a menor incidência em todos os três triênios, com destaque para as microrregiões do
Médio e Baixo Jaguaribe. Estes resultados contribuem para melhorar a compreensão sobre a LV no Ceará e pode ajudar a
orientar ações do programa de controle, priorizando áreas com maiores riscos de transmissão.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) possui ampla distribuição mundial, com ocorrência na Ásia, Europa,
Oriente Médio, África e em pelo menos 12 países das Américas, no Brasil representa um importante

problema de saúde pública. Através da utilização de georreferenciamento por meio do software
Terraview 4.2.2. as áreas de risco de transmissão foram visualizadas utilizando a taxa de incidência
calculada em três triênios a partir de dados disponíveis na base do Sistema de Informações de
Agravos de Notificação (SINAN). Nesses nove anos, foram notificados 306 novos casos de LV. A
distribuição de casos englobou todas as regiões, mas de forma heterogênea, concentrando-se mais
entre os municípios caracterizados pelo clima predominantemente semi-árido. No terceiro triênio,
houve um aumento considerável da incidência nos municípios pertencentes às três mesorregiões do
estado. Foram observados através do MoranMap clusters de alta incidência no sertão do Estado, no
primeiro e segundo triênios, região caracterizada pelo clima semi-árido, quente e seco na maior parte
do ano e com predominância de vegetação de caatinga. Essa mesorregião é historicamente
conhecida pela precariedade provocada pela seca, no que diz respeito a condições de moradia e
saúde, onde principalmente crianças vivem sob condições de má nutrição, o que favorece a instalação
e o agravamento de doenças. No terceiro triênio, o aglomerado de maior significância estava
espacialmente localizado na região costeira, onde o clima é tropical chuvoso com verão seco. Clusters
de baixa incidência foram encontrados em um município situado na costa alagoana e outro na região
da mata, localizados na mesorregião do leste do Estado, no primeiro e segundo triênio,
respectivamente. Na análise do terceiro triênio não houve cluster de baixa incidência. Os resultados
demonstraram que o Estado de Alagoas apresenta uma acentuada expansão geográfica da LV,
apontando para a existência de áreas de risco, sendo necessário massificar e priorizar as ações de
vigilância epidemiológica nesses locais, ou até adotar novas medidas de controle mais eficazes.
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Resumo

TERMOTERAPIA NA LEISHMANIOSE CUTÂNEA: REVISÃO DE LITERATURA
RESUMO
A Leishmaniose cutânea (LC) é um importante problema de saúde pública em países da América e
com condições de vida precárias. Os antimoniais pentavalentes ainda são o tratamento de primeira
linha, mas possuem diversas complicações, como a resistência da Leishmania sp ao medicamento e
efeitos colaterais sistêmicos. Outros medicamentos orais foram testados, mas sem eficácia
comprovada. Como alternativa, o efeito da termoterapia local no tratamento da LC está em estudo,
considerando que os protozoários causadores de doença não se multiplicam em temperaturas acima
de 39ºC. O objetivo deste artigo é analisar dados da literatura acerca das implicações do uso da
termoterapia, fornecendo subsidio cientifico para seu uso na prática clínica. Foi realizada uma revisão
integrativa da literatura, buscando analisar a importância de terapias alternativas para LC. Todas as
buscas foram realizadas online no período de julho de 2018 nas bases de dados Medline via PubMed,
Birkbeck University Library e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). Os critérios de inclusão
adotados foram artigos nos idiomas português e inglês disponibilizados na íntegra e publicados entre
2012 e 2018, que estivessem dentro da temática para o estudo. Foram excluídos os artigos que, após
a leitura preliminar dos seus resumos, não se enquadraram nos critérios de inclusão ou que não
respondiam aos objetivos propostos para este estudo. Considerando os artigos selecionados, foi
observada a cura das lesões em mais da metade dos pacientes. Ao comparar com os antimoniais, a
eficácia da termoterapia foi estatisticamente equivalente e a resposta imunológica semelhante. As
vantagens da termoterapia são o baixo custo, menos tempo de uso e maior adesão pelos pacientes. É
utilizada com segurança em casos contraindicados para a terapia sistêmica e não possui efeitos
colaterais mensuráveis. Ao escolher o tratamento adequado, é necessário avaliar o contexto. A
termoterapia deve ser considerada e incentivada como alternativa, principalmente em casos de lesões
localizadas e contraindicações à terapia convencional.
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Resumo
No Brasil, a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) destaca-se por sua ampla distribuição, ocorrendo em todos os
Estados da Federação. Em 2015, foram notificados 19.395 casos da doença sendo o Amazonas responsável por 1.713 casos,
todos na forma cutânea. No Brasil o Ministério da Saúde recomenda, como droga de primeira escolha a ser usada no Sistema
único de Saúde (SUS), o antimonial pentavalente e o isotionato de pentamidina ou a anfotericina B como segunda opção e
Pentoxifilina como imunomodulador. Algumas dessas drogas vêm sendo utilizadas para tratar a Leishmaniose Cutânea (LC)
durante décadas, contudo, são tóxicas e requerem duração prolongada do tratamento. A Termoterapia é um tratamento
alternativo para LC, de baixo custo e não invasivo, que consiste na propagação de ondas de radiofrequência numa
temperatura pré-determinada, localizadas, aplicada em lesões da pele para destruir fisicamente os parasitos sensíveis à
temperatura e vem sendo utilizado com sucesso no tratamento para LC em outros países. As células anormais e doentes são
afetadas pelo calor e sofrem lise, já as células saudáveis circundantes não são afetadas pois temperatura está dentro de uma
faixa tolerável. Nesse estudo foram acompanhados 12 pacientes tratados com protocolo termoterápico (ThermoMed Modelo
1.8) por 12 meses para avaliação da eficácia clínica e 16 pacientes com LT, causada por Leishmania (Viannia) guyanensis,
tratados por antimoniato de meglumina (Glucantine®). Pacientes com lesões únicas ou múltiplas, ambos os gêneros, de 0,5 a
3,0 cm2 tratados com termoterapia receberam apenas uma única aplicação e obtiveram 58% de cura clínica em até dois
meses. O grupo tratado com glucantime® receberam ciclos de (20 mg/kg/dia) e aos 3 meses 100% destes apresentaram
resolução das lesões com reepitalização tecidual. Dos pacientes tratado com glucantime foi realizada análise das citocinas
pelas técnicas da Citometria de fluxo. A concentração das citocinas pró-inflamatórias (IL-2, TNF-α, IFN-γ) apresentaram
diferenças significativas (p<0,0001) entre indivíduos infectados e não infectados (grupo controle). Indica-se o tratamento
termoterápico para LC como método alternativo por ter menor custo, e efeito colateral reduzido, sugerindo-se a continuidade
de estudos que possam esclarecer se existe uma resposta espécie especifica, direcionando assim a indicação terapêutica de
suporte ao tratamento convencional.
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Resumo
A leishmaniose visceral é uma zoonose, doença transmitida dos animais para o homem, com ampla distribuição no Nordeste
brasileiro. O diagnóstico definitivo requer a presença do parasita em esfregaços de aspirados medulares ou esplênicos. Haja
vista a importância de procurar um método de diagnóstico não invasivo e de fácil aplicabilidade, a pesquisa utilizando
antígenos recombinantes K39 (rK39) surge como uma alternativa útil. Essa revisão literária procura avaliar artigos originais
quanto à eficácia da pesquisa do antígeno rK39 para o diagnóstico de leishmaniose visceral. Foi realizada uma pesquisa no
banco de dados Pubmed com os seguintes descritores: "leishmaniasis", "rk39", "k39" e "diagnosis", totalizando 63 artigos
encontrados. Após crítica avaliação dos pesquisadores, foram selecionados 6 artigos. Os critérios de inclusão foram: ter os
valores da sensibilidade e especificidade do teste diagnóstico e ser realizado apenas com humanos. Os 6 artigos abrangeram
um total de 6.864 participantes e apresentavam dados sobre os seguintes testes: microscopia, teste de imunofluorescência

indireta (IFI), ensaio imunoadsorvente ligado a enzima (ELISA), teste de aglutinação direta (TAD) e teste rápido do antígeno
recombinante K39. A sensibilidade do teste rápido rK39 variou de 72.4% a 98% dentre os estudos, enquanto a especificidade
oscilou de 92% a 100%. Num dos estudos comparativos, o teste rápido rK39 e o TAD apresentaram sensibilidade similares de
94%, embora o TAD tenha uma especificidade levemente maior. Além disso, foi mais sensível e específico que o IFI. Dessa
forma, conclui-se que o teste rápido com o rK39 apresenta alta especificidade, mas moderada sensibilidade. Sobretudo nas
áreas endêmicas, pode-se considerar o início do tratamento para leishmaniose visceral quando, associado às manifestações
clínicas da doença se tem um resultado do teste rK39 positivo, pois a sensibilidade, mesmo tendo tido variações, alcança
índices relevantes de verdadeiros positivos, o que a torna elemento útil para triagem. Paralelo a isso, a alta especificidade do
exame atesta para um bom preditor de exclusão da doença em caso de negatividade do mesmo. Assim, observa-se que o
teste rápido do rK39 é uma opção eficaz e aplicável para a população, e sua inclusão abrangente nos serviços de saúde traz
benefícios na detecção precoce da leishmaniose visceral, podendo contribuir para um melhor prognóstico dos pacientes.
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TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE MUCOSA: A EXPERIÊNCIA DE UM CENTRO DE
REFERÊNCIA NO BRASIL

Autores

Mariana Junqueira Pedras 1, Janaína de Pina Carvalho 1, Rosiana Estéfane da Silva 1,
Dario Brock Ramalho 2, Maria Camilo Ribeiro de Senna 1, Hugo Silva Assis Moreira 1,
Lorena Zaine Matos Martinho 2, Ana Rabello 1, Gláucia Fernandes Cota 1

Instituição 1 IRR - Instituto René Rachou (Av. Augusto de Lima, 1715 Barro Preto. Belo
Horizonte/MG), 2 HEM - Hospital Eduardo de Menezes (R. Dr. Cristiano Rezende, 2213 Bonsucesso, Belo Horizonte/MG)
Resumo
Antimoniais pentavalentes (Sbv) são os fármacos mais comumente usados no tratamento da leishmaniose mucosa (LM),
apesar de sua alta toxicidade e moderada eficácia. A evidência acumulada com o uso de formulações lipídicas da anfotericina
B vem aumentando nos últimos anos, mas ainda é escassa, embora bastante promissora. Os azólicos também foram
identificados como opção de tratamento para Leishmania major e L. mexicana, mas faltam estudos conclusivos sobre sua
aplicabilidade na LM. O objetivo deste estudo é relatar a taxa de cura observada com diferentes opções disponíveis para o
tratamento da LM em centro de referência em Minas Gerais. É um estudo retrospectivo, baseado na revisão de prontuários
clínicos de pacientes atendidos no Centro de Referência em Leishmanioses do Instituto René Rachou (IRR), FIOCRUZ/Minas.
Foram avaliados 35 pacientes tratados entre 2009-2015: 24 homens e 11 mulheres. A resposta ao tratamento foi avaliada de
acordo com o exame otorrinolaringológico em três momentos diferentes: 90 ± 15 dias, seis meses e um ano a partir do
primeiro dia de tratamento. O protocolo do estudo foi aprovado pelos comitês de ética em pesquisa do IRR (parecer
1.578.874) e do Hospital Eduardo de Menezes, Fundação Hospitalar de MG (parecer 2.001.556). A mucosa nasal foi afetada
em 33 de 35 pacientes (94%). A mediana da idade dos pacientes foi de 63 anos e a mediana da duração da doença foi de 24
(IQ25-75% 7 a 48) meses. Metade dos pacientes com LM (17) recebeu Sbv por via parenteral, enquanto a outra metade teve
uma ou mais contraindicações ou teve efeitos colaterais graves com os derivados de antimônio, exigindo o uso de terapia
alternativa: nove foram tratados com anfotericina B lipossomal (L-anfo) e outros nove com fluconazol. Os pacientes tratados
com L-anfo receberam a mediana de dose acumulada de 2550mg. O tempo médio de uso do fluconazol foi de 120 dias e a
dose diária variou de 450 a 900mg. Na consulta de acompanhamento de 3 meses, a taxa de cura foi de 35% (6/17), 67% (6/9)
e 22% (2/9) para os grupos de terapia com Sbv, L-anfo e fluconazol, respectivamente. No acompanhamento de 6 meses, as
taxas de cura para Sbv, L-anfo e fluconazol foram 71% (12/17), 78% (7/9) e 33% (3/9). Na consulta de acompanhamento de
um ano, as taxas de cura final foram de 82%, 90% e 22% para os grupos Sbv, L-anfo e fluconazol. Há uma escassez de
alternativas eficazes para o tratamento de LM e, com base em nossas observações, o fluconazol não é uma opção válida de
tratamento.
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Resumo
A leishmaniose cutânea é uma doença que acomete a pele, causada por parasitos do gênero Leishmania e transmitida pela
picada de insetos flebótomos. É doença endêmica em todas as regiões geográficas de Pernambuco. A OMS definiu ser uma
doença que não implica risco imediato a vida, justificando que terapias alternativas, menos tóxicas e com menos efeitos
colaterais sejam utilizadas para tratar esses pacientes. O tratamento intralesional com antimoniato de n-metilglucamina é uma
proposta válida e efetiva para tratar pacientes selecionados. Esse estudo tem por objetivo relatar o quadro clínico e evolução
de um paciente de área de risco tratado com antimoniato de meglumina intralesional. Paciente sexo masculino, 46 anos,
procedente de Camaragibe-PE, zona de fronteira para leishmaniose cutânea, professor universitário, chega ao ambulatório de
dermatologia com lesão úlcero-crostosa, de base eritematosa e bordas levemente elevadas, medindo 1,5 x 1,6 cm, em
membro inferior esquerdo, com 2 meses de evolução. Foram solicitados exames complementares para leishmania (PCR e
biopsia), cujo deram resultados inconclusivos. A considerar a lesão e as características epidemiológicas, foi realizado
diagnóstico clínico-epidemiológico e proposto tratamento intralesional com antimoniato de meglumina. Foram realizadas 3
aplicações, com intervalo de médio de 15 dias entre elas, com avaliação da resposta terapêutica em 7, 15, 30, 60, 90 e 120
dias após a finalização do esquema terapêutico. O paciente evoluiu com boa resposta clínica durante o tratamento,
apresentando tecido de granulação e diminuição do tamanho da lesão e da infiltração, não apresentou reações adversas à
medicação, havendo queixa de dor local durante a aplicação. Ao final de 60 dias a lesão já se encontrava completamente
epitelizada, considerando cura clínica da leishmania. Sabe-se que os exames complementares para esta entidade não são
100% sensíveis e específicos, necessitando avaliação holística do paciente para fechar o diagnóstico. O tratamento
intralesional é uma boa opção terapêutica para lesões únicas, com tamanho menor que 900mm2 e que não estejam
localizadas próximo a articulações, quando comparados ao esquema intravenoso. O tratamento intralesional, antes indicado
apenas para pacientes com contraindicações formais ao tratamento intravenoso, pode ser uma opção mais segura e com
menos efeitos colaterais a uma gama maior de pacientes que atendam os critérios supracitados
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Resumo

A Leishmaniose Visceral (LV) apresenta-se historicamente endêmica no estado de Pernambuco (PE)
e devido à incidência e letalidade elevadas, foi incluída em 2015 no escopo de atuação do Programa
Sanar para melhorar a oportunidade do tratamento dos casos em 11 municípios prioritários. Foi
considerado tratamento oportuno aquele realizado em até 25 dias após o início dos sintomas. Este
estudo objetivou analisar o tratamento oportuno em PE e nos municípios prioritários no período de
2014 a 2017. Trata-se de um estudo descritivo transversal, utilizando dados do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação, de 2014 a 2017, analisados através do Excel 2013. As variáveis
selecionadas foram: município de residência, data dos primeiros sintomas e do início do tratamento.
No período estudado, a mediana de tratamento, em Pernambuco, variou de 17 dias, em 2014, a 25
dias, em 2016. Em 2014, dos 197 casos diagnosticados em PE, 55,7% foram tratados oportunamente;
nos municípios prioritários, dos 99 casos, o tratamento oportuno ocorreu em 56,6% dos casos. Em
2015, PE apresentou 43,9% de tratamento oportuno e os municípios prioritários 51,4%. Em 2016, dos
119 casos de PE, 47,1% foram tratados oportunamente e nos municípios prioritários o tratamento
oportuno foi de 50,9%. Em 2017, PE apresentou 42,7% de tratamento oportuno e os municípios
prioritários 40,9%. No período de 2014 a 2017 a incompletitude do campo “data do início do
tratamento” foi de 14,3%. Os resultados indicam que no período houve diminuição no percentual de
tratamento oportuno, apesar da descentralização do teste rápido humano e dos assessoramentos
técnicos realizados nas unidades de saúde para sensibilização e capacitação das equipes. Essas
ações têm o objetivo de contribuir para o diagnóstico e tratamento oportuno, atenuando as
complicações do paciente e, por conseguinte, a taxa de letalidade. É primordial que os profissionais
incorporem às hipóteses diagnósticas a LV, considerando além dos critérios clínicos e laboratoriais, o
perfil epidemiológico da localidade do paciente, diminuindo o itinerário terapêutico do paciente na
rede, oportunizando o tratamento. Além disso, para reduzir o tempo entre os sintomas e o tratamento

nos municípios prioritários, faz-se necessário rever a estratégia atual e investir na qualidade dos
dados.
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Resumo

Atualmente, não há uma vacina contra a leishmaniose visceral canina (LVC) considerada eficaz pelo
Ministério da Saúde que possa ser indicada como medida de controle para saúde pública. Deste
modo, novas formulações vacinais anti-LVC continuam sendo amplamente pesquisadas. No presente
estudo, foi realizado ensaio pré-clínico vacinal em hamsters com os seguintes grupos experimentiais:
controle, adjuvante Saponina (Sap), antígeno bruto (ABLB) de L. braziliensis (Cepa 2904), antígeno
solúvel (ASLB) de L. braziliensis, antígeno particulado de L. braziliensis (APLB), APLB + Sap , ASLB +
Sap e APLB + Sap. Após as imunizações os animais foram desafiados com L. infantum e avaliados ao
longo de 180 dias pós desafio. As diferentes formulações avaliadas não induziram alterações locais ou
sistêmicas, demonstrando-se seguras para a administração em animais. As alterações
histopatológicas hepáticas e esplênicas mostraram-se ligeiramente mais acentuadas nos animais do
grupo controle em relação aos grupos vacinais. Além disto, as formulações vacinais contendo
antígenos de L. braziliensis apresentaram-se antigênicas, induzindo níveis de IgG anti-Leishmania
após o protocolo vacinal. Ao se associar o adjuvante saponina nas diferentes formulações contendo
antígeno de L. braziliensis, foi possível verificar uma indução seletiva na população de linfócitos
circulantes, indicando o estabelecimento de mecanismos imunoprotetores associados a imunidade
adaptativa, além de redução da carga parasitária.
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Resumo
A Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) é uma doença infecciosa. A doença é causada por protozoários do gênero Leishmania. A
LTA tem mudado seu padrão de transmissão e atualmente tem sido observado com frequência nas áreas urbanas, relacionado a um
processo de urbanização dos vetores. O desmatamento em Tucuruí para o cultivo de agricultura e a instalação da Usina Hidrelétrica
provocou diversas transformações ambientais causando alterações drásticas no ecossistema. Justifica-se este estudo devido à ampla
distribuição geográfica da LTA, com crescente avanço para a área urbana afim de atuar no controle da transmissão peridomiciliar. Este
estudo tem como objetivo descrever a distribuição dos casos de LTA no município de Tucuruí-PA no ano de 2010 a 2015.Trata-se de um
estudo transversal, com abordagem quantitativa, realizada a partir da solicitação dos dados ao Departamento de Vigilância
Epidemiológica de Tucuruí-PA (DEVEP), foi realizado a revisão rigorosa das fichas de investigação dos casos de LTA. Foram detectados
373 casos notificados de LTA em Tucuruí no período de 2010 a 2015. Os bairros com maior número de notificação foram Getat (12%),
Nova Conquista (7%), Santa Isabel (6%), Vila Permanente (4%). A doença está amplamente distribuída no município, 94% dos casos
notificados tem como zona de moradia predominante a área urbana. Indivíduos do sexo masculino (82%) e adultos com faixa etária
entre 20 e 49 anos foram os mais acometidos pela LTA, considerado faixa etária pertencente à vida adulta economicamente ativa. Getat
e Nova Conquista são os bairros que mais notificaram casos de LTA em Tucuruí, principalmente devido à centralização de atendimentos
dos serviços de saúde, por serem os bairros mais populosos. Notou-se que o número de casos nesse município é significativo, bem

como a doença em área urbana. Quanto o fator de crianças (2%) e idosos (13%) também adquirirem a doença é coerente com o dado
de que os vetores se estão adaptando à região peridomiciliar, já que indivíduos dessa faixa etária costumam ficar principalmente em
suas residências ou próximo delas. Para melhor controle da LTA é necessário acompanhamento sistemático do ambiente e da doença,
como a atuação do serviço de vigilância epidemiológica na adoção de medidas mais especificas para a prevenção e controle da LTA no
município, além de investimento na captura dos flebotomíneos no município. Portanto, o estudo enfatiza a necessidade constante da
busca de casos novos para ações imediatas.
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Resumo

Introdução: A leishmaniose visceral canina (LVC) é uma doença zoonótica causada por Leishmania
infantum, transmitida por flebotomíneos e considerada fatal em cães e homens. Os cães possuem um
papel de destaque por serem considerados importantes reservatórios urbanos de L.infatum, com alta
carga parasitária na pele especialmente na região do focinho e orelhas, o que os tornam fonte de
infecção aos flebótomos e um elo de transmissão homem/animal. Maceió, além de ser capital do
estado, também é uma cidade turística de ampla área litorânea, sendo, portanto, necessários o
controle da LVC, afim de manter a saúde da população local e turística bem como evitar a infecção e
morte dos animais. Objetivo: Verificar a frequência e L. infatum em cães da área mais urbanizada de
Maceió-AL. Metodologia: Foram encaminhadas amostras sanguíneas dos cães ao Laboratório
particular de referência local, através de Parceria com o Centro universitário Cesmac e o LANCEN
para realização de testes de triagem da LVC a fim de verificar através da frequência a situação de
urbanização de LVC na capital. Foram encaminhas, apenas no mês de dezembro de 2017, 291
amostras de sangue total com etilenodiaminotetracético (EDTA), as quais foram submetidas ao teste
rápido biomaguinhos, o Dual Plate Platform (DPP) seguindo as instruções do fabricante. Foram
consideradas positivas quando houve duas linhas roxa/rosa, uma na área controle e outra na área
teste, independente da variação de cor de claro a escuro na área teste, visto que tal resultado
corresponde as diferentes concentrações de anticorpos específicos, não sendo, portando invalidada a
linha clara para teste, sendo interpretada como a existência de poucos anticorpos para Leishmania.
Resultados: Das 291 amostras encaminhas 13,7% (40/173) foram positivas ao DPP. Conclusão: É
possível concluir que a área urbana de Maceió é endêmica para LVC, sendo necessário o controle
efetivo dos cães e vetores, a fim de minimizar o risco de infecção a população local e turística, além
de reduzir a morte e eutanásia dos cães.
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Resumo

É recorrente a incompletude das informações na ficha de investigação epidemiológica (FIE) da
leishmaniose visceral (LV) do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o que afeta
nas analises epidemiológicas da doença. Os problemas com o preenchimento das FIE ocorrem
principalmente pelo número excessivo de variáveis, dependência de resultados de exames
laboratoriais e complexidade de alguns campos. O presente estudo visa analisar as causas e efeitos
da incompletude nas informações da (FIE) do SINAN no ano de 2016 e a possibilidade de intervenção
nessas causas pela gestão do programa estadual de vigilância e controle da LV. Trata-se de um
estudo descritivo transversal feito a partir dos dados do SINAN e entrevistas com técnicos
responsáveis pelo Programa de Vigilância da LV na SES. Foi utilizado o diagrama de Ishikawa para
analisar a relação entre a incompletude das informações das FIE de LV, os fatores que a influenciam e
estratégias de intervenção. Foram confirmados 119 casos de LV no ano de 2016, e desses, observouse percentual de incompletude acima de 20% (RUIM) para as variáveis co-infecção com HIV (26,1%)
e município provável de infecção (36,1%). Entre as causas críticas para a incompletude, relatadas
pelos 08 entrevistados, destacaram-se em 100% das respostas as relacionadas à: Recursos
humanos: Baixa qualificação dos técnicos, incompreensão da importância do preenchimento
adequado da FIE e múltiplas tarefas dos profissionais das unidades dificultando a atenção e tempo
para o preenchimento da FIE e Características do Sistema de Informação: número excessivo de
variáveis e a complexidade de alguns campos da FIE como importante aspecto para o não
preenchimento. Com essa breve análise, concluímos que as causas críticas que geram a baixa
qualidade do preenchimento da FIE de LV podem ser reduzidas de forma significante com mais
investimento na preparação dos técnicos e com a reavaliação do grande número de variáveis e
complexidade de alguns campos da FIE. A análise do SIANAN em 2016, mostra que a incompletude
das variáveis co-infecção/HIV e município da infecção, é suficiente para gerar dificuldade nas análises
epidemiológicas e planejamento das intervenções.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar Americana (LTA) é transmitida pela L. (V.) braziliensis, principal espécie encontrada no Brasil e em
Pernambuco. O diagnóstico dessa doença é clínico, associado aos dados epidemiológicos e laboratoriais. Os métodos
convencionais possuem limitações, e por isso, os moleculares vêm sendo desenvolvidos com destaque para a técnica de
PCR e mais recentemente a qPCR. O estudo objetivou avaliar a eficácia da utilização de técnicas moleculares (PCR
convencional e qPCR) no diagnóstico da LTA em amostras coletadas por swabs em indivíduos de área endêmica do estado
de Pernambuco, Brasil. O estudo foi desenvolvido com amostras de indivíduos oriundos de diversas localidades do município
de Moreno, Região Metropolitana do Recife-PE, Brasil. Os pacientes suspeitos de LTA foram submetidos a anamnese no
Hospital da Universidade de Pernambuco, onde as amostras foram coletadas por swabs em toda a lesão e processadas no
Serviço de Referência em Leishmanioses da FIOCRUZ–PE. O DNA foi extraído através do Kit comercial Qiagen (QIAmp®
DNA and Blood), para realização e comparação de ambas as técnicas. Tendo como alvo o kDNA de Leishmania amplificando
fragmento de 750 pb e de 138 pb (kDNA1) respectivamente. A análise dos resultados foi feita através dos testes de
sensibilidade, especificidade, acurácia e a concordância entre os testes com os substratos de swabs foi avaliada através do
indicador Kappa (K). Os resultados obtidos na PCR convencional foram os seguintes: sensibilidade de 72,5% (57.2-83.9),
especificidade de 75% (50.5-89.8) e acurácia de 73.2% (60.4-83). Para a qPCR os valores encontrados para a sensibilidade e
especificidade foram de 87.5% (69-95.7), 66,7% (20.8-93.8) e acurácia de 85,2% (67.5-94). A análise de concordância foi de
27,9%, p<0,25, considerada razoável.As técnicas moleculares se destacam por apresentar maior sensibilidade, especificidade

e reprodutibilidade. A qPCR como ferramenta diagnóstica pode ser usada para detecção da infecção e quantificação de seu
agente etiológico, sendo capaz de prover diagnóstico mais acurado. A sensibilidade entre as duas técnicas se mostrou
estatisticamente similares. Contudo, a sensibilidade da qPCR poderá ser melhorada com o aumento do número de amostras
avaliadas.
Palavras-chaves: Leishmaniose tegumentar americana, PCR, qPCR
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Resumo
A leishmaniose tegumentar (LT) é causada por várias Leishmania spp., que associada ao estado imunológico do paciente,
confere a doença diferentes aspectos e níveis de gravidade das lesões leishmanióticas, interferindo na terapia preconizada. O
diagnóstico da LT pode ser obtido através do isolamento do parasito e/ou histopatológico da biópsia de lesão, porém a
pesquisa direta (PD) da escarificação da lesão é a técnica mais usada. Logo, é necessário o fornecimento de um método
sensível que ofereça mais informações ao diagnóstico, tais como quantificar a carga parasitária e identificar a espécie; além
de utilizar espécime clínico menos invasivo. O objetivo deste estudo foi avaliar, em diferentes amostras clínicas, a
aplicabilidade da qPCR-duplex ITS, desenvolvida pela equipe através da tecnologia TaqMan probe, para diagnosticar,
quantificar e identificar Leishmania spp. Obteve-se amostras de sangue, biópsia e imprint em papel de filtro de lesão pósescarificação de pacientes com PD positiva/negativa (padrão-ouro), provenientes dos estados de Pernambuco e Amazonas.
O DNA das amostras foi extraído com kit comercial, e testado na qPCR-duplex, a qual tem como alvo o Internal Transcribed
Spacer (ITS), identificando espécies do subgênero Viannia (sistema SSV) e L. amazonensis (sistema SLa). DNA de L.
braziliensis e L. amazonensis foram usados como controles da reação. Os dados foram analisados em valores percentuais e
absolutos, e a concordância entre os métodos através da estatística de Kappa (k). Foram obtidas um total de 80, 18 e 112
amostras de sangue, biópsia e imprint, respectivamente. Os resultados da qPCR-duplex ITS e PD concordaram em 15
(18,75%) amostras de sangue, 9 (50%) de biópsia, e 105 (93,75%) de imprint. Comparando os testes realizados com as
diferentes amostras, a análise estatística mostrou significância apenas para os imprint (p< 0,001), com 93,62% de
sensibilidade, 94,44% de especificidade e concordância substancial entre as técnicas (k=0,79). Quanto a identificação da
espécie, 98,88% das amostras de imprint foram positivas para o sistema SSV e 1,12% para o SLa, com carga parasitária
média de 513834,4 fg/µL e 172.861 fg/µL, respectivamente. Portanto, a qPCR-duplex ITS se mostrou um método tão efetivo
quanto a PD, acrescentando a vantagem de prover quantificação e direcionamento da Leishmania sp. responsável pela lesão;
além de usar amostra menos desconfortável ao paciente; e fornecendo assim, um diagnóstico mais completo e aprimorado da
LT.
Palavras-chaves: Leishmaniose tegumentar americana, Diagnóstico, PCR em tempo real
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Resumo

Um dos principais objetivos no controle da leishmaniose visceral canina (LVC) tem sido o desenvolvimento de vacinas com alta
capacidade de proteção para interromper o ciclo de transmissão do parasito Leishmania infantum. No entanto, além de promissoras
pesquisas de vacinas, pesquisadores têm procurado desenvolver novos medicamentos capazes de eliminar parasitos em humanos e
cães. Diante disto, este estudo abordou o desenvolvimento biotecnológico de uma vacina imunoterapêutica em cães naturalmente
infectados com Leishmania infantum. Quatorze cães foram divididos em dois grupos e receberam um protocolo de
tratamento imunoterápico com cinco doses de antígenos totais de Leishmania amazonensis ou antígenos totais
de L. amazonensis associados à saponina (LaSap). Todos os animais foram avaliados no tempo zero (antes) e 90 e 180 dias após o
tratamento. Foram realizadas análises hematológicas, avaliações bioquímicas hepáticas e renais, sorologia, linfoproliferação e carga
parasitária por PCR em tempo real de pele de orelha. Os resultados da imunoterapia com a vacina LaSap foram promissores, uma vez
que preservou os parâmetros hematológicos e bioquímicos, melhorou o quadro clínico dos animais, além de, reduzir os níveis séricos
de Ig-G, induzir uma linfoproliferação contra antígenos solúveis de L. infantum e fornecer uma redução acentuada da carga parasitária
após o tratamento imunoterápico com LaSap. Os dados da imunoterapia demonstraram que o LaSap ofereceu a melhor formulação para
induzir a cura clínica associada à redução da carga parasitária na pele. No entanto, após 180 dias de tratamento, os animais
apresentaram ligeiro aumento no parasitismo na pele, indicando que a imunoterapia não promove a cura esterilizante no cão, mas pode
ser capaz de controlar o parasitismo com doses imunoterapêuticas subsequentes.
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Resumo
Introdução:Leishmaniose cutânea (LC) é uma doença negligenciada que constitui grave problema de saúde pública. São
poucas as opções disponíveis para o tratamento de LC, sendo o antimoniato pentavalente (Sbv) por via parenteral ainda
considerado a droga de primeira escolha. O desenvolvimento e validação de novas alternativas terapêuticas é prioridade diante
deste cenário de poucas opções e alta toxicidade relacionada aos tratamentos disponíveis. Em 2017, o Ministério da Saúde do
Brasil incluiu a infiltração intralesional (IL) de Sbv como alternativa terapêutica para casos selecionados, apesar da inexistência
da padronização e validação da técnica. Objetivo:Elaborar e validar o procedimento operacional padrão (POP) para a técnica
de infiltração intralesional de Sbv (IL Sbv). Além da avaliação da coerência e correção do documento-guia (validação de
conteúdo), outros aspectos que compõem a validação de um procedimento, a reprodutibilidade de execução (validade de
critério) e a confiabilidade do resultado produzido (validade de construto) foram testados. Metodologia:A elaboração do POP
iniciou-se com revisão da literatura e observação direta da execução do procedimento realizada por profissional experiente em
centro de referência para tratamento de LC. Questões conflitantes sobre a técnica identificadas nesta primeira etapa foram
resolvidas por consulta eletrônica a especialistas (pesquisadores responsáveis pelos ensaios clínicos avaliando IL Sbv). O POP
foi submetido à validação de conteúdo por meio de inspeção formal computadorizada para identificar: legibilidade, clareza,
omissão, redundância e informações desnecessárias. Médicos com ou sem experiência na técnica de IL Sbv realizaram 118
procedimentos sob a supervisão de um pesquisador observador. Foram registrados o grau de adesão às instruções contidas no
POP, o resultado obtido pelo procedimento e a tolerância informada pelo paciente. Resultados: A inspecção formal utilizada
para a avaliação de conteúdo permitiu a identificação de ambiguidades e omissões no POP. A taxa de adesão às instruções e
de obtenção do resultado pretendido com o procedimento (saturação da lesão) foram altas entre profissionais com e sem
experiência, que se mostrou reprodutível e confiável. Conclusão:A taxa de sangramento foi baixa e a boa tolerância ao
procedimento, presumida a partir da resposta à escala de dor aplicada aos pacientes, confirmaram que a técnica é viável e
pode ser avaliada em futuros ensaios clínicos.
Palavras-chaves: Antiomoniato de meglumina, Leishmaniose cutânea, terapia intralesional, , validação
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Resumo
A leishmaniose visceral (LV), causada por Leishmania (Leishmania) infantum, tem o cão como o principal reservatório
peridomiciliar, sendo a identificação de cães infectados um passo crucial no controle da transmissão do parasito para o
homem. Atualmente o Ministério da Saúde recomenda a realização de teste rápido DPP® Leishmaniose Visceral Canina para
triagem e confirmação dos casos positivos por ELISA com lisado total de Leishmania major-like. Sendo o cultivo de parasito
um fator limitante, a utilização de antígenos recombinantes constitui-se em alternativa atraente. Neste estudo objetivamos
validar técnica ELISA usando diferentes antígenos recombinantes, rK39, rK28, rKR95 e rK18 (Infectious Disease Research
Institute, EUA). Soros de 74 cães parasitologicamente positivos, de áreas endêmicas para LV canina (LVC) do estado de São
Paulo e 66 soros de cães saudáveis (negativos nos testes DPP, ELISA L. major-like e teste de aglutinação direta-DAT) de
Jundiaí-SP, cidade sem registro de LVC, foram submetidas a ELISA-rK39, ELISA-rK28, ELISA-rKR95 e ELISA-rK18. A
sensibilidade dos testes foi, respectivamente, 97,3%; 95,9%; 95,9%; 89,1% e a especificidade, 100,0%; 100,0%; 100,0%;
98,6%. Para o estudo da estabilidade, placas pré-sensibilizadas foram armazenadas a -20°C e 4°C em diferentes tempos e
verificou-se que o antígeno continuou estável até 180 dias após a sensibilização. Realizamos também os ensaios de
repetitividade e reprodutibilidade, obtendo coeficiente de variação da repetitividade dos testes ELISA-rK39, ELISA-rK28,
ELISA-rKR95 e ELISA-rK18, respectivamente, 4,4%; 3,8%; 4,7%; 5,0% e da reprodutibilidade, 10,5%; 13,4%; 10,9%; 17,1%.
Para validação desses testes, testamos um total de 2.530 amostras de municípios endêmicos para LVC: Pará, Mato Grosso,
São Paulo e Bahia. A reatividade das amostras com ELISA-rK39, ELISA-rK28, ELISA-rKR95 e ELISA-rK18 foi
respectivamente, 28,1%; 26,6%; 27,1% e 22,6%. Além disso, no estudo da viabilidade de aplicação dos testes em áreas
endêmicas, placas pré-sensibilizadas foram enviadas para os laboratórios das áreas endêmicas e ensaiadas com pessoal e
amostras locais. As mesmas amostras foram enviadas para o IMT e os testes foram repetidos. Na comparação, a
concordância foi muito boa com todos os laboratórios avaliados até o momento. Os resultados apontam para a possibilidade
de sugerir um ou mais testes alternativos para serem empregados na rotina de diagnóstico de infecção na LVC.
Palavras-chaves: LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, ANTÍGENOS RECOMBINANTES, DIAGNÓSTICO SOROLÓGICO
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Resumo
Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença crônica causada por Leishmania infantum. O diagnóstico precoce é importante para
evitar danos severos que podem levar o paciente à morte. Dentre os métodos de diagnóstico, as técnicas moleculares
apresentam elevada sensibilidade e especificidade. A presença do DNA e RNA em sangue periférico representa a quantidade
de parasitas de Leishmania infantum circulantes e é considerada uma estimativa de sua carga total de parasitas. Objetivou-se
desenvolver, avaliar e comparar um sistema baseado em qPCR para o diagnóstico por Leishmania infantum. A reação em
cadeia da polimerase quantitativa foi realizada em amostras de sangue de 79 pacientes com calazar admitidos em um
hospital de referência em Teresina, Brasil. Foram extraídos DNA e RNA das amostras dos pacientes para posterior
quantificação. Os primers foram usados para amplificar kDNA, usando o sistema TaqMan, e HSP70 para SYBR Green. Foram
aplicados testes estatísticos não-paramétricos. A reação para RNA e DNA apresentaram boa eficiência, respectivamente, com
Slope: -3.387, R2: 0.999, Eficiência: 97.35, Slope: -3.352, R2: 0.999, Eficiência: 98.74. Por ensaio sorológico, 61/78
pacienentes com calazar foram positivos, apresentando uma sensibilidade de 78% (95% IC: 67; 87) e especificidade de 86%
(95% IC: 59; 98). Para os métodos moleculares, para quantificação do DNA por qPCR apresentou 74/79 pacientes positivos
com sensibilidade de 94% (95% IC: 86; 98) e especificidade de 100%. Para qRT-PCR utilizando o sistema SYBR Green,
41/79 pacientes foram positivos com sensibilidade de 64% (95% IC: 52; 75) e especificidade de 82% (95% IC: 66; 92). Para
qRT-PCR utilizando o sistema Taqman, todos pacientes foram positivos com sensibilidade de 100% e especificidade de 95%
(95% IC: 83; 99). Esta técnica pode ser útil para demonstrar a presença de parasitas, melhorar a sensibilidade diagnóstica, e
proporcionar tratamento precoce de pacientes com calazar.
Palavras-chaves: Calazar, Diagnóstico molecular, Leishmaniose visceral, Parasitemia, qPCR
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Resumo
A alta similaridade genômica entre as espécies de Leishmania, torna necessário a utilização de alvos moleculares advindos
de regiões variáveis do DNA, para caracterização através de técnicas de Biologia Molecular. A região intergênica (Intergenic
Spacer – IGS) entre as subunidades 28S e 18S do RNA ribossomal (rRNA) é um componente com grande variabilidade de
tamanho, entre as espécies de Leishmania com genoma completo sequenciado. Além disso, esta região se apresenta de
maneira menos conservada do que os genes que codificam o rRNA. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi verificar a
variabilidade entre os tamanhos da região IGS de 11 diferentes Leishmania spp. patogênicas ao homem. Para isso, utilizando
a ferramenta de alinhamento BioEdit e com o auxílio do software Primer Express, foram desenhados primers para
amplificação completa da região IGSrRNA de Leishmania spp. Estes primers estão localizados em sequências de Leishmania
major disponíveis no TriTrypdb, sendo o primer forward no fim da região 28S (LmjF.27.rRNA.46) e o primer reverse no início
da região 18S (LmjF.27.rRNA.03). Conseguinte, foram realizados ensaios de PCR convencional (cPCR) utilizando amostras
de DNA genômico de cepas de referências de 11 diferentes espécies de Leishmania, disponibilizadas pelo Serviço de
Referência em Leishmanioses (SRL/FIOCRUZ-PE). Os produtos da cPCR foram separados por eletroforese em gel de
agarose à 1,0%, corados com SYBR® Safe DNA Gel Stain, e visualizados em transluminador com luz ultravioleta, utilizando o
marcador de peso molecular de 100 pb (Promega®). Como resultados, através da análise in silico observou-se que o espaço
entre as referidas sequências (LmjF.27.rRNA.03 e LmjF.27.rRNA.46) possui entre 2 e 3kpb de tamanho do produto a ser
amplificado. Foram desenhadas as seguintes sequências de primers: 28SF 5’GAGGCCTGAAATTTCATGCTC3’ e, 18SR 5’
GATCTGGTTGATTCTGCCAG 3’. Após a amplificação e eletroforese, verificou-se que as 11 espécies utilizadas para o ensaio
apresentaram um diversificado padrão de bandeamento. O tamanho do produto para a maioria das espécies estava próximo
ao considerado in silico (2 a 3kpb). Isto posto, pôde-se concluir que a região IGSrRNA é um alvo molecular promissor à
caracterização de Leishmania spp. Tendo assim, aplicabilidade no direcionamento terapêutico apropriado a cada espécie,
uma vez que a mesma influencia na manifestação clínica apresentada pelo indivíduo infectado.
Palavras-chaves: Leishmaniose, Genes de rRNA, Reação em Cadeia da Polimerase
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Resumo

Leishmania são parasitos intracelulares obrigatórios transmitidos por flebotomíneos. As leishmanioses
apresentam heterogeneidade clínica e o desfecho clínico depende da exposição, polimorfismos
genéticos e virulência dos parasitos infectantes, bem como o background genético e a resposta imune
do hospedeiro. O inflamassoma NLRC4 é um complexo multiproteico que resulta na ativação da
caspase-1 e induz a maturação de citocinas pró-inflamatórias IL-1β e IL-18 e piroptose, tipo de morte
celular mediada por caspases. Neste estudo foi investigado se o SNP rs455060 C/T do gene NLRC4
está associado com a susceptibilidade ou proteção em pacientes com leishmaniose cutânea (LC)
causada por Leishmania guyanensis no estado do Amazonas. Um estudo de caso-controle foi
realizado para o SNP rs455060 C/T em 523 pacientes com LC e 470 indivíduos sem sinal ou histórico
de leishmaniose provenientes das mesmas áreas endêmicas dos pacientes. A genotipagem foi

realizada através da técnica de PCR-RFLP. O SNP rs455060 C/T está dentro do equilíbrio de HardyWeinberg nos pacientes e controles. Dentre os pacientes com LC, 10% dos indivíduos foram
homozigotos para o alelo C comparados com 6% para os controles. Homozigotos portadores do alelo
C têm quase duas vezes mais chance de desenvolver LC quando infectados por L. guyanensis
comparados com indivíduos homozigotos para o alelo T [OR= 1.7; 95% CI= 1.0-2.9; p= 0.02].
Indivíduos portadores do alelo T parecem estar protegidos da infecção por L. guyanensis [OR= 0.5;
95% CI= 0.3-0.9; p= 0.02]. Nossos dados demonstram que o polimorfismo rs455060 do gene NLRC4
pode estar associado à susceptibilidade a infecção por L. guyanensis devido ao papel importante de
NLRC4 na maturação de IL-18 e IL--1β.
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Resumo

Lutzomyia longipalpis é o principal vetor da leishmaniose visceral (LV) no Brasil. No estado do Espírito
Santo (ES), os primeiros casos da doença foram diagnosticados em dois municípios, no final da
década de 1960. Hoje, dez municípios são considerados endêmicos para a doença. Considerando a
área atual de ocorrência de LV no ES, acredita-se que a endemia tenha migrado do estado de Minas
Gerais, pelo vale do Rio Doce, onde o vetor encontra ambiente propício para o seu desenvolvimento.
Análise espacial vem sendo amplamente utilizada para elucidar os mecanismos de dispersão das
doenças, com a finalidade de predizer seu avanço para novas áreas e propor medidas de controle.
Sistemas de informação geográfica cumprem bem esse papel, possibilitando analisar as relações
entre ambiente e os eventos relacionados à saúde. Nosso objetivo foi construir um modelo de nicho
ecológico para L. longipalpis no ES, predizendo as áreas com possível ocorrência do inseto, para
assim, alertar futura instalação da LV, bem como direcionar os recursos para as áreas prioritárias. As
variáveis climáticas foram arroladas do banco de dados da WorldClim, enquanto as geográficas, do
INPE e Geobases. Já os dados de presença da espécie transmissora são fruto de mais de 30 anos de
pesquisas entomológicas no estado. Utilizamos como ferramenta o programa Arcgis (Versão 10.3.1)
para inserção das variáveis selecionadas e, o algoritmo MaxEnt para a modelagem do nicho ecológico
(MNE). A área sob curva ROC (AUC) foi superior a 0,9 indicando que o modelo gerado foi excelente.
Dentre as variáveis estudadas, a precipitação da estação mais úmida foi a que mais contribuiu para a
geração do modelo, seguida pela isotermalidade, precipitação da estação mais seca, sazonalidade
térmica, altitude, afloramento rochoso e temperatura média anual. O vetor L. longipalpis é encontrado
até o momento em 19 municípios do Espírito Santo. A MNE prevê ampliação da área propícia para
ocorrência do inseto no vale do Rio Doce, e probabilidade limitada de se estender para fora dessa
bacia hidrográfica.
Palavras-chaves: Geoprocessamento, Lutzomyia longipalpis, Modelagem de Nicho Ecológico

VULNERABILIDADE SOCIAL E INCIDÊNCIA DE LEISHMANIOSE VISCERAL NO ESTADO DE
ALAGOAS NO SÉCULO XXI

Autores

Thiago Cavalcanti Leal 1, João Paulo Silva de Paiva 1, Leonardo Feitosa da Silva 1, Bruno
Eduardo Bastos Rolim Nunes 1, Franklin Gerônimo Bispo Santos 1, Carlos Dornels Freire
de Souza 1

Instituição 1 UFAL - Universidade Federal de Alagoas- Campus Arapiraca (Avenida Manoel Severino
Barbosa - Bom Sucesso, Arapiraca-AL, 57309-005)
Resumo

A Leishmaniose visceral representa uma zoonose grave, de acometimento sistêmico, que sem
tratamento pode levar até 90% dos infectados ao óbito. Na área urbana, os cães representam sua
principal forma de transmissão, se relacionando desse modo ao modo como a população compartilha
os ambientes com estes animais. Objetivou-se analisar a tendência da incidência de leishmaniose
segundo estratos do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) em Alagoas entre 2001 e 2015. Estudo
ecológico de séries temporais. Foram utilizados dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação do Ministério da Saúde para o cálculo da incidência de Leishmaniose. O IVS foi obtido
Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas (IPEA). Os municípios foram agrupados em quatro
níveis de vulnerabilidade (Muito baixa, baixa, média, alta e muito alta) e em quatro categorias (IVS
geral, IVS infraestrutura, IVS renda e trabalho e IVS capital humano). Para a análise, foi empregado o
modelo de regressão segmentada (joinpoint regression). Cada tendência foi classificada em
crescente, decrescente ou estacionária. Calculou-se ainda o percentual de variação anual (APC).
Significância de 5%. Quanto ao IVS geral, 63 municípios foram classificados como de vulnerabilidade
muito alta, 35 como alta e 04 como média. A maior redução percentual foi observada no grupo de
média vulnerabilidade (APC -11,2%). Quanto ao IVS infraestrutura, as maiores reduções da incidência
ocorreram no grupo de municípios com muito baixa vulnerabilidade (n=12/ APC -19,3%). No grupo de
muito alta vulnerabilidade (14 municípios) a tendência foi classificada como estacionária. No IVS
renda e trabalho, 89 municípios foram classificados como muito alta vulnerabilidade. Nesse grupo, a
tendência foi estacionária. Nenhum município foi classificado como de muito baixa ou baixa
vulnerabilidade nessa categoria do IVS. Quanto ao IVS Capital Humano, 98 municípios foram
classificados como de muito alta vulnerabilidade. Nesse grupo, observou-se crescimento da incidência
de 4,5% a partir de 2008. A leishmaniose é uma doença fortemente associada com as condições
sociais e ambientais nas quais as pessoas vivem. Conclui-se que Alagoas apresenta elevado grau de
vulnerabilidade social e que o crescimento da taxa incidência da doença esteve associada aos grupos
de municípios com maior vulnerabilidade ao passo que os grupos com melhores condições de vida
apresentaram redução.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A leishmaniose cutânea difusa (LCD) é uma forma rara da leishmaniose tegumentar (LT), o polo anérgicomultiparasitário do espectro, no qual a anergia celular está associada à acentuada proliferação dos parasitos e à
disseminação da infecção. No Brasil, está associada exclusivamente à infecção causada por L. (L.) amazonensis. As
características básicas da LCD são: lesões em placas infiltradas, nódulos, tubérculos associados à exulcerações envolvendo
grandes áreas do tegumento cutâneo. A evolução é crônica, sendo considerada refratária a todos os tipos de tratamentos até
então utilizados. MÉTODOS/RELATO: Relato de caso de paciente com aspecto clínico de LCD, mas com exames
parasitológicos negativos. Paciente masculino, 57 anos, procedente de Sorriso–MT, há 12 anos apresenta nodulações em
face, abdome e membros superiores com máculas hipercrômicas, além de epistaxe. Realizou diversas biópsias de pele e
mucosa nasal, sempre inespecíficas, com processo inflamatório crônico e celularidade anormal. Inicialmente tratou para
hanseníase multibacilar com poliquimioterapia por 4 anos, sem melhora. Após diversas baciloscopias negativas e falha
terapêutica, e o surgimento de lesões ulceradas em membros inferiores, o paciente foi tratado com Glucantime®, evoluindo
com melhora dos sinais e sintomas (SIC), mas com recidiva em meses. Desta vez foi prescrito anfotericina B® também com
boa resposta clínica. Após novas recidivas e vários anos de evolução, foi encaminhado para a referência do HUJM.
Reiniciada investigação que mostrou as mesmas alterações ao histopatológico e pesquisas diretas de parasita negativas.
Encaminhada amostra para realização de PCR e imunohistoquímica com confirmação do diagnóstico Leishmania (L.) sp
(caracterização ainda em curso). Ressalta-se que em 12 anos, esses foram os primeiros exames confirmatórios de sua
doença. Pelo relato de resposta satisfatória anterior, feito AmBisome®, com boa resposta inicial e recidiva precoce.
Retratamento com pentamidina, evoluindo com boa resposta até o momento. CONCLUSÃO: Trata-se de um caso atípico
de leishmaniose, com manifestações clássicas de LCD, cronicidade e baixa resposta aos tratamentos, porém com escassez
de parasitas aos exames, o que difere da descrição da síndrome clássica.
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Resumo

Introdução:Historicamente, a malária foi considerada a principal causa de febre infecciosa em regiões tropicais da
América Latina. Contudo, com a implementação dos testes rápidos de diagnósticos, a transmissão da malária
declinou significativamente nas últimas décadas. Esse cenário criou assim, um desafio diagnóstico para a
identificação da etiologia febril aguda, dada a limitação da rede de vigilância epidemiológica para as outras
síndromes febris, prevalentes na região. Assim,nos propusémos a sintetizar a evidência e examinar a etiologia da
doença febril não malárica na América Latina & Caribe. Métodos: Sete base de dados eletrônicas, sem restrição de
linguagem, foram usadas para realizar a busca bibliográfica, de artigos publicados entre 1980-2015. Incluímos
estudos que reportavam a identificação de patógenos causadores de febre tanto em pacientes
hospitalizados/ambulatoriais; estudos conduzidos na América Latina & Caribe; estudos onde os patógenos foram
identificados laboratorialmente e isolados em sítios normalmente estéreis, e estudos do tipo relato/séries de casos ou
estudos de vigilância epidemiologica de febre. Excluímos estudos descrevendo febre por malária e aqueles
conduzidos em viajantes.Resultados: A busca resultou em 23.023 artigos, dos quais 576 (2.5%) foram elegíveis. Os
artigos descreviam investigações realizadas entre 1944-2015, e conduzidos na América do Sul (76.5%), América
Central (13%), e Caribe (11.4%). Brasil (40.1%), Argentina (9%), e México (8.6%) foram os países onde a maioria
dos estudos decorreu. Duzentas e vinte artigos incluíram indivíduos > 13 anos, 200 com indivíduos de todas as
idades, e 53 entre 1-13 anos. A duração média dos estudos foi 1.2 (0-23) anos. Os relatos/séries de casos (55.5%)
foram os principais tipos de publicações incluídas, seguido de estudo de vigilância febril (19.4%). As amostras de
eleição utilizadas para o diagnóstico laboratorial foram sangue (83.16%), líquido cérebro-espinhal (5.9%), e medula
óssea (2.78%). As técnicas empregues para confirmar o diagnóstico foram reações de antígenos/anticorpo (n=328),
cultura de patógenos (n=127), identificação direta (n=44), e análise molecular (n=73). Dengue (27.26%), bactérias
comuns (22%), arboviroses que não dengue (17%) protozoários (9.55%), e rickettsioses (8.16%) foram os agentes
etiológicos identificados.Conclusões: Esta revisão sistemática demostra que a febre nas Américas é
predominantemente de origem viral, com predominio da dengue.
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Resumo

Introdução: O Global Burden of Disease quantifica e compara a magnitude da perda de saúde devido a doenças e lesões,
além dos fatores de risco associados à localização, sexo e idade, definidos no tempo. Esse estudo gera estimativas sobre os
anos de vida perdidos por morte prematura (YLL), anos de vida perdidos por incapacidade (YLD) e anos ajustados por morte
e incapacidade (DALY). Objetivo: Analisar a carga de malária no Brasil, entre os anos de 1990 e 2016, pelas métricas YLL,
YLD e DALY, do GBD Study 2016. Metodologia: As taxas de YLL, YLD e DALY padronizadas por idade, por 100.000
habitantes, foram apresentadas por sexo, faixa etária e estados, com intervalos de incerteza (II 95%) e percentuais de
mudança. Resultados: As taxas para 1990 foram: YLL [22,3 (3,0-32,1)], YLD [3,1 (1,8-5,0)] e DALY [25,4 (6,0-35,6). Para
2016, foram: YLL [1,9 (1,4-3,2)], YLD [0,6 (0,4-0,8)] e DALY [2,5 (2,0-3,8)], com percentuais de mudança de -91,4% (YLL),
-80,6% (YLD) e -90,1% (DALY). Os homens apresentaram taxas maiores em todas as métricas em 1990: homens - YLL [25,6
(3,2-35,4)], YLD [3,5 (2,0-5,6)] e DALY [29,1 (6,1-39,1)]; e mulheres YLL [19,2 (1,8-32,6)], YLD [2,8 (1,7-4,5)] e DALY [22,0
(4,3-35,2)]. Em 2016, a carga da doença foi semelhante para ambos os sexos com redução em todos os indicadores: homens
- YLL [1,8 (1,4-3,5)], YLD [0,6 (0,4-0,9)] e DALY [2,5 (2,0-4,1)]; e mulheres YLL [1,9 (1,2-3,7)], YLD [0,6 (0,4-0,8)] e DALY [2,5
(1,8-4,3)]. Os percentuais de mudança entre os anos para homens foram -92,6% (YLL), -82,8% (YLD) e -91,4% (DALY), e
para mulheres foram -90,1% (YLL), -78,5% (YLD) e -88,6% (DALY). Quanto à faixa etária, os maiores valores ocorreram em
menores de 1 ano para YLL [1990: 201,1 (11,9-368,5); 2016: 9,1 (4,7-17,7)] e DALY [1990: 203,1 (13,6-370,9); 2016: 9,3 (5,018,0)], com percentuais de mudança de -95,2% (YLL) e -95,4% (DALY). A faixa etária com os maiores valores de YLD foi a de
15 a 19 anos, com 4,9 (2,8-7,9) em 1990, e 1,0 (0,6-1,4) em 2016 e percentual de mudança de -79,5%. Os maiores valores de
DALY foram observados em Rondônia [643,5 (97,4-917,20], Amapá [557,9 (331,6-803,4)] e Acre [490,0 (16,1-816,0)] em
1990; Acre [36,4 (11,7-57,8)], Rondônia [21,2 (6,8-30,5)] e Amapá [19,2 (8,5-29,1)] em 2016. Conclusão: Verificou-se
diminuição nos valores de todas as métricas para malária entre os anos e variáveis estudados, com os maiores valores de
DALY, concentrados em estados da região Norte do país, onde ocorre a maioria dos casos da doença.
Palavras-chaves: Malária, Indicador de Saúde, Estimativas de População, Brasil

A COINFECÇÃO DA MALÁRIA E EBV:UM FATOR DE RISCO PARA O LINFOMA ENDÊMICO DE
BURKITT

Autores

Luisalice Mendes Afonso 1, Andrea Rosienne Monteiro Nasciemento 1, Armandina da
Cunha Soares Livramento , Maria de Socorro Vieira Gadellha 1, Josiana Francisca
Sanches Morais 1

Instituição 1 UFCA - Universidade Federal do Cariri (Rua Divino Salvador, 284 Alto do Rosário,
Barbalha)
Resumo

O linfoma endêmico de Burkitt (eBL) é um tumor de células B definida por uma translocação
cromossômica bem descrita entre o oncogene c-myc e um dos loci de imunoglobulina que resulta na
ativação constitutiva do oncogene levando ao crescimento descontrolado da célula. Essa
translocação pode ser mediada como conseqüência da expressão desregulada da enzima AID
(citidina desaminase induzida por ativação). A coinfecção EBV e P. Falciparum é um fator de risco
para o linfoma endêmico de Burkitt.O objetivo desse estudo foi estudar avaliar o papel do EBV e
malária holoendêmoica na gênse de Linfoma de Burkitt.Foi feito uma pesquisa na base de dados da
Biblioteca Virtual de Saúde, com os descritores “Linfoma de Burkitt”,“Malária” e “EVB””.Foram
incluídos artigos completos e disponíveis, publicados entre os anos 2015 e 2017, nos idiomas inglês e
português.Foram encontrados 10 artigos dos quais 6 atenderam aos critérios de inclusão. Estudos
demostram um aumento de células capazes de tolerar uma translocação c-myc na presença de EBV.
Demostraram ainda um aumento da carga viral de EBV em indivíduos portadores de malária,
tornando-se por isso, um fator de risco para o linfoma de Burkitt. A malária apresenta ainda, vários
outros papeis na gênese de EbL, dentre os quais a capacidade de induzir a expressão desregulada de
AID, aumentando assim a probabilidade de translocação, aumentar a proliferação de células B através
do TLR9 devido a produção de hemozoína, produto de degradação de hemoglobina. Ela ainda
aumenta a probabilidade de que mais células B infectadas pelo EBV, entrem no GC ou que as células
permaneçam mais tempo no GC. De qualquer forma, isso aumenta as chances de que algumas
células B, incluindo células infectadas pelo EBV, desenvolvam mutações deletérias e translocações.
Tendo em conta a íntima relção entre essa duas infermidades, torna-se visível que a redução da
exposição à malária por P. falciparum ou o desenvolvimento de drogas para bloquear a capacidade da
malária de induzir a AID devem reduzir drasticamente a incidência de Linfoma de Burkitt.
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Resumo

A IMPORTANCIA EM PROMOVER MEDIDAS PROFILÁTICAS CONTRA MALÁRIA EM PAÍSES
SUBDESENVOLVIDOS
Bruno Vinícios Medeiros Mendes
Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão - FAINTVISA

Introdução: Atualmente, o conhecimento que se possui sobre malária é bastante abrangente. Em
decorrência disto, desenvolveram-se medicamentos muito importantes no combate a está patologia.
Contudo, países subdesenvolvidos possuem um grande número de casos de malária, em associação
a uma condição socioeconômica deficiente, necessitando de cada vez mais auxílio para combater
essa enfermidade. Analisando a situação desses países, devemos ressaltar a importância de
promover medidas profiláticas condizentes para esses países. Objetivo: Incentivar a promoção de
medidas profiláticas contra malária em países subdesenvolvidos. Desenho do Estudo: Foi realizado
um estudo observacional retrospectivo, onde foi analisada a patologia em questão e como ela aflige
os países subdesenvolvidos. Métodos: No presente trabalho, foi realizada uma pesquisa de revisão
bibliográfica narrativa buscando artigos relevantes, em bancos de dados acadêmicos como Scielo e
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando descritores como: malária, países subdesenvolvidos e
Plasmodium. Foram utilizados dezoito artigos no trabalho, entre os anos de 2017 e 2013, nos idiomas
inglês e português. Em seguida, foi realizada a leitura e reflexão sobre os artigos obtidos, finalizando
com a produção do presente trabalho. Resultados: Está claro que existem vários medicamentos
eficientes contra a malária, porém, nem todos os países possuem acesso a eles. Destaca-se então, a
importância de primeiramente, avaliar as condições de um país e em seguida, analisar de que modo
podemos contribuir para promoção da profilaxia contra malária nesses países. Discussão: Visando a
necessidade desses países por cuidados, é importante promover estratégias, afim de, minimizar o
número de casos, através de metodologias que possuam baixo custo, mas, que demonstrem
eficiência no combate a malária. Conclusão: Mediante ao que foi explicado no presente trabalho,
espero que seja de auxílio para evidenciar, a necessidade de prestar assistência aos países
subdesenvolvidos, grandes vítimas da malária. Anseio por mais humanização e ações voltadas para
aqueles que mais necessitam de assistência.
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Resumo

A malária continua sendo um grave problema de saúde pública no mundo. O Plasmodium vivax é
responsável por aproximadamente 90% dos casos registrados no Brasil. Anopheles aquasalis é uma
das espécies vetoras na região Amazônica, e é facilmente colonizável em condições de laboratório,
facilitando estudos sobre a interação parasito – hospedeiro. A infecção pelo Plasmodium induz
mudanças no comportamento e fisiologia do vetor, podendo afetar a longevidade, fecundidade (fitness
ou valor adaptativo) e, em consequência, a capacidade vetorial. Este trabalho tem como objetivo
estudar o efeito da infecção por P. vivax na longevidade e fecundidade de An. aquasalis. Para o
experimento de longevidade foram usadas 100 fêmeas alimentadas com sangue infectado (SI) e 100

com sangue não infectado (SNI), diariamente foram retirados e contados os mortos e armazenados
em álcool absoluto à 4ºC para posterior confirmação da infecção por PCR. Para o experimento de
fecundidade, no terceiro dia após a alimentação grupos de 30 fêmeas de cada tratamento foram
colocadas em potes de ovipostura individual, e três dias depois foi realizada a contagem de ovos
postos, retidos e dissecção do intestino médio para verificar a presença de oocistos para calcular a
taxa de infecção e média de oocistos. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. As taxas
de infecção nos mosquitos foram 68.1%, 83.3% e 94.8% para as 3 replicatas, com média (x) de
oocistos de 28.3, 4.5 e 27,8 respectivamente. As fêmeas infectadas viveram em média 35 dias e as do
grupo controle 35,3 dias. Não houve diferença significativa entre os grupos SI e SNI nas 3 replicatas
(Kaplan-Meier 1: p=0.593, 2: p=0,097 e 3: p=0,035). Com relação a fecundidade o grupo SI produziu
4.970 ovos (x=71) e SNI 6.211 ovos (x=69,7), não havendo diferença estatisticamente significativa
(Mann-Whitney p=0,394). No grupo SI não houve diferença estatística entre os ovos postos e retidos
(p=0,700) e no grupo SNI também não houve diferença estatística entre os ovos postos e retidos
(p=0,674). A quantidade de ovos postos pelo grupo SI e SNI não foi estatisticamente diferente
(p=0,438) e com relação aos ovos retidos dos grupos SI e SNI também não houve diferença
(p=0,753). Em um estudo utilizando o modelo An. gambiae infectado com P. yoelli, foi observado
diminuição na fecundidade, porém não houve diferença na longevidade. Nossos dados indicam que a
infecção por Plasmodium vivax não influencia a longevidade e fecundidade de Anopheles aquasalis.
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Resumo

proteína denominada Pvs25 (Plasmodium vivax Ookinete Surface Protein) é considerada uma das
ncipais candidatas à vacina bloqueadora de transmissão de malária. Esta proteína é essencial para a
brevivência de oocinetos no intestino médio do mosquito, subsequente penetração no epitélio do
estino médio e transformação em oocisto. No entanto, sabe-se pouco sobre o polimorfismo de
oteínas em áreas endêmicas da América do Sul. Desta forma, investigamos o polimorfismo genético da
s25 em 98 isolados de cinco diferentes regiões da Amazônia Brasileira (Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima,
uajará, Manaus e Oiapoque) e o seu impacto na antigenicidade dos epítopos de células B preditos.
das as sequências gênicas dos isolados foram sequenciadas e alinhadas para análise. Comparando
m a sequência de referência Sal-1 (AF083502), foi encontrada apenas uma substituição não sinônima
tre os 657 pb das amostras sequenciadas. A substituição do aminoácido Q87K, que representa a troca
Gln por Lys, na posição 87 (domínio II), foi identificada com uma frequência de 37,8% nos isolados da
pulação. Além disso, esta substituição Q87K estava presente em todos os locais estudados. Dentre
es, Cruzeiro do Sul apresentou essa substituição em quase metade dos isolados, com uma frequência
48,4%, bem como uma expressiva frequência de 40,5% em Manaus. Enquanto em todos os outros
cais em Mâncio Lima, Guajará e Oiapoque tiveram resultados semelhantes. Em comparação com os
olados de outros países do mundo, essa mutação já havia sido relatada, mas nenhum estudo havia
do publicado com isolados de diferentes regiões da Amazônia Brasileira, áreas endêmicas de malária.
ém disso, também observamos que as mutações não sinônimas encontradas na pvs25 não
resentaram alterações significativas no epítopo de células B indicado por nossa predição. Em suma,
ssos dados sugerem que o gene pvs25 é conservado entre isolados de diferentes regiões geográficas,
que é uma característica importante a considerar na avaliação de seu potencial como candidata à
cina que cubra todas as áreas endêmicas de P. vivax.
Palavras-chaves: Plasmodium vivax , Polimorfismos genéticos, Pvs25

A SUSCEPTIBILIDADE IMUNOLÓGICA DE PACIENTES COM MALÁRIA PARA FEBRE TIFOIDE
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Resumo
Introdução: A malária é uma doença infecciosa cujo agente etiológico que provoca os quadros mais graves é o Plasmodium
falciparum. Este aumenta a susceptibilidade de indivíduos que estejam em regiões endêmicas a terem uma infecção
concomitante com Febre Tifoide, a qual também é uma doença infecciosa e é causada pela Salmonella typhi. Objetivo:
relatar a existência da susceptibilidade imunológica que a malária provoca para febre tifoide, bem como a importância de se
diagnosticar precocemente para tratar com relativa urgência. Desenho do estudo: Revisão Bibliográfica. Métodos: Trata-se
de um estudo de revisão sistemática da literatura realizado no período de Fevereiro a Abril de 2018, utilizando-se o banco de
dados Medline e Lilacs. Nas buscas, foram utilizados os descritores: malária; febre tifoide; susceptibilidade imunológica.
Foram incluídos 6 artigos na revisão após os seguintes critérios: possuir menos de 10 anos de publicação e que estivessem
disponíveis. Discussão: A Malária por diversas vezes resulta em coinfecção com a Febre Tifoide, principalmente nas regiões
que são endêmicas para ambas. Os mecanismos propostos para justificar essa alta susceptibilidade se baseiam basicamente
na disfunção de monócitos e macrófagos, provocando consequente comprometimento do sistema imunológico. Devido a essa
resposta imune ineficaz, há complicações nos quadros clínicos. Essas complicações geram quadros com presença de
oligúria, torpor, hipotensão, hemorragias, choque, anemia grave. Conclusão: Portanto, há uma necessidade emergente de se
pesquisar a presença de contaminação por Salmonella typhi em pacientes com malária, a fim de que se evite, com o
tratamento precoce, as formas mais graves da doença que podem culminar até mesmo com o óbito.
Palavras-chaves: Febre Tifoide, Malária, Susceptibilidade Imunológica

ACOMPANHAMENTO DA PARASITEMIA DE PACIENTES COM MALÁRIA POR REAÇÕES DE
CADEIA POLIMERASE EM TEMPO REAL (qPCR) PREVIAMENTE PADRONIZADAS PARA
DIFERENTES ALVOS MOLECULARES DE PLASMÓDIOS
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Resumo

A malária é considerada uma das principais doenças infecciosas em regiões tropicais e subtropicais do mundo. Causada por protozoários do gênero
Plasmodium, a malária possui cinco espécies, e três dessas espécies são encontradas no Brasil, P. vivax, P. falciparum e P. malarie. O diagnóstico
rápido e eficiente desse tipo de infecção permanece como um dos pilares dos programas de controle no mundo, já que com ele é possível a
identificação precoce de casos e adoção de tratamento apropriado. Vários são os métodos utilizados atualmente para o diagnóstico da malária,
sendo o exame de microscopia estabelecido como padrão- ouro em todo mundo, mas que, devido a sua grande limitação principalmente no caso de
co-infecção e baixa parasitemia, a técnica de PCR tem ocupado cada vez mais espaço neste contexto, e alvos moleculares ribossomais e não
ribossomais vêm sendo descritos como métodos eficientes para a detecção de malária. Sendo assim, essa pesquisa propõe acompanhar a
parasitemia por qPCR de pacientes com malária nos tempos 1, 7 e 14 após a entrada no Centro de Pesquisa em Medicina Tropical de Rondônia –
CEPEM ou que tiveram alíquotas de sangue armazenadas no banco de amostra. Para isso, o DNA do parasita será extraído do sangue total fresco e
seco em papel de filtro e utilizado em reações de qPCR que já foram padronizadas por outros centros, utilizando como iniciadores alvos moleculares
ribossomais 18S e não ribossomais Pvr47 (Plasmodium vivax) e Pfr364 (Plasmodium falciparum). Os resultados iniciais desse projeto foram a
reprodução da extração do DNA de 40 amostras pelo método do KIT da QIAGEN para sangue fresco de pacientes em nosso ambiente laboratorial,
a quantificação do DNA extraído no NanoDrop e qPCR para alvos ribossomais. Para completar esse estudo serão analisadas mais 34 amostras, e
após todas as etapas serem cumpridas, os resultados destas reações serão analisados quanto a diminuição da parasitemia e se há ou não a
ocorrência de negatividade. Esses resultados também serão comparados ao diagnóstico de microscopia previamente realizado pelo CEPEM.
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ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DE MALÁRIA EXTRA-AMAZÔNICA NO PERÍODO DE 2012 A 2017
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Resumo
A malária é uma doença compulsória grave, presente em mais de 100 países e afeta aproximadamente 216 milhões de indivíduos no
mundo. No Brasil, a Amazônia apresenta 99% dos casos notificados, em consequência dos fatores ambientais e socioeconômicos. No
entanto, uma vez que o Brasil apresenta uma extensa área territorial, com condições ecológicas diversas, é preciso realizar uma
constante avaliação a fim de se compreender como a malária se distribuí nas regiões não endêmicas. Diante disso, o objetivo do
trabalho foi realizar estudo descritivo da distribuição da infecção por Plasmodium sp nas regiões extra-Amazônicas, entre os anos de
2012 a 2017, evidenciando a diferença epidemiológica entre P. vivax e P. falciparum. Os dados foram obtidos do Ministério da
Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan e Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS). Os critérios adotados para avaliação foram: prevalência e alerta territorial, panorama regional das duas espécies de
Plasmodium sp, dentro das 18 unidades federativas (Extra-amazônica) analisadas. Os resultados indicam, que os estados do Sudeste:
Espírito Santo - ES (n=303;7,89%), Minas Gerais - MG (n=400;10,42%), Rio de Janeiro-RJ (n=464;12,09%) e São Paulo - SP
(n=939;24,47%,) apresentaram maior incidência de malária. As unidades federativas no Nordeste: Sergipe (n=26;0,68%), Paraíba (n=32;
0,75%) e Alagoas (n=29;0,83%), notificaram o menor número de casos. Nota-se que entre os estados estudados, o ano de 2017, obteve
uma diminuição de casos de malária em 49,9% em relação ao ano de 2012. Isso deve-se dos avanços nas intervenções do Programa
Nacional de Controle da Malária (PNCM). No entanto, os estados do Mato Grosso do Sul e Alagoas, revelaram um aumento de casos
nos últimos 2 anos, com proporção de (n=5-13 casos-260%), (n=2-6 casos-300%), respectivamente. Em acréscimo, nos territórios
estudados também foram encontradas diferenças no perfil de distribuição entre as espécies de P. vivax e P. falciparum. A análise dos
resultados parasitológicos nos casos confirmados, revelaram que embora o P. falciparum seja responsável por grande parcela dos
óbitos, o P. vivax, ainda contribui para significativa distribuição da malária no Brasil: ES (n=258: 90%), MG (n=199: 58,3%), RJ
(n=222:52,22%) e SP (n=364:48,3,8%). O aumento no número de casos nessas áreas reflete a necessidade de medidas intervencionais
a fim de minimizar a transmissão em locais não endêmicos.
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ANÁLISE DE CAUSAS MÚLTIPLAS DE ÓBITOS POR MALÁRIA: DISTRIBUÇÃO ESPACIAL E
FATORES ASSOCIADOS.
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Resumo

Por ano, são relatados entre 135 e 287 milhões de novos casos de malária no mundo. Destes entre
400 mil e 1 milhão vão a óbito. Este trabalho tem como objetivo por meio de análise de causas
múltiplas de óbitos por malária estudar a distribuição espacial e fatores associados. Trata-se de uma
série de casos, utilizando dados disponíveis no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) para
estimar as taxas de mortalidade no Brasil no período de 1996 a 2016, onde todas as causas de morte
são registradas com base na Declaração de Óbito (DO). Todos os casos que tinham como causa
básica a infecção por malária, foram utilizadas neste estudo. As causas associadas foram agrupadas
por capítulos de acordo com a classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados a
Saúde (CID-10ª revisão). Um total de 2239 óbitos foram informados. A malária por Plasmodium
falciparum foi responsável por 41.94% dos óbitos, enquanto 18.27% estavam relacionados à espécie
P. vivax. Um percentual de 0.89%, estava relacionado a P. malarie. Apenas um caso foi registrado
como P. ovale (0.04%). Um total de 38.86% dos óbitos tinha como causa básica “malária não
especificada”. As mortes ocorreram principalmente em homens (62.2%), a faixa etária mais afetada foi
entre 16-45 anos (42.86%), 41.37% eram analfabetos e apenas 60.92% dos casos tiveram qualquer
tipo de assistência médica. Quanto à distribuição dos óbitos, 87.16% estão localizados na Amazônia
legal. Quando analisamos as causas associadas, 36% quando a causa básica foi P. falciparum e 48%
quando P. vivax eram consideradas causas de óbitos mal definidas, 17.7% e 39.3% estavam
relacionadas a doenças do aparelho respiratório e 7.34% e 14.9% foram doenças do aparelho
circulatório, respectivamente. As causas associadas que foram significativamente relacionadas a
mortalidade por P. falciparum vs P. vivax foram: doenças do aparelho circulatório [OR=0.45 (IC 95%=
0.31-0.65) (p< 0.00001)] e doenças do aparelho respiratório [OR=0.33 (IC 95%= 0.25-0.43) (P<
<0.0000001)]. A carga de malária é difícil de estimar. Grupos etários jovens e economicamente ativos
foram mais afetados. Doenças do aparelho circulatório e respiratório estão associados a desfechos
fatais. O diagnóstico precoce, preciso e de alta qualidade da malária é essencial para uma gestão
rápida e eficaz da doença e para a vigilância desse agravo e falhas nesse processo podem resultar
em morbidade e mortalidade significativas.
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Resumo
A malaria é uma doença que acomete mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, 99% dos casos ocorrem na
Amazônia, sendo P. vivax a espécie predominante. O aumento de casos notificados no ultimo ano têm elevado a busca de ações
que possam ter impactos na diminuição de casos da malária, dentre elas, as estratégias de bloqueio de transmissão do parasita ao
vetor e consequentemente, do vetor ao homem.Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da primaquina na infectividade do
Anopheles aquasalis por P. vivax. Os pacientes selecionados, foram alocados em dois grupos de tratamento Cloroquina (CQ) e
Cloroquina + Primaquina (CQ+PQ), amostras de sangue foram coletadas em dois tempos, antes do início do tratamento (T0) e 2h
após o tratamento (T1). Para a infecção experimental dos anofelinos, foram utilizadas amostras de sangue total (ST) e sangue
processado (SP), no qual o plasma do paciente foi substituído por Soro AB (hematócrito de 40%). Sete dias após a infecção, os
intestinos médio dos mosquitos foram dissecados, corados e observados ao microscópio óptico para a contagem de oocistos.A
taxa e intensidade da infecção foram analisadas pelo programa estatístico GraphPadPrism 5.0. Para todas as análises o pfoi
considerado significatico quando p< 0,05.O tratamento com a CQ não teve impacto na taxa e intensidade de infecção, uma vez que

não houve diferenças significativas entre estes parâmetros nos dois tempos neste grupo de tratamento. No entanto, foram
observadas diferenças estatísticasentre o T0 e T1 na taxa de infecção (p = 0,027 ) e intensidade da infecção (p < 0,0001) no grupo
de tratamento com CQ+PQ quando infectado com as amostras de ST. Desta maneira, nossos dados sugerem que a PQ tem
potencial atividade esporontocida, podendo também ter um papel no bloqueio de transmissão deste parasita.
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Resumo
A verificação do tempo necessário para o clareamento malárico pode ajudar na eficácia do controle da malária e estimar o
tempo necessário para a parasitemia negativa ser comprovada. Tem como objetivo verificar o tempo de clareamento
malárico, em pacientes tratados com cloroquina associado a primaquina na Fundação de Medicina Tropical – FMT, ManausAM. O desenho do estudo foi do tipo ensaio clínico, aberto, randomizado, visando à verificação do tempo em que 252
pacientes com diagnosticado positivo para Malária vivax levariam para se tornar negativo usando cloroquina em associação à
primaquina como tratamento, sob acompanhamento de 42 dias. A média de parasitemia dos indivíduos no D0 foi de 4.418
parasitas/µL de sangue e 175,2 gametócitos/µL de sangue. A proporção de pacientes positivos ao longo dos dias de
acompanhamento foi de 100% em D0 para 92,9% em D1, em D2 foi 34,6% e em D3 9,2%. Em D42, observou-se 5 pacientes
positivos. Observou-se valor maior de formas assexuadas no sexo masculino, sendo 4.796,6 parasitas/µL e no sexo feminino
foi de 3.769,8 parasitas/µL, porém, em relação aos gametócitos o sexo feminino tem valores maiores, sendo 175,7
gametócitos/µL e 174,9 gametócitos/µL para homens (p>0,05). Os pacientes com positividade após os 42 dias, relataram
febre, cefaleia e calafrio. A média de temperatura em D0 em quem clareou em D1, D2 e D3 foi de 36,48°C, 36,81°C e 37°C,
respectivamente. Analisando a variável temperatura em D0 de quem clareou em D1 e D3 e D2 e D3 encontra-se (p<0,05).
Com os dados e resultados obtidos, os pacientes apresentaram tempo de clareamento normal, levando no máximo 7 dias
para negativar.
Palavras-chave: Malária; clareamento; Plasmodium; parasitemia, tempo.
Palavras-chaves: Malária, clareamento, Plasmodium, parasitemia, tempo

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DA FREQUÊNCIA DE CASOS DE MALÁRIA IMPORTADA E
AUTÓCTONE, NO QUINQUÊNIO 2013 – 2017 NO ESTADO DO PIAUÍ - BRASIL.

Autores

¹Mauro Fernando Barbosa Chagas 1, ¹Julio Cezar da Silva Barros 1, ¹Antonio Carlos dos
Santos 1, ¹Florentino Alves Veras Neto 1, ¹Tatiana Vieira de Souza Chaves 1, ¹Telmo
Gomes Mesquita 1, ¹Herlon Clístenes Lima Guimarães 1, ¹Cristiane Maria Ferraz
Damasceno Moura Fé 1, ¹Francisca Miriane de Araújo Batista 1, ¹Francisco Assis Borges
Moraes 1, ¹Maria Amélia Oliveira Costa 1, ¹Cíntia Ramos Cunha 1, ¹Rejane Maria Sobrinho
Souza 1, ¹Francisco Marques Carneiro Neto 1

Instituição 1 SESAPI - Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Avenida Pedro Freitas S/N Centro
Administrativo - Teresina - Piauí)
Resumo

Introdução: A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários e transmitida pela fêmea do
mosquito do gênero Anopheles. O Brasil apresenta quase todos os casos na Amazônia legal, porém com registro de
transmissão ocasional na região Extra - Amazônica. O Piauí, considerado como uma área livre da transmissão da doença
tem apresentado surtos ocasionais de malária, desde os anos 2000. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo,
promover análise epidemiológica dos casos de malária do último quinquênio, para compreender a sua dinâmica e
recomendar medidas de prevenção. Material e Métodos: Foram analisados os dados de notificação e investigação do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), e relatórios técnicos da Secretaria de Estado da Saúde do
Piauí (Sesapi). Resultados e Discursão: No período de 2013 a 2017, foram notificados 1.013 casos suspeitos de malária,
sendo 178 positivos, destes, 39,8% foram importados de 08 países, sendo os de maior relevância, a Guiana Francesa com
15,6% dos casos, e a Guiana, com 14% dos casos. Os casos oriúndos do Brasil, foram de 60,2%, sendo: 19,6% de origem
no Piauí, e 80,3% de outros estados. Os casos por P. vivax foram 64,4% e por P. falciparum foram 24,7%. A faixa etária
mais atingida foi de 20 a 34 anos, com 26,7% das notificações, com predominância de casos no sexo masculino, 54,1%.
Conclusão: A análise epidemiológica dos dados, mostra que o Piauí, sofre pressão para o restabelecimento da malária,
tanto de estados da região amazônica brasileira, quanto de outros paises. A distribuição geográfica de mosquitos vetores
no território piauiense, como o An. darlingi, potencializa o risco do restabelecimento da malária como endemia. Assim, fazse necessário a intensificação da vigilância epidemiológica de nível estadual e municipal, das atividades educativas e
preventivas, direcionadas aos trabalhadores que se dirigem para fora do estado e do país em busca de trabalho, por parte
das secretarias de saúde dos municípios, mesmo sem notificação de casos, visando à conscientização desses
trabalhadores, para a adoção de medidas preventivas, objetivando a redução dos casos importados, melhorando o
atendimento, e diminuindo sensivelmente o risco de ocorrência da malária autóctone no estado.
Palavras-chaves: Autoctonia, Malária, Plasmodium, Piauí, Vigilância
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Resumo
Introdução: Malária é uma doença infecciosa febril aguda e apesar dos avanços no conhecimento sobre a doença ainda
possui grande impacto social. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde) estima-se que a incidência da doença
diminuiu 37% e houve redução de 60% nos registros por morte entre 2000 a 2015. Entretanto a incidência de novos casos no
mundo chegou a 215 milhões e 438 mil mortes estimadas por malária em 2015.
Objetivos: Descrever o perfil clínico - epidemiológico dos casos confirmados de malária, segundo gravidade e outras variáveis
de interesse.
Desenho do Estudo e Métodos: Estudo descritivo de uma serie de casos confirmados de malária no período de 2014 a 2017,
os dados foram coletados a partir das fichas de investigação epidemiológica do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação e informações de prontuário. Os casos foram classificados segundo gravidade utilizando critérios da OMS. O teste
estatístico de Mann-Whitney foi empregado para comparar as variáveis quantitativas.
Resultados: Foram confirmados 137 casos de malária no período, sendo 72,6% do sexo masculino, com média de idade de
34,7 anos, 36,3% de raça/cor branca e 29,6% com ensino superior completo. Em relação à etiologia, 66,42% causados por P.
Falciparum e 32,12% por P. Vivax. Todos tinham história de viagem seja nacional ou internacional. Os locais prováveis de
infecção foram: África (63,8%) e América Latina (35,4%) com maior prevalência em Angola (26,7%) na África, seguido do
estado do Amazonas no Brasil (11,9%). Do total de casos, 40,14% foram classificados como malária grave, destes 37,22%
foram internados e a letalidade foi de 2,1%. Houve diferença estatística entre as medianas de AST (50U/L x 25,5U/L) p=0,000;
amilase (43U/L x 56U/L) p=0,013; hemoglobina (12,2mg/dL x 13,7mg/dL) p=0,000; hematócrito (35,5% x 41,1%) p=0,000;
leucócitos (6100 x 5000) p=0,041; plaquetas (48.500 x 190.000) p=0,000; proteína C reativa (167mg/dl x 67mg/dl) p=0,000;
bilirrubina total (2,4mg/dl x 1,1mg/dl) p=0,000; dentre outras variáveis quando comparado os casos graves e não graves. A
média dos dias de internação foi de 7 dias para malária grave e 2 dias para os casos não complicados.
Discussão e Conclusão: Os casos de malária predominaram em viajantes do sexo masculino provenientes da África e
relacionados ao P. Falciparum (40,8%). É importante o diagnóstico precoce, o tratamento adequado para redução da
letalidade e medidas preventivas antes de viajar para regiões endêmicas.
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Resumo
A Malária é considerada um dos mais importantes problemas de saúde pública no mundo. A doença pode estar presente nos pacientes
pediátricos, que fazem parte do grupo de risco, e que segundo relatos, apresentam uma taxa de mortalidade significante por
complicações sistêmicas da Malária Infantil. O presente trabalho tem como objetivo descrever uma série histórica de óbitos de Malária
em crianças menores de 14 anos, 1979 à 2016. Trata-se de um estudo descritivo de série de casos de óbitos por malária notificados no
Brasil, de acordo com o banco de dados oficial de mortalidade, cedido pelo Programa Nacional de Controle da Malária. Sua
consolidação foi realizada pela busca no Sistema de Informação de Mortalidade Brasileiro, utilizando o código do CID10 para malária. A
busca foi realizada para malária considerada como causa básica ou associada ao óbito. Após análise, constatou-se um total de 589
óbitos. Houve predomínio na primeira infância (42,8%), assim como pelo sexo feminino (50,2%). A maioria ocorreu em Unidade de
Saúde (85,5%), recebendo assistência médica. No aspecto geográfico, a região Norte obteve maior índice (60,6%), com maior
relevância os estados do Pará (26,31%) e Amazonas (24,4%). Na situação sociocultural, as mães em geral não eram alfabetizadas
(5,2%), possuíam idade inferior à 18 anos (2,7%) e uma média de 2,4 filhos. No histórico gestacional, cerca de 10 mães (1,7%)
possuíam morte infantil anterior (sem causa especificada); não houve óbito fetal em nenhum dos casos; sendo 12,7% dos partos por via
vaginal e 1,7% cesáreos; gravidez única em sua maioria (12,7%); sendo que 8,1% das crianças faleceram após o parto. A principal
causa primária identificada de mortalidade infanto-juvenil por Malária foi através do Plasmodium vivax (17,9%), com complicações em
5,3% dos casos. A insuficiência respiratória (25,0 %), anemia grave (7,6%) e choque hipovolêmico (4,6%) foram as complicações mais
identificadas, dados que corroboram com a literatura já descrita. É notório que por se tratar de uma doença prevalente e que tem grave
acometimento nas crianças de todo território nacional, o estudo é de grande importância para saúde pública, especificamente na área de
Infectologia Pediátrica.
Palavras Chaves: Malária, Mortalidade, Malária infantil, Gravidade.

Palavras-chaves: Malária, Mortalidade, Malária infantil, Gravidade

ANEMIA EM SÉRIE DE CASOS TRATADOS COM ARTESUNATO PARENTERAL PARA MALÁRIA
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Resumo

A infecção por P.falciparum ainda é de importância diagnóstica no Brasil já que possui morbidade e
mortalidade aumentadas pelo atraso no diagnóstico (em viajantes em áreas não endêmicas) e pela
gravidade própria do parasito. Assim, os derivados de artemisinina de uso parenteral são
recomendados como primeira linha para malária falciparum grave, em todo o mundo. O artesunato
venoso (ART) é usado por sua eficácia e rapidez no clareamento parasitário. Apesar de ser uma droga
segura a ocorrência de anemia hemolítica tardia em pacientes tratados com ART vem sendo relatada.
Análise retrospectiva a partir da revisão de prontuário de pacientes internados em hospital de
referência no RJ com malária falciparum grave e tratamento com derivados de artemisinina.
De 2005-2018 foram analisados dados de 34 pacientes internados com diagnóstico de malária por
P.falciparum e uso de derivados de artemisina, dos quais 38,2% com parasitemia >100.000p/mm3. A
maioria retornava de países africanos. À admissão, três pacientes (8,8%) apresentavam hemoglobina
(Hb) ≤8g/dL e receberam pelo menos um concentrado de hemácias. Outros quatro pacientes (11,7%)
com Hb ≤10g/dL. Dois pacientes evoluíram para óbito. A administração de ART e clindamicina por via
intravenosa (IV) foi a combinação de escolha para o tratamento de 23 casos (67,6%) seguido de ART
com mefloquina por via oral em oito casos (23.5%), artemeter com lumefantrina em três casos (8.8%).
Dos 23 pacientes que usaram ART IV, sete (30,4%) evoluíram com anemia tardia (2-3 semanas pós
tratamento). A mediana da Hb destes pacientes foi 6.27g/dL.

A anemia na malária grave por P.falciparum ocorre, provavelmente, pelo aumento da proporção de
hemácias parasitadas, acompanhado da destruição aumentada de células não parasitadas por
estresse oxidativo gerado de forma aguda, em resposta ao parasita. A anemia tardia, observada em
sete casos tratados com artesunato parenteral, apresenta curso monofásico e a fisiopatogenia envolve
a expulsão dos parasitas das hemácias pelo ART. Essas células, previamente parasitadas, ficam
marcadas (pitting) e sofrem hemólise quando entram novamente na circulação sanguínea.
Faz-se necessário que os profissionais de saúde estejam cientes desta complicação e aumentem a
vigilância para determinar mais precisamente o período de desenvolvimento e a gravidade da anemia
hemolítica. Pessoas tratadas para malária grave com ART devem ser acompanhadas por cerca de
quatro semanas após o tratamento.
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Resumo

ANTICORPOS OPSONIZANTES ANTI-MEROZOITO COMBINANDO CULTURA EX VIVO DE P.
VIVAX E ENSAIO FAGOCITOSE

FB; MEMA; LBO; JCG; YC; TBC; PL; PPO; MVGL; LAMM; SL; PAN
A fagocitose mediada por anticorpos opsonizantes representa o passo-chave para parar o
crescimento do parasita e a primeira linha de defesa contra a malária. Neste estudo, fomos os
pioneiros a desenvolver um teste de fagocitose in vitro contra merozoitos de Plasmodium vivax. Após
a remoção de leucócitos de sangue periférico de pacientes, os eritrócitos infectados com trofozoitos
de P. vivax foram amadurecidos com inibidor de protease E64 entre 24-30 horas de ciclo até a
formação esquizontes. Após enriquecimento em gradiente de Percoll, os esquizontes foram rompidos
químico-mecanicamente para liberar merozoítos para realizar ensaios de fagocitose. Os esquizontes
se desenvolveram completamente, com o número máximo de merozoítos bem formados. A
integridade dos merozoítos foi confirmada pelo ensaio de imunofluorescência com usando anticorpos
para domínios MSP1 do antígeno MSP1 de P. vivax: o N-terminal MSP1 e subunidade 19kDa
(MSP119). A capacidade de opsonização dos anticorpos contra esses domínios foi demonstrada em
ensaios de fagocitose. O ensaio se mostrou simples e consumiu pouco tempo para ser usado na
avaliação de anticorpos opsonizantes específicos de candidatos a vacinas contra a malária.
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Resumo

Introdução: É bem conhecido que os plasmódios apresentam mecanismos de evasão às defesas do
hospedeiro, que inclui a supressão da resposta proinflamatória mediada por células do sistema imune
inato, do qual fazem parte monócitos e células dendríticas. Paralelamente, tem sido mostrado em
diversos modelos que eventos de inibição da resposta imune celular, semelhantes aos induzidos pelos
plasmódios, podem ser sinalizados pela Proteína Reguladora de Sinal α (SIRPα), que é um
imunorreceptor de membrana expresso na superfície de células de origem mielóide. Contudo, não se
tem conhecimento sobre o papel de SIRPa nos fenômenos de imunossupressão que ocorrem na
infecção malárica. Objetivo: No presente trabalho estudamos o efeito de antígenos plasmodiais na
expressão de SIRPa em monócitos e células dendríticas do sangue periférico. Método: Células
mononucleares do sangue periférico (PBMCs) de indivíduos clinicamente sadios foram incubadas na
presença de extrato antigênico de P. falciparum ou lipopolissacarídeos (LPS) e, então, a expressão de
SIRPa na superfície celular foi avaliada por citometria de fluxo utilizando anticorpos monoclonais.
Resultados: Como esperado, LPS modulou negativamente a expressão de SIRPa nas PBMCs,
enquanto um aumento significativo, tempo- e dose-dependente, foi observado após estímulo com
antígenos de P. falciparum. Ao analisar as populações de monócitos (CD14+CD11c+) e de células
dendríticas (CD14-CD11c+), foi possível notar, que diferentemente dos monócitos, as células
dendríticas não foram susceptíveis ao efeito modulador dos antígenos plasmodiais sobre SIRPa, uma
vez que os níveis de SIRPa detectados se mantiveram similares aos das células controle não
estimuladas. Conclusão: Nossos resultados mostram que antígenos plasmodiais são capazes de
modular positivamente e de forma seletiva a expressão de SIRPa em células da resposta imune inata,
o que pode representar um mecanismo supressor da resposta antiparasitária. Estudos adicionais
estão sendo conduzidos para avaliar o impacto da modulação de SIRPa na resposta imune induzida
nas infecções maláricas.
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APOPTOSE DE ERITRÓCITOS NÃO PARASITADOS NA INFECÇÃO DE P. berghei ANKA EM
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COM A ANEMIA.
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Resumo
Sabe-se que a eliminação precoce de eritrócitos não parasitados (Enp) tem importante contribuição na patogênese da anemia
da malária; porém os mecanismos celulares que governam nesse fenômeno ainda não foram completamente elucidados.
Nesse sentido, nosso grupo já mostrou que a infecção letal de camundongos BALB/c por P. yoelii 17XL é acompanhada por
um aumento nos níveis de Enp em apoptose que poderia ter relação com a anemia aguda da malária. Contudo, a alta
parasitemia característica desse modelo limitou nossas análises concernentes à participação da apoptose eritrocitária nessa
complicação malárica. De fato, uma das limitações da maioria dos modelos experimentais murinos para o estudo da anemia
da malária é a estreita relação entre o grau da anemia e a lise dos elevados percentuais de eritrócitos parasitados. No
presente trabalho, portanto, investigamos o envolvimento da apoptose na anemia aguda induzida por P. berghei ANKA em
ratos Wistar - um modelo de anemia ainda pouco explorado que cursa com baixas parasitemias e grau de anemia similar à
malária humana. Para isso, fêmeas de ratos Wistar foram inoculadas por via intraperitoneal com eritrócitos parasitados por P.
berghei ANKA e, então, os níveis de parasitemia e hemoglobina foram monitorados por um período de 26 dias.
Paralelamente, a apoptose de Enp foi estudada por citometria de fluxo através da detecção da exteriorização de
fosfatidilserina, influxo de cálcio e ativação de caspases. Como esperado, a parasitemia durante a infecção por P. berghei
ANKA cursou com baixos níveis, alcançando um valor médio máximo de 2,7% no nono dia da infecção e se resolvendo
espontaneamente até o 21º dia. Uma redução significativa dos níveis de hemoglobina (26,6%) foi observada nos dias
subsequentes ao pico de parasitemia, perdurando até o 16o da infecção. Nos ensaios de apoptose foi possível observar um
aumento significativo nos percentuais de Enp apoptóticos, caracterizados pela exteriorização de fosfatidilserina e influxo de
cálcio, que não apenas coincidiu com a queda dos níveis de hemoglobina, mas também se relacionou negativamente com tais
níveis. Esses resultados reforçam nossos estudos anteriores que evidenciaram o efeito proapoptótico da infecção malárica em
Enp, bem como indicam a participação de um processo apoptótico eritrocitário, independente de caspase, na anemia
deflagrada pela infecção por P. berghei ANKA em ratos Wistar.
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Resumo

A malária, um dos principais problemas de saúde pública no Estado do Amazonas, é uma doença complexa com
determinantes biológicos, sociais, ambientais e culturais que não se apresenta com uma distribuição homogênea, ocorrendo situações
epidemiológicas diferentes. Em São Gabriel da Cachoeira, é considerada o principal agravo de saúde pública entre a população,
ocupando o primeiro lugar em notificações no ranking estadual em 2018. Dentre as espécies parasitárias predominantes, a infecção por
P.falciparum tem dado um sinal de alerta epidemiológico, tendo em vista por ser responsável pela forma grave da doença, e por ter
obtido nos últimos três anos (2016 a 2018) um incremento significativo por essa espécie. Este trabalho tem por objetivo descrever os
aspectos epidemiológicos da malária e os principais fatores que determinam o aumento do P.f na área urbana, nos últimos três anos.
Este estudo foi realizado no Município de São Gabriel da Cachoeira – AM, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, que realiza as
ações de controle da doença. O período utilizado 2016 a 2018 (janeiro a maio); utilizou-se o sistema de informação (SIVEP_MALARIA),
bem como os boletins de campo dos agentes. Quanto aos resultados epidemiológicos observou-se incremento de 1.019% P. f em 2018
(2451 casos) em relação a 2017 (219 casos), o que representa um índice de 30,3%, ultrapassando a meta pactuada de 10%. IPA
192,3/1000 habitantes (alto risco), diagnóstico tardio (60% atendido dentro de 48hrs a partir dos sintomas); aos fatores socioambientais
que podem determinar esse aumento do P.f. na área urbana, observou-se o fluxo de indígenas entre área rural e urbana que chegam
para receber os benefícios sociais, permanecendo em abrigos precários vulneráveis a transmissão da doença, abandono de 220
tanques de psicultura positivos para o A. darlingi e o pouco apoio da gestão local nas ações de controle de malária. Em 02 de maio
desse ano, o município decretou situação de emergência para malária e foram formados Grupos Técnicos de trabalho em diversas
áreas de atuação com objetivo de fortalecer as ações e garantir a diminuição de casos, principalmente pelo P. falciparum. Portanto, é
necessário garantir a execução das ações de controle planejadas, ressaltando a importância de manter o controle e vigilância por micro
área dessa espécie considerada grave, podendo levar o paciente a óbito quando diagnosticado tardiamente.

Palavras-chaves: Controle, Fatores Determinantes, Plasmodium falciparum

ATIVAÇÃO DA ENZIMA IDO AUMENTA NÍVEIS DE QUINURENINA NA MALÁRIA

Autores

Rafaella Oliveira dos Santos 2,4, Maria Geuziane Soares da Cruz 2,4, Stefanie Costa Pinto
Lopes 2,3, Jaila Dias Borges 4, Emerson Silva Lima 4, Marcus Vinícius Guimarães Lacerda
2,3, Pritesh Jaychand Lalwani 2

Instituição 2 ILMD/FIOCRUZ - Instituto Leônidas e Maria Deane (Rua Teresina,476. Adrianópolis ), 3
FMT-HVD/AM - Fundação de Medicina Tropical do Amazonas (Av. Pedro Teixeira, s/n Dom Pedro), 4 UFAM - Universidade Federal do Amazonas (Av. General Rodrigo Octávio Coroado)
Resumo
A malária ainda é considerada um problema de saúde pública mundial. No Brasil, a espécie predominante é o Plasmodium vivax (Pv),
responsável por mais de 80% dos casos. Resposta imunológica inapropriada contra infecções parasitárias é um dos principais
impulsionadores da patogênese da malária, muito se discute se isto é consequência de uma resposta imune suprimida. Estudos
mostraram que a indoleamina 2,3-dioxigenase (IDO), enzima que converte triptofano (TRP) em quinurenina (KYN), é impulsionada em
parte pela inflamação e se sua alta expressão tem papel importante no aumento exacerbado da KYN, metabólito imunossupressor. No
entanto, o papel da via da quinurenina na patogênese da malária ainda não foi esclarecido. TRP, KYN e citocinas pró-inflamatórias,
foram quantificadas por HPLC e CBA, em pacientes infectados com Pv e PBMCs estimuladas in vitro. Para entender a atividade da IDO
na malária, os PBMCs de doadores saudáveis foram estimulados in vitrocom lisados de eritrócitos infectados com Pv (Pv-iE) na
presença ou ausência de inibidores para as vias de sinalização inata e da KYN. Nossos resultados demostram um aumento significativo
na atividade da IDO plasmática ou na relação KYN/TRP em pacientes infectados com Pv. Esta atividade da IDO foi positivamente
correlacionada com os níveis de IFN-g. Além disso, indivíduos primoinfectados por Pv apresentaram razão KYN/TRP maior comparado
aos indivíduos com mais de uma infecção por malária. A estimulação in vitrode PBMC com lisado de Pv-iE aumentou os níveis de KYN e
de citocinas pró-inflamatórias. Na presença de inibidor de IDO (1-MT) houve uma diminuição na razão KYN/TRP, observadas na
estimulação com lisado Pv-iE. Do mesmo modo, a inibição da MyD88 reduziu a razão KYN/TRP na presença de lisado de Pv-iE. PAMPs

do Pv ativam a resposta inata via MyD88 levando a altos níveis de IFN-g e expressão da enzima IDO. A elevada atividade da enzima
induz um aumento de KYN, que contribui para a supressão imune e impede o clearenceparasitário.
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Resumo
A malária humana permanece como uma das principais doenças parasitárias no mundo causando intensa morbidade e
mortalidade, sobretudo em crianças da África, além de causar pobreza em países com alta prevalência, incluindo o Brasil, na
Região Amazônica. Apesar dos antígenos promissores em triagem clínica em jovens e crianças da África, não existe uma
vacina comercialmente disponível contra a doença. O controle da malária é feito através da proteção individual contra a
picada dos mosquitos vetores, e tratamento medicamentoso, dificultado pela disseminação dos parasitos resistentes aos
antimaláricos. Isso inclui o Plasmodium falciparum, resistente aos derivados da artemisinina, em países da Ásia e da África. A
primaquina (PQ), uma 8-aminoquinolina, é indicada no tratamento da malária vivax para evitar as recaídas tardias e visando
interromper a transmissão dos plasmódios, por bloquear o desenvolvimento de oocistos nos mosquitos. No entanto,
metabólitos da PQ causam intolerância gástrica e podem provocar hemólise grave em pacientes com deficiência da
enzima glicose-6-fosfato-desidrogenase (G6PD). Portanto, a PQ precisa ser substituída por fármacos menos tóxicos. Novos
bloqueadores da transmissão da malária desenvolvidos se encontram em fase de testes clínicos, como a Bulaquina, mas não
há outro fármaco bloqueador da transmissão clinicamente disponível. No presente trabalho, um novo derivado sintético da PQ
(PALP053/14), foi avaliado quanto à sua atividade biológica. Foi ativo in vitro contra os estágios sanguíneos do P. falciparum
(IC50 = 2mg/mL) e exibiu baixa citotoxicidade contra uma linhagem de células renais (BGM) (MDL50 > 250μg/mL), sendo
menos tóxico que a PQ (MDL50 = 106µg/mL). A atividade anti-gametocítica da molécula foi avaliada através da inibição da
formação de oocistos em mosquitos Aedes fluviatilis alimentados com sangue de aves infectadas pelo P. gallinaceum, quatro
horas após seu tratamento com 50mg/kg de PALP053/14, em relação aos mosquitos alimentados com sangue da mesma ave
antes do tratamento (tempo zero). O número de oocistos nos intestinos médios infectados foi reduzido em 50 a 80%,
demonstrando atividade bloqueadora da transmissão. A nova molécula demonstrou dupla atividade: esquizonticida sanguínea
e bloqueadora da transmissão, merecendo por isso ensaios in vivo contra a malária pelo P. berghei, visando um antimalárico
ideal.
Financiamento: CNPq e CAPES
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Resumo

Com o advento de cepas resistentes ao Plasmodium novas estratégias terapêuticas tornaram-se
necessárias. Tem sido demonstrado na literatura o emprego do anel 4-aminoquinolínico hibridizado a
diferentes grupamentos químicos, na tentativa de obter compostos com atividade antiplasmodial,
mesmo na presença de cepas resistentes as aminoquinolinas. O objetivo deste trabalho foi realizar a
pesquisa de novos compostos para o tratamento da malária. Para isso foi desenvolvido uma série de
cinco moléculas, aqui denominadas H1, H2, H3, H4 e H5, através do processo de hibridização
molecular, onde ao anel 4-aminoquinolínico foram adicionados diferentes grupos aromáticos por meio

de ligações do tipo hidrazona (R1-N=C-C- R2). Este tipo de ligante já foi abordado em alguns estudos
que revelaram que este pode ser relacionado à atividade antiplasmodial. Foram realizados o teste de
hemólise e o ensaio de MTT em células WI-26VA4 para avaliar as características de citotoxicidade. A
atividade antiplasmodial in vitro, foi verificada pelo ensaio de ELISA HRPII. Os resultados mostraram
que nenhum composto provocou hemólise até a concentração de 150µM. Os valores de CC50
(Concentração citotóxica para 50% das células) variaram de 2,42µM (H3) a 82,04 µM (H5) e os
valores de IC50 (Concentração Inibitória de 50% dos parasitos) para os compostos H1, H2, H3 e H4
variaram de 0,215 µM (H3) a 0,62µM (H5). O composto com maior valor de IC50 foi o H5 (4,06 µM).
Os valores de índice de seletividade revelam o quanto um composto pode ser efetivo ao eliminar o
parasito sem provocar toxicidade nas células estudadas. Os resultados de IS apresentaram valores
entre 11,25 a 45,82, que de acordo com a literatura, mostram que estas moléculas são promissoras e
que devem ser melhor avaliadas. O processo de hibridização molecular utilizando o grupamento
hidrazona manteve a atividade do anel 4-aminoquinolínico. Esta observação foi importante uma vez
que o teste foi realizado sobre uma cepa cloroquina-resistente. Mais estudos devem ser abordados
para comprovar a eficácia desses compostos contra o parasito causador da malária.Suporte
Financeiro: FAPEMIG, UFJF, CAPES.
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Resumo

Há alguns anos o tratamento contra malária tem sido prejudicado devido ao surgimento de cepas
resistentes, inclusive a terapia combinada com Artemisinina. Na tentativa de aumentar o espectro
terapêutico, vários pesquisadores têm buscado o desenvolvimento de novos farmácos. Neste trabalho
foram realizados testes in vitro e in vivo para avaliar a atividade antiplasmodial de um novo grupo de
moléculas (I1, I2, I3, I5, I6, I7). A síntese foi baseada no conceito de hibridização molecular, onde o
anel 4-aminoquinolínico foi conjugado a diferentes grupos aromáticos por meio de ligantes do tipo
iminas (R1-N=R2). Foram avaliados parâmetros de citotoxicidade em células Vero e WI26VA4,
hemólise, atividade in vitro contra P. falciparum W2(ELISA-HRPII), índice de seletividade (IS),
propriedades físico-químicas e farmacocinéticas in silico, avaliação da alteração do pH do vacúolo
digestivo in vitro e atividade antimalárica in vivo pelo teste supressivo de Peters. O IS foi calculado
pela razão do valor de CC50 em células WI26VA4 pelo valor de IC50 (Concentração que inibe 50%
dos parasitos) da linhagem W2 (Cloroquina-resistente) de P. falciparum. Alterações no pH do vacúolo
digestivo do parasito foram avaliadas por microscopia confocal. O teste supressivo foi realizado em
camundongos Swiss, infectados com 5 x 106/mL hemácias parasitadas com P. berghei NK65, i.p. e
tratados (v.o) com 15 mg/kg do compostos em estudo diluídos com água e 5% de dimetilsufóxido. O
valor da inibição da multiplicação do parasito (IMP) foi calculado através das médias das parasitemias
dos grupos tratados com o grupo não tratado. Os dados de citotoxicidade revelaram que os
compostos não foram tóxicos para células Vero e hemácias até a concentração de 150 µM. Os
compostos em geral apresentaram elevados IS, sendo os melhores observados para as moléculas I3,
I6 e I7. Avaliando in silico as propriedades físico-químicas dos três compostos citados, todos foram
promissores para serem administrados via oral. A microscopia mostrou que os compostos I6 e I7 são
capazes de promover alterações aumentando o pH interno do vacúolo. Os compostos I6 e I7
obtiveram valores importantes de IMP no 5º dia pós-infecção (I6= 72,64% e I7= 71,32%) e
melhoraram a sobrevida dos animais, quando comparados ao grupo não tratado. Diante destes
resultados podemos avaliar os compostos como promissores e mais testes serão necessários para
comprovar sua potencial atividade antimalárica. Agências de fomento: FAPEMIG, UFJF, CAPES.
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Resumo
Malária causada por Plasmodium vivax é a forma da doença mais amplamente distribuída no mundo. O Brasil é líder de casos de
malária nas Américas, sendo 99,5% destes reportados na região da Amazônia Legal e, atualmente, mais de 85% dos casos no Brasil
são por P. vivax. Dentre os principais desafios de se combater esta doença, está a resistência do parasita aos medicamentos
antimaláricos, ressaltando a importância do estudo de novos antimaláricos. Tradicionalmente, as quinases têm sido alvos para
descoberta de novos fármacos, devido ao seu envolvimento em diversos processos celulares, além da sua potencial especificidade
contra o parasito. Nesse estudo avaliamos a atividade antimalárica contra isolados de P. vivax de substâncias identificadas por meio de
estratégias de quimiogenômica e bioinformática, cujos alvos preditos eram quinases do parasita. Para determinar a atividade
antimalárica dessas substâncias, foram coletadas amostras de sangue de pacientes na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira
Dourado. O sangue foi processado para a remoção de leucócitos e então ressuspenso em meio McCoy5A contendo 20% de Soro AB
(hematócrito 2%). Para avaliar a atividade antimalárica, o parasita na presença ou não de diferentes concentrações das drogas foi
incubado por até 48h a 37oC em atmosfera hipóxica. Foram então confeccionadas gotas espessas de cada poço que foram coradas
com Giemsa e foi determinado o número de esquizontes em 200 parasitas assexuados. A IC50 das drogas foi determinada com o auxílio
do software ICEstimator. Seis substâncias foram avaliadas, sendo que 4 destas foram selecionadas através de estratégias
quimiogenômicas focadas em quinases e as outras 2 em outros alvos. Todas as substâncias testadas inibiram o amadurecimento dos
estágios assexuados de P. vivax, sendo as IC50 (nM + DP) encontradas: 13 (34,95 ± 29,14), 18 (57,33 ± 31,99) 19 (64,17 ± 50,45) 33
(49,47 ± 47,75), 35 (21,11 ± 11,58) e EPI (14,76 ± 5,04). Importante, o índice de seletividade das substâncias foi determinado através da
avaliação da citotoxicidade destas em células COS7 e as drogas avaliadas apresentaram índice de seletividade maiores que 57,61 o
que demonstra a ação seletiva destas contra o parasita. Desta maneira mostramos que a triagem de compostos através de
quimiogenômica parece ser uma abordagem eficaz na seleção de compostos com efeito antimalárico.
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Resumo

Uma grande quantidade de espécies de plantas usadas na medicina tradicional para tratar malária
tem sido testada pelo nosso grupo, e várias mostraram serem ativas contra o Plasmodium falciparum
em cultura. Recentemente avaliamos frações de extratos brutos obtidas de 355 espécies de plantas
da família Rubiaceae, conhecida por apresentar espécies com atividade sobre o P. falciparum. Dentre
estas, a Remijia sp se mostrou uma das mais promissoras em um ensaio qualitativo onde foi
observada 88,5% de inibição do crescimento de formas sanguíneas do parasito no ensaio de SYBR,
quando comparado ao controle sem adição de droga. Diante disso, no presente trabalho avaliamos a
atividade e a citotoxicidade do extrato bruto de caule de Remijia sp e de suas frações para identificar
os componentes responsáveis pela atividade. As amostras foram avaliadas pelo teste de SYBR sobre
formas sanguíneas do parasito, clone W2 cloroquina-resistente, sendo o resultado expresso como a
dose inibitória do crescimento de 50% dos parasitos (IC50). A citotoxicidade foi avaliada pelo método
de incorporação do vermelho neutro em células renais de macaco (BGM), sendo essa expressa como
a dose letal mínima para 50% das células (MDL50). O índice de seletividade (IS) usado para avaliar
qual a diferença entre a dose tóxica e a terapêutica foi determinado a partir da razão entre a
citotoxicidade e a atividade (MDL50/IC50). No ensaio de SYBR, tanto o extrato bruto, quanto a fração A

(FrA) foram ativas in vitro contra as formas sanguíneas do parasito com valores de 2,3 e 1,3µg/mL,
respectivamente. Como os valores de MDL50 foram ≥50µg/mL, os índices de seletividade foram altos,
com valores ≥42. A análise por cromatografia líquida acoplada a UV e espectrometria de massa de
alta resolução indicou a presença da cinchonina em uma das frações ativas. Outra fração muito polar
e complexa também foi ativa e será investigada.
Palavras-chaves: Antimaláricos , Etnofarmacologia, Remijia, Malária, Plasmodium falciparum
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Resumo
Mundialmente, 2,85 bilhões de pessoas correm o risco de desenvolver malária por Plasmodium vivax, sendo este o principal causador
da malária no Brasil, onde os casos estão concentrados na Amazônia. Estudos relatam a resistência dos mosquitos aos inseticidas, bem
como a do parasito aos medicamentos antimaláricos. Uma das ferramentas para resolver este problema é estudar novas drogas que
eliminem efetivamente formas assexuadas e sexuadas do parasito. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar a atividade de
compostos contra formas assexuadas de P. vivax. Os compostos utilizados para este fim foram provenientes da organização Medicines
for Malaria Venture (MMV), que possui uma seleção de 400 compostos com possível ação antimalárica, o Malária Box. Após revisão
bibliográfica com resultados em P. falciparum três compostos MMV foram selecionados: MMV008138, MMV019881 e MMV665941.
Assim, a partir de isolados de P. vivax coletados, os compostos foram testados in vitro em 6 pontos com concentrações entre 782 a
25000 ηM sempre em formas assexuadas, contendo no mínimo 50% de trofozoítos jovens, que permaneceram em cultura por até 48
horas ou a visualização de 50 esquizontes em 200 parasitas no cultivo controle. Após análise da IC50 das drogas por meio do software
online ICestimator, os compostos apresentaram os seguintes resultados: MMV008138 = 798,3 nM, MMV019881 = 2812,2 nM e
MMV665941 = 21344,7 nM. Comparando com os resultados já encontrados na literatura para P. falciparum, os valores de IC50 foram
menores (350 nM, 646 nM e 255 nM, respectivamente). Dessa forma, mesmo com estes resultados apresentados para P. vivax, outros
experimentos devem ser realizados para confirmar tais dados, havendo ainda a possibilidade desses compostos apresentarem eficácia
contra outros estágios do parasito, como por exemplo, formas sexuadas.
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Resumo
A malária é uma doença infecciosa, febril, aguda e muito comum em locais de clima tropical. De acordo com o Ministério da
Saúde, em 2015 foram registrados 143.647 casos no Brasil, dos quais 75.755 ocorreram no Amazonas. A espécie

predominante foi o Plasmodium vivax, a qual tem como característica a presença de uma forma evolutiva (hipnozoíto) que
pode permanecer oculta no fígado e eventualmente reativar a doença (recaída). Atualmente o Sistema de Informação de
Vigilância Epidemiológica de Malária (SIVEP - malária) considera os locais prováveis de infecção com base em informações
autorreferidas pelo paciente, concorrendo para a imprecisão desses dados. A maior precisão do local de infecção permitiria o
desenvolvimento de políticas públicas eficientes, além de apoiar na diferenciação entre casos novos e recorrências para
investigações posteriores. O projeto vem sendo desenvolvido em uma unidade terciária de Manaus. O objetivo geral é avaliar
áreas de alto risco de transmissão de malária e a recorrência de malária por P. vivax na cidade de Manaus. É um estudo
transversal no qual os dados de geolocalização dos pacientes suspeitos de malária foram coletados através do sistema
Google Takeout que monitora a localização de usuários com contas Google em equipamentos móveis com sistema android
(tablets e celulares). O paciente é acompanhado durante o acesso do aplicativo web "SiPoS" (www.sipos.fcf.usp.br) em um
computador conectado a internet e devidamente configurado para manter a segurança dos dados do paciente. Uma vez
conectado, os dados serão acessados e o arquivo no formato .JSON, onde constam os dados de deslocamento do paciente,
será baixado para a nuvem, destinada unicamente a esse propósito para posterior análise. Até o momento foram realizados
229 cadastros, sendo 14% de casos negativos (58% M/42% F) e 86% de casos positivos para P. vivax (64% M/36% F). A
média de idade apresentada até o momento é de 41,05 anos (18+88), a média de idade masculina é de 40,65(18+79) e a
média de idade feminina é de 41,75(18+88), os pacientes apresentaram uma média de 3,61 dias (3,47-M/3,85-F) de sintomas
antes de realizar o exame para confirmação da doença. Dos casos registrados 4,8% não informaram o local provável de
infecção, sendo o local mais comum comunidades na Estrada Manoel Urbano (3,5%). Dos diagnósticos positivos 39% foram
liberados com o resultado de duas cruzes. Os dados de geolocalização ainda estão em fase de análise.
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Resumo
A malária anualmente mata milhares de pessoas em todo o mundo. Tem como principal vetor no Brasil o Anopheles darlingi,
que se encontra associado a uma grande diversidade de bactérias em seu ambiente aquático. A interação destas bactérias
com esses vetores, é um fator relevante para estabelecer as estratégias de controle da transmissão desta doença. Portanto,
este trabalho teve como objetivo identificar a diversidade bacteriana presente nos criadouros naturais de A. darlingi na cidade
de Manaus-AM, através de técnicas avançadas de biologia molecular. Foram coletadas amostras de água de criadouros de A.
darlingi na cidade de Manaus-AM. As bactérias foram inoculadas em placas de Petri com meios específicos contendo
antibiótico. Em seguida foi realizada a obtenção do DNA genômico, amplificação do gene 16S do rDNA, sequenciamento dos
amplicons e posterior identificação taxonômica. O sequenciamento da região 16S rRNA de 11 amostras analisadas gerou
244.180 sequências que foram agrupadas em 378 OTUs (Unidades Taxonômicas Operacionais) bacterianas. Para a
realização das análises taxonômicas foram selecionadas as 10 OTUs mais representativas. Destas, foram identificados cinco
gêneros, sete famílias, cinco ordens, três classes e dois filos bacterianos. Demonstrando desta forma que o habitat aquático
do A. darlingi abriga uma rica diversidade bacteriana.
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Resumo
Malária é uma hemoparasitose infecciosa febril aguda, tendo o P. vivax como agente etiológico predominante no Brasil.
Devido ao tropismo por reticulócitos é comum as baixas parasitemias, o que dificulta o diagnóstico pela gota espessa, atual
método padrão ouro, o indivíduo permanece sem tratamento podendo ser assintomático e possibilita a continuidade da
transmissão. Outro ponto é a resistência a cloroquina (CQ), droga utilizada para tratamento. Dessa forma, existe a
necessidade de outros métodos mais sensíveis na busca de resistência à CQ e de infecções assintomáticas. Nos ensaios de
qPCR para P. vivax, o mtDNA tem sido um alvo com alta especificidade e sensibilidade, proporcionando uma qPCR
ultrassensível. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficiência da qPCR 18S e qPCR PvMtCOX1 em detectar resistência à
cloroquina in vivo pelo P. vivax. Tratou-se de duas coortes realizadas entre 2010 e 2017, na FMT-HVD. Foram recrutados
pacientes com malária vivax, com gota espessa positiva, tratados com cloroquina e acompanhados por 42 dias com visitas
periódicas, em que foram coletadas amostras sanguíneas e gota espessa. Foram selecionadas amostras do dia 28 de
acompanhamento, realizada extração de DNA, qPCR 18S rDNA e qPCR PvMtCOX1 em busca de recorrências
submicroscópicas. As análises foram realizadas com Software IBM_SPSS v.21 e executados teste não-paramétrico de MannWhitney e avaliação da concordância, pelo coeficiente Kappa, com IC de 95%. Foram incluídas 312 amostras para extração
de DNA, 34 (10,9%) amostras foram positivas para qPCR PvMtCOX1, 15 (4,8%) para qPCR 18S rDNA e apenas 5 (1,6%)
foram positivas na gota espessa. qPCR PvMtCOX1 concordou 100% em positividade com os outros testes. A média de
parasitemia obtida para a gota foi de 1710,60 parasitas/mm³ de sangue, para o Pv18S foi de 525,29 cópias/μL de DNA e
2755,65 cópia/μL de DNA para PvMtCox1. Entre as técnicas de qPCR pelo teste de Mann-Whitney foi obtido o valor de
p<0,0001 e a análise de correlação mostrou que as quantificações das qPCRs tendem a crescer juntas. Os resultados obtidos
superaram os números esperados para infecções submicroscópicas devido à resistência de CQ na região, ressaltando a
necessidade do desenvolvimento e implementação de testes mais sensíveis para diagnóstico e acompanhamento de
pacientes acometidos com malária vivax, a fim de favorecer a tomada de decisões mais assertivas visando a eliminação
radical da doença.
Palavras-chaves: assintomático, diagnóstico, malária vivax, mtDNA, resistência a medicamentos
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Resumo

Introdução: A proteína de adesão relacionada à trombospondina (TRAP) é um dos principais
antígenos de esporozoítos. Desempenha um papel importante na invasão de esporozoítos nas
glândulas salivares de mosquitos e hepatócitos do hospedeiro vertebrado. A TRAP vem apresentando

resultados promissores como candidata vacinal contra o P. falciparum, contudo, ainda não existem
estudos que avaliem a resposta imune naturalmente adquirida da PvTRAP em áreas endêmicas
brasileiras. Objetivo: Caracterizar a resposta imune humoral frente à PvTRAP em indivíduos
naturalmente expostos à infecção e avaliar a sua eventual relação desta com indicativos de exposição
e proteção na população de estudo. Métodos: 299 indivíduos provenientes dos municípios de
Cruzeiro do Sul (AC), Mâncio Lima (AC) e Guajará (AM) foram incluídos no estudo. Após a coleta de
dados epidemiológicos, demográficos e diagnóstico (parasitológico e molecular), as amostras de
plasma foram utilizadas para a avaliação da reatividade de anticorpos (IgG e subclasses) frente a
PvTRAP por ELISA. Resultados preliminares: A população de estudo é naturalmente exposta a
malária e o P. vivax foi a espécie prevalente nas áreas estudadas, onde 81% dos indivíduos
reportaram ao menos um episódio de malária por P. vivax durante a vida e 25,7% (n=77) foram
diagnosticados com P. vivax no momento da coleta. Em relação a resposta humoral, a PvTRAP foi
reconhecida por anticorpos IgG de 49% dos indivíduos. Os índices de reatividade nos respondedores
apresentaram correlação direta com o tempo de exposição (Idade: p<0,012 e tempo de residência em
área endêmica: p=0,017), sugerindo um efeito cumulativo da exposição na resposta humoral
específica. Acerca do perfil de subclasses de IgG, observamos uma prevalência dos anticorpos
citofílicos IgG1 (66%) quando comparada as demais subclasses de anticorpos IgG2 (44%, p<0,0001),
IgG3 (49%, p<0,0001) e IgG4 (16%, p<0,0001). Entretanto, em relação a indicativos de proteção
mediada pela resposta PvTRAP específica, observamos apenas que indivíduos IgG3-positivos
apresentaram um maior tempo passado desde o último episódio de malária. Conclusão: Os nossos
dados confirmam que a PvTRAP é naturalmente imunogênica em populações expostas a malária e os
níveis de anticorpos IgG estão associados a exposição. Todavia, estudos ainda são necessários para
verificar a funcionalidade destes anticorpos e sua participação na imunidade protetora contra o P.
vivax.
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Resumo

Plasmodium spp. são os protozoários causadores da malária. Seu ciclo de vida está dividido entre
mosquitos e vertebrados. Cinco parasitos são capazes de causar a doença em humanos, sendo o
Plasmodium vivax a espécie com maior predomínio na região Amazônica. Neste estudo foi realizada a
avaliação da sensibilidade de P. vivax proveniente de pacientes atendidos no Centro de Pesquisa em
Medicina Tropical no período de julho de 2017 a janeiro de 2018. A avaliação foi realizada através do
ensaio de inibição de maturação de esquizontes observando lâminas em microscopia óptica. O
experimento consistiu em um prévio isolamento das formas sanguíneas do parasito dos demais
componentes sanguíneos, através de uma centrifugação, retirando o plasma e, lavando-as com meio
McCoy. Após a lavagem, o sangue foi submetido a uma coluna de celulose (CF11) para retirada dos
leucócitos. Para o cultivo o hematócrito foi ajustado em 5% com meio McCoy suplementado com
plasma compatível da amostra coletada, e cultivado com diferentes concentrações dos fármacos
cloroquina (CQ) 1000-0,24 nM, mefloquina (MEF) 1000-0,24 nM e dihidroartemisinina (DHI) 500-0,12
nM. Após um intervalo de incubação (24-48h) foi feita uma gota espessa do controle (positivo/não
tratado), avaliando a maturação de no mínimo 24% de esquizontes contados em 200 formas de
parasitos. Após a maturação dos esquizontes, foram realizadas as lâminas do controle e das

hemácias parasitadas tratadas. Neste estudo, participaram 38 pacientes (74% homens) e desses, 16
isolados de P. vivax foram bem sucedidos em cultivo. A idade dos participantes variou de 18-57 anos
(mediana de 38) com 84% reportando moradia fixa no município de Porto Velho, RO. 42% dos
participantes mencionaram que o provável local de infecção foi em áreas rurais e urbanas de RO. A
ocorrência de episódios anteriores de malária foi reportada em 79% dos casos. Quanto aos valores de
concentração inibitória para 50% da população de esquizontes (IC50), foram observadas as medianas:
para CQ = 16,55 nM (≤0,24 a 163), MEF = 24,8 nM (≤0,24 a 151) e para DHI 1,56 nM (≤0,24 a 6,2).
Foi estimado valor acima de 100 nM para 04 isolados: amostra 01 com CQ e MEF ˃ 150 nM; amostra
02 com CQ ˃ 160 nM (sem diagnóstico prévio de malária); amostra 3 e 4 com MEF ˃ 125 nM. Os
dados prévios desse estudo sugerem que as cepas circulantes de P. vivax em Porto Velho são
sensíveis aos medicamentos convencionais testados.
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Resumo

A cloroquina (CQ) tem sido a droga escolhida como terapia de primeira linha para malária vivax desde
1946, porém a resistência do Plasmodium vivax (P. vivax) às drogas antimaláricas constituem uma
ameaça para o controle da doença baseado no uso de drogas. Seu principal metabólito, a
desetilcloroquina (DCQ), possui ação esquizonticida assim como a CQ. O monitoramento da
sensibilidade de P. vivax aos antimaláricos é de suma importância e o cultivo ex vivo pode ser utilizado
como ferramenta para detecção de diminuição da susceptibilidade do parasito à CQ. O presente
estudo teve como objetivos: 1) avaliar a sensibilidade ex vivo de P. vivax à CQ na Amazônia Brasileira;
2) verificar a associação entre resistência de P. vivax à CQ ex vivo com a recorrência clinica precoce
de malária pelos pacientes e 3) avaliar a ação da DCQ frente a CQ na infecção por P. vivax. Foram
incluídos isolados de P. vivax de pacientes provenientes da Fundação de Medicina Tropical Doutor
Heitor Vieira Dourado (FMT – HVD, Manaus-AM), com parasitemia ≥ 2+ e que foram tratados com CQ
e Primaquina. Foram coletadas amostras de sangue total para o cultivo ex vivo, e dentre estas, foram
selecionadas as amostras com no mínimo 40% de estágios trofozoíto anel. Os parasitos foram
cultivados em placas contendo 1,95-1000nM de CQ e DCQ, por 42 horas, e então foi feita contagem
de esquizontes por Microscopia Óptica e cálculo de concentração inibitória 50% (IC50%), através do
software online ICEstimator. Foram considerados resistentes ex vivo, isolados com IC50% [CQ]
≥100nM. Foram analisados 75% (15/20) dos isolados de P. vivax incluídos. Não foram identificados
isolados resistentes à CQ ex vivo. Nenhum paciente apresentou recorrência clínica precoce,
confirmando os resultados dos testes ex vivo. A média do IC50% da DCQ foi de 10,47nM (IC95%:
2,93–18,00) e esta droga apresentou maior inibição do crescimento parasitário em relação à CQ
(média do IC50%: 15,80nM; IC95%: 8,20–23,39), porém esta diferença não foi estatisticamente
significativa (p=0,29). Este foi o primeiro estudo a avaliar a ação da DCQ ex vivo frente ao P. vivax em
isolados da Amazônia Brasileira. Mais estudos devem ser realizados, com um maior número amostral,
para confirmar esses resultados.
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Resumo
Introdução: a malária é um problema de saúde pública no mundo, e na região amazônica brasileira é uma doença endêmica. No estado
do Acre, no ano de 2017, foram notificados 32.496 casos, sendo observado um acréscimo em relação aos anos anteriores. O controle
da doença depende de vários fatores, e entre esses, destaca-se a execução das ações do Programa Nacional de Controle da Malária,
aspecto fundamental para o controle da doença. Objetivo: avaliar as atividades de monitoramento do tratamento e verificação de cura no
cumprimento da normatização predeterminada e classificada como padrão ouro no Programa de Controle da Malária. Desenho do
estudo: trata-se de pesquisa avaliativa, de abordagem quantitativa. Métodos: os participantes foram usuários e trabalhadores do
programa de controle da malária. O local do estudo foi o município amazônico de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. A coleta de dados
foi realizada em seis unidades de saúde da família. Para a escolha, se levou em consideração as que realizaram maior número de
notificações e as localizadas em hotspots. Os usuários foram entrevistados, aplicando-se formulários estruturados. Para coletar os
dados relativos aos trabalhadores, realizou-se a observação sistemática, com auxílio de formulário estruturado, no formato de escala de
Likert. Resultados: Foram acompanhados 345 usuários e 25 trabalhadores. Entre os usuários 51,3% são do sexo feminino e 48,7% do
masculino. A faixa etária com maior incidência da doença foi entre 26 e 35 anos, correspondendo a 27,6%. Quanto ao tipo de plasmódio,
83,5% foram notificados com Plasmodium vivax, sendo o tipo de detecção passiva a predominante (77,2%). As variáveis relativas ao
monitoramento do tratamento e verificação de cura, obtiveram índice de cumprimento de 72% e 13,6% respectivamente. As variáveis de
monitoramento do tratamento e verificação de cura não foram cumpridas conforme padrão ouro estabelecido pelo programa nacional.
Discussão: qualificar e ajustar o processo de planejamento local, à realidade são fundamentais para o êxito do programa e pode ser um
fator que contribuirá para controlar a endemia nessa regional. Conclusão: o comprometimento da execução desses componentes, pode
significar a manutenção ou mesmo a criação das condições para a elevação do número de casos da malária.
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Resumo

A malária vivax é a forma mais amplamente distribuída no mundo, ocorrendo na América Latina, Ásia,
Coréia, China, Oriente Médio e em algumas localidades da África. Casos originados pelo P. vivax
respondem por cerca de 40% de todos os episódios de malária fora do continente africano.
Mundialmente 2,5 bilhões de pessoas estão em risco de infecção por P. vivax. Ao lado da Venezuela,
o Brasil é líder de casos nas Américas, sendo 99,5% destes reportados na região denominada
Amazônia Legal. No Brasil, mais de 85% dos casos são provocados pelo P. vivax. Atualmente, P. vivax
é considerado um patógeno que causa sintomas imunopatológicos graves, entre eles anemia com
eventos repetidos de hemólise, episódios de diseritropoiese, disfunções endoteliais dentre outras.
Alterações do endotélio têm sido relatadas e são cruciais na imunopatogênese da malária. Nesse
contexto, ressalta-se a importância de uma melhor compreensão da resposta endotelial, bem como os
fatores plasmáticos circulantes, possivelmente correlacionados aos diferentes quadros de severidade.
Um outro componente da reposta hospedeira que chama atenção refere-se aos microRNAs. Na
malária vivax, o papel dos microRNAs começa a ser explorado, não apenas como biomarcadores,
mas já foram descritas alterações no perfil de expressão desses RNAs associadas à eritropoiese
medular durante infecção por P.vivax. Neste trabalho, inicialmente plasmas provenientes de indivíduos
saudáveis e de pacientes malária vivax sintomáticos foram coletados. Em seguida, foram
caracterizados quanto à presença de citocinas e quimiocinas que podem estar associadas à
patogênese da malária e a alterações do endotélio. A mensuração plasmática revelou significativa
ativação endotelial nos pacientes, avaliada através de ICAM-1 e VCAM-1, entre outros. Ainda, os
resultados indicam uma clara tendência à produção de citocinas pró-inflamatórias nos pacientes, tais
como TNF-a e IL-6. Após essa caracterização, os plasmas foram agrupados e utilizados em ensaios
ex vivo, onde células endoteliais (HUVECs) foram estimuladas por tais plasmas. Aqui, em particular, o
objetivo foi identificar microRNAs atuantes nesse contexto de estimulação endotelial. Para tal, foram
avaliados microRNAs previamente descritos em processos inflamatórios ou de disfunção endotelial.

Os resultados obtidos indicam que o nível de expressão dos microRNAs pode variar de acordo com o
plasma utilizado, e sua composição no diz respeito aos marcadores de ativação endotelial.
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Resumo
A malária ainda é uma doença que causa um grande impacto na saúde pública a nível global. No Brasil, a transmissão da malária
concentra-se na Região Amazônica (99,5%) e em 2017 registrou-se 174.522 casos de malária entre janeiro e novembro, causados
principalmente pelo Plasmodium vivax. Só nesse primeiro trimestre de 2018, foram registrados 18,6 mil casos de malária no Amazonas.
A malária vem sofrendo uma alta de mais de 50% em relação aos anos anteriores, ressurgência de casos que vem preocupando cada
vez mais, apesar dos métodos de intervenção continuarem auxiliando no combate à doença. Dentre os métodos, a hemoscopia, que é
atualmente o método mais utilizado para o diagnóstico da malária, através do exame da gota espessa de sangue. Este diagnóstico
passa por um rigoroso controle de qualidade, o qual as lâminas examinadas em nível primário são reexaminadas pelos supervisores em
nível intermediário (escritórios regionais de saúde) e novamente em nível central pela unidade de referência estadual (Lacen). Os
revisores de ambos os níveis devem ser profissionais de sabida proficiência. Apesar de o controle de qualidade de leitura de lâminas ser
bem estabelecido pela OMS e pelo Plano Nacional de Controle da Malária, não há proposto nenhum teste ou critério de estabelecimento
de proficiência, seja para o leitor ou para o revisor. Sendo assim, este estudo tem como objetivo determinar critérios que possam
classificar a proficiência na leitura da gota espessa no diagnóstico de malária e assim poder classificar a qualidade do
microscopista. Para tal, será analisada a metodologia de leituras de gota espessa duplo-cegas para caracterização de proficiência de
leitores: determinar qual critério de classificação (sensibilidade, especificidade e acurácia) teria maior interferência na caracterização da
proficiência; indicar a amostragem mínima de lâminas necessárias para aplicação de teste de proficiência; e verificar se as condições
psicológicas pessoais e/ou de trabalho, assim como a escolaridade e experiência são fatores de interferência na reprodutibilidade das
leituras. Com os resultados gerados, pretende-se determinar critérios para escolha de microscopistas revisores; intensificar treinamentos
de profissionais leitores e dessa forma contribuir para aprimorar o acesso a um diagnóstico “padrão ouro” de malária. O projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FMT-HVD e está em fase de preparação das lâminas para iniciar o recrutamento dos
microscopistas.
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Resumo

Após anos de declínio sustentado mundial dos casos de malária, em fevereiro de 2018 a OMS alertou
o aumento de notificações em 9 países, incluindo o Brasil. A malária é uma doença transmitida pela picada do
mosquito anofelino infectado por protozoários do gênero Plasmodium. O tratamento é limitado, e mesmo
quando realizado adequadamente pode evoluir para malária cerebral, em decorrência de hiperativação
imunológica, que ao ser modulado pode prevenir as formas graves da doença. As plantas medicinais são fontes
de agentes terapêuticos, o cardanol é um produto natural derivado do líquido da casca da castanha do caju
(LCC), utilizado como arcabouço molecular para planejamento racional de ligantes de receptores ativados por
Proliferadores Peroxissomais (PPAR), tendo destacado efeito agonista o LDT409. Nossos estudos preliminares
em neurônios infectados com HIV demonstrou efeito anti-inflamatório/neuroprotetor, apontando possibilidade de
investigação na malária cerebral. Avaliamos o efeito neuroprotetor in vitro do composto em micróglias
infectadas com Plasmodium berghei ANKA. Na Fase 1 do estudo foi desenvolvida síntese orgânica do
composto seguida de caracterização molecular, na Fase 2 foram realizados ensaios in vitro em células
diretamente relacionadas à malária cerebral, micróglias tiveram inflamação induzida por LPS, PMA, hemácias

de camundongos Swiss livres de parasitas ou parasitados com Plasmodium berghei ANKA e avaliado a
influência do LDT409 no processo inflamatório do NF-kB por citometria de fluxo. O ensaio de citotoxicidade por
MTT utilizou-se concentrações de 25 a 100 μM da substância, não foi tóxico em nenhuma das concentrações
avaliadas, na dose de 25 μM aumentou a viabilidade celular, resultado da ativação de receptores PPAR, que
promove expressão de genes de divisão e diferenciação celular. A avaliação sobre a via não canônica
representado pela proteína RelA não se modificou, mas a via não canônica foi modulada, a diminuição da
concentração da proteína RelB indicou possível translocação nuclear. Avaliação da enzima COX-2 não foi
alterada no estudo, e o tratamento com LDT409 reduziu a concentração da enzima LOX-5 em células
estimuladas, indicando possível diminuição de leucotrienos, além disso, o ensaio de espécies reativas de
oxigênio
demonstrou
efeito
anti-estresse
oxidativo.
Os
resultados
apontam
efeitos
antinflamatórios/neuroprotetores para o LDT409, ensaios adicionais em andamento para melhor caracterizar os
efeitos na infecção pelo Plasmodium.
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Resumo
A malária permanece como um grande problema de saúde pública causando cerca de 400 mil mortes anualmente, principalmente
devido à infecção por Plasmodium falciparum. A possibilidade crescente de resistência aos derivados de artemisinina e aos inseticidas
atualmente disponíveis dificultam o combate a essa doença. Assim, o desenvolvimento de uma vacina eficaz é indispensável para seu
controle e, possivelmente, eliminação. A GMZ2.6c é uma proteína recombinante que contém fragmentos de 3 antígenos candidatos a
vacina contra P. falciparum, MSP-3, GLURP e Pfs48/45. Ensaios clínicos realizados na África mostraram que a GMZ2, contendo MSP-3
e GLURP, é bem tolerada, segura e imunogênica e que os anticorpos induzidos foram específicos e funcionais, capazes de controlar o
crescimento in vitro do P. falciparum. Importa, entretanto, verificar se o mesmo potencial é apresentado pelas populações-alvo no Brasil,
uma vez que os parasitos circulantes aqui são geneticamente distintos daqueles na África e a constituição genética da população pode
influenciar na resposta imune aos antígenos vacinais. Nesse trabalho, nos propomos a avaliar a resposta imune humoral contra
a GMZ2.6c e seus componentes em indivíduos residentes em áreas endêmicas de malária da Amazônia Brasileira. O estudo foi
concentrado nas cidades de Cruzeiro do Sul (CZS), Mâncio Lima (ML) e Guajará (GJ), onde foram coletadas, respectivamente, 124, 88
e 87 amostras. Foi avaliada a resposta imune humoral contra a proteína recombinante GMZ2.6c e seus fragmentos individuais. A
pesquisa de anticorpos IgG e subclasses, IgM, IgE e IgA contra as proteínas recombinantes foi realizada pela técnica de ELISA. Nossos
dados mostraram que a maior parte dos indivíduos dos grupos CZS (84%), ML (74%) e GJ (72%) apresentavam anticorpos que
reconheciam a GMZ2.6c e que esses anticorpos foram principalmente da classe IgG. Dentre os fragmentos da GMZ2.6c, a GLURP-R0
foi a mais amplamente reconhecida nos três grupos estudados e os anticorpos dirigidos a esta região foram, preferencialmente, da
classe IgG. As subclasses de IgG predominantes foram as citofílicas (IgG1 e IgG3), fato importante considerando que a aquisição de
uma imunidade protetora está associada aos níveis de IgG1 e IgG3. Em conjunto, nossos dados mostraram que a proteína GMZ2.6c
é amplamente reconhecida por anticorpos nas populações estudadas e entre seus componentes individuais, a GLURP se revelou mais
imunogênica durante a infecção natural por P. falciparum.

Palavras-chaves: Anticorpos, GMZ2.6c, Malária, Plasmodium falciparum

AVALIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS DA EQUIPE MÓVEL DE VIGILÂNCIA DA MALÁRIA NO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (MRJ) 2015-2017

Autores

Bárbara Nicacio Bahia Mendes 1, Cristina Lemos 2, Denise Bastos Arduini 1, Monica
Agostinho da Silva 1, Marina Baptista de Azevedo 1, Marivaldo Alves de Almeida 1, Jose
Carlos Alves Pinheiro 1, Marcia Sandre Coelho Coutinho 1, Juliana Dias Vieira Lima 1

Instituição 1 CVE/GVDATA - Coordenação de Vigilância Epidemiológica - Gerência de Vigilância de
Doenças e Agravos Transmissíveis Agudos ( Rua Afonso Cavalcanti, 455, Cidade Nova,
Rio de Janeiro-RJ), 2 SVS - Superintendente de Vigilância em Saúde (Rua Afonso
Cavalcanti, 455, Cidade Nova, Rio de Janeiro-RJ)

Resumo

A malária é uma doença endêmica em várias regiões do país. No Município do Rio de Janeiro (MRJ)
não houve registro de caso autóctone nas últimas décadas. As ações da Equipe Móvel de vigilância
da malária do MRJ incluem: atendimento in loco nas Unidades notificadoras de suspeitos, (acionados
através da Coordenação de Vigilância Epidemiológica (CVE) e Plantão CIEVS RIO) para realização
imediata de gota espessa, teste rápido, entrega de medicamento específico, acompanhamento e
lâminas de controle de cura. O objetivo é descrever o perfil epidemiológico dos atendimentos
realizados pela equipe móvel de vigilância da malária. Trata-se de estudo descritivo, retrospectivo,
baseado nos acionamentos da equipe móvel de vigilância da malária em indivíduos atendidos na rede
de saúde do município do Rio de Janeiro, residentes e não residentes no período de janeiro/2015 a
dezembro/2017. Para processamento dos dados foi utilizado o Software Excel® e TabWin 32 para as
seguintes variáveis: resultado laboratorial, atividade exercida, tratamento e evolução. Ocorreram 260
acionamentos, destes 20,8% foram confirmados para malária, sendo Plasmodium falciparum o mais
identificado (64,8 %). Realizado tratamento para malária grave em 29,6% dos casos. O índice de
letalidade encontrado foi de 3,7%. A principal atividade nos últimos 15 dias pelos casos confirmados
foi viajante (57,4%). Devido a grande circulação de viajantes na cidade, a vigilância de casos
importados é relevante para a prevenção da transmissão interna, portanto a agilidade no diagnóstico
laboratorial e tratamento específico são ações efetivas para o sucesso no tratamento dos casos. A alta
sensibilidade na identificação de viajantes provenientes de áreas endêmicas, a agilidade na realização
do diagnóstico laboratorial e a disponibilização do medicamento apropriado para o Plasmodium
encontrado, reduzem o risco de ocorrência de casos autóctones no MRJ e a letalidade dos casos
confirmados.
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Resumo

O episódio da malária envolve a detecção do parasito, o tratamento adequado e o retorno para a
lâmina de verificação da cura (LVC). A doença pode ser causada pelo protozoário do gênero
Plasmodium e as espécies que acometem os humanos são P. falciparum, P. vivax, P malariae, e P
ovale. O diagnóstico é realizado por punção digital para gota espessa.É importante o auxílio da
Lâmina de Verificação de Cura deve ser realizado durante e após o tratamento (longo ou curto), dos
pacientes que procuram atendimento com os sintomas prévios. A finalidade da LVC é acompanhar a
eficácia do tratamento e o curso da doença. Todo caso confirmado ou não de malária deve ser
notificado ao Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica de Malária (SIVEP) principalmente
nas localidades endêmicas. O presente estudo teve como objetivo avaliar os episódios repetitivos de
malária através da verificação de cura durante o período de 2009 a 2016. MATERIAL E MÉTODOS:
foram selecionados os dados das amostras dos pacientes que procuram passivamente o atendimento
no laboratório de malária do Centro de Pesquisa em Medicina Tropical. Critérios de inclusão e
exclusão: Foram separadas lâminas aleatórias dos pacientes atendidos de janeiro a dezembro de
2016, sem a informação do diagnostico prévio, também foram analisados os dados dos pacientes que
estão armazenados no SIVEP. RESULTADOS: Foram avaliadas 249 laminas dos pacientes, dessas
142 (57.0%) detectadas por P. vivax e 100 (40.1%) por P.falciparum desse total 7 (2.9%) são
negativas, foram revisadas sua densidade tanto a assexuada e sexuada por microlitros de sangue;
dessas amostras revisadas 19 são de LVC: 8 (3.21%) de P. falciparum e 11 (4.41%) P.vivax. O
intervalo do tempo de sintomas das amostras de falciparum variou entre 1 > 7 dias e vivax 0 > 6 dias.
DISCUSSÃO: Foi observado que alguns pacientes acabam retornando em pequenos intervalos,
normalmente por abandono do tratamento quando observam uma melhora significativa dos sintomas e
dentro de uns dias retornam com parasitemias elevadas. A LVC identifica as possíveis falhas do
tratamento e/ou diagnóstico, é importante para a vigilância pois ajuda no monitoramento e controle da

doença. CONCLUSÃO: Na rotina as Laminas de Verificação de Cura são importantes para avaliar o
curso do tratamento e não deve ser negligenciada pelo doente, é um indicador importante para a
verificação do tratamento eficaz e ajudar a observar os gargalos do diagnóstico.
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Resumo

Devido ao crescente surgimento e disseminação de resistência dos plasmódios, especialmente
Plasmodium falciparum e menos frequentemente Plasmodium vivax, aos antimaláricos disponíveis, a
busca por novos compostos efetivos e seguros para uso humano é atualmente preconizada pela
Organização Mundial de Saúde. Visto que as aminoquinolinas são capazes de inibir o
desenvolvimento das formas sanguíneas dos plasmódios evitando, assim, a progressão da doença e,
considerando ainda que a avaliação dos níveis da Proteína II Rica em Histidina (HRPII) de P.
falciparum (cepa W2-cloroquina resistente) por meio da técnica de ELISA e o modelo murino de
infecção por P. berghei ANKA são rotineiramente utilizados para avaliação da eficácia de uma droga, o
presente trabalho teve por objetivo avaliar por meio desses métodos a atividade antimalárica de
quatro compostos sintéticos quinolínicos (nomeados aqui Quin1, Quin2, Quin3 e Quin4). Nos testes in
vitro de medição dos níveis de PfHRPII, o composto Quin3 demonstrou IC50 similar ao observado
para a cloroquina (IC50=0,06ug/mL e 0,03 g/mL, respectivamente) sendo, então, selecionada para os
testes in vivo. Para tal, camundongos C57BL/6 foram infectados com 105 hemácias infectadas por P.
berghei ANKA e posteriormente tratados (a partir do 4º dia após infecção) com Quin3 nas
concentrações de 15 e 50 mg/kg. Para determinar a eficácia da droga os animais tiveram suas
condições clinicas (equilíbrio, força, etc.) avaliadas diariamente bem como sua parasitemia sanguínea
e sobrevivência. Os resultados obtidos nos permitiram observar que independente da concentração do
composto utilizada 50% dos animais foram protegidos contra o desenvolvimento de malária cerebral, a
qual foi a causa de óbito de 100% dos animais não tratados com a cloroquina. No entanto, apesar de
não desenvolverem malária cerebral esses animais desenvolveram elevadas parasitemias (> 20%)
sucumbindo ao óbito a partir do 15º dia devido à hiperparasitemia. Conclui-se, então, que o composto
Quin3 apresenta-se como uma droga promissora para estudos futuros, visto sua relativa atividade
contra o desenvolvimento de malária grave em modelo murino.
Suporte financeiro: CNPq, CAPES, FAPEMIG e UFJF
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Resumo
A coinfecção malária-parasitoses intestinais são comuns nas regiões tropicais do planeta, embora prevalentes, pouco se sabe sobre
essa interação na epidemiologia e no impacto da resposta imune do hospedeiro humano. Avaliamos a influência da infecção de
parasitos intestinais em indivíduos infectados pelo Plasmodium vivax. Levantamento transversal realizado no município do Oiapoque,
Estado do Amapá, fronteira entre Brasil e Guiana Francesa. O diagnóstico da malária foi realizado por gota espessa, a dosagem de
hemoglobina por método automatizado, o exame fecal pelos métodos de Hoffman-Pons-Janer e Faust. Avaliação de anticorpos IgG
contra a PvMSP-119 foi realizada por ELISA e as citocinas por citometria de fluxo. Foram incluídos 441 indivíduos agrupados de acordo
com o seu estado de infecção: Maláricos [M 6,9% (30/441)], Coinfectados [CI 26,5% (117/441)], Enteroparasitos [E 32,4% (143/441)] e
Controle endêmico [CE 34,2% (151/441)]. O gênero masculino prevaleceu entre os grupos M (77% - 23/30) e CI (60% - 70/117). Nos
indivíduos investigados, 59% (261/441) foram infectados por algum tipo de parasito intestinal. Entre estes, 45,2% (118/161) estava
infectado somente por helmintos, 40,9% (107/261) somente protozoários, e 13,8% (36/261) tinham infecções associadas. Dentre os
helmintos o A. lumbricoides 19,9% (52/261) foi o mais prevalente, seguido de E. histolytica como protozoários mais frequente 5%
(13/261). Pela análise de variância, houve diferença entre os níveis de hemoglobina nos diferentes grupos estudados (p < 0.01). Foram
observadas diferenças entre a parasitemia e de gametócitos entre os grupos M e CI grupos (Wilcoxon-Mann-Whitney, p < 0.05). Com
relação aos anticorpos contra PvMSP-119 51,2% (226/441) da população foram respondedores, sobretudo para o grupo CI 81,1%
(95/117). As análises dos níveis de citocinas revelou variação nas concentrações sendo as citocinas TNF-α e IL-10 aumentados para os
indivíduos do grupo CI. A coinfecção entre enteroparasitoses e P. vivax é uma realidade nesta localidade e não esteve associada com a
redução da incidência, prevalência ou redução da parasitemia da malária. A coinfecção influência no perfil imunológico e hematológico
do paciente com malária por P. vivax. Avaliar a possibilidade de que populações infectadas por parasitoses intestinais possam influenciar
na dinâmica de transmissão e desfecho da resposta imune em indivíduos infectados com P. vivax, é fundamental para estratégias
diagnósticas e preventivas.
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Resumo

Para que a malária seja erradicada nos países endêmicos é necessário que haja um sinergismo de
ações. Com isso, diversas novas estratégias tem sido estudadas, uma delas é o estudo de drogas que
possam realizar o bloqueio de transmissão. Assim, este trabalho tem como objetivo investigar a
eficácia de drogas no bloqueio de transmissão de Plasmodium vivax avaliando o efeito de compostos
na infectividade de mosquitos. Os compostos utilizados para este fim são provenientes da
organização Medicines for Malaria Venture (MMV), que possui uma seleção de 400 compostos com
possível ação antimalárica, o Malária Box. Após revisão bibliográfica de resultados com o P.
falciparum, 7 compostos MMV foram selecionados, além do azul de metileno (AM), como droga
controle. Grupos com em média 110 mosquitos da espécie Anopheles aquasalis foram alimentados
através do método de alimentação por membrana, através de sangue de pacientes com P. vivax
previamente processado. Cada experimento contou com 3 grupos: controle, composto a 5 µM e
composto a 10 µM. Os mosquitos alimentados foram acondicionados em temperatura e umidade
adequadas por até 7 dias, para assim, serem adormecidos e os intestinos dissecados. Então, estes
foram corados e os oocistos contados em microscópio. Todos os experimentos foram analisados por
meio do teste estatístico Kruskal-Wallis. Em relação à taxa de infecção, nenhum composto apresentou
diminuição na concentração de 5 µM, porém os compostos 1, 2, 3, 6 e 7 apresentaram diminuição na
concentração de 10 µM quando comparado com o controle. Os compostos 4, 5 e AM não
apresentaram atividade. Em relação à intensidade de infecção, todos os compostos e o AM,
mostraram diminuição quando comparado com o controle em ambas as concentrações testadas. Os

compostos 2, 3, 4, 5 e 6 ainda apresentaram diferença na intensidade da infecção entre as
concentrações 5 µM e 10 µM. Resultados na literatura apontam atividade dos compostos 1, 3 e 6 com
outras espécies de Plasmodium spp., corroborando com os resultados aqui apresentados. Porém, o
composto AM, que possui bons resultados em P. falciparum e P. berghei, parece não ter atividade em
formas sexuadas de P. vivax. Entretanto, dados da literatura apontam atividade nas formas
assexuadas desta espécie. De certo, mais experimentos precisam ser realizados, porém os
compostos por último citados parecem ser fortes candidatos a drogas para bloqueio de transmissão
em P. vivax.
Palavras-chaves: Bloqueio de tranmissão, Erradicação, Malária, Plasmodium spp.
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Resumo

A malária é uma doença infecciosa que pode ser prevenida, rapidamente diagnosticada e tratada.
Contudo, em todo o mundo, milhares de pessoas morrem em decorrência da doença. Novos casos de
resistência aos principais tratamentos vêm surgindo e por isso a necessidade de eliminar a malária é
urgente. Uma das formas de se conseguir a eliminação é através do desenvolvimento de vacinas
contra qualquer etapa do ciclo de vida do parasito causador (Plasmodium). Recentemente, antígenos
envolvidos na transmissão do parasito para o mosquito estão sendo propostos como alvos para a
criação de vacinas bloqueadoras da transmissão. Pensando nisso, o projeto tem como objetivo utilizar
técnicas de genética reversa e o modelo murino da malária (Plasmodium berghei) para estudar novos
candidatos que possam desempenhar um papel importante na transmissão da doença. Assim, foi feita
uma análise sistemática de genes altamente transcritos em gametócitos maduros de P.falciparum. Ao
final, foram encontrados 12 genes que ainda não haviam sido estudados. Um deles,
PBANKA_1038800, possui ortólogos em P.berghei e P.vivax. A provável proteína obtida a partir desse
gene possivelmente está localizada na membrana celular e possui um domínio EGF predito, podendo
ser importante para fertilização do gameta, motilidade ou invasão do oocineto ao intestino do
mosquito. Utilizamos técnicas de genética reversa para estudar a função deste gene na transmissão
de Plasmodium. Clones nocaute para o PBANKA_1038800 tiveram multiplicação normal no sangue de
camundongos, além de formarem níveis normais de gametócitos circulantes. Em fertilização in vitro, o
nocaute foi capaz de formar oocinetos, sugerindo que o PBANKA_1038800 não desempenha papel
importante nos primeiros estágios esporogônicos do Plasmodium no mosquito. Selecionamos novos
genes potencialmente envolvidos na transmissão e continuaremos os estudos usando a mesma
estratégia.
Palavras-chaves: genes essenciais, novos alvos, transmissão
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Resumo

Mundialmente 2,85 bilhões de pessoas correm o risco de infecção por Plasmodium vivax. As
informações sobre a biologia dessa espécie são escassas, não somente devido ao fato de que por
muitos anos esta infecção foi considerada benigna; mas também porque até o momento não há
nenhum método de cultivo a longo prazo. Estudos recentes foram capazes de demonstrar a
capacidade adesiva de P. vivax a células endoteliais humanas, sendo que um deles mostrou que
eritrócitos infectados pelo estágio de esquizonte são mais adesivos. A adesão em P. falciparum é
descrita como um mecanismo de escape do clearence esplênico, em P. vivax não se sabe o papel
desta capacidade adesiva. Neste projeto objetivamos investigar a capacidade de deformação dos
eritrócitos infectados por P. vivax através de um sistema de filtração utilizando beads metálicas que
simulam a circulação esplênica, e desta maneira investigar a habilidade do parasita de escapar do
clearence esplênico, além de correlacionar a citoadesão com a sua deformabilidade. Foram coletadas
12 amostras de sangue de pacientes com malária vivax atendidos na Fundação de Medicina Tropical
Heitor Vieira Dourado em Manaus-AM que foram processadas para purificação do parasita. Em parte
destes isolados (n=7) a filtração foi realizada em 2 tempos, antes e depois do amadurecimento in vitro
para investigar diferentes estágios parasitários. 9 de 12 isolados apresentaram redução da
parasitemia após a filtração no T1. Todos os isolados testados nos 2 tempos (n=7) apresentaram
redução da parasitemia após o amadurecimento in vitro; revelando perda de deformabilidade dos
eritrócitos infectados. Ainda a taxa da parasitemia antes (AF) e depois (DF) da filtração mostrou que
todos os estágios foram retidos, mas somente houve diferença na retenção entre os 2 tempos no
estágio de esquizonte. Quanto ao ensaio de adesão, somente foi possível realizar este ensaio em 1
isolado devido à problemática no cultivo celular. E mesmo que preliminar foi possível mostrar que a
taxa de adesão foi menor na amostra após a filtração revelando que o parasita que tem habilidade de
aderir, é o mesmo que apresenta a perda de deformabilidade, e portanto a adesão parece exercer um
papel no escape do clearance esplênico. Desta forma este estudo abre perspectivas para o papel da
citoadesão em P. vivax na biologia desta espécie e estudos futuros são necessários para confirmar o
papel da adesão de P. vivax no escape do sistema imunológico.
Palavras-chaves: Malária, Plasmodium vivax, Citoadesão, Deformabilidade
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Resumo
Introdução: A malária é um importante problema de saúde pública. No Brasil, a transmissão desta doença está concentrada na região
amazônica, área influente na expansão da malária para a região extra-amazônica onde o clima e o ambiente propiciam a continuidade
do ciclo. Objetivo: O objetivo foi verificar a distribuição e aspectos sociodemográficos da malária autóctone e não autóctone no estado de
Goiás, no período de 2007 a 2015. Métodos: Dos casos notificados de malária ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), foram analisadas as seguintes variáveis: estado de notificação, estado de infecção, município de infecção e notificação,
raça/cor, sexo, faixa etária, escolaridade e zona de residência. Resultados e DIscussão: Neste período, de 610 casos de malária
notificados no estado, 476 (78,03%) são do sexo masculino e 134 (21,97%) do sexo feminino, com maior frequência em indivíduos de 20
a 39 anos de idade correspondendo a 321(52,62%) dos casos notificados. A maioria foi de pardos 396 (64,92%), residentes à zona
urbana os quais eram 531 (84,69%) do total. O coeficiente médio de incidência para malária foi de 1,10 casos por cada 100.000
habitantes. Verificou-se 38 (6,23%) notificações autóctones e não houve diferença estatística significante entre os casos autóctones e
não autóctones, por ano. As macrorregiões centro oeste, centro norte e sudoeste apresentaram maior incidência no período analisado,
com 437 (71,64%), 68 (11,15%) e 44 (7,21%) casos, respectivamente. Conclusão: O número de registros foi baixo, entretanto, salientase a importância do acompanhamento de casos devido à presença de vetores e ambiente propícios à transmissão da doença.
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Resumo

O desenvolvimento de uma vacina contra a Malária é um dos grandes desafios das ciências
biomédicas. O conhecimento limitado de antígenos essenciais e sua função durante o ciclo de
vida do Plasmodium, antígenos polimórficos e a capacidade de adaptação são as principais
dificuldades para o desenvolvimento de vacinas. Poucos antígenos de Plasmodium passaram
por ensaios clínicos completos e destes somente um tem ensaios até a fase III. Recentemente,
identificamos um novo antígeno, MTRAP, relacionado à transmissão do parasito do hospedeiro
mamífero ao mosquito vetor. As proteínas que tem uma importância nessa fase do ciclo de vida
do parasito são menos polimórficas, pois estão submetidas a uma menor pressão seletiva pela
resposta imunológica do hospedeiro vertebrado, e podem servir como antígenos alvo para
vacinas com atividade bloqueadora da transmissão do parasito. Neste estudo, nós testamos o
potencial da MTRAP de P. berghei para gerar anticorpos com capacidade de inibição da
fertilização de gametas in vitro. Nós induzimos a formação de anticorpos policlonais por
imunização de camundongo da linhagem BALB/c com um recombinante da PbMTRAP expressa
em E. coli. A atividade bloqueadora da transmissão dos α-PbMTRAP foi testada mediante
ensaios de conversão in vitro. O recombinante PbMTRAP desencadeou uma forte resposta de
anticorpos em camundongos, que reconheceram a proteína nativa do parasito em ensaios de
Western blot. Observamos que os α-PbMTRAP purificados não mostraram um bloqueio aparente
da fertilização de P. berghei, mas os α-PbMTRAP circulantes na corrente sanguínea de animais
imunizados e desafiados reduziram em ~65% a formação de oocinetos in vitro. Nossos
resultados indicam que a PbMTRAP pode ser um antígeno de bloqueio de transmissão.
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Resumo
A malária cerebral (MC) é responsável por muitos dos óbitos associados à infecção por Plasmodium. Apesar dos
mecanismos envolvidos no desenvolvimento de MC não serem totalmente conhecidos, acreditasse que tanto o parasito
quanto a resposta imune do hospedeiro estejam envolvidos na evolução da doença. Sendo assim, este estudo tem como
objetivo ampliar nossos conhecimentos sobre a resposta imune adquirida envolvida no desenvolvimento ou não de MC.
Para isso, camundongos C57BL/6 (suscetíveis) e BALB/c (resistentes) foram infectados com Plasmodium berghei
ANKA- GFP (PbA-GFP) e avaliados no primeiro, quarto e sexto dia pós-infecção. A sobrevida, parasitemia, temperatura
e quebra da barreira hematoencefálica, confirmaram a resistência e suscetibilidade destes animais ao desenvolvimento
de MC. Esplenomegalia foi observada em ambos os camundongos ao longo do tempo, contudo, os animais BALB/c
apresentaram um aumento mais acentuado no número total de células. Entre as subpopulações analisadas, os linfócitos
B (B220+) corresponderam a metade do número de esplenócitos no quarto e sexto dia em ambos os grupos infectados.
No entanto, o número total destas células foi maior nos BALB/c quando comparado aos animais C57BL/6. Já os
linfócitos T, identificados como células CD3+CD4+ e CD3+CD8+, seguiram uma cinética diferente em ambos os grupos
de animais infectados. Em camundongos BALB/c, o número total de linfócitos T CD4+ e T CD8+ aumentaram de forma
significativa no quarto e sexto dia pós-infecção em relação aos animais controle. Surpreendentemente, em
camundongos C57BL/6, o número total de linfócitos T CD4+ e T CD8+ foi menor do que o número encontrado no BALB/c
e apresentaram diferenças estatísticas em relação aos seus controles apenas no sexto dia pós-infecção. Em
contrapartida, os animais C57BL/6 infectados apresentaram menor número de células T regulatórias
(CD4+Foxp3+CD25+) em relação aos animais BALB/c infectados e, consequentemente, uma maior razão entre os
linfócitos T CD8 (as células efetoras associadas ao desenvolvimento da MC) e células T regulatórias. Em resumo,
nossos dados sugerem que as células T regulatórias podem reduzir a resposta exacerbada de células T patogênicas e
os danos neurológicos nos animais BALB/c (resistentes) e que exista um desequilíbrio entre a resposta efetora e
regulatória nos animais C57BL/6 (suscetíveis).
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Resumo
A resistência do Plasmodium falciparum aos esquemas terapêuticos consiste em problemas na quimioterapia da malária. Para
comprender a origem, dispersão fenotípica, virulência e resistência há nessecidade de estudos genéticos quanto à
diversidades clonais e a dinâmica de polimorfismos. Realizado em uma região endêmica em malária com constância de
infecções multiclonais, bem como resistência a antimaláricos, esta pesquisa propôs investigar o nível de diversidade genética
do parasita com a edemicidade, bem como verificar a seleção de cepas durante os tratamentos maláricos. Para esta
finalidade, houve um acompanhamento do tratamento malárico com monoterápico e combinações ACT em pacientes
infectados por Plasmodium falciparum, através de marcadores de microssatélites. O esquema terapêutico procedeu-se pelo
acompanhamento em dias de administração do medicamento (D0-D3), num período capaz de verificar falha de tratamento
intermediário e tardio (D14 e D28); houve uma divisão em 3 grupos de tratamento: quinino-doxiciclina (n=09); Coartem®
(lumefantrene/artemeter) (n=10) e ASMQ (mefloquina/artesunato) (n=10) de acordo com protocolo da Política Nacional de
Saúde. Esta investigação permitiu demonstrar que a população de parasitas isolados de um paciente é constituída por cepas
geneticamente diferentes, as quais são selecionados durante o tratamento. O dendograma gerado a partir dos
microssatétiltes, apontou agrupamentos grandes e, a partir destes, agrupamentos cada vez menores foram gerados,
demonstrando uma segregação de cepas diferentes durante o tratamento, onde o D28 ficou mais isolado em relação aos
demais dias, caracterizando o aumentando do distanciamento genético. Ainda foi observado, nos dendogramas, a formação
de grupos genéticos para cada paciente, ou seja, as cepas presentes em cada paciente não são geneticamente semelhantes,
há uma variação genética, para cada indivíduo, o que nos reporta a dificuldade de produção de vacinas antimaláricas. Dessa
forma, cloncluimos que a técnica de microssatélite demonstrou ser um instrumento diagnóstico para monitoramento de
tratamento malárico, permitindo avaliar a ação do fármaco e sua eficácia na eliminação das cepas parasitárias mais
suscetível, o qual ainda está associado à resposta imune do hospedeiro.
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Resumo

Malária e dengue (DENV) representam as principais doenças transmitidas por vetores em humanos. A
distinção das duas é difícil: clínica semelhante; reatividade cruzada dos testes imunológicos; e o baixo
índice de suspeição de co-infecção. Objetivo: Determinar a distribuição global e estimar a prevalência
da co-infecção. Desenho do estudo: revisão sistemática e meta-análise. Método: Três bases
eletrônicas foram usadas, para procurar estudos que reportavam a detecção laboratorial da malária e
DENV. Excluímos artigos focados na população HIV; realizados em viajantes, ou aqueles que
reportavam a infecção isolada. Para a estimativa de prevalência, excluímos relatos de casos e séries
de casos. Um modelo de efeito-aleatório foi aplicado para agregar as estimativas de efeito individual e
estimar a prevalência média global e regional da co-infecção. Resultados:1718 artigos foram
encontrados, contudo 84 (4.8%) incluídos, correspondendo a um total de 50.746 participantes
analisados. Os estudos foram conduzidos no Sul da Ásia (n=49), Sudeste Asiático (n=14), América do
Sul (n=9), África ocidental (n=7), África oriental (n=4), e Caribe (n=1). Para o diagnóstico da malária, o
exame direto da lâmina predominou (88%), enquanto que para o diagnóstico da DENV, a sorologia foi
o método de eleição (91,6%). As espécies de malária mais frequentemente detectadas na co-infecção
foram Plasmodium vivax (n=352) e P falciparum (n=181). Os sorotipos da DENV detectado foram:
DENV-2 (n=56) DENV-3 (n=56), DENV-4 (n=21) e DENV-1 (n=10). A prevalência da co-infecção variou
de 0-23.3%; a estimativa global combinada foi de 3,1% (95% IC, 2.2-4.2%, I2= 95.1%, p<.0001).
Restringindo a análise para estudos com população pediátrica, a prevalência foi de 5% (95 IC, 3.76.7%). A prevalência variou de acordo com a região: América Latina & Caribe [4,4% (95 IC, 2.28.8%)]; África [3,7% (95 IC, 2-6.9%)] e Ásia [2,5% (95 IC, 1.6-4.1%)]. A co-infecção se concentrou no
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sul e sudeste da Ásia, principalmente ao longo das áreas costeiras da Índia. Na América do Sul,
concentrou-se na floresta amazônica. Não houve evidência do impacto negativo da infecção dupla em
comparação com a mono-infecção. Descreveram-se infecções concomitantes além da malária/DENV:
leptospirose (n=16), febre tifoide (n=7), chikungunya (n=7), tifo do mato (n=5). Conclusão: Embora os
vetores da malária e da DENV sejam amplamente distribuídos, a prevalência da co-infecção é baixa,
confinada ao sul e sudeste da Ásia e predomínio do P vivax.
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Resumo
A malária vivax apresenta grande número de casos no Brasil, com destaque para a região Amazônica. O Plasmodium vivax é o
responsável pela maioria dos casos no território brasileiro, correspondendo a mais de 90% na região Amazônica. São encontrados
relatos de caso com as mais variadas complicações como insuficiência respiratória aguda, disfunção hepática, malária cerebral e injúria
renal aguda (IRA). Um dos critérios para a definição de IRA é o AKIN (Acute Kidney Injury Network) o qual considera um aumento de
pelo menos 0,3 mg/dL ou aumento de 50% na creatinina sérica ou ainda débito urinário menor que 0,5 mL/kg/hora por mais de 6 para
definição da afecção. Apesar de a maioria dos estudos a respeito da IRA estarem relacionados ao Plasmodium falciparum, é possível
encontrar alguns relatos e pequenas séries de casos descrevendo IRA em malária vivax. Tendo em vista a escassez de dados na
literatura, este estudo propôs descrever o perfil clínico e epidemiológico das complicações renais em pacientes hospitalizados com
malária vivax por meio de análise retrospectiva de prontuários eletrônicos de pacientes hospitalizados por malária vivax, de Janeiro de
2009 a Dezembro de 2017, em uma instituição de saúde terciária que tiveram como desfecho primário o desenvolvimento de
insuficiência renal aguda. Os critérios de inclusão foram: i) monoinfecção por P. vivax; e ii) tempo de internação > 24 horas. Foram
excluídos os pacientes portadores de deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase. Foram registrados 28.065 casos de malária vivax
dos quais 581 foram hospitalizados e preenchiam critérios para este estudo. Trinta e dois (5,5%) desenvolveram IRA. Houve predomínio
do sexo masculino (63,6%), a média de idade foi de 45,8 anos ±17,8 [13-79] e o tempo médio de hospitalização foi de 7 dias. A
creatinina sérica média foi de 4,5 mg/dl, dez (32,2%) foram classificados como estágio 3 segundo os critérios de AKIN. No total, 8
pacientes precisaram de diálise. Trinta pacientes evoluíram para alta hospitalar e 2 vieram a óbito. A partir de tais dados é possível notar
a importância de estudos para o estabelecimento da patogênese da IRA relacionada à malária vivax para a identificação dos pacientes
em risco além do diagnóstico e tratamento precoce dos acometidos, para prevenção de desfechos desfavoráveis e diminuição de custo
advindos da hospitalização.
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Resumo
A malária gestacional é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em regiões tropicais em decorrência da
anemia materna, retardo no desenvolvimento fetal, nascimentos prematuros e baixo peso ao nascer. A utilização do linkage
de sistemas de informação sobre a gravidez e a malária pode ser uma importante ferramenta para a avaliação da malária
gestacional, sendo essencial para dimensionar o problema de forma ampla e útil para as tomadas de decisões e planejamento
sobre a saúde materno-infantil. Esse trabalho tem o objetivo de avaliar a associação entre malária gestacional e desfechos
adversos para a mãe e para o recém-nascido em uma região da amazônica brasileira. Trata-se de um estudo observacional
de base populacional desenvolvido em Cruzeiro do Sul (Acre, Brasil). A população de estudo foi composta por todos os
nascidos vivos no período de 2006 a 2014. As informações epidemiológicas e clínicas da mãe, do recém-nascido e do parto
foram extraídas do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) e as informações dos episódios de malária e espécie
do parasita obtidos do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Malária (SIVEP-Malária). Foi realizado o record linkage
determinístico para avaliação do impacto da malária na gestação. A incidência de malária na população de estudo foi de 8,9%
(1283 gestantes infectadas), sendo 63,9% causada apenas por Plasmodium (P.) vivax. A redução do peso ao nascer de
bebês a termo (pequeno para idade gestacional (PIG) e baixo peso ao nascer) foi encontrada associada à infecção por P.
vivax durante a gestação (PIG - Odds Ratio [OR] 1,24; Intervalo de Confiança [IC] 95% 1,02-1,52; p = 0,035; baixo peso ao
nascer de bebês a termo - OR 1,39; IC 95% 1,03-1,88; p = 0,033). Além disso, constatamos que a infecção por P. falciparum
durante a gestação estava associada a partos prematuros de forma geral (OR 1,54; IC95% 1,09-2,18; p = 0,016), sendo
relacionado principalmente com a prematuridade tardia (OR 1,59; IC95% 1,11-2,27; p = 0,011). Apesar da redução dos casos
de malária no período avaliado e independente da espécie do parasita, mostramos evidências dos efeitos deletérios da
malária gestacional em uma área considerada de baixa transmissão, alertando sobre um importante impacto da infecção por
P. vivax na redução do peso ao nascer.
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Resumo

A malária é uma das mais importantes doenças transmitidas por vectores e que acomete grande parte
da população mundial. O P. vivax é a espécie predominante nas Américas, representando 64% dos
casos. A área endêmica da malária no Brasil compreende a Região Amazônica, responsável por 99%
dos casos autóctones. Os polimorfismos nos genes de citocinas têm sido explorados em estudos de
variação genética humana e tentam explicar a influencia dessa variação na susceptibilidade as
doenças infecciosas. O objetivo da pesquisa foi investigar se os polimorfismos TNFA-308 A>G,
IFNG+874 T>A, IL6-174 C>G e do haplótipo -1082/-592/-819 no gene IL10, associados à produção de
citocinas podem influenciar na fisiopatogenia da malária vivax. O estudo investigou 129 indivíduos da
cidade de Itaituba, estado do Pará, sendo 79 indivíduos não maláricos e 50 pacientes positivos para P.
vivax. Os níveis plasmáticos das citocinas foram dosas por citometria de fluxo e a genotipagem dos
polimorfismos foi feita por PCR-SSP. A análise estatística foi realizada utilizando o programa Graphpad prim, aplicando do teste U de Mann-Whitney. Observamos diferenças significativas no nível sérico
de citocinas entre o grupo com genótipo GCC/GCC (440,08 ± 1.574,38 pg/mL) e o grupo dos demais
genótipos (17,33 ± 56,92pg/mL), p = 0,0162. Não observamos diferenças significativas entre os níveis
séricos nos demais polimorfismos. O estudo dos polimorfismos em genes de citocinas e os fatores de
risco associados à malária em área endêmicas é, particularmente, desafiadores devido aos vários
fatores que influenciam, como a miscigenação populacional que dificulta a padronização da frequência
desses SNPs e que podem afetar a resposta imune na malária vivax. Os mecanismos que envolvem a
ação da IL-10 na patogênese da malária são bastante controversos e dependem de fatores
associados ao hospedeiro e ao parasita.
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Resumo

A malária é uma das doenças infecciosas de maior incidência e que mais leva a óbito no mundo. Os
fármacos disponíveis são capazes de combater o parasita no ciclo intraeritrocítico, no entanto há
cepas resistentes ao tratamento com quinolinas e artemisininas. Além disso, a maioria dos fármacos
não eliminam as formas sexuadas do parasita, responsáveis pela transmissão, nem os hipnozoítos,
fase hepática latente causadora das recidivas da doença. Em virtude disso, é necessário identificar
novos fármacos antimaláricos. Neste trabalho, a eficácia como antimalárico foi estudada em detalhes
para o derivado da mefloquina WV-41, previamente caracterizado como um composto sintético com
atividade antiparasitária in vitro potente e seletiva ao P. falciparum. Eficácia foi estudada em
camundongos Swiss Webster infectados com a cepa NK65 do P. berghei usando dois modelos de
intervenção terapêutica: supressão parasitemia (teste de Peters) e o de cura (teste de Thompson).
Toxicidade aguda foi estimada em camundongos não-infectados usando dose equivalente ao quatro
dias de tratamento do teste Peters. Tratamentos com a mefloquina ou do seu derivado WV-41 foram
realizados por via intraperitoneal e a parasitemia e sobrevivência foram monitoradas, além da
determinação da dose efetiva para reduzir 50 % da carga parasitária (DE50). O derivado WV-41 foi
capaz de suprimir a parasitemia de maneira dependente da dose no teste de Peters, apresentando
valor de DE50 = 5.7 µmol/kg, enquanto que a mefloquina apresentou DE50 = 7.3 µmol/kg. Na dose de
22 µmol/kg (DE99), o derivado WV-41 conferiu 100 % de sobrevivência dos animais, enquanto que a
mefloquina nesta mesma dose, somente 60 % dos animais sobreviveram. No teste de Thompson, a
mefloquina e o derivado WV-41 resultaram em taxa de cura de 16 e 33 % dos animais,
respectivamente. Por último, os experimentos para estimar a toxicidade aguda revelaram que a
administração de 88 µmol/kg do derivado WV-41 nao foi letal nem alterou o comportamento dos
camundongos observados por 24 h após tratamento. Concluímos que o derivado WV-41 possui
eficácia superior a mefloquina em suprimir e curar camundongos infectados com o P. berghei e que
isso foi alcançado de maneira seletiva, sem induzir efeitos tóxicos aparentes aos camundongos. A
demonstração que WV-41 possui eficácia in vivo representa uma etapa importante na consolidação
deste candidato no desenvolvimento de um novo antimalárico.
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Resumo

No Brasil são conhecidas 54 espécies de Anopheles, sendo nove delas consideradas vetores da
malária, e Anopheles darlingi o principal representante na região norte do país. Nos últimos anos o
país registrou uma redução na incidência da malária, no entanto, em 2017 houve um aumento de

35% do número de casos em relação ao ano anterior. Considerando a situação de franco declínio
da malária, fazem-se necessários estudos que avaliam a presença de anofelinos, combinados a
ampliação dos esforços em vigilância entomológica. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
densidade anofélica onde houve registros recentes de casos confirmados de malária em áreas
urbanas e periurbanas da sede do município de Porto Velho, Rondônia. Nesse estudo, foram
escolhidas quatro localidades, bairro Nova Esperança, Bairro Novo (área urbana), Estrada do
Belmont e Colônia Viçosa (área periurbana). Em cada ponto estão sendo empregadas diferentes
técnicas amostrais para captura dos mosquitos: Atração Humana Protegida (AHP), Rede de
Interceptação (RI) e Tenda GazeTrap (GT). As coletas estão sendo realizadas no período das 18
horas às 00 horas em três dias consecutivos para cada ponto. Até o momento foram realizados dois
eventos amostrais, nos quais obteve-se um total de 2.594 mosquitos, sendo o gênero Anopheles o
mais abundante com 54,7% dos exemplares. A espécie An. darlingi representou cerca de 85% do
total de indivíduos, principalmente pela técnica AHP. Capturou-se em menor proporção as espécies
An. mattogrossensis, An. triannulatus, An. konderi, An. nuneztovari, An. benarrochi, An. strodei, An.
deaneorum, An. minor, An. peryassui e An. albitarsis. A maioria dos anofelinos foram obtidos em
área periurbana. Os resultados preliminares ressaltam a necessidade de aprimorar técnicas para
captura de anofelinos visando compreender a diversidade desses vetores bem como conhecer seus
picos de atividade hematofágica nas localidades estudadas.
Apoio: FAPERO/CAPES (Programa de Apoio à Pesquisa Pró Rondônia, Chamada no. 12/2016,
Processo 01133100038-0000.71/2016), INCT/EpiAmo (Ch. INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs nº
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Resumo
O diagnóstico e tratamento precoces da malária são as principais ferramentas de combate à doença, e o surgimento de
resistência a antimaláricos convencionais dificulta o progresso para sua erradicação. A malária causada por Plasmodium
falciparum, parasito causador do maior número de casos e mortes, é tratada pelas terapias de combinação com derivados de
artemisinina (ACTs). Preocupantemente, já foram registrados casos de resistência a todas as ACTs em uso, o que torna mais
urgente a busca de novos tratamentos efetivos contra a doença. Assim sendo, o objetivo desse projeto foi a avaliação in vitro
e in vivo de derivados 4-quinolinonas como candidatos para desenvolvimento de novos antimaláricos.
Até o momento, foram avaliadas 22 4-quinolinonas em ensaios fenotípicos de inibição de crescimento do parasito contra
cepas sensível (3D7) e resistente (K1) de P. falciparum e ensaios de citotoxicidade contra células humanas HepG2. Os
compostos tiveram IC50 entre 260 nM e 8 µM, e foram bem tolerados em testes de citotoxicidade e hemólise, indicando
seletividade na inibição do parasito. Foram identificados 4 candidatos promissores com IC50 submicromolar. Os dois
compostos mais promissores, LSPN 178 e LSPN 182, tiveram valores de IC50 de 470 e 360 nM, respectivamente, e
passaram por testes de combinação com antimaláricos convencionais (cicloguanil, artesunato e proguanil), contra o parasito
in vitro. Interessantemente, ambos apresentaram perfil de combinação sinérgico com o composto proguanil, o que indica
potencial para uso em terapia de combinação, e apresentaram perfis de combinação aditivos com artesunato e cicloguanil. Foi
estudado o modo de ação desta série com base na avaliação temporal da atividade inibitória, na qual eles tiveram modo de
ação lenta, derivado de mecanismo de ação diferente dos derivados de artemisinina. Essa é uma característica promissora
para uso em ACTs.
Demonstramos nesse trabalho que a série de derivados 4-quinolinonas estudada possui compostos com alta atividade
antiplasmodial contra as cepas sensível e resistente de P. falciparum, boa tolerabilidade em células humanas HepG2, modo
de ação lento e possuem sinergismo com o composto proguanil. Consequentemente, essa série de compostos apresenta
perfil promissor como ponto inicial para o desenvolvimento de um novo antimalárico.
Projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
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Resumo
Introdução: Apesar do esforço das autoridades sanitárias, a malária continua sendo uma das causas mais importantes de
morbidade no Estado do Amazonas, exercendo um importante impacto econômico e social nas áreas endêmicas. Entre os
anos de 2007 e 2010 e posteriormente entre 2011 e 2015, esse estado implementou e executou dois planos para o controle
da endemia focalizando em 16 municípios que possuíam a maior carga da doença em 2007. O objetivo deste estudo foi
avaliar os determinantes do sucesso/insucesso das ações desenvolvidas durante a implementação dos dois planos nos
municípios priorizados pelo estado analisando as estratégias de intervenção nos diferentes cenários epidemiológicos locais.
Métodos: Esta pesquisa foi realizada no estado Amazonas por meio de um estudo descritivo ecológico usando como fontes
dados do SIVEP, do IBGE, INCRA e PNUD para criar variáveis malariométricas, socioeconômicas e ambientais; foi feita
também uma triangulação de métodos com os relatórios de campo estadual e municipais. Resultados: Ao comparar os
resultados finais em 2015 com 2007, observa-se que sete municípios pioraram a situação epidemiológica, cinco reduziram os
casos de malária e quatro atingiram a meta prevista nos planos, sendo que municípios com menor número de habitantes
(p=0,0140), maior distância até Manaus (p=0,0115), menor índice de desenvolvimento humano (IDH) (p=0,0115), menor
proporção de pessoas alfabetizadas (p=0,0012) e menor percentual de coleta de lixo nos domicílios (p=0,0052) foram
determinantes para o insucesso; municípios que foram descentralizados há mais tempo conseguiram reduzir os casos de
malária durante a execução dos dois planos (p=0,0082). Variáveis de estrutura e processo não mostraram diferenças entre os
municípios. Discussão e conclusões: Vale ressaltar a importância de se manter a mobilização política dos gestores, focado
na priorização das ações de controle da malária, assumindo suas competências no combate a essa endemia. O desafio
continua a estar na organização e integração dos serviços de saúde, porém, a descentralização administrativa é um processo
longo que precisa de tempo para sua consolidação para alcançar o sucesso necessário para a eliminação da doença.
Fomento: FAPEAM
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Resumo

A malária é uma doença infecciosa febril aguda cuja maioria dos casos, no Brasil, concentra-se na
região da Amazônia Legal. Na região extra-amazônica, apesar da baixa incidência, torna-se um
problema de saúde de maior relevância pela gravidade e letalidade mais elevada. Isto ocorre
principalmente por uma maior demora na suspeita, investigação e no tratamento oportuno dessa
enfermidade. Este estudo teve como objetivo, descrever o processo de descentralização do
diagnóstico laboratorial da malária, no período abaixo referido, em Pernambuco, com base na
apresentação das diferenças observadas entre o contexto inicial de execução dessa rotina (2014) e o
momento recente (2017), apresentando também as ações que subsidiaram a manutenção e
fortalecimento desta rede e o contexto atual de funcionamento dessa ação. Em 2014 o diagnóstico
laboratorial da malária, seja por gota espessa (GE), seja pelo teste rápido (TDR – teste de rápido, por
método imunocromatográfico) era executado apenas em duas unidades laboratoriais de referência

regional (IV e VII Geres) e no LABEND/LACEN, que respondia pela demanda restante de todo o
estado. Até o fim do ano de 2017, a GE ocorria na IV, VII, IX GERES, além do LABEND/LACEN e o
TDR passou a ser executado em sete laboratórios de referência regional (IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI),
além do distrito de Fernando de Noronha (DEFN), HUOC/PE (Portaria Conjunta SES/SECTI/PE Nº
001/2016) e do próprio LABEND/LACEN. Essa ampliação se deu devido a execução de três
capacitações para diagnóstico pelo TDR e GE, aos técnicos das referidas Regiões de Saúde, nas
quais formaram-se 20 técnicos aptos para a realização do TDR e 10 técnicos para diagnóstico pela
GE. Entre 2016 a 2017, foram realizados 103 testes imunocromatográficos. Em complemento, a
rotina do controle de qualidade das laminas de GE, passou a ser, também executado, de duas
unidade laboratoriais em 2014 (LABEND e VII Geres) para uma abrangência de todas regiões do
estado. Diante do exposto, consideramos efetivos os resultados da descentralização do diagnóstico
da malária no Estado, observando que, a ampliação e descentralização dessa rede impactarão na
redução do tempo ao acesso a esse teste, favorecendo a antecipação da detecção e do tratamento
dos casos positivos, reduzindo assim sua gravidade, contribuindo assim, para a diminuição da morbiletalidade da malária em Pernambuco.
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Resumo
A malária é uma doença parasitária responsável por altas taxas de mortalidade e morbidade. O tratamento sugerido pela
Organização Mundial de saúde para a malária falciparum é a combinação de derivados de Artemisinina com alguma outra
classe de antimalárico, como exemplo a mefloquina ou a lumefantrina (ACT). Porém, registros de resistência aos
antimaláricos, incluindo os derivados da Artemisinina, já foram relatados ao redor do mundo, sendo necessário o
desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento da doença. Visando o desenvolvimento de um novo candidato
pré-clínico para o tratamento da malária humana, uma nova série de compostos, denominados de Marinoquinolinas, com
atividade bastante promissora (Aguiar et al.2018) foi desenvolvida. Sendo assim, alguns compostos desta classe foram
hibridizados com os antimaláricos artemisinina e artesunato, originando os híbridos HB002, HB003, HB004 e HB005,
avaliados no presente estudo. Os 4 híbridos foram avaliados in vitro contra a cepa 3d7, sensível, de Plasmodium falciparum,
apresentando um aumento na potência de até 6 vezes quando comparado aos antimaláricos sozinhos. Além disso, os
híbridos foram altamente tolerados pelas células de hepatoma humano (HepG2) e em testes de hemólise in vitro. Por fim,
avaliou-se a capacidade dos híbridos em eliminar os estágios dormentes de formas assexuadas de P. falciparum, a partir do
ensaio de ring survival assay (RSA). Os híbridos HB002 e HB004 foram mais ativos do que o antimalárico artemisinina,
eliminando as formas dormentes de P. falciparum. Sendo assim, a partir dos estudos realizados, foi possível identificar novos
compostos híbridos mais ativos do que os antimaláricos artemisinina e artesunato, mais seletivos e com capacidade de
eliminar as formas assexuadas dormentes.
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Resumo

A malária é uma das doenças parasitárias mais importantes, representando um grande problema de
saúde pública no mundo. Apesar dos vários antimaláricos disponíveis, o surgimento e disseminação
de parasitos resistentes aos medicamentos continuam como um dos principais desafios para o
tratamento da malária humana. Neste trabalho, uma nova classe de derivados de marinoquinolina,
isoladas de bactérias marinhas e conténdo em sua estrutura um núcleo piroloquinolina, foi avaliada
contra diferentes estágios do ciclo de vida do Plasmodium. As cepa 3d7 (sensível) e
K1(multirresistente) de P. falciparum foram utilizadas para realização dos ensaios in vitro, pelo método
de SYBR Green I, para a determinação da atividade destes compostos contra as formas
intraeritrocíticas. Após a determinação do valor de IC50 de 65 marinoquinolinas, foi possível identificar
um composto (MQ50) bastante potente in vitro contra as cepas sensível e resistente (IC503d7 = 39
nM;IC50K1 = 41 nM). O composto MQ50 foi avaliado quanto a sua citotoxicidade em células de
hepatoma humano (HepG2) pelo método de MTT. Os resultados mostraram que o MQ50 foi altamente
seletivo, apresentando indíce de seletividade >6410. Em seguida, este composto foi testado in vivo
utilizando o modelo de P. berghei (cepa NK65), demonstrando eficácia oral à 50 mg / Kg, reduzindo
56% da parasitemia no 5º dia pós infecção. O próximo passo deste estudo foi avaliar a atividade deste
composto contra as formas hepáticas. Para isso, utilizou-se células HepG2 infectadas com
esporozoítos de P.berghei (expressando o gene da luciferase). O composto MQ50 foi ativo na faixa
nanomolar, apresentanto IC50 = 76 nM. Sendo assim , foi possível identificar um candidato com
atividade comparável contra as formas intraeritrocíticas e exoeritrocíticas do parasito. Estudos para a
determinação do mecanismo de ação desta nova classe de moléculas estão sendo conduzidos.
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Resumo

A malária é uma doença que aflige milhões de pessoas em mais de 90 países do mundo e uma das
principais medidas para seu controle baseia-se no rápido diagnóstico e tratamento. Entretanto, mesmo
para os fármacos mais eficazes, é inevitável que cepas resistentes apareçam e se espalhem.
Atualmente, terapias combinadas com artemisinina e seus derivados (ACTs) são recomendadas pela
OMS, mas a existência de cepas com susceptibilidade diminuída as ACTs já é uma realidade em
países do sudeste asiático. Sendo assim, a descoberta de novos compostos com potencial
antimalárico deve ser um processo constante e constitui o principal escopo deste trabalho. Para
alcançar este objetivo, inicialmente nós construímos modelos preditivos de QSAR (Quantitative
Structure-Activity Relationships) baseado na atividade biológica de um conjunto de compostos
avaliados em ensaios in vitro contra P. falciparum. Estes modelos foram então utilizados para a
triagem virtual de milhares de compostos da base de dados comercial Chembridge, e possibilitou a
identificação de uma naftoquinona (LDT-37) com alta atividade in vitro contra cepas sensível (3D7) e
resistente (W2) de P. falciparum (EC50 = 5,9 e 4,1, respectivamente) e moderada citotoxicidade (CC50
= 14.4), apresentando assim um elevado índice de seletividade (>2000). Além disso, nossos
resultados preliminares também indicam que este composto possa ter ação contra outros estágios do
parasito. Em um único ensaio realizado contra estágio hepático de P. berghei cultivado em células
HepG2, constatou-se que o composto na concentração de 10 µM diminuiu significativamente o
número de células infectadas bem como o tamanho dos trofozoítos hepáticos. Em relação aos
estágios sexuados do parasito, o LDT-37 apresentou moderada inibição na formação in vitro de
oocinetos de P. berguei (EC50 = 1,1 µM) e também foi observado que ele induziu deformações
morfológicas em gametócitos de P. falciparum a 10 µM. Assim, utilizando estratégias

quimiocomputacionais, identificamos um composto promissor com atividade antiplasmodial. No
momento novos ensaios estão sendo realizados para melhor avaliar sua ação contra o parasito bem
como determinar seu potencial modo de ação.
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Resumo
Devido as dificuldades ao acesso aos medicamentos e pouquíssimas alternativas terapêuticas, milhares de indivíduos vão a óbito todos
os anos decorrente de doenças parasitárias. Neste sentido, os produtos naturais são fontes promissoras de biomoléculas, onde a
maioria dos medicamentos são obtidos a partir destas fontes, mostrando que estas substâncias são uma boa alternativa para obtenção
de novos fármacos. Dentre os produtos naturais, às plantas medicinais tem grande representatividade, seja no uso tradicional, quanto na
produção de fármacos, devido a ampla diversidade estrutural dos metabólitos secundários. Grande parte dos medicamentos sintéticos
foram obtidos a partir da análise de grupamentos oriundos de plantas medicinais, inclusive a maioria dos medicamentos utilizados no
tratamento da malária são análogos dessa fonte. Sendo assim, esta revisão visa destacar o potencial das plantas medicinais que podem
ser utilizadas na produção de fármacos antimaláricos. Para isso foram utilizados artigos indexados publicados entre 2001 a 2015 através
das bases de dados: Scielo, Google Acadêmico e Pub Med. A pesquisa foi realizada entre fevereiro a junho de 2018. Com base na
literatura, observamos que a maioria dos antimaláricos são administrados por via oral, devido a facilidade desta via em receber
substâncias exógenas em pequenas doses, no qual a crescente automedicação promove uma maior adaptação das cepas do
Plasmodium. falciparum que são resistentes aos fármacos atuais utilizados no tratamento da malária. Sendo assim, uma alternativa
promissora está no uso de plantas do gênero Chinchona, Artemisia e Piper, em que diversos estudos mostram a obtenção de vários
fármacos sintéticos a partir do uso das substâncias químicas obtidas destas plantas, devido seus mecanismos de ação que atuam em
diferentes fases do ciclo biológico do P. falciparum, ovale, vivax e malarie. A quinina extraída da casca de Chinchona sp e a artemisinina
extraída das sementes de Artemisia sp. deram origem a fármacos que atuam nas fases eritrocíticas de P. falciparum, enquanto que a
piperina obtida a partir de plantas do gênero Piper tem um amplo espectro, atuando também como leishmanicida e amebicida. De
acordo com o que foi abordado é possível perceber a importância das plantas medicinais na produção de novos fármacos de origem
natural, semissintética ou sintética, que se mostram como uma alternativa favorável para a síntese de novos fármacos antimaláricos.
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Resumo
O desenvolvimento de uma vacina contra a malária é um dos maiores desafios das ciências biomédicas. O desenvolvimento de vacinas
contra o P. vivax é ainda mais desafiador, porque o parasita não pode ser continuamente cultivado em laboratórios. A falta de culturas
tem sido um obstáculo a retardar os testes pré-clínicos de formulações de vacinas contra P. vivax com base em antígenos conhecidos.
Neste estudo, geramos um modelo para testar formulações disponíveis baseadas no antígeno PvMSP1-19.
Linhagens de P. berghei ANKA e NK65 foram modificadas para expressar PvMSP1-19 ao invés da PbMSP1-19 endógena. Estes
parasitas híbridos foram usados para desafiar camundongos C57BL/6 ou BALB/c previamente imunizados com formulações vacinais
baseadas na PvMSP1-19. Os camudongos foram desafiados duas semanas após a última dose e a parasitemia monitorada diariamente.
A substituição da PbMSP1-19 pela PvMSP1-19 não teve impacto no crescimento assexuado in vivo, mostrando que a PvMSP1-19 pode
complementar a função da PbMSP1-19. Ambas cepas expressaram PvMSP1-19 corretamente, como confirmado por
immunofluorescencia usando anticorpos monoclonais anti-PvMSP1-19 e por western blot. Após imunização e desafio, o titulo de
anticorpos contra PvMSP1-19 elevado e específico não foi suficiente para proteger os animais contra infecção com a cepa quimérica
ANKA. Isso indica que o P. berghei ANKA de alguma forma contorna a resposta anti-MSP1-19, como sugerido em estudos anteriores.
Experimentos usando a cepa quimérica NK65 indicam que a formulação FliC-PvMSP119-PADRE + poly (I: C) foi a formulação vacinal
mais eficiente no modelo BALB/c, mostrando um atraso na mortalidade dos animais imunizados, apesar de não haver controle de
parasitemia.
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Resumo
A malária é uma protozoonose dos eritrócitos, causada nos seres humanos por cinco espécies do gênero Plasmodium. No
Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região Amazônica, área endêmica para a doença. Esse parasita é
transmitido pela picada do mosquito fêmea do gênero Anopheles, mas também pode acontecer via transfusão de sangue. O
primeiro caso de malária transmitida por transfusão foi descrito em 1884 e, ainda hoje, a malária permanece como uma das
doenças parasitárias de maior preocupação e incidência na hemoterapia. Os principais complicadores hemoterápicos são: (i)
a existência de portadores assintomáticos, os quais, apesar da realização de triagem clínica/laboratorial, são considerados
aptos à doação e transmitem malária por via transfusional; e (ii) os doadores autóctones, pois a legislação Brasileira não
obriga testes para detecção de malária, mas excluem por 12 meses aqueles doadores com relato de deslocamento para
áreas de transmissão. O kit NAT HIV/HCV/HBV (Bio-Manguinhos) é um marco no diagnóstico e triagem laboratorial de
doenças infecciosas no Brasil, devido ao aumento da segurança transfusional e, também, pelo desenvolvimento tecnológico
brasileiro. Sendo um dos principais exemplos da política afirmativa do Ministério da Saúde. Em 2018, em resposta a uma
demanda do Ministério da Saúde, Bio-Manguinhos realizou um estudo piloto, no Hemocentro de Manaus (HEMOAM), para
verificar a viabilidade técnica da incorporação do alvo malária no kit NAT HIV/HCV/HBV. O Kit NAT detecta os alvos HIV, HCV
e HBV em plasma, utilizando a técnica de PCR em tempo real. Nosso principal desafio foi a inserção do alvo malária neste
modelo de ensaio, visto que a maior carga parasitária se encontra no sangue total do indivíduo. Um total de 4745 bolsas de
sangue foram triadas com o protótipo do novo teste. Três bolsas foram positivas para malária (0,06%), tanto em single quanto
em pool (pool de 6 amostras), todas as amostras eram de indivíduos do interior amazônico e tinham sido considerados aptos
pela triagem clínica. Diante do resultado, essas amostras foram consideradas inaptas. A inserção do alvo malária no kit NAT
HIV/HCV/HBV, altera o período de inaptidão para doação de sangue para somente 1 mês. Isso representa uma maior
captação de bolsas de sangue garantindo a segurança transfusional. A inserção do alvo Malária é viável e extremamente
importante para o aperfeiçoamento contínuo do kit e garantia da ampliação da segurança transfusional no Brasil.
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Resumo

A malária é o principal problema de saúde para as pessoas que vivem na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. As zonas
fronteiriças entre países contêm o limite político internacional, e se caracterizam frequentemente pelo intenso fluxo populacional na
região, situação que gera ambiente peculiar, com efeitos sobre a incidência de doenças e na disponibilidade dos serviços para o
atendimento à saúde. O objetivo deste estudo foi analisar a influência dos determinantes sócio-demográficos da saúde na manutenção
da malária por Plasmodium vivax entre a fronteira do Brasil e Guiana francesa. Estudo epidemiológico, realizado de 2011 a 2015 no
município de Oiapoque, Estado do Amapá, região Amazônica do Brasil. Foram incluídos 253 indivíduos de ambos os sexos, com idade
entre 10 a 60 anos, sendo usado formulário, constituído por variáveis biológicas, demográficas e sócio econômicas. Os testes
paramétricos e não paramétricos foram utilizados para as associações entre as variáveis com nível de significância aceito de 5%. Houve
predominância 63,64% (161/253) de casos em adultos do sexo masculino. A faixa etária mais acometida foi de 20 a 29 anos com 30%
(76/253). A baixa escolaridade de 1ª a 4ª série incompleta representou a maior proporção 29,6% (75/253) de casos, adicionalmente,
74,3% (188/253) dos indivíduos não chegaram ao 2º grau (ensino médio). No aspecto ambiental, houve forte correlação negativa (r
Pearson -0.7819) entre as precipitações pluviométricas mensais acumuladas nos anos de estudo e a taxa de incidência mensal da
malária por P. vivax (p = 0.0026). Constatou-se considerável mobilidade populacional dos estados do Pará e Maranhão 55.73%
(141/253) e 31,23% (79/253) de casos de malária foram importados da Guiana Frances. A transmissão da malária na fronteira francobrasileira resulta da conjunção de fatores ecológico-ambientais e biológicos da doença, somados aos determinantes sociais de saúde,
que tem expressiva contribuição causal, dada a elevada vulnerabilidade social presente nesta zona fronteiriça, favorecendo assim, a
manutenção desta protozoose.

Palavras-chaves: Determinantes sociais da saúde, Malária, Fronteira, Migração, Plasmodium vivax

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE P. SIMIUM PARA IDENTIFICAÇÃO DE CASOS ZOONÓTICOS
NA MATA ATLÂNTICA

Autores

Denise Anete Madureira de Alvarenga 1, Anielle de Pina-Costa de Pina-Costa 2, Césare
Bianco Junior 3, Ana Júlia Nunes 4, Júlio César 5, Sílvia Bahadian Moreira 6, Alcides
Pissinatti 6, Zelinda Hirano 5, Taís Nóbrega de Sousa 1, Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro 3,
Cristiana Ferreira Alves de Brito Ferreira Alves de Brito 1

Instituição 1 IRR, FIOCRUZ MINAS - Laboratório de Malária, Centro de Pesquisa René Rachou,
Fundação Oswaldo Cruz, MG (Belo Horizonte, MG), 2 FIOCRUZ - Instituto Nacional de
Infectologia, Ambulatório de Doenças Febris Agudas, Fiocruz, RJ (Rio de Janeiro, RJ), 3
FIOCRUZ - Centro de Pesquisa, Diagnóstico e Treinamento em Malária, Fiocruz, RJ (Rio
de Janeiro, RJ), 4 PERINE - PERINE Bussines Park, Joinville, SC (Joinville. SC), 5 FURB Universidade Regional de Blumenau (Blumenau, SC), 6 CPRJ - Centro de Primatologia do
Rio de Janeiro (Guapimirim, RJ)
Resumo

No contexto de eliminação da malária no Brasil, surtos zoonóticos da doença descritos na Mata
Atlântica tornam-se ainda de maior relevância. Nesse cenário, já foi bem caracterizada a transmissão
de Plasmodium simium em Primatas não-humanos (PNHs) e humanos na região. Dada a grande
similaridade morfológica, genética e imunológica entre Plasmodium vivax e P. simium, esse último tem
sido sistematicamente diagnosticado erroneamente, subestimando o real número de casos. Torna-se
então de extrema importância o desenvolvimento de um diagnóstico capaz de identificar a infecção
por P. siumium de forma acurada. Plasmodium simium difere de P. vivax por apenas dois
polimorfismos de base única (SNPs) no genoma mitocondrial. Com base nesses SNPs, foram
desenvolvidos dois protocolos de diagnóstico diferencial para identificação de P. simium: uma Nested
PCR-RFLP, e o outro através de um Ensaio de Discrimianção Alélica por qPCR. Para validação
desses ensaios, mais de cem amostras de sangue de humanos e PNHs de diferentes regiões,
infectadas com diferentes espécies de Plasmodium foram utilizadas. Todas as amostras de PNHs e a
maioria dos humanos infectados no bioma da Mata Atlântica foram positivas para P. simium. Todos os
resultados foram confirmados por sequenciamento de DNA. Estas ferramentas podem ser usadas
para o diagnóstico da malária zoonótica na Mata Atlântica, auxiliando o serviço de Vigilância no
delineamento de estratégias que possam ser tomadas no controle da doença nessas regiões.
Palavras-chaves: Diagnóstico, Malária, Plasmodium, Primata não-humano, Zoonose
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Resumo
Com 193.898 casos de malária confirmados laboratorialmente em 2017, o Brasil apresenta hoje uma das menores incidências da
doença em 36 anos, com transmissão virtualmente restrita à Amazônia Legal. A região do Vale do Alto Juruá, na Amazônia Ocidental,
concentra 20% dos casos de malária registrados no Brasil. A natureza focal da malária no país indica que a sua eliminação depende da
priorização de um pequeno número de focos de transmissão. O estudo concentra-se na cidade de Mâncio Lima, Acre, onde
aproximadamente metade dos casos notificados de malária são adquiridos na área urbana. Objetiva-se analisar a distribuição espaçotemporal dos casos de malária vivax urbana, a estrutura populacional de P. vivax e os níveis de diversidade genética e de multiplicidade
de infecções, identificando padrões de circulação de linhagens do parasito na população de hospedeiros. Para tanto, são utilizadas
abordagens de genética populacional de parasitos afim de estudar a transmissão da malária residual. O estudo tem como base o uso de
14 marcadores de DNA microssatélite para genotipagem de 199 amostras de P. vivax colhidas em Mâncio Lima, entre os meses de
junho de 2014 e julho de 2015, afim de testar a hipótese de que a contínua introdução de novas populações de parasitos favorece a
manutenção de focos de malária residual urbana. Até o momento, foi analisada a representatividade das amostras com relação ao
número total de casos urbanos de malária vivax, quanto a sexo, idade e posição espaço-temporal, durante o período de 14 meses.
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Resumo
Dentre as doenças transmitidas por vetores, a malária se destaca como um dos principais problemas de saúde pública no
mundo pela sua ampla difusão e alta incidência. A maioria dos casos de malária em áreas especiais na Região Amazônica,
ocorria em assentamentos. No entanto, nos últimos anos a área urbana vem registrando casos de malária com importância
epidemiológica para muitos municípios. São Gabriel da Cachoeira é um município do estado do Amazonas considerado o
mais indígena do Brasil pela diversidade étnica com 23 etnias. O objetivo deste trabalho foi descrever a ocorrência dos casos
de malária em área urbana no município de São Gabriel da Cachoeira no ano de 2017. No período estudado foram notificados
no município 12.138 casos de malária sendo 93,57% (11.358) por Plasmodium vivax e 6,43% (780) por Plasmodium
falciparum. Nesse mesmo período na área urbana, foram registrados 4.700 casos com predominância por Plasmodium vivax
em 93,77% (4.407), seguido do Plasmodium falciparum com 5,81% (273) e infecção mista com 0,43% (20). Os casos de
malária foram registrados em todas as localidades urbanas com maior registro em 1.486 casos no Bairro Tiago Montalvo e
menor registro em 10 casos no Bairro Fortaleza. É uma hipótese que os principais determinantes da doença na área urbana
do município de São Gabriel da Cachoeira estiveram relacionados aos processos migratórios e à construção de tanques para
prática da atividade de piscicultura como parte de um projeto de incentivo econômico com planejamento sem sucesso. É
necessário o contínuo monitoramento da doença e também garantir subsídios para o planejamento das medidas de combate
e controle da doença visando assim a eliminação dos casos em área urbana, melhorando assim a qualidade de vida da
população.
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Resumo
Introdução: A malária afeta, sobretudo, as populações residentes em zonas de clima tropical e subtropical, onde as condições
socioambientais são favoráveis ao desenvolvimento do parasita e de seu vetor. Vale ressaltar que a Região Amazônica, por se tratar de
uma área tropical, torna-se um foco relevante desta patologia. Objetivo: Descrever epidemiologicamente a distribuição dos casos
notificados de malária, no município de Tucuruí - PA, nos anos de 2010 a 2015, além de interpretar os fatores que proporcionarão os
resultados obtidos. Desenho de Estudo: Trata-se de um estudo observacional, descritivo, transversal, quantitativo e retrospectivo das
notificações de malária no município referido, utilizando os dados do Departamento de Vigilância Epidemiológica de Tucuruí (DEVEP).
Metodologia: Primeiramente, houve o levantamento de dados no DEVEP, para relatar as ocorrências notificadas da doença em Tucuruí,
no período de 2010 a 2015, segundo as variáveis: sexo, faixa-etária, bairro e exames por detecção (passiva e ativa). Em seguida, a
análise de dados foi realizada através da elaboração de gráficos e tabelas. Resultados: Constatou-se que no período de 2010 a 2015
foram notificados 5.521 casos de malária, com prevalência no ano de 2010, entre maio e julho. Observou-se também que as idades
mais acometidas estão entre 20 e 39 anos, sendo predominante o sexo masculino e a contaminação pelo agente etiológico P. Vivax.
Discussão: Com a análise dos dados, de modo geral, é possível identificar que entre os anos de 2010 a 2015 os números de

notificações da malária diminuiram drasticamente, já que em 2010 os altos índices de casos da patologia revelam que o município ainda
estava se adequando as mudanças trazidas com implantação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Vale ressaltar também que muitos
indivíduos são oriundos da zona rural e ilhas da região, os mesmo realizam suas consultas na cidade e fornecem dados de familiares
residentes em bairros da área urbana, promovendo aumento nas notificações da doença. Conclusão: Dessa forma, é possível perceber
que apesar da doença atingir todas as faixas etárias, o grupo de maior risco está entre os homens provedores da renda familiar,
principalmente nos períodos do veraneio, onde há um aumento significativo no número de notificações nos casos de patologia, além da
população ribeirinha, a qual se encontra exposta aos fatores de risco e transmissão da malária.
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Resumo
A malária afeta milhões de pessoas ao redor do mundo, é umas das principais endemias das regiões tropicais, responsável por
inúmeras perdas na Amazônia. Além do elevado número de casos, originados a partir de novas infecções, merece destaque a carga das
recorrências, quando a doença é reativada por recidiva ou falha terapêutica. Tais eventos têm sido reportados como um dos principais
problemas para a eliminação da malária por Plasmodium vivax, espécie parasitária predominante na região e que é caracterizada pela
presença de uma forma evolutiva denominada hipnozoíto. O presente trabalho busca avaliar a distribuição espacial e os fatores
associados à taxa de recorrência de malária entre os municípios do estado do Amazonas. Estudo transversal e descritivo que analisou
os dados da base do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica de malária (SIVEP malária) do Amazonas, do qual constavam
1.332.613 casos notificados de malária por Plasmodium vivax no período. A variável Lâmina de Verificação de Cura (LVC) foi utilizada
como proxy para definir um episódio de recorrência. Regressão de Poisson foi realizada para identificar fatores associados às taxas de
recorrência dos municípios do Estado. Os dados foram analisados pela ferramenta Stata v. 13. A análise espacial foi feita por meio do
software QGIS 3.0.2. A análise da distribuição espacial demonstrou predominância da recorrência nas seguintes regiões: Médio
Amazonas, Manaus e entorno, com destaque para os municípios: Benjamin Constant, Itamarati, Humaitá, Novo Aripuanã, Maués,
Urucará e Urucurituba. A regressão de Poisson, apontou associação entre as taxas de recorrência e as seguintes variáveis: IDSUS
(Coef.= 0,286, p<0,001), GINI (Coef.=0,026, p<0,00) e IDH (Coef.= 0,003, p<0,00), o valor de p (0.456, p<0.05). As associações
descritas revelam que a desigualdade, expressa pelo índice de Gini de renda e IDH, presumem ser um fator que influencia nas taxas de
recorrência de malária. Os resultados desse trabalho apontam que fatores sociodemográficos influenciam nas taxas de recorrência de
malária e devem ser considerados no planejamento de políticas de eliminação da doença na região amazônica.
Distribuição Espacial, Recorrência, Malária, Recidivas, Reinfecção
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Introdução: Plasmodium vivax é a espécie predominante no Brasil, representando 87% dos casos de malária. O país
apresenta dois perfis de transmissão da malária: um na Bacia Amazônica (BA) - área endêmica - onde 99,7% dos casos são
notificados e o outro em regiões não endêmicas como a Mata Atlântica (MA). A dinâmica dos genótipos circulantes em
diferentes áreas geográficas fornece insights sobre estrutura populacional gerando informações sobre padrões de fluxo
gênico. Genes polimórficos que codificam antígenos candidatos para compor uma vacina contra a malária, têm sido úteis para
monitorar mudanças na diversidade genética de parasitos. Não há dados significativos sobre a avaliação simultânea da
diversidade de antígenos de P. vivax em isolados de regiões endêmicas e não endêmicas do Brasil. Objetivo: Investigar
polimorfismos nos genes MSP-1, MSP-7, DBP-II e SERA em regiões endêmicas e não endêmicas brasileiras. Desenho do
estudo: Trata-se de um estudo descritivo. Métodos: 248 isolados, 68 de MA e 180 de BA foram amplificados, após os
amplicons foram purificados e sequenciados. Resultados: Foram encontrados SNPs em todos os genes investigados: DBP-II
(29), SERA 4 (102), MSP7-E (91), MSP7-F (2) e MSP-1 (55). Esses alelos foram distribuídos aleatoriamente entre isolados de
diferentes áreas demográficas. Os genes MSP-1, MSP-7E e SERA4 revelaram, respectivamente, 1, 8 e 15 SNPs presentes
em 100% dos isolados de MA. Esses dados foram semelhantes aos relatados com populações de P.vivax da Ásia.
Discussão: Comparando-se a diversidade de P. vivax entre diferentes regiões brasileiras, a BA foi mais polimórfica do que a
de MA, o que de certa forma era esperado devido à maior intensidade de transmissão, aumentando o cruzamento entre
populações e a recombinação no mosquito. Conclusão: As populações de P. vivax apresentaram ocorrência de substituições
não sinonímias, indicando a seleção positiva em moléculas antigênicas.
Agência de Fomento: CNPq, CAPES, FAPERJ.
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Resumo

A malária é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero Plasmodium, os quais são
transmitidos por hospedeiros invertebrados por picadas de fêmeas de mosquitos anofelinos. Apesar
das opções terapêuticas para o tratamento da doença, a resistência do parasito às drogas utilizadas
clinicamente causa uma necessidade urgente de desenvolver novos compostos com atividade
antiplasmodial. Idealmente, tais compostos devem ser estruturalmente diferentes daqueles já
utilizados no tratamento da malária, tendo assim diferentes mecanismos de ação e,
consequentemente, superando o problema da resistência pelo parasito. Nas últimas décadas, têm
surgido um interesse crescente pela via de biossíntese de ácidos graxos de Plasmodium spp., e em
especial, pela enzima 2-trans-enoil-ACP-redutase. Uma vez que esta enzima não se encontra em
humanos, a mesma representa um alvo molecular para potenciais drogas antimaláricas. Desta forma,
esse estudo avaliou as energias de ligação in silico de análogos triterpênicos na enzima 2-trans-enoilACP-redutase de Plasmodium falciparum. A seleção de compostos triterpênicos foi baseada na
estrutura do ácido arjunólico, que foi testado em outro trabalho recente contra P. falciparum in vitro.
Por meio do banco de dados PUBCHEM, compostos com 90% de similaridade estrutural foram
selecionados para uma triagem in silico, por meio de docking molecular (usando o software Autodock
versão 4) contra a enzima 2-trans-enoil-ACP-redutase. A estrutura da enzima foi obtida por meio do
banco de dados PDB (Protein Data Bank), onde a estrutura apresentando a melhor resolução atômica
foi selecionada (código PDB: 3LT0). A partir do banco de dados PUBCHEM, 3014 análogos foram
obtidos, os quais foram baixados e triados contra o alvo enzimático in silico, sendo avaliadas as
energias de ligação (ΔG) das moléculas. O composto triclosan, com atividade inibitória contra a 2trans-enoil-ACP-redutase já conhecida, foi utilizado como inibidor de referência (ΔG = -10 kcal/mol).
As simulações de docking molecular mostraram que 323 triterpenos obtiveram valores de ligação
significativos (ΔG ≤ -10 kcal/mol), representando potenciais candidatos para posteriores ensaios de
inibição enzimática in vitro contra a enzima mencionada.
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Resumo
A malária cerebral, principal complicação da infecção por Plasmodium falciparum em humanos, está associada a sequelas
neurocognitivas persistentes na doença humana e também em modelos experimentais murinos. Nos últimos anos, déficits cognitivos
associados à malária não complicada (mnc) também foram relatados em indivíduos cronicamente expostos, residentes de áreas
endêmicas, sendo os mesmos não observados em modelos experimentais murinos de mnc. Este estudo teve como objetivo avaliar a
influência da malária não complicada em diferentes paradigmas comportamentais associados à memória e fenótipo semelhantes à
ansiedade em um modelo experimental murino que tem a capacidade de desenvolver malária cerebral. Camundongos foram divididos
em grupos de infectados ou não (grupo controle) por plasmódio, seguido de tratamento com droga antimalárica e avaliação
comportamental 64 dias após a depuração do parasito. Camundongos C57BL/6 foram infectados por 106 hemácias parasitadas por
Plasmodium berghei ANKA, sendo o desenvolvimento de malária cerebral interrompido pelo tratamento com cloroquina 25 mg / Kg por
sete dias via gavagem, a partir do quarto dia de infecção. O grupo controle foi tratado com PBS. O efeito da mnc na locomotividade,
memória de curto e longo prazo e comportamento ansioso foi avaliado 64 dias após a eliminação do parasito em ensaios incluindo
campo aberto, reconhecimento de objetos, labirinto em Y e claro- escuro. Camundongos que foram infectados por Plasmodium berghei
ANKA apresentaram déficits de memória de curto e longo prazo acompanhados por um fenótipo de comportamento ansioso de longa
duração. Déficits cognitivos não foram observados em modelos experimentais murinos caracterizados como modelo de mnc, como
camundongos Balb/c, C57BL/6 e Swiss infectados por Plasmodium berghei ANKA, Plasmodium chabaudi chabaudi e Plamodium Yoelii
17NL, respectivamente. Assim, esse estudo sugere que sequelas neurocognitivas de longo prazo podem ser evidentes após um
episódio de malária sem complicações em um modelo experimental susceptível a desenvolver malária cerebral, isto é, mesmo com a
ausência de comprometimento cerebral.
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Resumo

Introdução: A mobilização social por meio do desenvolvimento de ações de educação em saúde na
região amazônica, vem se tornando uma importante ferramenta no processo de prevenção de
diversas patologias comuns na região. Ações educativas no controle da malária são de suma
importância e devem ser buscadas e valorizadas permanentemente, de forma que a população
participe mais ativamente do controle da doença. Objetivo: Avaliar o efeito de uma ação de educação
em saúde após cinco anos da implantação de uma estratégia integrada para o controle da malária em
uma área de alto risco epidemiológico. Metodologia: Trata-se de um estudo de intervenção tipo
ensaios de campo de nível agregado no município de Barcelos, AM. A área objeto da intervenção
foram quatro localidades do rio Padauiri. Duas localidades (Bacabal-rio Aracá e o bairro de São
Sebastião, na cidade) foram utilizadas como controle. Prévio ao início da intervenção foi realizado um
estudo de linha de base no ano de 2008 e no ano seguinte (2009) foram realizadas ações de
educação em saúde com os moradores do rio Padauiri. O presente estudo apresenta os resultados da
avaliação realizada em 2014, feita através de um questionário semiestruturado. Resultados:
Participaram do estudo 208 pessoas, 101 (48,6%) do grupo de intervenção e 107 (51,4%) do grupo
controle. 96% dos indivíduos do grupo de intervenção já tinham ouvido falar no anofelino vetor contra
77,6% do grupo controle; 77% dos indivíduos do grupo de intervenção e 36,1% do controle disseram

que o anofelino poderia causar malária. 70,3% (71/101) dos indivíduos do grupo de intervenção e
64,5% (69/107) do controle conheciam claramente como a doença é adquirida, diferindo do
encontrado no estudo de linha de base, no qual apenas 18,3% do grupo de intervenção e 12,3% do
controle souberam bem como é a transmissão da doença. 59,4% dos indivíduos do grupo de
intervenção e 59,8% (64/107) do controle conheciam as formas de prevenção da doença; 14,9% do
grupo de intervenção e 13,1% do controle tinham conhecimento incorreto. Conclusão: Houve
incremento no conhecimento sobre a doença, os mecanismos de transmissão e de prevenção.
Concluímos que estratégias de educação devem ser permanentes nessas áreas de alto risco
epidemiológico, de difícil acesso geográfico e que é preciso a busca de novas estratégias para que os
conhecimentos adquiridos se convertam em modificação de atitudes e comportamentos.
Palavras-chaves: controle, educação em saúde, malária, mobilização social
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Resumo

A malária é uma doença parasitária causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida ao
homem durante a realização da alimentação sanguínea de fêmeas infectadas de mosquitos do gênero
Anopheles, dos quais na América do Sul Anopheles darlingi é o principal vetor. Não há vacina para a
malária, sendo atualmente a estratégia utilizada para o controle da doença a ação integrada de
tratamento antimalárico e controle de vetores. Entretanto, a emergência de parasitos aos
antimaláricos despertam o interesse no desenvolvimento de novas moléculas com atividade
antiplasmodial. Nesse contexto, os compostos naturais como os triterpenos pentacíclicos, ácido
ursólico (AU) e o ácido betulínico (AB), se destacam pela atividade medicinal contra uma gama de
microorganismos. O objetivo do presente trabalho é avaliar o efeito antimalárico dos derivados
imidazólicos do AU e do AB em cepas de Plasmodium falciparum. A oxidação de C-3 e a adição do
anel imidazólico em C-28 se mostraram eficientes para incrementar a bioatividade dos compostos,
com IC50 de AB OXI IMID e AU OXI IMID = 4,15 e 8,97 µM para NF54 e 2,55 e 7,58 µM para
106/cand. Estas moléculas também apresentaram alto índice de seletividade (IS > 25) quando
comparados os MDL50 para células HUH7 e os IC50 para as duas cepas de P. falciparum. Na
avaliação de efeito dos compostos em estágios específicos do ciclo de vida do parasito, AB OXI IMID
foi capaz de inibir principalmente a maturação de trofozoítos jovens (anel) para o estádio de
esquizonte, enquanto AU OXI IMID foi capaz de inibir a evolução da parasitemia apenas quando o
tratamento foi iniciado em anel. Na análise in silico AB e AB OXI IMID apresentaram força de ligação
superior (ΔG = -11,64 e -10,50 kcal/mol, respectivamente) ao do controle etoposídeo (ΔG = -9,28
kcal/mol). Este estudo demonstrou a importância das modificações em C-3 e C-28 para o incremento
da bioatividade de triterpenos pentacíclicos contra P. falciparum.
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Resumo

Introdução: A malária é uma doença endêmica no Brasil, sendo a principal região em termos
epidemiológicos a Amazônia. No passado haviam outras duas regiões endêmicas no país, o Vale do
São Francisco e a Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Apesar da erradicação da
malária na Baixada Fluminense em fins da década de 60, ainda há registro de diversas espécies de
anofelinos vetores da malária na região e com isso a preocupação com a reintrodução da doença. O
objetivo desse estudo é entender a epidemiologia da malária importada no estado do Rio de Janeiro
como estratégia de vigilância epidemiológica. Desenho do estudo: Epidemiológico descritivo.
Métodos: Estudo retrospectivo com base em dados secundários disponíveis no Banco de Dados de
Notificação de Malária do estado do Rio de Janeirono período de 2007 à 2015. Resultados: Foram
registrados 736 casos de malária importada no estado do Rio de Janeiro no período de 2007 a 2015.
O perfil dos pacientes com malária importada foi predominantemente de homens (76,5%), sendo as
mulheres aproximadamente 1/4 dos casos (23,2%). A média de idade dos pacientes foi de 36,7 anos,
com desvio padrão de 13,6 anos. A principal atividade exercida pelos pacientes foi “viajante” com 266
casos - 36,1% do total. A espécie infectante mais encontrada foi o Plasmodium falciparum (361 testes
- 49% dos casos). A segunda espécie mais predominante foi o P. vivax (279 testes - 37,9% do total).
Do total de 695 casos de malária importada com o campo preenchido para essa análise, 384 (55,3%)
são provenientes de fora do país, enquanto 352 (44,7%) são oriundos do Brasil. Discussão:
Analisando temporalmente o número de casos de malária importada verificamos que de 2007 à 2012
há uma tendência de crescimento no número de casos. Em 2013 ocorre uma pequena queda e a
partir de 2014 há uma forte tendência a queda. Enquanto a faixa etária e o sexo dos pacientes
observamos que o grupo mais acometido é de homens de 31-40 anos. Com relação as atividades
exercidas por esses pacientes, é importante destacar a baixa qualidade dessa informação, onde em
mais de 45% dos casos não há dados disponíveis. A proporção do tipo parasitário encontrado nos
testes diagnósticos dos pacientes nos aponta que a importação de malária para o estado do Rio de
Janeiro sofre forte influência dos fluxos internacionais. Conclusão: Os frequentes casos de malária
importada circulando pelo território em áreas com receptividade apresentam um risco para a
reintrodução da doença.
Palavras-chaves: Malária, Malaria Extra-amazonica, Malária Importada
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Autores

Jose Diego de Brito Sousa 1,2, Thalie Cavalcante Santos 2, Sara Avalos 2,4, Fernando
Fonseca de Almeida e Val 1, Jacqueline de Almeida Gonçalves Sachett 1,2, Marly Marques
de Mello 1,2, Marcus Vinicius G. de Lacerda 1,3, Wuelton Marcelo Monteiro 1,2

Instituição 1 FMT-HVD - Fundação de Medicina Tropical Dr Heitor Vieira Dourado (Av. Pedro Teixeira,
25, Dom Pedro I, Manaus-AM), 2 UEA - Universidade do Estado do Amazonas (Av.
Carvalho Leal, 1777 - Cachoeirinha, Manaus - AM), 3 Fiocruz ILMD - Fiocruz - Instituto de
Pesquisas Leônidas e Maria Deane (Rua Terezina, 476 - Adrianópolis, Manaus - AM), 4
UNAH - Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Blvd. Suyapa Ciudad Universitaria,
Tegucigalpa, Honduras)
Resumo
A deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase (G6PDd) tem sido um entrave para a eliminação da malária vivax devido à
anemia hemolítica aguda desencadeada pela primaquina, única droga capaz de eliminar formas latentes de Plasmodium
vivax. Torna-se de suma importância a descrição clínica e laboratorial desta condição para manejo clínico de casos e
embasamento para esquemas alternativos de primaquina para efetivamente curar a doença. Para tanto, este trabalho buscou
descrever o espectro clinico da hemólise induzida por primaquina em pacientes G6PDd com malária por P. vivax. Trata-se de
um estudo retrospectivo de prontuários eletrônicos realizado na plataforma iDoctor®, com o objetivo de identificar todos os
casos de malária por P. vivax que necessitaram de internação em uma unidade de saúde terciária de Manaus-AM entre 2009
e 2017. Os critérios de inclusão foram: i) monoinfecção por P. vivax; ii) deficiência de G6PD confirmada por teste qualitativo; e
iii) tempo de internação > 24 horas. Todos os dados laboratoriais e clínicos foram obtidos por meio de questionário
estruturado. O grau de anemia foi classificado seguindo as diretrizes da OMS. O desenvolvimento e gravidade de injúria renal
aguda (IRA) foi classificada de acordo com os critérios da Acute Kidney Injury Network (AKIN), baseando-se na diferença de
níveis de creatinina sérica durante a hospitalização. Um total de 28.065 casos de malária vivax foram registrados no período,
sendo 672 casos hospitalizados. Destes, 83 foram devido à anemia hemolítica aguda causada por primaquina em

pacientes G6PDd. A maioria dos pacientes eram homens (81.0%), com idade entre 16-30 anos (44.5%). Resultados
laboratoriais caracterizaram anemia grave (61,4%), seguida por anemia moderada (27,7%) e leve (6,1%). Além disso, 24
pacientes (28,9%) desenvolveram IRA como estágio I (n = 11), estágio II (n = 3) e estágio III (n = 10), dos quais 6
necessitaram diálise. Do total, 4 pacientes foram admitidos na UTI, onde um paciente veio a óbito. Por fim, os dados mostram
que a administração de primaquina em G6PDd é uma importante causa de hospitalizações com riscos potencialmente fatais.
Torna-se evidente a importância da implementação de plataformas de triagem sistemática para G6PDd em áreas endêmicas
para malária e a necessidade de regimes alternativos de primaquina, a fim de evitar complicações graves e recaídas da
doença.
Palavras-chaves: Amazônia brasileira, Malaria vivax, Enzimopatia, G6PD, Anemia hemolítica aguda
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Resumo
A malária é uma doença infecciosa grave, ocasionada por protozoários do gênero Plasmodium. O tratamento farmacológico
da malária apresenta eficácia no controle e cura da doença. A falha terapêutica decorre especialmente não-adesão ao
tratamento.Diversos fatores podem justificar a não-adesão, dentre eles os eventos adversos produzidos pelos
fármacos,os antimaláricos estão ligados ao desenvolvimento de miopatias,dores abdominais, cefaleias e mialgia que
prejudicam a qualidade de vida do paciente. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito do
tratamento com antimaláricos e da infecção por Plasmodium berguei sobre o limiar nociceptivo em modelos experimentais de
nocicepção.Os Camundongos Balb/c foram infectados com Plasmodium berghei ANKA. A parasitemia foi avaliada em
esfregaços sanguíneos no 3º e 11º dia pós-infecção durante o tratamento com cloroquina + primaquina. Os animais foram
tratados com cloroquina por 3 dias + primaquina por 8 dias a partir do 3º dia pós-infecção. Após o término do tratamento
foram avaliadas: a resposta nociceptiva mecânica (teste com filamento de von Frey), térmica (teste da placa quente) e
inflamatória (teste da formalina).Os resultados demonstraram que em animais não infectados o tratamento com cloroquina +
primaquina, aumentou a resposta nociceptiva à estímulo mecânico e térmico,reduziu e aumentou,o nº de comportamentos na
1ª e 2ª fase do teste da formalina. Nos animais não tratados, a infecção aumentou apenas as respostas aos estímulos
térmicos, quando avaliado no 8º dia pós-infecção, e aumentou as respostas nociceptivas na 2ª fase do teste da formalina
quando avaliado no 12º dia pós-infecção.Nos animais tratados com antimaláricos e infectados houve aumento da resposta
nociceptiva à estímulo mecânico e térmico, mas não inflamatório, quando avaliado no 9º dia pós-infecção e aumento da
resposta nociceptiva à aplicação de estímulos mecânico, térmico e inflamatório quando avaliado no 12º dia pósinfecção.Nossos resultados confirmam que o uso de antimaláricos e a infecção por Plasmodium berghei são capazes de
alterar a percepção sensorial à estímulos nociceptivos em diferentes tipos de modelos, tais observações reforçam a hipótese
de que a não-aderência farmacológica pode estar associada aos eventos adversos, especialmente a dor. Por fim, estudos
adicionais são necessários para averiguar o mecanismo e o quanto o desenvolvimento de eventos adversos álgicos pode
contribuir para a não aderência farmacológica.
Palavras-chaves: dor, plasmodium berghei, Malaria experimental, Antimaláricos, Nocicpeção
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Resumo
Apesar de experiências prévias com biolarvicidas apontarem para uma redução da densidade vetorial e na transmissão de malária em
áreas urbanas africanas e áreas de garimpo da Amazônia, ainda há poucos dados sobre seu uso em tanques de criação de peixes que
se tornaram abundantes na Amazônia. O objetivo deste estudo foi determinar a melhor formulação, dose e periodicidade de aplicação
de biolarvicida em tanques de piscicultura. O estudo foi realizado em uma localidade rural (Nova Cintra), município de Rodrigues Alves,
Acre, entre setembro e dezembro de 2017. Os larvicidas utilizados foram: (a) VectoMax FG (Valent BioSciences), que contêm os

componentes ativos de Bacillus thuringiensis israelensis e Bacillus sphaericus 2362, combinados em micropartículas; e (b) VectoLex FG
(Valent BioSciences), formulação granular de B. sphaericus 2362. Vinte tanques de piscicultura locais foram alocados em quatro grupos
e receberam tratamentos distintos com VectoLex ou VectoMax nas doses de 10 kg/hectares ou 20 kg/hectare; e cinco tanques, nenhum
tratamento (grupo-controle). Na avaliação do impacto da primeira aplicação, coletas de 48h, 72h e 7 dias, não se identificaram larvas de
mosquitos nos tanques tratados. Porém, no dia 14 observaram-se larvas de anofelinos de diferentes estágios em vários tanques
(densidade=6,1). No seguimento de 21 dias, larvas de quarto estágio (L4) foram observadas em 95% dos tanques tratados (d=10,0). No
dia 21, foi realizado o retratamento de todos os tanques. Até o seguimento de 3 semanas, não foram identificadas larvas de mosquitos
nos tanques tratados. No dia 28, 80% dos tanques mantinham-se negativos para L4 (d=0,75). No dia 35, cerca de 60% dos tanques
mantinham-se sem L4 ou pupas; finalmente, no dia 42 após a re-aplicação verificamos larvas de quarto estágio de anofelinos e pupas
em > 90% dos criadouros (d=5,9). Os resultados sugerem que o efeito residual do biolarvicida estende-se por pelo menos 35 dias após
o retratamento, independentemete do produto utilizado, comparados com 21 dias após o tratamento inicial; a dose de 20 kg/hectare
parece mais eficaz; em todo período de monitoramento foi verificada a presença de formas imaturas de anofelinos no grupo controle.
Com base nessas informações, planeja-se iniciar o tratamento em larga escala (durante 12 meses) dos criadouros de uma área
periurbana do município de Cruzeiro do Sul, Acre, com 20 kg/hectare de VectoMax e, avaliar o impacto da intervenção na transmissão
da malária na localidade.
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Resumo

A malária é uma das doenças infecciosas mais importantes do mundo, causando cerca de 200
milhões de casos clínicos e cerca de 600 mil mortes por ano. O agente causador da malária é um
protozoário do gênero Plasmodium, onde cinco espécies desse parasita causam esta doença. P.
knowlesi, tradicionalmente considerada uma infecção em macacos, causa malária grave sendo um
excelente modelo para estudos experimentais e é passível de manipulação genética, com eficiências
de transfecção reportadas semelhantes às alcançadas com o modelo de malária de roedores
Plasmodium berghei e muito superiores às atingidas em P. falciparum. Por fim, P. knowelsi também
está filogeneticamente relacionado ao Plasmodium vivax, fornecendo assim, um modelo que pode ser
explorado para estudos com ênfase nos mecanismos moleculares que controlam o desenvolvimento
assexual/sexual em parasitas da malária. Tendo a necessidade de implementar novos sistemas para
estudar a malária severa e a produção de gametócitos, espera-se que esse trabalho auxilie na busca
de novos alvos com o objetivo de interromper a transmissão da malária, impedindo a formação e/ou
maturação dos estágios sexuais do parasita. Nosso objetivo foi estabelecer parasitas nos quais a
produção de gametócitos induzida experimentalmente pela depleção de lisofosfatidilcolina (LysoPC)
no meio de cultura, foi possível em linhagens que expressam marcadores específicos para
gametócitos jovens, bem como gêneros de gametócitos (masculino e feminino). A produção de
gametócitos poderá ser controlada e, finalmente, implantada para estudos moleculares e identificação
de novos alvos.
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Resumo
No Brasil a infecção pelo P. vivax é o principal causador da malária, sendo responsável por cerca de 84% dos casos, 99%
deles concentrados na região norte do país. Diversos estudos mostram que as infecções por P. vivaxpodem evoluir para
formas graves e até ao óbito, mudando o paradigma de que a malária vivax é benigna. Nesse contexto, a ativação endotelial
tem papel central na progressão para quadros graves, o que requer um melhor entendimento dos mecanismos
imunopatológicos envolvidos nas alterações do endotélio, a fim de identificar potenciais alvos terapêuticos para os casos
graves. Neste estudo, utilizamos amostras de plasma de indivíduos saudáveis e sintomáticos infectados pelo P. vivax, com o
objetivo de avaliar como componentes solúveis do plasma, envolvidos com diferentes respostas do hospedeiro, participam na
ativação e disfunção endoteliais. Para isso realizamos ensaio de multiplex para dosagem de três grupos de moléculas no
plasma: marcadores de ativação/disfunção endotelial, resposta imune e coagulação. Em seguida, analisamos as relações
entre as moléculas dosadas para identificar padrões de resposta dos pacientes frente à infecção pelo P. vivax. Nossos dados
mostram que os pacientes vivax apresentam fenótipo de ativação e disfunção endoteliais, aumento da produção de citocinas
pró-inflamatórias e um estado procoagulante. Embora os pacientes apresentem sintomatologia clínica semelhante, há
diferenças intrínsecas quanto à resposta frente ao parasita. Um subgrupo de pacientes, com menor parasitemia, tem um
fenótipo de resposta semelhante aos indivíduos controle (Vivaxlow), com menor grau de trombocitopenia e linfopenia, menor
ativação/disfunção endoteliais, coagulação e citocinas pró-inflamatórias. No outro subgrupo (Vivaxhigh) há predominância de
indivíduos com parasitemias mais altas, maior grau de trombocitopenia, linfopenia, ativação/disfunção endoteliais, produção
de citocinas pró-inflamatórias e um maior estado pró-coagulante, o que indica um potencial de agravamento da doença
nesses indivíduos. Análises ex vivomostram que o plasma desses subgrupos de pacientes induz, diferencialmente, ativação e
disfunção endoteliais, alteração da produção de diferentes citocinas e um fenótipo pró-coagulante. Em conjunto, nossos
dados mostram que há uma heterogeneidade na intensidade das alterações endoteliais dentre os pacientes vivax
sintomáticos, o que pode estar associado ao agravamento da doença em um determinado grupo de indivíduos e não em
outro.
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Resumo

A malária gestacional é um importante problema de saúde pública, sendo considerada uma condição
potencialmente grave. A infecção por Plasmodium spp. durante a gestação pode causar vários
desfechos desfavoráveis tanto para a mãe quanto para o feto, como anemia materna, aborto, parto
prematuro, baixo peso ao nascer e até o óbito materno. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi
avaliar as alterações histopatológicas placentárias associadas às infecções por Plasmodium
falciparum em gestantes do Vale do Alto Juruá (Acre), no extremo ocidente da Amazônia brasileira.
Trata-se de um estudo transversal, descritivo e quantitativo a partir de dados e amostras placentárias
provenientes de grávidas que deram entrada no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá no período
de dezembro de 2012 a outubro de 2014. Foram incluídas 138 gestantes no estudo, sendo que 92 não
tiveram malária durante a gestação (NI) e 46 tiveram infecção por P. falciparum (Pf). A análise
estatística foi realizada através do software Stata 14.0. Observou-se um aumento estatisticamente
significativo nos níveis de agregados nucleares sinciciais, infiltrado inflamatório de leucócitos totais
(CD45+) e mononucleares (CD68+) no tecido placentário de gestantes que apresentaram infecção por
P. falciparum. A prematuridade (NI=3,3% vs Pf=6,7%) e o baixo peso ao nascer (NI=4,4% vs Pf=8,7%)
também ocorreram em maior proporção nos recém-nascidos das gestantes infectadas. Além disso, o
Índice Ponderal de Rohrer observado para os recém-nascidos de gestantes que apresentaram malária

indicou maior desproporcionalidade corporal quando comparado as gestantes não infectadas (teste t,
p=0,042), podendo estar relacionada à restrição do crescimento intrauterino. A realização de menos
que seis consultas de pré-natal e residência nas zonas rural ou peri-urbana, mostraram relação com o
risco para o desenvolvimento de malária gestacional. Com isso, nota-se a necessidade de maior
atenção no acompanhamento pré-natal de gestantes que apresentam malária gestacional,
especialmente por P. falciparum. Assim, é necessária a implementação e aperfeiçoamento de
estratégias de prevenção e controle da doença na gestação.
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Resumo
Malaria is the tropical disease with highest overall mortality rate. Emergence of resistance to first-line therapies reinforces the
need of developing new drug candidates. Intra-erythrocytic stages of Plasmodium falciparum relying solely on glycolysis for
their energy requirements. P. falciparum enolase (Pfeno) is an attractive new target for antimalarial development. Medicines
from Malaria Venture (MMV) has assembled a collection of 400 compounds (Malaria Box) with activity against P. falciparum,
whose structural diversity are attractive starting point for further investigation. This project aims to discovery new Pfeno
inhibitors and optimize hits as lead candidates for antimalarial development. Screening of Malaria Box against Pfeno identified
11 hits from different chemical classes as Pfeno inhibitor. A hydrazinobenzimidazole derivative was selected as candidate to
structure-activity relationship (SAR) studies. Next, 24 derivatives were designed and synthesized and had the biological activity
evaluated against Pfeno and P. falciparum. The compounds were poor Pfeno inhibitors (IC50 > 44 µM), however, potent
inhibitors of sensitive and resistant P. falciparum strains (IC50 = 0.19 – 14 µM), showing high selectivity against HepG2 cells (SI
= 2.3 – >200). Based on these findings, eight new analogs were designed and evaluated. Compound 31 (IC50 = 0.1 µM) was
discovered as the most potent and selective (SI > 1800) compound within the series, with substantially activity on field P.
falciparum and P. vivax isolates (ex vivo assay). Our results suggest that 31 is an attractive molecule as lead candidate for the
development of antimalarial drug.
Palavras-chaves: Malaria, Hydrazinobenzimidazoles, Drug Development
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Resumo

Plasmodium vivax é responsável por 41% dos casos de malária fora do continente africano. As
infecções causadas por P. vivax são raramente letais, mas causam morbidade. O surgimento de cepas
resistentes às drogas agrava a situação, intensificando a necessidade de busca por métodos de
controle, como o desenvolvimento de vacinas. Diversas proteínas vêm sendo estudadas a fim de
encontrar um bom candidato vacinal. RON2 juntamente com outras proteínas RON e com AMA1
formam um complexo chamado moving junction, que promove a invasão do parasito ao eritrócito.
Visando um bom candidato vacinal, é importante caracterizar a sua diversidade genética bem como
avaliar sua imunogenicidade. Para isso, a partir de amostras de sangue de indivíduos com malária
vivax foi realizada a amplificação, sequenciamento e avaliação da presença de SNPs em
pvron2(5482-6240nt). A imunogenicidade foi avaliada por ELISA frente ao plasma de indivíduos
agrupados em: 1) infectados (I-IP) 2) não infectados que tiveram malária anteriormente (I-NIP), ambos
de regiões de garimpo de Itaituba-PA 3) infectados provenientes de Manaus-AM (M-IP) e 4) Controles
negativos de região não endêmica. Por fim, foram avaliadas correlações entre os níveis de citocinas e
características como idade e parasitemia. Não foram identificadas mutações não sinônimas nas
sequências analisadas indicando que PvRON2 é conservada. A prevalência de IgG contra PvRON2
foi de 19% (18/93) em I-IP semelhante ao observado em M-IP, com 27% (34/124). O maior nível de
resposta de IgG foi visto em I-NIP, com 33% (32/97). Este valor foi maior (p=0.047) do que o visto em
I-IP, o que sugere a persistência da resposta imune neste grupo. A prevalência de IgM foi menor
comparada a de IgG, tendo 12.5% (7/56) em I-IP, 8% (8/97) em I-NIP e apenas 4% (3/68) em M-IP.
Além disso, em I-NIP observou-se uma correlação positiva entre o índice de reatividade (IR) e idade
(p<0.05), sugerindo uma maturação da resposta imune ao longo do tempo. Os indivíduos com IR
positivo contra PvRON2 tiveram níveis mais baixos de IL-10. Sabe-se que níveis elevados de IL-10
estão associados com maiores parasitemias. Visto que este grupo é majoritariamente constituído por
indivíduos não infectados, é provável que o baixo nível de IL-10 esteja associado a ausência de
parasitemia. Diante desses resultados PvRON2 apresenta-se como um candidato vacinal promissor.
No entanto, são necessários estudos adicionais para melhor caracterizar a capacidade protetora deste
antígeno.
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Resumo

Anualmente cerca de 200 milhões de casos clínicos de malária são registrados em todo o mundo,
tornando o desenvolvimento de vacinas antimaláricas um dos principais objetivos da Organização
Mundial de Saúde. Atualmente os protótipos vacinais compostos por parasitos vivos atenuados, ou os
que contam com a utilização de proteínas do parasito em sua composição, têm demonstrado bons
resultados durante os ensaios de imunização. No entanto, ainda não se sabe se parasitos de baixa
virulência são capazes de promover proteção contra o desenvolvimento de quadros graves como a
malária cerebral. Assim, objetivamos investigar se as imunizações com extrato proteico de
Plasmodium berghei NK65 (PbN) são capazes de proteger contra o desenvolvimento de malária
cerebral (MC) murina induzida por Plasmodium berghei ANKA (PbA). Camundongos C57BL/6 foram
imunizados duas vezes, em intervalo de 21 dias, com 50 µg de extrato proteico de PbN ou PbA,
associados ao adjuvante CpG-ODN, e, 30 dias após a segunda imunização, os animais foram
desafiados com 105 células parasitadas com PbA. A partir do 4º dia após o desafio os animais foram

avaliados clinicamente sendo eutanasiados na presença de sinais clínicos neurológicos (posição do
corpo e marcha, por exemplo). Então, foram coletados sangue, baço e cérebro para determinação dos
níveis de anticorpos IgG, frequência de células TCD4+ e TCD8+ e linfócitos B esplênicos e análise
histopatológica, respectivamente. Observou-se que 46% dos animais imunizados com extrato de PbN
e 69% dos animais imunizados com extrato de PbA foram protegidos do desenvolvimento de MC, não
apresentando alterações histopatológicas no cérebro, como hemorragias e presença de leucócitos
aderidos aos vasos característicos desse quadro. No entanto, estes animais desenvolveram
hiperparasitemia sanguínea (HP). Em relação ao número de linfócitos, estes estiveram
significativamente reduzidos nos animais que desenvolveram HP em relação aos que desenvolveram
MC. Os anticorpos produzidos foram capazes de reconhecer tanto antígenos homólogos quanto
heterólogos ao utilizado durante o processo de imunização, porém, estes parecem não influenciar no
padrão clínico apresentado pelos animais. Portanto, imunizações com extrato proteico de parasitos de
baixa virulência são capazes de gerar proteção contra o desenvolvimento de MC, mas os mecanismos
envolvidos nesse processo precisam ser melhor investigados.
Suporte financeiro: FAPEMIG, CAPES, CNPq e UFJF
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Resumo

O progresso no controle da malária tem sido acompanhado por um grande desafio contra as recaídas
por Plasmodium vivax, causada pela ativação dos hipnozoítos, formas latentes do parasito. A
primaquina (PQ) é a única droga licenciada para a eliminação da infecção por P. vivax, com potente
atividade anti-hipnozoiticida. Entretanto, sua eficácia requer ativação metabólica pela CYP2D6. A
CYP2D6 é uma enzima altamente polimórfica e suas variantes resultam em aumento, redução ou
perda completa da atividade enzimática. Recentemente, nosso grupo demonstrou uma associação
entre polimorfismos determinantes de baixo metabolismo de CYP2D6 e o aumento do risco de
recorrências de P. vivax, sugerindo sua influência no comprometimento do metabolismo da PQ (Silvino
et al., 2016, Plos One). Nossos resultados demonstraram uma maior frequência de polimorfismos em
CYP2D6 em indivíduos que apresentaram múltiplas recaídas, quando comparado ao grupo com uma
única recaída. Nós também evidenciamos, pela primeira vez, que polimorfismos no citocromo P450
2C8 (CYP2C8), enzima responsável pelo metabolismo da cloroquina (CQ), estão associados a
recorrências precoces da malária por P. vivax devido à falha na eliminação das formas sanguíneas do
parasito. Como os polimorfismos nas isoenzimas CYP podem trazer informações valiosas sobre as
recorrências de P. vivax, análises adicionais sobre variação genética do hospedeiro e sua associação
com o resultado do tratamento são necessárias em outras áreas de estudo. Para isso, um nove
posições polimórficas do gene CYP2D6 (G1846A, G2988A, G3183A, C100T, C1023T, C1584G,
C2850T, G4180C e 2613_2615delAGA) foram genotipadas por PCR em Tempo Real, em 254
pacientes de Rio Pardo/ AM, divididos em dois grupos: com (n=100) e sem (n=154) recaídas por P.
vivax. Nossos resultados indicaram a presença de polimorfismos nas quatro posições associadas a
um baixo metabolismo de CYP2D6 (C100T - 41,9%; G2988A - 11,83%, G3183A - 7,55% e
2615_2617delAAG - 1,43%). Curiosamente, observamos, uma maior prevalência de pacientes
portadores dos SNPs C100T; G2988A e G3183A no grupo de indivíduos com recaídas quando
comparado ao grupo sem recaídas (25.5% vs. 16.4% para C100T; 7.6% vs. 4.3% para G2988A e
7.6% vs. 0% para G3183A). Esses resultados reforçam nossos primeiros achados de que
polimorfismos em CYP2D6 estão implicados na falha do tratamento com PQ, contribuindo para
elucidar como as alterações genéticas podem influenciar as recorrência por P. vivax.
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Resumo
Técnicas de integração e visualização de dados têm sido largamente empregadas na pesquisa científica para permitir
a exploração de grandes volumes de dados e o apoio a processos de tomada de decisão. A integração permite que
dados provenientes de diferentes fontes sejam combinados para a formação de uma única base de dados agregando
diversas variáveis de interesse para diferentes tipos de análises e estudos. A visualização permite que grandes e
complexos conjuntos de dados possam ser manipulados e interpretados de forma mais intuitiva, através de
diferentes técnicas e recursos visuais que sintetizam as principais características e padrões encontrados nestes
dados. Neste trabalho, técnicas de integração e visualização foram aplicadas em dados provenientes do ecossistema
brasileiro de vigilância de malária para i) construir uma base integrada de dados de monitoramento e notificação de
casos e ii) permitir o desenvolvimento de modelos de predição de epidemias. Este trabalho objetivou a integração de
dados provenientes do SIVEP-Malária (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica), do SINAN-Malária
(Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e do SIM-Malária (Sistema de Informações de Mortalidade) a
dados climáticos e socioeconômicos para servirem de base ao desenvolvimento de modelos preditivos de
epidemias. Técnicas de integração probabilística de dados foram empregadas para permitir a integração destas
bases, enquanto métodos de visualização foram usados para permitir a análise exploratória e apresentação de
resultados. Foram analisados dados do SIVEP, SINAN e SIM com 885, 1473, 671 municípios respectivamente para o
período de 2003 a 2015. Inicialmente foi analisado a qualidade da bases originais, com a verificação da completude e
da acurácia dos campos. As bases de dados individuais foram transformada para nível municipal para cada ano. Para
explorar e interpretar os dados foram utilizados gráficos para representar relações entre atributos, gráficos de barras,
de torta e histograma de frequência. A integração das bases de dados e a criação de uma base nacional de malária é
importante para melhor planejamento, vigilância e controle da malária. Este processo vai permitir a análise da
patologia em conjunto com dados climáticos e socioeconômicos. A criação de uma plataforma de visualização e
mineração de dados irá contemplar a possibilidade de manipular os dados, analisá-lo e visualizá-lo, possibilitando
análise preditiva e novas descobertas.
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Resumo
Introdução: O Brasil possui elevado destaque em notificações nos casos de malária. Com isso, é necessário citar a Região Amazônica,
especialmente as áreas em torno do lago de Tucuruí - PA, as quais são um importante foco desta patologia por seus climas e fatores
socioambientais, além da construção da Usina Hidrelétrica – a qual provocou um aumento nos processos migratórios para regiões
endêmicas que colaboraram com o desenvolvimento e transmissão do parasita. Objetivo: Realizar ações de Educação em Saúde com a
finalidade de promover a reflexão e conscientização dos indivíduos da região do Km 11, a respeito da malária, trazendo melhorias para a
qualidade de vida das mesmas. Desenho de Estudo: Trata-se de um estudo descritivo, observacional, de cunho qualitativo com
intervenção educativa, do tipo relato de experiência. Metodologia: Como primeira etapa, ocorreu a pesquisa de campo para o
reconhecimento do local e do público alvo. Em seguida foram realizadas palestras, utilizando como tecnologias de ensino: banner e
folders, com a aplicação do questionário para a obtenção dos dados. Na segunda etapa, ocorreu o retorno à comunidade, com o intuito
de identificar se o conhecimento repassado tornou-se fixo, através da aplicação do segundo questionário. Resultados: houve a
conscientização do público alvo quanto às medidas de profilaxia, controle, transmissão, manifestações clínicas e proteção, aliado a
obtenção de dados através de ambos os questionários. Discussão: A partir dos resultados, foi possível perceber que a maioria dos
entrevistados possuem um nível de escolaridade baixo e residem em localidade com precário saneamento básico, sendo um dos fatores
que promovem um ambiente propício para proliferação do vetor. Analisou-se que conhecimento dos indivíduos a respeito da malária se
deve, também, pelo fato (além das ações educativas) de boa parte já ter contraído e/ou possuírem uma experiência com a patologia.
Após a palestra viu-se que foi absorvido conhecimentos sobre o tema, o que se notou através de resoluções corretas nos questionários.
Conclusão: observou-se que muitos indivíduos não possuíam conhecimento, sobretudo, quanto às medidas preventivas, de controle e
proteção contra a malária. Entretanto com o retorno à comunidade, foi possível perceber resultados positivos quanto ao grau de
aprendizagem do conhecimento repassado.
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Resumo
Introdução: Sabe-se que o genoma de P. vivax é quase duas vezes mais diverso que o do P. falciparum e que esta
diversidade pode atuar como um mecanismo de resistência a vacina e, consequentemente, influenciar na sua eficácia. Assim,
estudos de polimorfismos genéticos em P. vivax são fundamentais para a escolha de moléculas vacinais com maior potencial
de eficiência. CSP é a proteína predominante na membrana do esporozoíto com função de motilidade e invasão nos
hepatócitos, um dos principais alvos para compor uma vacina contra a malária, tem epítopos de células B imunodominantes
mapeados em nonapéptidos centrais resultando em 3 tipos de repetições, que definem as variantes conhecidas como VK 210,
VK 247 e P. vivax-like. Objetivo: Investigar a diversidade genética na proteína CSP de P. vivax provenientes de regiões
endêmicas e não endêmicas brasileiras. Desenho experimental: Trata-se de um estudo descritivo. Métodos: Um total de
248 amostras foram coletadas: 68 de Floresta Atlântica (FA) e 180 da região amazônica (RA). O protocolo de PCR foi
desenvolvido pelo nosso grupo. Os amplicons foram purificados e sequenciados. Resultados: A genotipagem do gene CSP
mostrou que a variante tipo VK210 é a predominante no Brasil, apresentando 100% de isolados FA, com inserção de duas
sequências de aminoácidos (37,5%), enquanto em RA tanto VK 210 (85%) quanto VK 247 (15%) tipos foram encontrados.
Análise dos SNPs mostrou 48 posições polimórficas, 40 não sinonímias, indicam que este domínio é fundamental para o
parasito e a dinâmica de polimorfismos sujeitos a seleção em P. vivax está caracterizada pela sua estabilidade ao longo do
tempo. Discussão: A partir da recombinação meiótica juntamente com a seleção positiva de novas variantes pode acelerar a
evolução da sequência, mesmo em locais onde o cruzamento são relativamente raros em populações de parasitos da malária.
Conclusão: A investigação genética entre isolados das regiões endêmicas e não endêmicas brasileiras revelou que a CSP
apresenta diversidade antigênica limitada.
Agência do fomento: IOC, FAPERJ, CNPq
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Resumo

Apesar das numerosas pesquisas na busca de novos antimaláricos no mundo e da disponibilidade de
várias classes de medicamentos para tratamento da doença, a malária continua sendo uma ameaça à
saúde em regiões tropicais e subtropicais. Asteraceae é uma das maiores famílias do reino vegetal
com muitas espécies usadas na medicina popular, como por exemplo, a Artemisia annua, de onde se
obtém a artemisinina, um dos antimaláricos mais ativos na atualidade. A espécie Symphyopappus
casarettoi B.L. Roubar (syn. Eupatorium casarettoi) mostrou atividade in vitro contra o Plasmodium
falciparum e em camundongos infectados com P. berghei. Neste trabalho o objetivo foi isolar e
identificar compostos ativos das inflorescências da espécie através do fracionamento guiado por
bioensaios. A atividade do extrato bruto e das frações (IC50) foi avaliada contra formas sanguíneas do
P. falciparum, clone W2 cloroquina resistente, pelo SYBR, ou HRPII. O ensaio de citotoxicidade
(MLD50) foi realizado com células BGM de rim de macaco pela incorporação de vermelho neutro e a
atividade antimalárica avaliada em camundongos infectados com P. berghei, cepa NK65. O IC50 do
extrato bruto etanólico foi de 4,8 ± 2,1 µg/mL, o MLD50 de 36,1µg/mL, e o valor do índice de

seletividade foi 8 (IS = MDL50/IC50). O extrato foi submetido a várias etapas de cromatografia líquida
em coluna, monitorando-se a atividade antiplasmodial das frações obtidas. Uma das frações mostrou
IC50 de 5 ± 1µg/mL, MLD50 ≥250µg/mL e um IS≥50. O composto principal obtido na análise dessa
fração pela cromatografia líquida acoplada a UV e espectrometria de massa de alta resolução (UPLCUV-HRMS) indicou a presença de um composto (>99%) com possível fórmula molecular C17H14O7 o
qual, pela análise dos espectros de RMN 1D e 2D, foi identificado como o flavonoide cariatina (3,5dimetoxi quercetina). Esse flavonoide mostrou-se inativo em camundongos com P. berghei até a dose
200mg/Kg, sugerindo, portanto, que a atividade in vitro do extrato bruto se deve a outros
componentes.
Palavras-chaves: Antimaláricos, Etnofarmacologia, Symphyopappus, Malária, Plasmodium falciparum
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Resumo

Introdução: Uma das formas de se desenvolver ações de educação em saúde é através da utilização
de jogos educativos que representam um recurso valioso, por permitir à pessoa uma comunicação
efetiva, expressar conceitos e sentimentos, minimizar tensões e ansiedades, modificar
comportamentos e compreender melhor as situações de saúde-doença. Objetivo: Relatar a
experiência da aplicação de dois jogos educativos sobre malária entre moradores de uma área
altamente endêmica. Metodologia: No ano de 2009 foi implementada uma estratégia integrada para o
controle da malária em quatro localidades do rio Padauiri, médio rio Negro, município de Barcelos,
AM, na qual foram realizadas ações de educação em saúde. No ano de 2014, estas ações foram
reforçadas com a elaboração de dois jogos, um da memória e outro de tabuleiro intitulado de “Jogo da
malária.” Estes jogos foram utilizados junto aos educadores e à comunidade e tiveram como objetivo
levar conhecimentos em malária à população de estudo. Resultados: A atividade foi realizada com as
crianças e adultos moradores das comunidades. Percebemos dificuldade das crianças com o jogo de
tabuleiro, pois este dependia de leitura e a maioria destas não sabiam ler, o que já era de se esperar
devido a que nestas comunidades moram pessoas com baixo nível socioeducativo, nas quais até
mesmo alguns adultos não sabem ler. Mas a pesar deste obstáculo, conseguimos realizar a atividade
lendo as cartas do jogo para as crianças e com o jogo da memória, com o qual elas conseguiram jogar
sem auxílio, pois este não dependia de leitura. Os jogos tiveram boa aceitação por parte dos
moradores das comunidades que se divertiram enquanto aprendiam sobre malária e aproveitaram
para tirar algumas dúvidas. Além do caráter educativo com o objetivo de transmitir informações sobre
malária, os jogos proporcionam momentos de lazer, socialização e a troca de saberes. Acreditamos
que todos estes indivíduos envolvidos com esta atividade educativa de forma continuada (foram
entregues algumas unidades dos jogos aos professores para atividades futuras), possam adquirir
conhecimentos sobre a malária e que estes sejam traduzidos em mudanças de comportamento e
atitudes em prol do controle da doença. Conclusão: Estratégias de educação devem ser
permanentes nessas áreas de alto risco epidemiológico, de difícil acesso geográfico e é preciso a
busca de novas estratégias para que os conhecimentos adquiridos se convertam em modificação de
atitudes e comportamentos.
Palavras-chaves: educação em saúde, jogos educativos, malária
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Resumo
Introdução: No Brasil a área endêmica da malária corresponde a região amazônica. No entanto, existem lugares de maior risco
epidemiológico, como os municípios da faixa de fronteira do arco norte do país. Estes municípios foram responsáveis por 37,2% de
todos os casos de malária notificados no Brasil no ano de 2010, sendo que em apenas 16 deles foram registrados 68% dos casos. No
estado do Amazonas em aglomerados considerados não urbanos, como em assentamentos rurais e entre outros o Índice Parasitário
Anual é em geral superior ao de outros tipos de ocupação. Nesse sentido, consideramos relevante investigar os casos de malária em
assentamentos rurais no estado do Amazonas. Objetivo: Identificar a distribuição espacial e temporal da malária nos assentamentos
rurais na região do Alto Solimões no período de 2012 a 2016, tendo em vista seu contexto socioeconômico dos municípios onde se
localizam. Desenho do estudo: Estudo ecológico da dinâmica espaço e temporal da malária nos assentamentos rurais da região do
Alto Solimões no período de 2012 a 2016. Os dados de caso de malária e assentamentos foram obtidos no SIVEP-malária e no INCRA.
Métodos: Construção de bases de dados georreferenciadas e mapeamento temático para analise da dinâmica da malária utilizando
técnicas de geoprocessamento com o software ArcGis 10.5. Resultados: Foram identificados na base de dados do INCRA 14
assentamentos rurais na mesorregião do Alto Solimões, sendo que desse total, apenas 4 assentamentos correspondiam as informações
de assentamentos disponível no SIVEP-malária. Dos 4 assentamentos, 3 apresentaram alto risco para a malária, havendo uma
predominância de malária por plasmodium vivax, e no assentamento RDS COJUBIM um aumento considerável de casos por falciparum.
Discussão: A literatura aponta que os assentamentos rurais em geral apresentam maior vulnerabilidade para a malária, dada as suas
características particulares que os distinguem dos demais tipos de ocupação. As populações dos assentamentos além de serem mais
suscetíveis (migrantes) apresentam maior exposição à malária, principalmente durante o período de implantação, quando se realiza a
“limpeza do terreno”. Conclusão: Existem uma série de fatores ambientais e sociais que podem influenciar a transmissão de malária em
uma determinada região endêmica. Sendo assim, faz-se necessário que se realize pesquisas sobre essas diversas situações
sociogeográficas existentes na Amazônia, relacionando-as com a ocorrência da malária.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A malária é transmitida pela fêmea do mosquito do gênero Anopheles e seu agente etiológico é um
protozoário do gênero Plasmodium. No Brasil, a área de maior risco é a Região Norte, que concentra o maior número de
casos do país. Em regiões não endêmicas têm sido relatado o surgimento de novos casos, graças, principalmente, ao
deslocamento de indivíduos advindos de áreas endêmicas. OBJETIVO: Descrever o perfil clínico-epidemiológico dos casos
de malária de pacientes atendidos no estado de Alagoas. MÉTODOS: Trata-se de estudo descritivo, realizado a partir de
levantamento dos dados obtidos através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), e que incluiu todos os
casos confirmados de Malária notificados no estado de Alagoas, durante o período de 01/01/2008 a 31/12/2017. Os dados
foram tabulados com o auxílio do programa Excel e analisados em termos de frequência absoluta e relativa. RESULTADOS:
Após serem descartados os casos sem confirmação diagnóstica, a casuística resultou em 54 casos confirmados. Entre os
acometidos, predominaram indivíduos do sexo masculino (94,4%; 51/54) e de cor parda (70,4%; 38/54). A idade dos
pacientes variou de 1 a 69 anos, sendo que 59,3% deles (32/54) estavam na faixa etária de 20 a 39 anos. Houve mais
internações nos meses de junho, julho e novembro (13,0% em cada mês; 7/54) e dezembro (16,7%; 9/54). Os resultados dos
exames parasitológicos evidenciaram que o Plasmodium vivax foi o mais incidente, com 64,8% (35/54) dos casos, havendo
31,4% (17/54) casos de P. falciparum, 1,9% (1/54) de P. Malariae e 1,9% (1/54) de coinfecção P. falciparum e P. malariae.
Quanto a origem, 20 (37,0%) pacientes eram procedentes do Estado de Rondônia, 9 (16,7%) do Amazonas, 4 (7,4%) eram
dos estados de Roraima, Pará, Amapá, Mato Grosso, sendo 1 em cada UF, e 21 (38,9%) de regiões fora do país. Nenhum
dos casos confirmados foi classificado como autóctone, bem como não foram registrados óbitos no estado para a causa em
estudo. CONCLUSÃO: Este estudo mostrou porcentagens particularmente altas de Malária no estado de Alagoas, uma área
não endêmica. O maior percentual de acometidos tem a região Norte do país como procedência, sendo a maioria dos doentes
homens, de cor parda e em idade reprodutiva, predominando a infecção por Plasmodium vivax. De um modo geral, todos os
casos notificados foram alóctones, importados de outros estados e países, mantendo, assim, a característica de área não
endêmica para o estado de Alagoas.
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Resumo
A malária é afecção parasitária causada pelo protozoário Plasmodium, com elevada incidência em regiões tropicais. A demora
no tratamento pode significar piora no estado clínico de gestantes, com surgimento de diversas complicações. O relato a
seguir é de paciente primigesta com malária grave e desfecho desfavorável, reiterando a necessidade de diagnóstico e
tratamento precoce. Paciente feminino, 19 anos, indígena, gestante, com diagnóstico de malária grave, deu entrada em centro
de referência para tratamento. Realizado terapêutica com artesunato, clindamicina e primaquina e encaminhada para
maternidade de atendimento de alta complexidade. Paciente mal estado geral, desorientada, acianótica, hipocorada (4+/4),
pele e mucosas ictéricas (3+/4), presença de sangue em região oral, dor abdominal intensa e sangramento vaginal de grande
quantidade. Sinais vitais avaliados: pressão arterial 73/32 mmHg, saturação de oxigênio 78%, frequência cardíaca 95 bpm e
frequência respiratória 22 ipm. Exames laboratoriais sugestivos de disfunção hepática (AST: 268 U/L; ALT: 136 U/L, DHL:
1219 U/L, fosfatase alcalina: 170 U/L; bilirrubina direta: 7,83mg/dL; bilirrubina indireta: 14,15 mg/dL; Albumina: 2,7 g/dL),
disfunção renal (creatinina: 2,85mg/dL; uréia 78 mg/dL) e alteração na coagulação (TAP: 27,2 segundos; INR: 2,28).
Cardiotocografia evidenciava batimentos cardíacos fetais inaudíveis, sendo realizada cesárea de urgência, com constatação
de óbito fetal. Paciente evoluiu com atonia uterina, choque hipovolêmico, distúrbio de coagulação e sinais sugestivos de
sepse. Avaliação anestésica contraindicava re-laparotomia; sendo então realizado tratamento conservador para sangramento
vaginal com ocitocina, methergin e misoprostol. No decorrer da estadia em UTI, manteve-se hipotensa e taquicárdica, com
necessidade de uso de noradrenalina e transfusão de hemocomponentes. Apresentou piora do quadro, com disfunção
múltipla de órgãos, indo a óbito em unidade. Evidencia-se que a clínica da malária na gestante cursa com risco elevado de
desfechos indesejáveis, devido à imunodepressão do período gestacional, sendo estas pacientes naturalmente propensas às
formas graves da doença. O monitoramento em ambiente ambulatorial com a realização da gota espessa a cada visita prénatal é imperativo, sobretudo em áreas endêmicas e seu manejo clínico deve ser cuidadoso e individualizado.
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Resumo

A.

Malária por Plasmodium falciparum ainda é uma doença potencialmente fatal, principalmente
fora da Região mazônica onde os médicos não estão treinados para o tratamento desta doença
negligenciada. Faremos relato de um caso de Malária Grave importada de Moçambique, de
onde um militar retornou ao Estado do Rio de Janeiro com febre e desenvolveu bacteremia
associada a cateter vascular por Klebisiella pneumoniae resistente a carbapenêmicos (KPC) e
Pseudomonas aeruginosa adquiridas durante o transporte de um paciente numa unidade de
terapia intensiva (UTI) móvel. Nosso estudo é descritivo através de um relato de caso.
Realizamos revisão de prontuário e análise laboratorial. J., masculino, 57 anos, militar, chegou
numa emergência em Cabo Frio com febre alta, mialgia, artralgia, náuseas, confusão mental e
colúria. Referia viagem recente a Moçambique. Paciente foi transferido da Região do litoral Norte
do Estado do RJ numa UTI móvel para ser tratado numa UTI no RJ. Exame da gota espessa
evidenciou P.falciparum(parasitemia + - 40 a 60 parasitos/100 campos – 200 a 300 parasitos por
mm³) e com esfregaço observamos formas evolutivas trofozoítas e esquizontes de P. falciparum
(FUNSA). Constatamos infecção associada a cateter venoso central (duas hemoculturas
positivas para KPC e P. aeruginosa multissensivel). Evoluiu com insuficiência renal aguda,
hepatopatia infecciosa, insuficiência respiratória, pancreatite e encefalopatia após quinto dia de
internação no CTI. Foi necessária intubação orotraqueal com ventilação mecânica e
hemodiálise. Foi realizado tratamento com antimaláricos (artesunato e primaquina) e antibióticos

(polimixina B associada a ciprofloxacino). No segundo dia de tratamento a parasitemia mostrouse negativa. Paciente recebeu alta hospitalar após 21 dias de internação. letalidade da malária
grave tem variado entre 30-50%, já as bacteremias por KPC muito acima deste índice no Brasil.
Nossa hipótese é que as bacteriocinas produzidas pela P.aeruginosa tenham inibido a infecção
por K.pneumoniae. hemodiálise contínua e médicos com treinamento em medicina tropical têm
contribuído para diminuir a mortalidade da malária no Rio de Janeiro. importância do manejo
adequado dos casos graves é essencial para redução de infecções associadas aos cuidados de
saúde e da morbimortalidade causadas pela malária.
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Resumo

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A malária ainda representa um problema de saúde global. A forma
grave da doença é causada principalmente por Plasmodium falciparum e pode cursar com
complicações cerebrais, renais, pulmonares, hematológicas, circulatórias e hepáticas. O objetivo deste
estudo foi relatar um caso de paciente portador de malária grave importada. RELATO DO CASO:
Paciente do sexo masculino, 29 anos, branco, brasileiro, proveniente de Luanda, onde trabalha na
construção civil, com história de dor abdominal no hipocôndrio direito, icterícia, febre alta e mal estar
geral. Os exames laboratoriais de admissão mostraram plaquetopenia de 33.000/mm³, creatinina de
0,80 mg/dL, bilirrubina total de 1,30 mg/dL. No terceiro dia de internação evoluiu com insuficiência
renal, creatinina de 1,6 mg/dL e aumento da trombocitopenia para 12.000/ mm³ e bilirrubina total de
3,25 mg/dL. No quarto dia de internação foi diagnosticado malária por Plasmodium falciparum pelo
teste de gota espessa. Mesmo com tratamento antimalárico adequado, o paciente evoluiu com
insuficiência renal aguda grave, creatinina: 7,4 mg/dL no nono dia de internação, necessitando, assim,
de hemodiálise. Após a alta hospitalar, o paciente não apresentou seqüelas cerebral, pulmonar ou
renal. CONCLUSÕES: Dos critérios definidores de malária grave descritos na literatura, o paciente
preenchia: insuficiência renal aguda, síndrome da angústia respiratória aguda (SARA), acidose
metabólica, alteração do nível de consciência, hemoglobinúria macroscópica, hiperparasitemia e
hiperbilirrubinemia, que se relaciona a uma mortalidade maior que 10%, na dependência do
tratamento precoce e dos recursos disponíveis. A malária grave exige diagnóstico e tratamento
intensivo rápidos, pois o atraso aumenta a morbimortalidade do paciente.
Palavras-chaves: malária grave, malária grave importada, Plasmodium falciparum, terapia antimalárica
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Resumo

A malária é uma das mais importantes causas de morbidade e mortalidade nas regiões tropicais do
mundo, é uma doença infecciosa transmitida pela fêmea do mosquito Anopheles, provocado por
parasitas do gênero Plasmodium. No Brasil, cerca de 99% dos casos são notificados na região
Amazônica, que apresenta condições climáticas e socioeconômicas favoráveis a disseminação da
doença. Por conta desse quadro, foi criado em 2003 o Programa Nacional de Controle da Malária
(PNCM), numa tentativa de reduzir os danos desse parasita. Esse trabalho tem por objetivo analisar o
avanço epidemiológico da malária na Amazônia e os desafios de sua erradicação. Portanto, foi
realizado um estudo documental, retrospectivo, na base de dados do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisados dados referentes a notificações de malária na
região amazônica do ano de 2003 a 2016. Em 2003, na região amazônica foram registrados 408.715
casos de malária, que teve seu maior número registrado em 2005, com mais de 600.00 casos
registrados durante o ano. Contudo, nos anos seguintes ocorreu uma queda vertiginosa desse
número, chegando em 2016 a 129.537 caso notificados, demonstrando que o PNCM obteve
resultados favoráveis, através de táticas com o enfoque no diagnóstico precoce e tratamento de casos
clínicos para reduzir a transmissão e morbidade. Porém o número de casos ainda é expressivo, por
conta das dificuldades impostas pelo próprio território propicio a procriação do mosquito e a desafios
diagnóstico no caso de pacientes assintomáticos e dos que desenvolvem sintomas que não são
comuns a doença. Sendo assim, para que os casos continuem diminuindo é necessário o
investimento maior em novas formas de diagnostico mais efetivas e formas alternativas de controle do
mosquito que sejam adequadas para a região amazônica. Além de um maior estimulo a prevenção e
ao tratamento precoce, buscando informar a população a buscar periodicamente postos de saúde
para potencias diagnósticos.
Palavras-chaves: Ecossistema Amazônico, Erradicação de Doenças, Malária
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Resumo

Introdução: Segundo dados nacionais, o estado do Amazonas é o estado que apresenta maior
número de casos de malária em relação comparado com os demais estados da região Norte, sendo
responsável por 40% do total de casos da doença. A infecção por malária durante a gravidez é
apontado como um grave problema de saúde pública, considerando os graves problemas que a
doença pode ocasionar nesse período. A malária é considerada um motivo de risco para casos de
baixo peso ao nascer, e este fator aumenta os índices de morbimortalidade infantil. O objetivo deste
estudo foi analisar a associação entre malária durante a gestação e efeitos indesejados no desfecho
da gravidez, tais como baixo peso ao nascer, prematuridade, mortalidade fetal e mortalidade infantil no
estado do Amazonas Métodos: Trata-se de um estudo ecológico, descritivo, que usou como fonte de
informação dados do Sivep_Malária, Sistema de Informação de Mortalidade, Sistema de Informação
de Nascidos Vivos e dados do Datasus do estado do Amazonas, uma análise no período de 2010 a
2015. Resultados: Foi encontrada uma relação significativa entre a exposição à malária na gestação
e o risco de baixo peso ao nascer (coef. 0.07, valor-P <0,05) assim como mortalidade infantil (coef.
1.10, valor-P <0,05). Enquanto para as variáveis prematuridade e mortalidade fetal não houve
significância sendo resultados para prematuridade (coef. 0.07, valor-P >0,05) e para mortalidade fetal
(coef. 0.17, valor-P >0,05) . Discussões e conclusão: Poucos estudos relatam sobre os desfechos
indesejados na gestação na região amazônica, tais desfechos são consideravelmente controláveis e
evitáveis. Diante disso, consideramos de grande relevância e necessário, estudos sobre o impacto da
malária em gestantes, com o proposito de contribuir com o fortalecimento de políticas públicas de
controle, prevenção e assistência.
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Resumo
Introdução: A malária, doença causada por um protozoário transmitido pela picada de fêmeas do mosquito do gênero
Anopheles, possui uma relação às atividades de mineração que iniciou-se ao final dos anos 50. Objetivo: Este estudo se
propôs a descrever o perfil da doença, através dos casos positivos de malária falciparum e vivax, notificados nos Postos de
Saúde da Funasa e Nova Lataia, no período de 2011 a 2017. Desenho do Estudo: Trata-se de um estudo descritivo de análise
situacional realizado com dados obtidos a partir de duas Unidades Notificantes ativas no Garimpo do Lourenço. Método: Para
coleta e análise dos dados, buscou-se o relatório por município, por unidade notificante (local onde fez o exame) e por
infecção (local onde provavelmente adquiriu a infecção) no Sivep – Malária, além de visita no próprio garimpo e nas Unidades
Notificantes. Resultado: No período de 2011 a 2017, os casos positivos mais prevalentes foram os de P. vivax, seguidos de P.
falciparum e notificados em maior proporção na Unidade de Vila do Lourenço, seguido da Unidade Nova Lataia, Canteiro
Novo Astro, Limão I, Limão e Garimpo Planta Sul. Quanto aos meses de maior prevalência limitaram-se aos meses de
setembro e novembro. E extraordinariamente no ano de 2013, o mês de janeiro se configurou o de maior prevalência. Em
todas as áreas garimpeiras, algumas se mantiveram em todo o período, outras desaparecem em determinado ano. A principal
atividade que adquiriu malária vivax e falciparum nos últimos 15 dias investigados foi a garimpeira, o principal local de
infecção foi a Vila do Lourenço e o Nova Lataia. Discussão: Observamos então que as espécies mais prevalentes continuam
sendo vivax e falciparum, sendo a vivax a mais frequente, que o principal local de infecção foi a Vila do Lourenço onde existia
a maior concentração de pessoas, que os meses de maior prevalência seguiram o curso de estiagem da região, com relação
ao desaparecimento de locais de garimpagem em alguns anos sinalizando para o processo migratório e disseminação da
doença nas áreas garimpeiras. Comparando com outros estudos, o perfil geral é semelhante e possui talvez algumas
características próprias do local que precisam ser mais investigadas. Conclusão: Este breve perfil constitui parte de um estudo
maior e aponta a necessidade de aprofundamento nas questões sociais do garimpo do Lourenço.
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Resumo
A malária é uma das enfermidades parasitárias mais antigas no mundo e apesar de há tanto tempo se apresentar, ainda é um
agravo de difícil controle, configurando-se como um grave problema de saúde pública. Em relação à distribuição deste agravo
de acordo com o quesito raça/cor os povos indígenas no Amapá, representam um crescimento no número de casos de
malária bastante expressivo nos últimos anos o que nos permite aponta-lo como um importante problema a ser enfrentado,
considerando também, os demais segmentos populacionais. O presente estudo teve como objetivo descrever a situação
epidemiológica da malária de acordo com o quesito raça/cor dando ênfase a situação encontrada entre os povos indígenas no
município de Oiapoque – AP no período de 2007 a 2016, em acordo com os dados disponibilizados no SIVEP/Malária. O
Oiapoque fica localizado no extremo norte do Estado do Amapá. Como principais resultados, é possível apontar que o os
indicadores relacionados aos povos indígenas apresentaram, em relação ao número de casos, entre 2015 e 2016, um
aumento de até quatro vezes mais em relação aos demais segmentos populacionais. Apesar do número de casos, em alguns
anos serem maiores entre o segmento não indígena a incidência em todos os anos foi maior entre povos indígenas o que
caracteriza maior risco. Os locais mais afetados foram as aldeias Kumenê e Manga com a maior incidência. Durante todo o
período estudado, o Índice Parasitário Anual, foi considerado alto entre esta população, com uma alta incidência entre as
crianças; bem como um número expressivo de caso entre gestantes o que pode levar a complicações na gestação. Este
estudo aponta para uma importante população em risco para a malária e que necessita estratégias de controle que respeitem
suas especificidades socioeconômicas, ambientais e culturais; o que representa um grande desafio a ser superado.
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Resumo
A malária é uma das mais importantes doenças infecciosas no mundo, sendo responsável por mais de 212 milhões de casos
e 429.000 óbitos. A malária por Plasmodium falciparum é conhecida por desfechos graves, incluindo óbito. O presente projeto
visa gerar informações importantes a respeito da identificação e caracterização de epidemias, distribuição espacial, perfil
temporal, nos 62 municípios do estado do Amazonas no período de 2003 a 2017. A população de estudo são indivíduos
residentes no estado do Amazonas, com diagnóstico confirmado laboratorialmente para malária por P. falciparum no período
de 2003 a 2017. Foram analisados pouco mais de 260.000 registros de casos da doença. Todos os dados foram analisados
pelo software estatístico STATA (v.14). Para a identificação das epidemias de malária por P. falciparum foi calculada por
semana/ano para cada município, utilizando a média e o limite superior (média + 1,96 * desvio padrão) do número de casos
novos dos últimos 5 anos. As epidemias, após identificadas, foram classificadas quanto suas durações, considerando os
seguintes critérios: muito curta (epidemias de até 2 semanas), curta (epidemias de 3 semanas), média (epidemias de 4 a 5
semanas) e longa (epidemias de 6 ou mais semanas). Como principais resultados, no ano 2017, municípios das regiões do
Entorno de Manaus, Médio Amazonas, Baixo Amazonas, Rio Madeira, Rio Purus, Rio Negro e Solimões, Triângulo e Alto
Solimões apresentaram epidemias muito curtas; Municípios das regiões do Entorno de Manaus e Rio Purus apresentaram
epidemias curtas; Municípios das regiões do Rio Juruá, Rio Madeira, Alto Amazonas e Baixo Amazonas apresentaram
epidemias médias; Municípios das regiões do Entorno de Manaus, Rio Purus e Rio Madeira apresentaram epidemias longas.
Observou-se que os municípios das regiões que apresentaram epidemias longas, são de região de fronteira com outros
estados e países, podendo indicar um fluxo migratório das epidemias, além da região do Entorno de Manaus e Rio Purus
serem as mais acometidas.
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Resumo

Na Mata Atlântica (MA) do Espírito Santo (ES), Brasil, existe malária humana autóctone, sendo o Plasmodium vivax (Pv) o
principal agente etiológico. Distâncias espaciais e temporais entre casos sugerem cadeia de transmissão peculiar. Anopheles
(K.) cruzii transmite plasmodia a humanos e símios, sugerindo participação de símios na manutenção dos casos. A endemia
no ES é investigada com estudos de portadores humanos assintomáticos, caracterização do vetores e estudo do mtDNA
extraído de Plasmodium spp. infectando humanos-símio-anofelinos da mesma região. Duas coortes de assintomáticos
avaliaram separadamente a persistência de DNA de Plasmodium em 37 de 48 indivíduos detectados em 2001-2004, com 3
coletas de 3/3 meses e a incidência em 92 moradores em raio de 2km ao redor de um caso ocorrido em 2010, com coletas de
3/3 meses (21 meses) para PCR e microscopia. A análise dos vetores (2014-2015) usou armadilhas CDC e Shannon
instaladas na margem e interior da floresta, mensalmente (12 meses) de 18h-06h e no crepúsculo, por 4 horas. Em 2017,
mtDNA dos Plasmodium spp. obtidos de Anopheles infectados, de sangue de casos humanos de 2001-2004 e de símio
capturado em 2009 foram sequenciados e comparados em rede de haplótipos do BR com mtDNA de Pv/simium disponíveis
no Genbank. Na coorte de 2010, 1 indivíduo foi positivo para Pv, 1 para P. malariae (Pm) e 1 para ambos (prevalência de
3,3% e 2,2%/cada espécie). Na segunda coorte, a incidência foi de 2,5 infecções/100 pessoas-ano ou 1,25/100 pessoasano/espécie (2Pv e 2Pm). Um modelo matemático evidenciou ser improvável transmissão inter-humana exclusiva. De 20142015, foram capturados 1.414 anofelinos de 13 espécies, com maior frequência de A. cruzii na copa das árvores e maior
prevalência de PCR positivo para Pv. Análise da rede de haplótipos mostrou humanos e símios infectados pelo mesmo
haplótipo, e alguns isolados de humanos diferentes dos do símio. DNA de plasmódio extraído de mosquitos mostrou
sequências distintas das de símios e semelhantes à de 2 isolados de humanos. Infecção em A. cruzii e seu comportamento
acrodendrofílico reforçam a hipótese de que a infecção por Pv ocorra por repastos em animais na copa das árvores (símios).
Comparação de haplotipos mostra que, na MA do ES, humanos e símios compartilham os mesmos parasitos. Identidade entre
Pv e P. simium, compartilhamento de haplótipos, e participação do mesmo vetor na transmissão para ambos os hospedeiros
indicam transferência interespécies dos Pv.
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Resumo

No mundo a malária é reconhecida como grave problema de saúde pública, ocorrendo em mais de
109 países e somando mais de 300 milhões de casos novos estimados e um milhão de mortes por
ano. No Brasil reveste-se de importância epidemiológica, pela sua elevada incidência na Região
Amazônica e por apresentar, maior risco de internação e letalidade na extra-amazônia, principalmente,
nesse último cenário pelas dificuldades relacionadas ao diagnóstico oportuno e tratamento específico
tardio. Este estudo teve o objetivo apresentar o perfil epidemiológico dos casos de malária notificados
em Pernambuco, nos anos de 2016 a 2018 (até SE22) e suas diretrizes de vigilância. Em
Pernambuco, todo caso suspeito de malária deve ser comunicado aos serviços de saúde, por meio da
estratégia de notificação imediata e, em até sete dias, registrado no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (Sinan). Apesar de não está descartada a possibilidade de ocorrência
inusitada de surtos, não existe, atualmente, a detecção do vetor (Anopheles darlingi) em condições de
transmissão para a doença. No período sob estudo, notificou-se, 107 casos suspeitos, desses 34
positivos (31,7%), sendo 14 (41,2%) para Plasmodium falcifarum e 20 (58,8%) para Plasmodium
vivax. Dos notificados, 10 eram menores de 12 anos. Considerando a variável sexo, dentre os
notifiados, 71 foi do sexo masculino e 36 feminino. Dentre os suspeitos, o local provável de infecção
predominantemente foi a Região Norte 24 (70,6) e 10 (29,4%) dos casos foram importados de paises
africanos. A oportunidade de detecção dos casos teve varia de 1 à 7 dias. Foi observado o óbito em
1(2,9%) dos caso. Um dos quais se destaca a possível co-infecão por arvovirus. Nesse sentido,
trabalhou-se a importância do preenchimento da ficha de notificação (Nota Técnica nº 04/18, abril de
2018, orientações sobre o preenchimento de todos os campos da ficha de notificação de malária),
através de reuniões e disponibilização de materiais explicativos específicos para os núcleos de
epidemiologia (NEPI) dos hospitais públicos e privados. Dessa forma, as atividades de notificação do
agravo e completude do banco foram intensificadas para fortalecer a vigilância da doença em área
não endêmica, como é o caso de Pernambuco.
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Resumo

Este estudo é um levantamento das fontes sobre a história da implantação do Programa da Malária no
estado de São Paulo. O objetivo é estudar o desenvolvimento das práticas de saúde que
fundamentaram a política pública e seus desdobramentos para o serviço sanitário do estado, no
período de 1930 a 1960, cujo execução foram as Campanhas e a Profilaxia Rural. A metodologia tem
como base a análise fotográfica somada as pesquisas bibliográfica e documental. No início do século
XX a malária atingia vários municípios do estado e neste contexto a criação do Serviço de Profilaxia
da Malária – SPM, em 1933 foi um marco em relação à organização de serviços. As medidas tomadas
consistiram na investigação epidemiológica, educação sanitária, busca ativa de suspeitos, tratamento
terapêutico, aplicação de inseticida e eliminação de focos do vetor. A experiência das medidas
adotadas logrou resultados exitosos em relação a situação epidemiológica de sua área malárica.
Podemos concluir que o período analisado foi marcado pela criação de um arcabouço institucional que
defendia uma política pública de saúde de abrangência estadual e visava promover a saúde da
população por meio de práticas de higiene e interiorização de ações de saúde. Mais que quaisquer
outros documentos, a imagem fotográfica permitiu reconstituir com fidedignidade a história da malária,
fornecendo dados que na maioria das vezes não foram registrados nos documentos textuais. Isso
reitera o valor das fotografias como documentos históricos legítimos.
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Resumo

A malária é a doença negligenciada com a maior incidência no mundo. Em 2016 foram notificados 215
milhões de casos e quase 500 mil mortes devido à doença. Mais de 90% dessas mortes ocorreram na
região africana. Devido ao surgimento de cepas resistentes aos antimaláricos comumente usados têm
se observado um aumento de estudos para identificar novos alvos para o desenvolvimento de drogas.
Nesse sentido, o estudo racional das vias metabólicas tornou-se uma ferramenta atrativa para a
identificação de alvos para antimaláricos. Este trabalho descreve o metabolismo do fitol em
Plasmodium falciparum. Detectamos a presença de fitol endógeno em parasitas empregando análises
por LC-MS e GC-MS. A incorporação de fitol nas vitaminas E e K1 foi avaliada a partir da marcação
metabólica de parasitas com fitol tritiado e análises por HPLC. Além disso, foi observada a
participação do fitol em mudanças pós-traducionais. Estes resultados indicam que o fitol tem um
metabolismo bem regulado, assim como em Arabidopsis, tornando-se um interessante alvo para a
identificação de enzimas para o desenvolvimento de novos antimaláricos.
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Resumo
A malária causada pelo protozoário Plasmodium falciparum é uma doença infecciosa de grande repercussão mundial. Há uma
compreensão limitada dos complexos mecanismos imunológicos desencadeados pelo parasita, dificultando o desenvolvimento de novas
tecnologias para controle e prevenção da doença. Com isso, o presente trabalho traz a proposta de analisar essa interação hospedeiroparasita através de simulações computacionais por meio do software AutoSimmune e, então, avaliar sua viabilidade em modelos futuros
cada vez mais completos e equiparados à realidade. O AutoSimmune é um sistema que simula interações a nível microscópico através
da modelagem de multiagentes, onde cada agente, individualmente, é programado com regras próprias, e interage com outros de forma
randômica. O espaço virtual é composto por células, que representam o local que o agente ocupa ou pode ocupar, podendo deslocar-se
para uma das oito que estão ao seu redor, e dessas, existe a possibilidade de haver portais, que são comunicações entre diferentes
ambientes, os quais permitem o trânsito de agentes circulantes entre as áreas. Foram modelados como agentes os eritrócitos,
merozoítos do Plasmodium, macrófagos, anticorpos, linfócitos B e TCD4 em dois ambientes: a circulação sanguínea (intravascular) e o
baço. Na circulação, encontram-se os eritrócitos, merozoítos e anticorpos, livres para transitar entre os ambientes caso encontrem um
portal, e interagir entre si, como por exemplo, na infecção de hemácias por merozoítos ou na opsonização – de eritrócitos infectados –
por anticorpos. No baço, encontram-se os leucócitos, restritos a esse ambiente, interagindo entre si ou com os agentes circulantes. Todo
esse processo leva em conta o evento randomizado de encontro entre os agentes específicos, respeitando as regras de locomoção
aleatória. A quantidade dos agentes pode ser determinada por dados numéricos baseadas em literatura, ou então, valores arbitrários
para testar diferentes hipóteses. Dado o exposto, acredita-se que trabalhos futuros apoiados nesse modelo possam ajudar a
compreender interações complexas que ocorrem no organismo infectado, de forma econômica, rápida e livre das questões éticas que
envolvem outros experimentos (envolvendo animais, humanos ou não).
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Resumo

Protozoários do gênero Plasmodium e Leishmania são coendêmicos em países tropicais e
subtropicais, e causam doenças de enorme impacto social com elevada morbidade e mortalidade.
Sendo assim, apesar de casos de coinfecção com Plasmodium e Leishmania em indivíduos de áreas
endêmicas já serem descritos, são poucos os trabalhos que visam entender a dinâmica da coinfecção
e seus efeitos sobre a imunidade do hospedeiro. Neste trabalho nos propomos a avaliar o efeito da
infecção por Plasmodium berghei ANKA-GFP (PbA-GFP), modelo experimental de malária cerebral,
sobre o curso da infecção por Leishmania major-RFP (Lm-RFP), modelo experimental de
leishmaniose cutânea, em camundongos C57BL/6. Observamos que a injeção intraperitoneal de 106
eritrócitos parasitados com PbA-GFP, na segunda ou quarta semana de infecção intradermica com
Lm-RFP, promoveu uma redução no tamanho da lesão na orelha dos camundongos coinfectados em
relação aos animais infectados apenas com Lm-RFP. Esta redução da lesão cutânea se refletiu com a
diminuição da carga parasitária (Lm) no linfonodo drenante. Não observamos diferenças na
parasitemia (PbA-GFP) entre os camundongos coinfectados e infectados apenas com PbA-GFP ao
longo da infecção. Análise comparativa entre os animais coinfectados e infectados apenas com um
dos parasitos revelaram diferenças no percentual de neutrófilos (CD11b+Ly6G+Ly6C-) e monócitos

inflamatórios (CD11b+Ly6G-Ly6Chi) na orelha e no percentual e número total destas células do
sistema imune inato, assim como de células da imunidade adquirida no baço destes animais. Em
resumo, acreditamos que a resposta imune sistêmica direcionada ao parasito P. berghei pode atuar de
forma a modular o processo inflamatório na derme, sítio de infecção por L. major. Para compreender
esse processo de imunomodulação novos experimentos serão realizados afim de analisar todos os
possíveis parâmetros envolvidos.
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Resumo
INTRODUÇÃO: As doenças de notificação compulsória devem ser imediatamente comunicadas, através das fichas do
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), por qualquer profissional da saúde ou cidadão, às autoridades
sanitárias. A aparição desses agravos, numa determinada região, pode denotar a ineficiência de ações epidemiológicas. A
malária, transmitida pela fêmea do Anopheles, acomete, em sua maioria, a população rural da região amazônica e, por muitas
vezes, acaba sendo pouco diagnosticada por fatores socioeconômicos e culturais. OBJETIVO: Descrever a estatística acerca
da infecção por malária segundo a faixa etária, sexo e etnia nas regiões brasileiras nos últimos 10 anos. MÉTODO: Estudo
quantitativo, populacional, descritivo, observacional e transversal, com pesquisa e análise de dados disponíveis na plataforma
DATASUS, de 2007 a 2017. RESULTADOS: No período analisado, o número de infecções por malária a nível nacional foi de
9.226 casos, sendo 4.772 (51,7%) deles na região Sudeste. A menor incidência foi registrada no Sul, apresentando 1.350
(14,6%) casos. A infecção por malária foi mais prevalente no sexo masculino (7.326 –79,4%), apresentado grande
discrepância em relação ao feminino, que registrou 1900 (20,5%) casos. Em relação a faixa etária, a maioria dos acometidos
foram adultos entre 20-39 anos, com 4.459 (48,3%), seguidos pela faixa entre 40-59 anos, apresentando 3.171 (34,3%)
casos. Por outro lado, o grupo etário que apresentou menor número de infecções pelo protozoário foram idosos com 80 anos
ou mais, manifestando apenas 27 casos, juntamente com crianças com idade inferior a 1 ano (70 casos). Quando analisada a
etnia dos acometidos pela doença, o maior número ocorreu em pacientes de cor branca (4.171 – 45,2%), seguidos por pardos
(3.225 – 34,9%) e negros (756 – 8,1%). Os pacientes indígenas foram os que apresentaram o menor número de casos em
relação aos demais, com apenas 155. CONCLUSÃO: Os resultados apontaram uma concentração de casos no Sudeste,
sendo mais prevalente em homens de etnia branca e da faixa etária adulta, o que pode estar relacionado a específicas
condições territoriais e à regionalização dos serviços de saúde, que delimitam os espaços para a organização de ações.
Assim, a fim de diminuir tais índices, infere-se a necessidade de investimentos na gestão em saúde e recursos humanos,
além de ampla abordagem de orientação a população para a realização de ações de prevenção de forma individual e coletiva.
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Resumo
Nos garimpos ilegais na Guiana francesa na fronteira como o município de Oiapoque-AP (Brasil) e o Suriname os
trabalhadores são maioritariamente brasileiros que atravessam a fronteira em “busca do ouro”; essas populações são
particularmente afetadas pela malária e são um reservatório que não permite a eliminação da doença no Suriname e na
Guiana Francesa. Pelo status de situação ilegal não é possível realizar ações de controle dentro dos garimpos. O uso
inadequado de medicamentos, sem diagnóstico laboratorial e com pobre adesão, principalmente devido aos altos custos dos
antimaláricos no “mercado negro” é comum. Estas práticas não recomendadas contribuem ao risco da emergência da
resistência às terapias combinadas com medicamentos derivados da artemisinina (ACT) usados para tratar o P. falciparum, o
principal parasito causador da malária nessa área. Os conhecimentos sobre a doença por garimpeiros ilegais (causas,
sintomas, medidas preventivas e tratamento) permanecem insuficientes nessas populações. Esta pesquisa trata de uma nova
intervenção de carácter multicêntrico, prospectivo, qualitativo e quantitativo com um monitoramento continuo dos
participantes. O projeto Malakit será desenvolvido com o objetivo de aumentar o número de garimpeiros ilegais que tomam
tratamento completo com ACT quando tem malária. Os objetivos específicos desta pesquisa são: 1) melhorar o uso adequado
de antimaláricos; 2) reduzir a prevalência de malária entre garimpeiros ilegais na área de fronteira; 3) aumentar o número de
garimpeiros que têm conhecimentos sobre malária, suas causas, sintomas e medidas de proteção, assim como aqueles que
têm uma atitude positiva para as medidas de prevenção recomendadas, uso adequado de tratamento antimalárico e adesão
ao tratamento. O projeto será realizado nas áreas de descanso dos garimpos nas fronteiras entre Brasil-Guiana Francesa e
Guiana Francesa-Suriname; essas áreas de descanso estão localizadas do lado brasileiro e do lado surinamês da fronteira. O
projeto tem uma fase de implementação com distribuição gratuita de kits de autodiagnostico e auto-tratamento às pessoas
que trabalham ilegalmente nesses garimpos junto com um treinamento adequado de uso do kit e dos medicamentos e uma
fase de monitoramento do estudo com coleta de dados proativa realizada por facilitadores e pelos próprios garimpeiros por
médio de aplicativos móveis. Uma avaliação antes e depois da intervenção será realizada.
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Resumo
A malária é uma protozoose de grande impacto na saúde coletiva, com a ocorrência de mais de 300.000 casos anuais no Brasil e,
mundialmente, coloca sob risco cerca de 40% da população. Essa doença, causada pelo Plasmodium sp., tem sua transmissão natural
pelo vetor do gênero Anopheles, e é caracterizada por um quadro agudo e febril, podendo evoluir para formas graves e até o óbito. No
Brasil, a maior prevalência de casos encontra-se na região da Amazônia Legal, porém, o Espírito Santo (ES), devido às suas
características climáticas e presença de Mata Atlântica, concentra o maior número de casos notificados confirmados na região Sudeste.
Com o propósito de elucidar o perfil da doença no estado, o objetivo do presente trabalho foi identificar a frequência e distribuição dos
casos confirmados da doença no ES no período de 2007 a 2017, utilizando dados secundários obtidos com a autorização da Secretaria
de Estado da Saúde do ES através do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). Neste período foram registradas
4.155 notificações de malária, das quais apenas 788 foram confirmadas por critério laboratorial, sendo 458 autóctones, 265 alóctones e
65 não classificadas. Os resultados preliminares demonstram que os municípios de Santa Teresa, Domingos Martins, Alfredo Chaves,
Santa Leopoldina e Marechal Floriano apresentam maior proporção de infecção no estado, abrangendo, em conjunto, 72,27% dos casos
autóctones no período estudado, no qual Santa Teresa se destaca perfazendo 35,04% desse total, com média de incidência anual de
42,90 casos por 100.000 habitantes e densidade de casos anuais de 13,70 casos por 1.000 km2. Quanto a proporção das espécies do
agente, a maior ocorrência foi de P. vivax, (89,85% dos casos confirmados), enquanto o P. falciparum, foi o segundo de maior ocorrência
(6,72%), havendo diagnóstico, também, de P. malariae e infecção mista (3,43%). A análise desses números traz à tona a alta incidência
de infecção nesses municípios citados, que juntos correspondem a uma média anual de 29,51 casos por 100.000 habitantes

(destacando o município de Santa Teresa) quando comparados com os 1,18 casos por 100.000 habitantes referentes a todo o estado.
Como perspectiva é necessário, ainda, correlacionar os casos com a época do ano e outras condições que influenciam a transmissão da
doença. O reconhecimento dessa situação deverá contribuir para o planejamento de políticas de controle e prevenção da malária.
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Resumo

A malária é uma doença infecciosa causada por protozoário do gênero Plasmodium, transmitida por
meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles. Anualmente são registrados mais de 216 milhões
de casos, causando quase 450 mil óbitos. No Brasil, quase a totalidade dos casos (99,9%) estão
concentrados na região Amazônica, devido às condições favoráveis, tanto ambientais quanto
socioeconômicas, que oferece para a propagação da infecção. O objetivo desse estudo foi avaliar o
panorama epidemiológico da malária no município de Cruzeiro do Sul, Acre, extremo ocidente da
Amazônia Brasileira, no período de 2009 à 2017. As informações utilizadas foram provenientes do
banco de dados da Coordenação de Endemias do município de Cruzeiro do Sul (Acre). Com base nas
informações foram analisadas as variáveis: idade, sexo, ano de notificação, espécie de Plasmodium,
localidade e Índice Parasitológico Anual (IPA). No período de 2009 à 2017 foram notificados no
município de Cruzeiro do Sul mais de 155 mil casos de malária, sendo que no ano de 2010, o IPA
chegou a 275,4. Os homens foram os mais acometidos em todos os anos estudados. A faixa etária
mais atingida foi de 20 a 29 anos. Em relação à localidade, a zona rural foi a mais frequente, apesar
de nesta área concentrar-se menos de 30% da população do município. As infecções foram atribuídas
principalmente ao Plasmodium vivax, com média acima de 13 mil casos anuais. Conclui-se que a
malária no município de Cruzeiro do Sul, além de apresentar-se endêmica, encontra-se nos últimos
anos com alto índice parasitário, apresentando IPA muito acima da média da região Amazônica, que
vem apresentando tendência decrescente, mostrando assim, uma necessidade de ações mais
efetivas por parte do serviço de saúde do município.
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Resumo
O Brasil tem como objetivo atual eliminar a malária e, nos últimos anos, conseguiu reduzir consideravelmente os casos da
doença, principalmente a malaria causada pelo Plasmodium falciparum. No entanto, a malária por Plasmodium vivax continua
sendo um grande desafio para o sistema de saúde. Neste contexto, o conhecimento das percepções dos pacientes afetados
pela doença e dos responsáveis pelo diagnóstico, tratamento e controle da malária no nível local, é fundamental para a
construção de um programa de eliminação bem-sucedido. O objetivo desse estudo foi investigar as percepções de pacientes
e profissionais de saúde sobre a malária e as medidas de eliminação na Amazônia brasileira. Realizou-se um estudo
transversal qualitativo, em Manaus, capital do estado do Amazonas, Amazônia Ocidental Brasileira. Usou-se uma
amostragem intencional com 33 pacientes em tratamento para malária e 22 agentes de saúde que trabalham diariamente com
a doença. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com posterior análise temática por meio do software MAXQDA18.
Ainda existem muitos mitos em relação à transmissão e ao tratamento da malária que podem dificultar a sensibilização da
população dessa região em relação ao uso das atuais ferramentas de controle e futuras estratégias de eliminação, como a
administração em massa de medicamentos (MDA). Percepções negativas sobre o uso de mosquiteiros impregnados com
inseticidas foram observadas em ambos os grupos, em decorrencia de irritações da pele e alergias causadas pelo inseticida.
A maioria dos pacientes e profissionais de saúde descreveu a malária como uma doença impossível de eliminar porque
estaria intrinsecamente associada ao ecossistema florestal e, segundo eles, a eliminação só seria possível se houvesse uma

vacina contra a doença. Na Amazônia, as percepções culturais sobre a etiologia e o processo dessa doença têm influência
nos comportamentos e práticas que os grupos sociais adotam em relação às diferentes formas de viver em um contexto
endêmico para a malária. Percepções negativas sobre a eliminação da malária podem ser uma barreira para alcançar uma
cobertura adequada de estratégias como distribuiçao de mosquiteiros e tratamento em massa.
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Resumo
Introdução: A Malária é uma doença Infecciosa febril aguda, cujos agentes etiológicos são protozoário transmitido por vetores.
No Brasil é endêmica em região amazônica. Apresenta como agentes etiológicos cinco espécies de protozoários do gênero
Plasmodium. Destes, podem causar a malária humana; P. Falciparum, P. Vivax, P. Malariae, P. Ovale e P. Knowlesi. No
mundo, o principal vetor é o mosquito do gênero Anopheles Meigen, que compreendem aproximadamente 200 espécies,
destas 60 estão presentes em território brasileiro, todavia, apenas 11 dessas têm importância epidemiológica na transmissão
da doença. Objetivo. Determinar Perfil Epidemiológico de Casos de malária por espécie em uma Unidade Federativa do
Nordeste Brasileiro nos últimos dez anos. Método. Estudo epidemiológico transversal. Os dados foram coletados no SINAM e
no SIM (software TabWin 32) com pesquisa através do Casos confirmados notificados no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação - Pernambuco. As variáveis foram: Faixa etária, sexo, zona de residência, município de notificação, ano do 1º
sintoma e resultado do parasitológico. Resultado. De acordo com as notificações registradas pelo DATASUS e SIM, no Estado
de Pernambuco, 202 casos de infecção por protozoários do gênero Plasmodium foram notificados nos últimos dez anos. Dos
municípios analisados, Recife, capital do Estado obteve maior número de casos notificados 161 casos. Observou-se que dos
202 casos notificados, 108 casos foi identificado a espécie de protozoário, P. Falciparum e 89 dos casos identificado a espécie
de protozoário, P. Vivax, feita identificação através dos exames Gota espessa e Esfregaço delgado. Quanto à prevalência
identificou-se predomínio do sexo masculino com pico de incidência entre 20-39 anos. Conclusões. A relação estabelecida
entre as notificações de casos de Malária e o estabelecimento da espécie do protozoário é de suma importância para o
tratamento segundo recomendações do guia de vigilância de saúde do Ministério da Saúde que estabelece um esquema
terapêutico para cada espécie. Destarte, a relação dos casos notificados com a devida determinar a espécie dos parasitos
auxiliou para melhor tratamento assim pode reduzir o índice de mortalidade por Malária.
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Resumo
O desenvolvimento de uma vacina contra a malária é um dos maiores desafios das ciências biomédicas. O conhecimento
limitado de antígenos essenciais e sua função durante o ciclo de vida do Plasmodium, o polimorfismo antigênico e a
capacidade de adaptação do parasita estão entre os principais obstáculos para o desenvolvimento de vacinas. Poucos
antígenos de Plasmodium entraram no pipeline de ensaios clínicos de vacina e, até agora, apenas um atingiu o nível de
ensaios clínicos de fase III. Proteínas que desempenham um papel na etapa sexual do ciclo de vida do parasita são menos
polimórficas, estando sob menor pressão seletiva da resposta imunológica do hospedeiro vertebrado, e podem ser propostas
como alvos para as vacinas bloqueadoras da transmissão. Assim, este projeto visa o uso de genética reversa e um modelo de
malária murino para procurar sistematicamente genes que desempenhem um papel na transmissão do parasita. Nessa
perspectiva, com ajuda das bases de dados de transcriptoma de Plasmodium falciparum, foram selecionados 12 genes cuja
transcrição é aumentada nos gametócitos, possuem peptídeo sinal e são conservados em P. berghei e P. vivax, para gerar

nocautes genéticos em P. berghei ANKA e verificar sua capacidade de fertilizar e produzir oocinetos in vitro. Cada um dos
clones gerados foi selecionado por resistência à pirimetamina, genotipado por PCR e fenotipado em ensaios de conversão in
vitro. Até o momento, quatro dos genes de interesse foram testados. O nocaute de um dos genes estudados até agora
mostrou uma diminuição na capacidade de fertilização in vitro, sugerindo um papel nos processos de ativação dos
gametócitos ou egresso de gametas e fertilização.
Palavras-chaves: Genética reversa, Malaria, Plasmodium berguei, transmissão, novos antígenos

PLAQUETOPENIA NA MALÁRIA CAUSADA PELO PLASMODIUM VIVAX.
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Resumo
A plaquetopenia é uma manifestação muito comum na malária, inicia antes do aparecimento dos sintomas, reduz
concomitantemente com a evolução da parasitemia e uma tríade de mecanismos está associada com a redução plaquetária.
Alguns achados suportam a ação da resposta medular para compensar a baixa quantidade de plaquetas circulantes através
de anormalidades na morfologia plaquetária, tais como o aumento do volume médio das plaquetas (MPV). O presente estudo
visa investigar a capacidade responsiva de subpopulações plaquetárias frente a estimuladores em pacientes infectados pelo
Plasmodium vivax com diferentes graus de plaquetopenia. Para isso, as subpopulações de plaquetas serão caracterizadas
por um marcador de superfície (anti-CD41) e seu componente de ácido nucleico (DHE) visando estimar o número de
plaquetas maturas (CD41+DHE-) e reticuladas (CD41+DHE+). A capacidade responsiva vem sendo determinada pelo
estímulo agonista com Adrenalina. Os parâmetros de tamanho (FSC) e granulosidade (SSC) vem sendo usados para estimar
a agregação plaquetária e o aumento da expressão do receptor CD41 para a ativação plaquetária. Os resultados preliminares
vêm mostrando aumento de tamanho nas duas subpopulações após estimulo com ADR para confirmação viabilidade da
metodologia. A subpopulação de plaquetas reticuladas é aumentada na malária indicando resposta medular. As plaquetas
reticuladas nos indivíduos controles responderam aumentando a expressão de CD41, o que não vem acontecendo nos
pacientes, independente dos níveis de plaquetas. Curiosamente, a frequência de plaquetas reticuladas nos pacientes diminuiu
sugerindo ocorrência de agregação nestas populações. O contrário vem acontecendo com aumento da frequência das
plaquetas reticuladas nos indivíduos sadios, sugerindo uma possível exocitose de plaquetas, que não ocorre na malária.
Embora os resultados sejam preliminares, os resultados começam a apontar que as plaquetas reticuladas têm um papel
fundamental na malária, respondendo porque o sangramento é raro e, a trombocitopenia severa como evento isolado, não
representaria risco de complicação na malária.
Palavras-chaves: Malária, Plaquetopenia, Plasmodium vivax, Volume plaquetário médio

POLIFENOIS DO AÇAÍ (Euterpe oleracea Mart) APRESENTAM ATIVIDADE ANTIPLASMODIAL IN
VITRO E IN VIVO
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Resumo

Compostos naturais são frequentemente utilizados na descoberta de novos antimaláricos, visto que fármacos
como quinino e artemisinina são derivados de plantas. Regiões de rica biodiversidade como a Amazônia são
fontes de plantas com atividade antimalárica. O açaí (Euterpe oleracea M.) é uma planta nativa da Amazônia
brasileira, área com alta ocorrência de malária. Usado pela população local no tratamento da malária e
sintomas relacionados, o fruto do açaizeiro é reconhecido por suas atividades antioxidante, antitumoral e
antigenotóxica, associadas à sua composição polifenólica. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a
atividade in vitro dos polifenois do açaí em Plasmodium falciparum e macrófagos RAW264.7, além da atividade
in vivo em camundongos infectados com Plasmodium chabaudi. Polifenóis totais (TP) foram obtidos da eluição
do fruto do açaí com metanol acidificado, e destes, frações de antocianinas totais e polifenóis não-antociânicos
(NAPs) foram separadas. O ensaio fluorimétrico PicoGreen foi utilizado para avaliar a atividade antimalárica in
vitro das frações em culturas de Plasmodium a 1% de parasitemia e 2% de hematócrito. TP e TA não
diminuíram o crescimento dos parasitos (1-25 mg/L equivalentes de ácido gálico). Apenas NAPs, a partir de 10

mg/L, reduziram o conteúdo de DNA de cepas de P. falciparum cloroquina-sensível e resistente (HB3 e Dd2). O
ensaio de redução de resazurina foi conduzido para avaliar a citotoxicidade das frações na viabilidade de
macrófagos murinos. Nenhum dos tratamentos foi citotóxico em macrófagos em concentrações até 20 mg/L. In
vivo, 10, 15 e 20 mg/kg TP foram ministrados via oral diariamente por 13 dias consecutivos a camundongos
C57BL/6JUnib infectados com P. chabaudi. Os tratamentos de 15 e 20 mg/kg TP aumentaram a sobrevida dos
animais e reduziram a parasitemia (81% e 89,4% de inibição, respectivamente, no dia de pico da parasitemia).
Os resultados mostram que, apesar de não apresentarem significativa atividade antiplasmodial in vitro,
polifenois totais (TP) de açaí reduzem a parasitemia e aumentam a sobrevida de animais infectados. Futuros
ensaios in vivo com NAPs são sugeridos para avaliação dos mecanismos de ação associados com essa classe
de compostos.
Palavras-chaves: Açai, Antimalárico, Euterpe oleracea, Plasmodium, Polifenóis

POTÊNCIA E EFICÁCIA DE DERIVADOS DA AMODIAQUINA NA MALÁRIA EXPERIMENTAL
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Resumo

A amodiaquina (AQ) é um fármaco antimalárico utilizado no tratamento da malária não complicada,
sendo, de fato, mais eficaz, palatável e de menor custo do que a cloroquina (CQ), porém, devido aos
relatos de eventos adversos em pacientes que fizeram uso do medicamento de forma profilática, a AQ
não é utilizada como fármaco de primeira linha. Nosso grupo de pesquisa observou que complexos de
rutênio associados à CQ exibiam atividade anti-P. falciparum no ciclo intraeritrocítico, porém, ao
contrário da CQ, complexos de rutênio-CQ apresentaram atividade antiparasitária frente formas
sexuadas e esporozoítos, aumentando o espectro de ação. Nesse contexto, o presente trabalho
avaliou a potência in vitro e eficácia in vivo para três inéditos complexos de rutênio contendo AQ na
sua composição química. A potência foi determinada frente cepa W2 do P. falciparum, utilizando a
metodologia de incorporação da hipoxantina, enquanto a eficácia foi estudada em camundongos
Swiss Webster infectados com a cepa NK65 do P. berghei, fazendo uso do modelo de supressão de
parasitemia (teste de Peters), sendo expressas em valores de concentração inibitória para 50% do
crescimento do parasito (CI50) e a dose efetiva para reduzir 50% da carga parasitária (DE50),
respectivamente. Os testes de toxicidade aguda foram realizados em camundongos não-infectados
utilizando dose equivalente aos quatro dias de tratamento do teste de Peters. Os derivados da AQ
foram capazes de reduzir o crescimento do P. falciparum, com valores de CI50 entre 0.0032 a 0.012
µM, enquanto que a AQ apresentou valor de CI50 de 0.0074 µM, mostrando assim que os derivados
possuem potência similar ou superior à AQ. Um dos derivados da AQ foi capaz de suprimir a
parasitemia de maneira dependente da dose no teste de Peters, apresentando valor de DE50 = 15
µmol/kg, similar ao observado para a AQ. Na dose de 30 µmol/kg, o derivado da AQ conferiu 40% de
sobrevivência dos animais, enquanto que com a AQ, nesta mesma dose, 60% dos animais
sobreviveram. Por último, observamos que o derivado da AQ possui eficácia superior ao derivado da
CQ em suprimir a parasitemia em camundongos infectados com o P. berghei e que isso foi alcançado
de maneira seletiva, sem induzir efeitos tóxicos aparentes aos camundongos. Portanto, foi
demonstrado que os novos derivados da AQ apresentam perfil farmacológico em potencial.
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PREVALÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE GLICOSE 6-FOSFATO DESIDROGENASE NA AMAZÔNIA
BRASILEIRA: UMA BARREIRA PARA ELIMINAÇÃO DA MALÁRIA VIVAX NO BRASIL
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Resumo
A primaquina é o único tratamento disponível atualmente contra recaídas da infecção por Plasmodium vivax, se tornando uma
ferramenta essencial para o controle e eliminação da malária. Entretanto, a deficiência de glucose 6-fosfato desidrogenase
(G6PD) ainda permanece como um entrave importante para o uso seguro da primaquina em áreas endêmicas, devido ao
risco de desenvolvimento de anemia hemolítica severa nesses indivíduos, que recebem primaquina sem qualquer triagem
para esta deficiência. Portanto, esse estudo visa estimar a prevalência da deficiência de G6PD em áreas endêmicas da
Amazônia Brasileira afim de eliminar, de forma segura, a malária vivax no Brasil. Trata-se de um estudo transversal realizado
indivíduos do sexo masculinos em áreas urbanas e periurbanas em 38 municípios dos estados do Amazonas, Pará, Roraima,
Amapá e Rondônia. O teste qualitativo Fluorescent Spot Test (R&D Diagnostics®) foi empregado, utilizando-se de amostras
colhidas por punção digital em tubos de microcentrífuga com anticoagulante EDTA. Estimativas de prevalência da deficiência
foram calculadas para cada estado. Um total de 12.374 indivíduos foram incluídos no inquérito sendo 5.03% (n=448)
deficientes de G6PD. Nos estados do Amazonas, Rondônia, Pará e Amapá, onde o inquérito já foi finalizado, a prevalência da
deficiência foi de 4.0%, 5.4%, 4.2%, 5.8% e 5.8%, respectivamente. Os resultados mostram que uma importante parcela da
população que vive em áreas endêmicas para malária no Brasil está sob risco de desenvolver anemia hemolítica aguda
induzida por primaquina. O uso de plataformas de screening da população é essencial para garantir a segurança do
tratamento em pacientes deficientes de G6PD e deve ser deve ser considerado na implementação de estratégias alternativas
de eliminação baseadas no uso seguro de primaquina nesta população. Além disso, regimes alternativos de primaquina se
tornam necessários tratamento eficaz de formas hepáticas do parasito.
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PROMOÇÃO DA SAÚDE ACERCA DA MALÁRIA JUNTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DA
UNIDADE BÁSICA DE ILHAS DA REGIÃO AMAZÔNICA.
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Resumo

Introdução: A malária é uma doença tropical negligenciada. Presente em mais de 100 países, a
malária ameaça 40% da população mundial. A cada ano, 500 milhões de pessoas são infectadas e
dois milhões morrem da doença, levando a óbito uma criança a cada 30 segundos. Atualmente, a
doença concentra-se na região da Amazônia Legal, correspondendo a mais de 99% dos casos
registrados no país. Objetivos: Capacitar os Agentes Comunitários de Saúde da Unidade Básica de
Saúde responsável em atender moradores das ilhas do lago da Usina Hidrelétrica de TucuruíPará, orientando os profissionais para que atuem como agentes multiplicadores de conhecimento.
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência dos acadêmicos de enfermagem da Faculdade
Gamaliel, que desenvolveram atividades abrangentes sobre a malária visando alcançar tanto os
profissionais da saúde quanto a população que mora em ilhas em torno do lago da Usina Hidrelétrica
de Tucuruí-Pará, fazendo uso de ferramentas educativas como roda de conversa e distribuição de
folders sobre a transmissão, sintomas e prevenção da doença. Resultados e discussão: Entre os
estados que constituem a Amazônia brasileira, o Pará é um dos que apresenta maior morbidade. O
município de Tucuruí faz parte da Região Geográfica Imediata Marabá, e notificou 161 casos de
malária no período de janeiro a dezembro de 2017, sendo mais frequente em homens na faixa etária
de 20 a 39 anos. Sendo assim, como forma de intervir nessa comunidade, os acadêmicos realizaram
uma roda de conversa com os profissionais que atuam na unidade Básica de Saúde da Vila
Permanente, que é responsável por atender a população que mora nas ilhas em torno do lago da
usina hidrelétrica de Tucuruí. Nessa atividade, foi perceptível a agradável recepção e interação desses
agentes, que se mostraram motivados em dialogar sobre o tema abordado. Os mesmos relataram um
descontentamento em relação a falta de investimentos, infraestrutura e treinamento dos profissionais
para a prevenção da malária. Ainda no local, também foi realizada uma palestra e a distribuição de
folders didáticos para a população presente, visando a propagação do conhecimento, de forma que a
educação em saúde tenha efeito positivo no combate ao crescimento dos casos de malária nessa
região. Conclusão: Conclui-se que tais atividades realizadas, contribuem de forma positiva para a

transmissão do conhecimento a comunidade assistida, assim como para o aperfeiçoamento na
formação acadêmica de enfermagem.
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RECAÍDAS POR MALÁRIA VIVAX EM PACIENTE COM HISTÓRICO DE CIRURGIA BARIÁTRICA:
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Resumo
INTRODUÇÃO: A malária é uma doença infeciosa febril aguda, causada por protozoários do gênero Plasmodium (P.). No
Brasil, em 2014, foram registrados 143.552 casos de malária, causados por 3 espécies: P. vivax, P. falciparum e P. malarie.
OBJETIVO: Relatar um caso de malária vivax com múltiplas recaídas. DESENHO DE ESTUDO: Paciente feminino, 37 anos,
dá entrada no ambulatório do CEMETRON relatando malária vivax e queixa principal de febre, visão turva há 1 dia,
menstruação bege e cefaleia, além de referir uso de buscopan. Ao exame físico, apresenta-se com pressão arterial de 96x62
mmHg, pulso de 69 bpm e febril (38ºC), com prescrição de sintomáticos, cloroquina 150 mg e primaquina 15 mg (18
comprimidos). 4 meses depois, retornou ao serviço relatando que neste ínterim teve 4 episódios de malária, com término do
último tratamento há um dia. A conduta adotada nesta ocasião foi continuar a primaquina por mais 5 dias, solicitar exames
laboratoriais e encaminhar a mesma ao médico plantonista, que solicitou aumento de 25% na dose primaquina e relatou
histórico da paciente acerca da realização de cirurgia bariátrica e de retirada de tumor não maligno na parótida. O tratamento
foi concluído e até o presente momento a paciente não apresentou complicações ou reaparecimento dos sintomas.
MÉTODOS: Acesso ao prontuário clínico e dados laboratoriais referentes ao caso, associado à pesquisa literária e científica a
respeito do quadro, visando trabalhar os dados relativos à observação clínica e laboratorial, de um indivíduo portador de uma
doença, sem utilizar um grupo controle ou placebo. RESULTADOS: Diagnóstico de recaídas por malária vivax, com evolução
e prognóstico positivos. DISCUSSÃO: A malária vivax é a mais prevalente em Rondônia, sendo cada vez mais notórias suas
recidivas, que podem ser classificadas como recrudescências, recaídas ou reinfecções. Neste caso, nota-se que esta é uma
situação de recaída – possivelmente ocasionada devido à dificuldade de absorção do medicamento após a realização da
cirurgia bariátrica, levando em consideração o intervalo de tempo entre as recidivas e a resposta da paciente ao aumento de
25% na dosagem de primaquina, no último atendimento. CONCLUSÃO: É evidente a importância de realizar-se um
tratamento efetivo - iniciado precocemente e mantido até o final, através do diagnóstico na fase inicial da doença, levando em
consideração o histórico do paciente, para diminuir o risco de recidivas, como no caso supracitado.
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Resumo

As recidivas de malária por Plasmodium vivax são caracterizadas pela reincidência da parasitemia
assexuada após o inicio do tratamento. Isso se deve a falhas terapêuticas; reativação de hipnozóitos;
e nova exposição ao vetor. No ano de 2017 o Tocantins registrou 72 casos de malária confirmados, 59
casos foram registrados no município de Araguatins, destes, 29 recidivaram. Este estudo descreve e
analisa todos os casos de malária por P. vivax que recidivaram em Araguatins. Trata-se de um estudo
ecológico conduzido com dados do Sistema de Informação Vigilância Epidemiológica da Malária
(SIVEP-Malária/SVS/MS), no Estado do Tocantins no ano de 2017. A analise descritiva e quantitativa
dos dados foi realizada com auxílio do Microsoft Excel® 2007. Em 2017, 29 pacientes foram
notificados com recidivas de malária por P. vivax, destes, 72,4% eram do sexo masculino, 55,2% com

faixa etária de 18 a 39 anos e 75,9% das pessoas não completaram o ensino médio. As pessoas que
exercem atividades que as deixam suscetíveis a adoecer correspondem a 48,3%. O equivalente a
99,6% das recidivas ocorreram após o 21º dia após o inicio do tratamento e 89,6% utilizaram esquema
curto no primeiro episódio de recidiva. O percentual de recidivas no município pode ser considerado
alto quando comparado a outros estudos. Os pacientes que apresentam episódios frequentes de
recidivas possuem intervalos regulares de reaparecimento da doença, o maior risco de um paciente
recidivar ocorreu da quarta a nona semana após o inicio do tratamento. Verificou-se que os pacientes
no primeiro episódio de recidiva receberam esquema terapêutico curto (07 dias) diferente do indicado,
que é o esquema terapêutico longo (14 dias). Portanto, não se podem descartar fatores associados à
administração dos antimaláricos. O risco de contrair malária está sobre todos os indivíduos, todavia
pessoas do sexo masculino, com baixa escolaridade e que executam atividades de risco, como
encontrado no estudo, possuem maior risco e exposição à doença. Os resultados sugerem a
necessidade de realizar treinamento voltado para os profissionais da saúde, tendo como objetivo o
cumprimento dos protocolos atendimento e tratamento dos pacientes disponibilizados pelo Ministério
da saúde.
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Resumo
Tempo e recursos financeiros impõem desafios ao desenvolvimento de novos fármacos. A aplicação de novas indicações para
um fármaco já aprovado para uso em humanos, fora do escopo de sua indicação original, ou reposicionamento de fármacos,
é uma estratégia rápida, eficiente e menos dispendiosa, sendo uma alternativa para otimizar a busca por novos antimaláricos.
Portanto, o objetivo deste trabalho foi reposicionar novos fármacos para o tratamento da malária através da integração de
estratégias computacionais e experimentais. Inicialmente, uma abordagem de quimiogenômica in silico foi conduzida através
da comparação de proteínas de Plasmodium falciparum (proteoma) com alvos terapêuticos de fármacos aprovados
(DrugBank), baseando-se no princípio de que alvos semelhantes possuem ligantes semelhantes. Os estudos computacionais
identificaram a epirrubicina, antraciclina originalmente indicada como fármaco antitumoral, como um novo candidato
antimalárico. Em seguida, foram realizados ensaios fluorimétricos in vitro (SybrGreen) utilizando cepas de P. falciparum
cloroquina-sensível (3D7) e multi-resistente (W2), que demonstraram atividade antiplasmodial da epirrubicina em escala
nanomolar (IC50 = 158 nM e 69 nM, respectivamente). O ensaio de viabilidade em células de mamíferos (redução de MTT)
demonstrou que a epirrubicina apresenta baixa citotoxicidade em fibroblastos (linhagem COS-7, CC50 = 5,48 µM), com
índices de seletividade de 34,6 e 79,4 para as cepas 3D7 e W2, respectivamente. Foi ainda avaliado o potencial do fármaco
para bloqueio de transmissão utilizando P. berghei modificado (expressão de luciferase sob promotor do estágio de oocineto).
Observou-se que a epirrubicina inibiu cerca de 80% da formação de oocinetos a 1 µM (IC50 = 0,39 µM). Diante desses
resultados, sugere-se que o alvo da epirrubicina em Plasmodium pode ser fundamental para o desenvolvimento de diferentes
fases do ciclo do parasito. Por fim, a atividade esquizonticida da epirrubicina foi avaliada em camundongos C57BL/6JUnib
infectados com P. yoelii 17X, tratados com 6 mg/kg de fármaco durante 4 dias. A dose testada de epirrubicina inibiu
aproximadamente 97% da parasitemia até o último dia de tratamento, mantendo a inibição maior que 85% até o sexto dia pósinfecção. Com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que a epirrubicina representa um novo candidato a fármaco
antimalárico para futuras investigações pré-clínicas.
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Resumo

O conhecimento sobre a diversidade de mosquitos na Caatinga foi por muito tempo negligenciado.
São poucos os levantamentos feitos para a família Culicidae nesse bioma. Este estudo objetivou
unificar esses levantamentos no semi-árido brasileiro para apurar as espécies de Anofelinos
adaptadas as restrições ambientais da Caatinga e averiguar suas distribuições espaciais. Reuniramse informações de levantamentos realizados entre os anos de 2008 e 2014 em quatros estados
brasileiros. Sendo o período de maior esforço amostral realizado para esse bioma. Elas foram
oriundas do banco de dados do projeto “Mosquitos da Caatinga” e de inventários públicos
apresentados na forma de artigos e dissertações. As áreas inventariadas foram: Estação Ecológica
Raso da Catarina (EERC) na Bahia, Floresta Nacional do Açu (FNA) no RN, Monumento Natural
Grota do Angico (MNGA) em Sergipe; Norte de Minas Gerais (NMG); Estação Ecológica de Seridó
(EES) e área particular Sítio Areias (SA), ambas no RN. As técnicas de coletas empregadas incluíram
coletas de ovos, larvas e adultos. Nesses recentes levantamentos foi registrada a ocorrência de 11
espécies de Anopheles. Sendo aproximadamente sete delas potencialmente vetores de malária na
America do Sul: Anopheles (Nys.) albitarsis l s, An. (Nys.) argyritarsis l s, An. (Nys.) braziliensis, An.
(Nys.) darling, An. (Nys.) deaneorum, An. (Nys.) evansae, An. (Nys.) marajoara, An. (Nys.)
oryzalimnetes, An. (Nys.) sawyeri, An. (Nys.) Albimanus section/ Oswaldoi Subgroup e An. (Nys.)
triannulatus l. s. A espécie do complexo An. albitarsis foi a mais abrangente ocorrendo em todas as
áreas, seguida de An. triannulatus que ocorreu em quatro áreas nos três estados (MNGA, EERC,
EES, NMG) e An. argyritarsis que ocorreu em três áreas de estados diferentes (MNGA, EERC, NMG).
Além dessas citadas, as espécies Anopheles (Ano.) fluminensis, Anopheles (Ano.) mediopunctatus
l.s., Anopheles (Nys.) aquasalis, Anopheles (Nys.) oswaldoi, Anopheles (Nys.) strodei e Anopheles
(Nys.) nuneztovari haviam sido detectadas na Caatinga por estudos anteriores. Atualmente a Caatinga
é vastamente povoada e passa por grandes projetos de transposição e irrigação. Os resultados desse
monitoramento ampliaram a distribuição de algumas espécies vetores de anopheles para outras áreas
antes ainda pouco examinadas. Espera-se que essas informações tragam contribuições aos planos de
contingência de doenças tropicais como a malária para outras regiões do país.
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Resumo
A origem geográfica e rotas de dispersão dos dois mais importantes parasitos da malária humana, Plasmodium falciparum e P. vivax,
continuam controversos. A hipótese mais recente sugere que P. falciparum originou-se de uma transferência lateral dos macacos
(principalmente gorilas) para os seres humanos na África. Muito menos se sabe sobre a história de P. vivax. Estudos mais recentes
indicam que P. vivax originou-se na África e migrou para a Ásia antes da disseminação Duffy negativo no continente africano. O
momento preciso e vias de introdução destes parasitos nas Américas continuam desconhecidos. Neste projeto, analisamos o genoma
mitochondrial completo de parasitos coletados em todas as regiões em que estas espécies estão presentes no mundo para entender
como e quando o Plasmodium falciparum e P. vivax entraram nas Américas. Além disso, analisamos a existência da relação genética
entre os isolados de P. vivax e P. vivax- like (P. simium). Encontramos evidências de uma contribuição significatica de linhagens
africanas e do sul da Ásia para os parasitos de malária do Novo Mundo, com linhagens adicionais de P. vivax que foram originados da
Melanésia, supostamente transportados pelo povos da Australásia. É importante ressaltar que as linhagens de P. vivax-like, P. simium,
são compartilhadas por macacos e humanos no ecossistema da Mata Atlântica, mas não em toda a Amazônia, o que provavelmente

resultou de uma ou de mais transferências recentes de humanos para macacos. Embora os escravos africanos fossem provavelmente
os principais portadores de linhagens de P. falciparum e P. vivax para as Américas, após a colonização dos europeus, parasitos
adicionais transportados por povos australasianos em tempos pré-colombianos podem ter contribuído para a extensa diversidade
genética de populações locais existentes de P. vivax.
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Resumo
A eficiência do sistema imunológico foi moldada ao longo do processo evolutivo, permitindo adaptações. Durante a infecção
por Plasmodium vivax, o hospedeiro tenta desenvolver uma resposta imune inata para controlar a reprodução parasitária, que
está associado aos processos inflamatórios e regulatórios. A produção de citocinas pró-inflamatórias e reguladoras
simultaneamente parece ser um mecanismo de equilíbrio para o hospedeiro prevenir o surgimento de doença grave.
Mudanças na dinâmica de produção de citocinas circulantes podem influenciar a patogênese, gravidade e os episódios
recorrência da malária por Plasmodium vivax (Pv-malaria). Um estudo transversal foi conduzido em áreas endêmicas de Pvmalária no Estado do Amazonas, Brasil. SNPs nos genes dos TLRs foram genotipados por PCR-RFLP em 137 pacientes
infectados com P. vivax. As citocinas circulantes IL-6, TNF, IL-2, IL-10, IFN-γ e IL-4 foram quantificadas por CBA. A influência
dos SNPs estudados nas citocinas circulantes foi investigada com o teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de
comparação múltipla de Dunn´s. O teste de correlação de Spearman também foi utilizado para elaborar das redes de citocinas
circulantes e demonstrar o nível de interação entre cada molécula. Indivíduos com genótipos A/G (TLR4 A299G), C/C (TLR6
S249P) e T/T (TLR9 -1486C/T) parecem produzir concentrações menores / maiores de IL-6, IFN-γ, IL-10, IL-2 e IL-4 em
comparação com pacientes com genótipos de tipo selvagem e heterozigotos. Além disso, esses genótipos parecem
influenciar a rede de interação entre as moléculas estudadas, causando menor interação, ausência ou até interação negativa
entre as citocinas. Nossos resultados sugerem a influência dos polimorfismos no TLR4 (A299G), TLR6 (S249P) e TLR9
(-1486C/T) na produção de citocinas circulantes durante a Pv-malária.
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Resumo
Introdução: a malária é uma doença infecciosa parasitária causada por protozoários do gênero Plasmodium. O número mundial de
casos em 2017 foi estimado em 216 milhões por ano, sendo que 90% destes ocorrem na África tropical. Infecções por Plasmodium spp.
podem levar a um quadro respiratório grave, com complicações pulmonares (1 a 40% dos casos), que podem resultar no
desenvolvimento da síndrome do desconforto respiratório agudo (SDRA). Esta síndrome é caracterizada por inflamação aguda, lesão do
endotélio alveolar e do parênquima pulmonar; disfunção e aumento da permeabilidade da barreira alvéolo-capilar e, consequente,
formação de edema pulmonar e efusão pleural. Objetivo: avaliar o desenvolvimento da SDRA associada à malária em modelo murino.
Desenho do estudo: os camundongos da linhagem DBA/2 foram infectados com eritrócitos parasitados com Plasmodium berghei ANKA

e após 5° dias de infecção foi realizado imagens pulmonares por tomografia computadorizada por emissão de fóton único associada a
tomografia convencional (SPECT/CT). Métodos: as aquisições das imagens pulmonares foram realizadas com 5°, 7° e 14° dias após
infecção e foi utilizado o radiofármaco macro agregado de albumina associado ao tecnécio 99 metaestável para o ensaio de perfusão.
Resultados: demonstramos que foi possível identificar a diminuição na densidade e na perfusão pulmonar no 7° dia após a infecção com
Plasmodium berghei ANKA nos animais com SDRA e, consequentemente, foi possível diferenciar os animais que desenvolveriam SDRA
daqueles que evoluiriam para hiperparasitemia (HP). Além disso, os animais com SDRA apresentaram aumento do peso pulmonar total
em ml, e diminuição da ventilação pulmonar o que demostra o aumento da permeabilidade e edema pulmonar. Discussão e Conclusão:
apesar da SDRA ter sido identificada há mais de 50 anos, ainda não se conhece formas de diagnóstico precoce que permitam um
tratamento efetivo e que evite a morte de paciente com malária. Portanto, sugere-se que a técnica de SPECT/CT seja uma importante
ferramenta de diagnóstico para identificação precoce de SDRA associado a malária.
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Resumo
A malária cerebral (MC) é uma das complicações mais graves e letais da infecção por Plasmodium falciparum. O principal
tratamento para a MC é o artesunato por via intravenosa, mesmo assim 15-20% dos pacientes tratados ainda morrem. A
disfunção vascular, com vasoconstrição, leva a diminuição no fluxo sanguíneo cerebral, isquemia, hipóxia tecidual e morte na
MC. O óxido nítrico (NO) e metabólitos do ácido araquidônico (AA) são importantes reguladores fisiológicos do fluxo
sanguíneo cerebral por suas propriedades vasodilatadoras e vasoconstritoras. O objetivo desse estudo foi determinar os
efeitos da suplementação de L-arginina e inibição farmacológica da síntese de tromboxana A2 (TXA2) na reversão da
isquemia na malária cerebral experimental (MCE). Camundongos C57BL/6 infectados por Plasmodium berghei ANKA (PbA),
apresentando sinais de MCE foram tratados com ozagrel, um inibidor da enzima tromboxana sintase, e/ou L-arginina. Laser
speckle com contraste de imagem (LSCI) para medidas de fluxo sanguíneo cerebral. Níveis de TXA2 no cérebro avaliados por
ensaio imunoenzimático (ELISA). Ensaios de sobrevida. Animais com MCE apresentaram uma queda significativa (25%) no
fluxo sanguíneo cerebral, e L-arginina, um precursor do NO, induziu um marcante aumento (22,5%) no fluxo sanguíneo
cerebral em animais com MCE uma hora após a administração. Efeito semelhante foi observado com a administração de
ozagrel (16,5%), e isso foi consistente com a diminuição nos níveis de TXA2 no cérebro em animais tratados com ozagrel
comparado a animais tratados com salina. A combinação de ozagrel e L-arginina não mostrou efeito sinérgico sobre o fluxo
sanguíneo cerebral. O tratamento de animais com MCE com artesunato mais L-arginina aumentou a sobrevida comparado
àqueles que receberam artesunato mais salina. Durante a MCE ocorre uma queda no fluxo sanguíneo cerebral, que pode ser
explicada, em parte, tanto pelo aumento da geração do metabólito vasoconstritor TXA2, quanto pela baixa biodisponibilidade
de NO. A produção de NO pela L-arginina antagoniza a produção de TXA2, tratando-se assim de um efeito similar ao do
ozagrel, e isso poderia explicar a ausência de efeito sinérgico de L-arginina e ozagrel combinadas. Em suma, verificamos que
existe um processo isquêmico importante na MCE que pode ser revertido pela administração de ozagrel ou L-arginina.
Conclusão: L-arginina e ozagrel apresentam um papel potencial como terapia adjuvante para a MC.
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Resumo

Em 2016 o Brasil foi responsável por mais de 30% dos casos de malária do mundo, sendo a maior
parte restrita à região amazônica. Apesar da incidência global desta protozoonose ter diminuído, as
atividades para o seu controle ainda são insuficientes. A literatura é escassa quanto a avaliação do
tempo entre os eventos dessa enfermidade. O objetivo desse estudo foi avaliar o tempo até a primoinfecção, o tempo entre múltiplos eventos e os fatores de risco associados. O seguimento foi realizado
ao longo de 70 meses (2001 a 2006) numa coorte de 531 indivíduos, localizada em um assentamento
agrícola no Estado do Acre. Os casos diagnosticados foram submetidos à análise de sobrevivência.
Para a avaliação da proporcionalidade dos riscos das covariáveis utilizou-se o estimador de KaplanMeier (K-M). Compararam-se as curvas de sobrevida pelo teste de log-rank e pelo teste de Peto. Por
fim, a regressão de Cox estimou o risco das covariáveis causarem a infecção em determinados
intervalos de tempo. Quatro modelos foram construídos: dois para o tempo até o primeiro evento e
outros dois para múltiplas infecções, tanto para Plasmodium vivax quanto P. falciparum. As
idiossincrasias dos infectados foram minimizadas pelo modelo de fragilidade. Os indivíduos
acompanhados tenderam a experimentar o primeiro evento de P. vívax mais precocemente do que
para o primeiro evento de falcíparum (70% sobreviveram por 1100 dias para P. vivax e 85%
sobreviveram até 1000 dias para P. falciparum). Para 50% dos indivíduos, eventos múltiplos de vívax
não aconteceram em até cerca de 1300 dias, enquanto que para falciparum 80% sobreviveram nesse
mesmo intervalo de tempo. Pessoas do sexo masculino apresentam menor sobrevida em todo o
período estudo, assim como aqueles pertencentes aos níveis socioeconômicos mais baixos para
ambas as espécies de plasmódio. O comportamento dos gráficos de K-M para os múltiplos eventos de
P. vivax ou de P. falciparum assemelha-se ao da primo-infecção. O baixo nível socioeconômico foi um
fator de risco que permaneceu estatisticamente significante em ambas as infecções (p<0,001),
diferindo de outros estudos: um realizado no Estado de Mato Grosso (1997), e outro nas Filipinas
(1997). Portanto, a sobrevida para os eventos de P. vivax é menor do que para P. falciparum, tanto
para o primeiro quanto para múltiplos eventos. Entretanto, os riscos são semelhantes para a aquisição
de ambas as espécies.
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Resumo
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CORRELAÇÃO COM OS CASOS DE MALÁRIA
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*Autor correspondente: helena.gurjao@yahoo.com.br
O traço falciforme trata-se de uma condição de heterozigose da hemoglobina falcêmica com a hemoglobina normal. Em 1932, Haldane
propôs que poderiam haver mecanismos inseridos no traço falciforme que protegeriam indivíduos portadores de contrair a forma grave
da Malária. Essa doença infecciosa é causada por um protozoário do gênero Plasmodium sp. e transmitida pela vetor no gênero

Anopheles sp. Embora não haja clareza quanto a esse mecanismo, alguns foram descritos na literatura. A presença de áreas endêmicas
de malária no norte do Brasil, portanto, levanta a hipótese de que haja maior incidência do traço falciforme nessas regiões do que nas
demais áreas do país, levando em consideração a característica de defesa do traço falciforme. O presente estudo tem como objetivo
analisar a prevalência do traço falciforme no norte do Brasil e nas demais regiões através de dados referentes ao ano de 2016.
Dados de portadores do traço são registrados por meio do Teste do Pezinho e foram fornecidos pelos Programas Estaduais de Triagem
Neonatal, Hemocentros Estaduais e Sistemas Estaduais de Informação ao Cidadão. Os índices estaduais foram gerados a partir dos
dados quantitativos de crianças portadoras do traço e do número total de nascimentos nos estados. Esses foram analisados em estado
bruto e o serão estatisticamente. O índice acumulado da região do norte será comparado com o acumulado de cada uma das regiões
separadas, e com um acumulado de todas elas. O resultado obtido até o momento equivale aos dados de quinze Estados brasileiros,
sendo dois desses com alteração devido a déficits de informação. Como foi encontrado pelo Ministério da Saúde em 2014, o Estado da
Bahia apresenta maior prevalência do traço do que os Estados considerados endêmicos de malária, sugerindo que a distribuição do
traço esteja mais relacionada com outro fator do que com a doença em si, como, por exemplo, a presença de afrodescendentes. Quanto
aos Estados da região norte, a Rondônia apresentou inesperado índice, sendo inferior ao índice do Estado do Rio Grande do Sul. Há
perspectiva de se realizar as análises estatísticas para resultados mais conclusivos.

Palavras-chaves: Brasil, malária, traço falciforme

TRIAGEM DE POOLS CONTENDO PEPTÍDEOS DE TRÊS PROTEÍNAS EXPRESSAS NA FASE
ERITROCÍTICA EM AMOSTRAS DE PACIENTES COM MALÁRIA VIVAX, UTILIZANDO UMA
MATRIZ DE PEPTÍDEOS OTIMIZADA
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Resumo

No Brasil, a região Amazônica é a que concentra a maior parte dos casos de malária, sendo o
Plasmodium vivax a espécie responsável por 84% destes casos. A resposta imune humoral possui
importante papel no controle da doença, especialmente durante a fase eritrocítica, porém não é capaz
de eliminar a infecção. Dessa forma, a ativação da imunidade adaptativa é essencial no auxílio do
controle da infecção, sendo os linfócitos T CD4+ os responsáveis por dar suporte aos linfócitos B para
produzir anticorpos específicos. Até o momento, pouco se sabe sobre a resposta imune específica
mediada por linfócitos T na infecção por P. vivax. Assim, este projeto tem como objetivo mapear
epítopos para linfócitos T presentes no domínio II da Duffy Binding Protein (DBPII), no ectodomínio do
Apical membrane antigen 1 (AMA-1ect) e na porção de 42 kDa da Merozoite Surface Protein (MSP142) de P. vivax, em amostras de sangue de indivíduos com malária vivax em diferentes fases da
infecção. Diagnóstico molecular foi realizado pela técnica de PCR em tempo real. Ensaios de ELISA
foram utilizados para a titulação de anticorpos específicos para as proteínas recombinantes AMA-1ect
e MSP-119. Para o mapeamento de epítopos específicos para células T, o número de células
produtoras de IFN-γ e IL-10 foi avaliado por ELISpot após estímulo com os pools das bibliotecas de
peptídeos das três proteínas. Amostras de 40 indivíduos nas fases aguda e de convalescença, 40
indivíduos controles expostos e 20 indivíduos não expostos, foram coletadas para o estudo. A maioria
dos pacientes agudos apresentou parasitemia de 500 a 5000 parasitos/µL. Os pacientes, tanto na fase
aguda quanto na de convalescença, apresentaram altos títulos de anticorpos anti-AMA-1ect e MSP119. O grupo controle exposto também teve um título maior comparado aos controles não expostos.
Dois pacientes na fase aguda da infecção foram testados para a triagem dos pools de peptídeos. O
resultado dos ELISpots mostrou que ambos possuem células produtoras de IFN-γ após o estímulo
com alguns pools, porém apenas na amostra de um paciente foi observada resposta de células
produtoras de IL-10. A matriz utilizada para a montagem dos pools nos forneceu a informação de
quais peptídeos devem ser testados para a identificação do epítopo responsável pela resposta celular
específica. Estes resultados preliminares mostram evidências de que diferentes pacientes na fase
aguda da infecção são capazes de responder à diferentes peptídeos.
Palavras-chaves: AMA-1, DBPII, epítopos, MSP1-42 , Plasmodium vivax
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Resumo

A tuberculose e a malária são as duas principais doenças infecciosas que estão associadas à
morbidade e mortalidade global. Ambas as doenças são endêmicas em áreas tropicais e
subdesenvolvidas no mundo. A coinfecção de ambos os agentes patogênicos e interações biológicas
podem desempenhar um papel importante na imunopatogênese do hospedeiro. Estudos realizados in
vitro e in vivo demonstram a influência de infecções por Plasmodium spp. na exacerbação da
tuberculose após a desregulação de granulomas tuberculínicos. O presente trabalho avaliou a
associação entre as taxas de malária e tuberculose pulmonar entre os municípios do estado do
Amazonas, através de um estudo ecológico dos anos de 2012 a 2015. Os principais achados
apresentados nesse trabalho apontam associação entre as doenças, sem distinguir espécies
parasitárias, a distribuição espacial de ambas está distribuída de forma heterogênea nas regiões, com
variação nos picos de casos em diferentes meses dos anos estudados, apresentando uma sensível
sobreposição, as variáveis sociodemográficas com associação positiva para ambas as doenças fora:
IDHM, índice Gini e densidade demográfica. Os achados sugerem que ações de controle de malária,
bem como a melhoria do perfil sociodemográfico, de urbanização e de qualidade do sistema de saúde
podem ter influência no controle de tuberculose no estado do Amazonas.
Palavras-chaves: Malaria, Tuberculose, coinfecção

UM OLHAR SOBRE A SAÚDE: A EPIDEMIOLOGIA DA MALÁRIA EM UM ESTADO DO
NORDESTE BRASILEIRO DE 2007 ATÉ 2016
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Resumo

Introdução. A malária é uma antroponose causada pelo Plasmodium e transmitida pelo Anopheles,
sendo endêmica em mais de 100 países e bastante associada à infecção de viajantes. Objetivo.
Avaliar os aspectos epidemiológicos dos casos de malária em alagoas de 2007 até 2016.
Metodologia. Foram avaliados dados secundários obtidos do SINAN, dos casos diagnosticados em
residentes de Alagoas entre 2007 e 2016. Resultados. No período houve 47 casos importados de
malária, dos quais 31 (66,0%) foram em indivíduos provenientes de áreas endêmicas do Brasil e 16
(34,0%) de outros países endêmicos, principalmente do continente africano. A maioria dos casos foi
diagnosticada com P. vivax (29; 61,7%), seguida pelo P. falciparum (16; 34,0%) e apenas um paciente
apresentou infecção mista (P. falciparum e P. malariae). Mesmo havendo casos importados de países
da África subsaariana, não se observou diagnóstico de malária por P. ovale. A maior frequência dos
casos ocorreu entre homens (91,5%). A faixa etária mais acometida foi bastante restrita, uma vez que
87,2% dos indivíduos possuíam idades que variaram de 20 a 59 anos. A média de idade dos
indivíduos foi de 37,9 ± 13,3 anos, e quando desagregada segundo sexos, foi de 41,0 ± 24,4 anos
para as mulheres e 37,6 ± 12,2 anos para os homens, não havendo diferença significativa entre as
médias (p>0,05). Os casos reportados foram de residentes de 12 (11,8%) municípios de Alagoas, nas
mais diferentes regiões de saúde do Estado, sendo a maioria (44,7%) de Maceió, seguido por Delmiro
Gouveia (19,2%) e Arapiraca (12,8%). Em relação à ocupação, 48,9% dos casos não possui
informação, contudo, entre os casos informados, a maioria é de ocupações da construção civil
(58,3%). É importante relatar que todas as notificações confirmadas referemse a casos novos de
malária, em indivíduos sintomáticos, que buscaram os serviços de saúde. Conclusão. Percebese a
grande necessidade em oferecer informações acerca da doença para a população, tanto aos
indivíduos que planejam viagens de lazer, quanto para aqueles que assumirão funções temporárias
em áreas com transmissão do parasito. A criação e implementação de ambulatórios dedicados à
saúde do viajante possui papel crucial, tanto para a disponibilização de orientações qualificadas,
envolvendo desde medidas profiláticas até a indicação de possível quimioprofilaxia, quanto para o
manejo adequado dos pacientes.
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Resumo
Introdução: Mosquiteiros impregnados com inseticidas de longa duração (MILDs) são uma das principais estratégias de
controle vetorial recomendada pela Organização Mundial da Saúde para o controle e eliminação da malária. Este estudo
objetivou avaliar o uso e retenção de MILDs após cinco anos da implantação de uma estratégia integrada para o controle da
malária em uma área altamente endêmica para a doença. Material e métodos: Trata-se de um estudo de intervenção tipo
ensaios de campo de nível agregado. A área objeto da intervenção foram quatro localidades do rio Padauiri. Duas localidades
(Bacabal-rio Aracá e o bairro de São Sebastião) foram utilizadas como controle. Foi realizado um estudo de linha de base no
ano de 2008 e no ano seguinte (2009) foram distribuídos MILDs a todos os moradores do rio Padauiri e realizadas ações de
educação em saúde. Avaliações parciais foram realizadas ao longo do período. O presente estudo apresenta os resultados da
avaliação realizada em 2014, feita através de um questionário semiestruturado, uma ficha domiciliar e observação direta.
Resultados: Participaram do estudo 208 pessoas. Foi observado que 80% dos domicílios do grupo de intervenção contra
66% do controle tinham ao menos um MILD na casa, (p=0,11); 76% dos domicílios no grupo de intervenção possuíam MILDs
suficientes para todos os membros da família contra 50% do controle (p=0,007). No estudo de linha de base, foi encontrado
que 9,9% dos indivíduos do grupo de intervenção haviam dormido com mosquiteiro na noite anterior contra 37,8% do controle.
Já em 2010, este percentual foi de 43,2% no grupo de intervenção contra 50,9% no controle. Assim, um ano após a
implementação da estratégia, os mosquiteiros foram mais utilizados em ambos os grupos e este aumento no uso foi maior no
grupo de intervenção (p=0,000004), mas não no controle (p=0,138); passados cinco anos após a implementação, o uso dos
MILDs reduziu em 28,3% no grupo de intervenção e 20,1% no grupo controle. Conclusão: Houve uma alta propriedade e
retenção dos MILDs no grupo de intervenção. Um ano após a distribuição desses MILDs houve um aumento significativo de
seu uso que não foi mantido ao longo prazo; concluímos que as estratégias de controle devem ser permanentes e que é
preciso a busca de novas estratégias para que os conhecimentos adquiridos se convertam em modificação de atitudes e
comportamentos.
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Resumo

Os oocinetos são formas móveis do Plasmodium spp. oriundos dos gametócitos, sendo este último
responsável por transmitir a doença ao vetor da malária, o mosquito Anopheles spp. Os oocinetos
migram até a parede do intestino médio do mosquito transformando-se em oocistos, e por fim,
esporozoítos, responsáveis pela transmissão da doença. Assim, estudar compostos que possam
inviabilizar a conversão dos gametócitos em oocinetos é uma ferramenta que pode ser utilizada para
gerar o bloqueio de transmissão, estratégia utilizada para o controle da malária em países endêmicos.
Com isso, este trabalho objetiva-se em produzir oocinetos in vitro e investigar a eficácia de drogas
contra gametócitos e na conversão gametócito - oocineto de P. berghei. Os compostos utilizados para
este fim são provenientes da organização Medicines for Malaria Venture (MMV), que possui uma

seleção de 400 compostos com possível ação antimalárica, o Malária Box. Após revisão bibliográfica
de resultados com o P. falciparum, 8 compostos MMV foram selecionados, além do azul de metileno
(AM), como droga controle, todos a 10 µM. Para verificar a viabilidade dos gametócitos frente aos
compostos, foi utilizada a cepa P. berghei 820 cl1M1cl1, onde apenas gametócitos emitem
fluorescência. Masculinos GFP e femininos RFP. Após 1, 3, 6, 12 e 24 horas a viabilidade dos
gametócitos frente aos compostos foi analisada por citometria de fluxo. Para a produção de oocinetos,
foi utilizada a cepa P. berghei GFP@Hsp70 onde todas as formas parasitárias emitem fluorescência. A
cultura foi realizada utilizando o protocolo descrito anteriormente e após 24 horas os oocinetos foram
contados em microscópio de fluorescência frente à adição prévia dos compostos ou não. Após análise
estatística utilizando o teste Anova two way, todos os compostos testados, exceto o 5, apresentaram
diminuição de gametócitos femininos e masculinos frente ao controle em diferentes tempos de
exposição. Com a estabilização da cultura de oocinetos apresentando em média 200 oocinetos por
µL/cultura, os compostos testados que apresentaram diminuição na conversão gametócito – oocineto
após teste estatístico de Kruskal-Wallis foram 1, 3, 4, 6 e AM. Com os resultados apresentados, os
compostos testados parecem ser fortes candidatos a drogas para bloqueio de transmissão, podendo
ainda ser testados in vivo e com espécies como o P. vivax, de difícil cultivo e com grande importância
epidemiológica no nosso país.
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Resumo

A Amazônia tem passado por um intenso processo de urbanização, onde o padrão urbano da malária
pode estar sendo alterado, tanto na sua distribuição espacial, quanto no seu perfil epidemiológico. O
objetivo desse trabalho é compreender como o processo de produção do espaço urbano do município
de Porto Velho (RO), tem corroborado para a ocorrência e manutenção da malária urbana, bem como
dos principais processos socioespaciais que atuam na manutenção desta endemia. Com este objetivo
foram realizados os seguintes processos: 1) Contextualizar o processo de construção do espaço
urbano de Porto Velho bem como o atual contexto do processo de ocupação da Amazônia; 2)
Descrever o perfil epidemiológico da malária urbana e sua distribuição espaço-temporal segundo a
localidade provável de residência e infecção, no período de 2005 a 2015, relacionando sua ocorrência
com variáveis sociais e ambientais e com os principais processos de organização do espaço urbano;
3) Criar uma tipologia de organização socioespacial da área urbana de Porto Velho, buscando
relacioná-la com a incidência de malária urbana no município; 4) Relacionar a organização do espaço
urbano do município em questão com a produção de malária urbana. Os resultados vêm apontando
para um declínio na incidência de malária em Porto Velho, bem como em Rondônia. A distribuição da
malária urbana em Porto Velho se deu de forma diferenciada ao longo do território, havendo uma
tendência de localização nas áreas periurbanas e de declínio nos últimos anos. A construção das
hidrelétricas do Madeira impactou a incidência da doença durante sua construção, porém seu impacto
não foi maior na malária urbana em virtude dos vazios urbanos existentes na cidade. A tipologia do
espaço urbano evidenciou a importância da mobilidade na distribuição de malária em Porto Velho. Já
a tipologia da malária urbana apontou para maiores valores de IPA na classe bairros maior densidade
de vegetação e hidrografia, localizados em sua maioria nas áreas periurbanas da cidade, a exemplo
do bairro Triângulo, que possui condições de receptividade criadas através de obras infraestruturais
que mudaram sua drenagem formando grandes alagadiços que têm suas águas renovadas em virtude
das cheias do Madeira.
Financiamento: CAPES, PROEX-CAPES do Programa de Pós Graduação em Saúde Pública da
ENSP.
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Resumo

Introdução: Nas últimas décadas, em grandes cidades do Brasil, começou a se difundir o uso da
secreção da rã arbórea Phyllomedusa bicolor, chamada de kambô. Tradicionalmente usada como
revigorante e estimulante para caça por grupos indígenas do sudoeste amazônico, nos centros
urbanos tem seu uso como sendo uma vacina para múltiplas doenças. Objetivo: Analisar produções
científicas que abordem a administração da “vacina do sapo” Desenho do estudo: Trata-se de uma
pesquisa metodológica de caráter descritivo do tipo Revisão de Literatura. Métodos: Foram
selecionados estudos indexados na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), como
também MedLine via PubMed. Resultados: Kambô ou Vacina do Sapo é realizado em muitos países
da América do Sul, como a Bolívia, Brasil, Colômbia, Peru e Venezuela. No Acre, os índios aplicam a
secreção para afastar o “panema” (espécie de fraqueza ou de má sorte), dando mais vigor aos
caçadores. Vários peptídeos têm sido isolados a partir das secreções das espécies de Phyllomedusa,
principalmente com propriedades antimicrobianas e opioides. O método de aplicação da secreção da
rã consiste em fazer pequenas queimaduras na pele da pessoa usando um pequeno cipó, onde logo
em seguida a secreção é colocada em contato. Em poucos minutos, surgem palpitações cardíacas,
sudorese, náusea e vômito. Depois de mais alguns minutos, os efeitos desaparecem. Pouco se sabe
em literatura sobre essa prática em populações não-indígenas. Atualmente a vacina do sapo vem
sendo difundida pelo país através de clínicas de terapias alternativas e adeptos de religiões que
utilizam a bebida ayahuasca. Discussão: Enquanto os índios utilizam o kambô para afastar a
“panema” e diversos males, perfazendo um ritual com significado espiritual, os usuários não-indígenas
procuraram esse tratamento para alguns problemas específicos (gastrite, reumatismo, diabete,
alergias, etc.) e também por curiosidade. Os efeitos benéficos não são cientificamente comprovados
em ensaios clínicos controlados randomizados. Conclusão: A maioria das pessoas não conhece o
anfíbio que produz a secreção o que pode gerar problemas, caso retirem veneno de alguma espécie
tóxica. O uso e difusão da vacina do sapo aumentam a oportunidade de biopirataria e violação dos
direitos dos povos indígenas detentores desse conhecimento tradicional. Ademais, é necessária
cautela devido à toxicologia dos peptídeos bioativos e a possibilidade de infecção das feridas.
Kampô; vacina indígena.
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Resumo
Introdução: A malária é uma das principais causas das síndromes febris entre viajantes. Objetivo: Avaliar e descrever os
aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais da malária em viajantes. Desenho do estudo: Trata-se de estudo
retrospectivo e descritivo. Métodos: Foram analisadas as fichas de atendimento utilizadas no Laboratório de Ensaios Clínicos

em Malária (LECEM), do Instituto Evandro Chagas (IEC), entre janeiro/2014-dezembro/2016. Foram incluídos os casos com
relato de viagem no período de 12 meses anteriores à sintomatologia inicial. Os resultados foram analisados de forma
descritiva e analítica, a partir do programa EPIINFO, versão 3.5.2/2010. Resultados: Foram diagnosticados 85 casos de
malária em viajantes. Do total, 57(%) eram do sexo masculino; com média de idade de 32 anos (19/%). Relataram viagem
para fora do país (22,3%), sendo: Guiana Inglesa (8/42%), países da África (6/31,5%), Guiana Francesa (2/10,5%), Suriname
(2/10,5%) e Venezuela (1/5,2%). A infecção foi adquirida na Amazônia brasileira em 65 dos casos, destes, (36/55,3%) do
Pará, (14/21,5%) do Amapá e Amazonas (11/16,9% 65). Razões que motivaram a viagem: trabalho (60/85), lazer (8/85) e
visita a amigos e familiares (3/85). As ocupações mais observadas: garimpeiros, timoneiros, mecânicos e militares. Os
sintomas mais frequentes: febre (72,9%), cefaleia (70,5%), mialgia (70,5%), calafrio (69,4%) e lombalgia (69,4%). O
diagnóstico foi realizado pela gota espessa, sendo o Plasmodium vivax observado em 66 (77,6%), enquanto P. falciparum
19(22,3%). Setenta e oito viajantes (91,7%) não realizaram seguimento clinico-laboratorial. Sete (8,2%) evoluíram para cura e
14(16,4%) recaíram. O período de tempo para negativação da parasitemia foi: um dia (12/85), dois dias (22/85) e três dias
(19/85). Discussão e Conclusão: Chama atenção nesta casuística o maior número de viajantes internos. Os viajantes
podem introduzir surtos e microepidemias em áreas com receptividade, mesmo na Amazônia, onde não há
homogeneidade nas áreas de transmissão da doença. O abandono do seguimento pelos pacientes, é outro
importante achado na casuística. Provavelmente em razão fluxo constante dos viajantes, e a necessidade dos
mesmos retornarem aos seus locais de origem.
Palavras-chaves: malária , viajantes, Plamodium vivax, Plasmodium falciparum
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Resumo
A prática de orientação à saúde dos viajantes é imprescindível, considerando o aumento de epidemias de doenças transmissíveis devido
a movimentos migracionais, aspectos socioeconômico e turístico. Neste cenário, o Brasil apresenta aumento de casos de Febre Amarela
(FA), em algumas regiões, desde 2017. A medida mais eficaz para prevenção da doença é a vacinação, que é rotina na região Norte do
país e atualmente existem novas áreas de recomendação da vacina, nas regiões Sul e Sudeste. O objetivo é relatar a experiência
discente em enfermagem na prevenção da FA em viajantes. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, executado a
partir da vivência como estagiários de uma clínica de vacinação particular em Fortaleza-CE, entre janeiro a maio de 2018. O principal
motivo de busca dos viajantes à clínica de imunização é informações pré-viagem. De acordo com o destino desse viajante, ele é
vacinado, no mínimo 10 dias antes da viagem. No acolhimento foi realizada a anamnese, buscando informações para identificar algum
risco em relação à vacinação, como a idade (9 meses até 59 anos); doença preexistente; alergia a proteína do ovo, medicamento ou
vacina; tratamento contínuo com corticoide ou se está em uso de antibiótico. As principais orientações foram: possíveis reações
adversas à vacina como a cefaleia, mialgia e febre; sobre a administração da vacina (dose 0,5 ml via SC, na técnica em “Z” na região
posterior do deltóide). Após a administração, o cartão de vacinação foi preenchido com o lote e data de validade. Esse cartão deve ser
levado a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para emissão do Certificado Internacional de Vacinação (CIV). No outro dia, entramos
em contato para acompanhar os eventos adversos desses pacientes. A vacina é recomendada também para viajantes que estão de
passagem por portos, aeroportos em áreas de surtos ou para fora do Brasil, salientando que alguns países estão exigindo a
apresentação do CIV para a entrada em seu território, bem como para estrangeiros que queiram entrar no Brasil. Conclui-se que é
fundamental a orientação pré e pós-viagens, visto que viajantes são potenciais transportadores de agentes infecciosos. O enfermeiro
tem papel fundamental de educador durante esse processo, a fim de transmitir todas as informações precisas para os viajantes, de
acordo com seu destino, a fim de reduzir a disseminação de surtos ou epidemias.
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Resumo

OBJETIVO: Descrever nossa experiência no manejo clínico de pacientes com eosinofilia que vêm de países
tropicais. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo. Pacientes com eosinófilos> 6% ou ≥ 500 / mm3 tratados
de junho de 2000 a 31 dezembro de 2016. Todos os pacientes foram submetidos a um estudo
coproparasitológico. A sorologia de helmintíase foi feita quando o diagnóstico de certeza não foi alcançado.
Outras técnicas de diagnóstico foram realizadas dependendo do contexto, origem geográfica ou sintomatologia.
RESULTADOS: 1555 pacientes foram atendidos, dos quais 266 (17,7%) apresentaram eosinofilia. 69,9% eram
imigrantes, 32,2% VFR (visiting friends and relatives) e 27,8% viajantes. Origem: principalmente da Guiné
Equatorial (25,6%), Equador (12,4%); Bolivia (10,1%), Colômbia (8,9%), Nigéria (7,8%) e Senegal (6,2%).
Eosinófilos/mm3 (mediana): 806/mm3. Foi encontrada uma correlação entre o tempo de residência na Espanha
e o número de eosinófilos / mm3 (coeficiente de correlação de Rho de Spearman -0,154 p <0,018). O
coproparasitológico detectou helmintos intestinais em 101 pacientes (42,2%). Estudos sorológicos permitiram o
diagnóstico presuntivo de helmintíase em 185/204 pacientes (75,8%). Um diagnóstico de certeza ou
probabilidade de helmintíase foi alcançado em 198 pacientes (74,4%). Helmintos detectados com mais
frequência: Strongyloides stercoralis em 68 pacientes (Dx directo 20,6%, Dx. Indirecto 79,4%); Ascaris
lumbricoides em 67, Schistosoma spp em 32, Toxocara spp em 21, Trichuris trichuira em 9, Oncocerca volvulus
em 9 e Ancylostomas em 7 pacientes. Foi encontrada uma associação entre a eosinofilia e: diagnostico de
qualquer parasitose (OR 5,83, 95% CI 4,33-7,85), de parasitose intestinal (OR 4,84, 95% CI: 3,62-6,46), de
helmintíase (OR 23,22, IC95%: 16,49). 32,69), procedência da África Subsaariana (OR 1,72, IC 95%: 1,322,25), ter prurido (OR 4,94, IC95%: 3,23 - 7,57), ter qualquer dermatose (OR 1,66, IC95%: 1,10 - 2,49) e ser um
imigrante (3,73 IC95%: 2,49 - 5,58). CONCLUSÕES: 1. A eosinofilia é comum em pacientes de regiões
tropicais e está relacionada à helmintíase. 2. Os estudos coproparasitológicos têm baixo rendimento
diagnóstico. 3. As técnicas sorológicas melhoram o rendimento diagnóstico, embora apresentem o
inconveniente da existência de reações cruzadas. 4. Em muitos casos, um tratamento anti-helmíntico
presuntivo deve ser administrado com base em dados clínico-epidemiológicos e nos resultados de testes
sorológicos.
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Resumo

Introdução: O vírus da febre amarela (FA) é um flavivírus endêmico da África subsariana e da América
do Sul. No entanto, devido a globalização com a expansão do comércio e o aumento no número de
viajantes, há consequentemente um aumento do risco de importação de FA para áreas não
endêmicas. Objetivo: Nessa revisão sistemática foram sintetizadas evidências de modelos
matemáticos e de relatos de viagens associadas a FA para estimar o risco internacional de
propagação da FA relacionado a viagens em áreas não endêmicas. Métodos: PubMed, ProMed,
biblioteca online do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças e bancos de dados da
Organização Mundial de Saúde foram consultados até março de 2018. Estudos de modelagem
matemático e observacionais que abordavam diretamente qualquer um dos parâmetros relacionados
com FA adquirida em países endémicos foram incluídos. As variáveis de interesse foram extraídas e
plotadas no software Tableau. Resultados: Foram identificadas 497 publicações e 25 foram incluídas.
Entre 1924 e 2018, foram reportados 38 casos de FA associados a viagens. Europeus e não europeus
representaram 16 (42,1%) e 22 (57,9%) dos viajantes, respectivamente. Os países que mais
reportaram casos de FA importada foram a China (28,9%), EUA (13,2%) e França (13,2%). Quarenta
e dois por cento dos países que importaram a FA tinham vetores competentes, mas a transmissão
autóctone de FA na área não endêmica não ocorreu. Os viajantes adquiriram a doença na América do
Sul (56,8%) e na África (42,2%). Brasil (38,9%), Angola (30,6%), Peru (8,3%) e Senegal (5,6%) foram
os países mais visitados entre os viajantes onde a FA foi adquirida. A média de idade do viajante foi
de 39,4 ± 12,4 anos, predominando o sexo masculino (76,7%). Todos, exceto dois (5,3%) não foram
vacinados. A FA foi diagnosticada com ensaios moleculares (48,1%), combinação de ensaios (37%) e
sorologia (7,4%). Dados de internação estavam disponíveis para 32 (84,2%) casos, e desses 31
(96,9%) foram admitidos e 7 (58,3%) foram para cuidados na unidade de terapia intensiva. Quinze
(48,4%) pacientes morreram de FA. Estudos de modelagem estimam que o risco internacional de
propagação de FA relacionado a viagens seja provavelmente maior que 1. Conclusões: Viajantes não

imunizados correm risco de complicações da FA e são capazes de disseminar a transmissão local em
seus países. Há uma necessidade urgente de reforçar a implementação da vacinação contra FA em
viajantes que visitam áreas de alto risco.
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CONHECENDO A SALA DO VIAJANTE DE UM MUNICÍPIO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE
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Resumo

Segundo a Organização Mundial de Saúde, problemas de saúde relacionados com viagens são
autorrelatados por 22% a 64% dos viajantes nos países em desenvolvimento. A segurança sanitária
em viagens é baseada no aconselhamento, vacinação e orientação para a prevenção de doenças
genéricas ou específicas de seu destino. Com intuito de fortalecer a vigilância epidemiológica
municipal, a Secretaria Municipal de Saúde do Município de João Pessoa – PB reestruturou o Serviço
de Orientação ao Viajante, como instrumento de educação aos viajantes durante o trânsito e estadia
em território nacional e internacional, promovendo a orientação para a redução de riscos individuais à
saúde, proteção específica (vacinação) e vigilância de doenças e agravos de interesse à saúde
pública. Nosso objetivo é relatar a experiência de residentes em Saúde da Família e Comunidade
durante período de estágio no serviço da Sala do Viajante no município de João Pessoa. O público
alvo são viajantes do município de João Pessoa e região metropolitana, trata-se de estudo descritivo
com análise qualitativa. Foi possível observar todo o fluxo de atendimento do serviço, desde o
acolhimento ao viajante, entrevista qualificada, vacinação e emissão de certificação internacional. Na
entrevista qualificada são abordados temas como: imunidade e morbidades do viajante, vacinação e
outros métodos de prevenção de doenças, higiene, reações adversas de vacinas e exposição do
viajante a diferentes agentes etiológicos de interesse em saúde pública. Todas as orientações dadas
são baseadas em situações epidemiológicas vivenciadas mundialmente e publicadas pela OMS e MS.
Os resultados apontaram para um desconhecimento por parte dos viajantes da importância do
serviço, os mesmos se mostram preocupados apenas com o trânsito nos países onde a vacinação é
obrigatória, esquecendo-se da sua exposição a doenças muitas vezes desconhecidas em nosso país.
Sinalizando uma fragilidade na interação entre a Atenção Básica e o serviço do viajante, se mostrando
inapta a orientar e referenciar seus viajantes, mesmo o serviço disponibilizando gratuitamente todas
as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação do Adulto, além da emissão do Certificado
Internacional de Vacinação e Profilaxia. A partir dessa rica experiência foi possível perceber que
apenas com conhecimento preciso da Rede de Atenção à saúde e integralidade dos serviços é
possível oferecer uma assistência de qualidade aos nossos usuários.
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Resumo

Segundo a Organização Mundial de Saúde, problemas de saúde relacionados com viagens são
autorrelatados por 22% a 64% dos viajantes nos países em desenvolvimento. A segurança sanitária
em viagens é baseada no aconselhamento, vacinação e orientação para a prevenção de doenças
genéricas ou específicas de seu destino. Com intuito de fortalecer a vigilância epidemiológica
municipal, a Secretaria Municipal de Saúde do Município de João Pessoa – PB reestruturou o Serviço
de Orientação ao Viajante, como instrumento de educação aos viajantes durante o trânsito e estadia

em território nacional e internacional, promovendo a orientação para a redução de riscos individuais à
saúde, proteção específica (vacinação) e vigilância de doenças e agravos de interesse à saúde
pública. Nosso objetivo é relatar a experiência de residentes em Saúde da Família e Comunidade
durante período de estágio no serviço da Sala do Viajante no município de João Pessoa. O público
alvo são viajantes do município de João Pessoa e região metropolitana, trata-se de estudo descritivo
com análise qualitativa. Foi possível observar todo o fluxo de atendimento do serviço, desde o
acolhimento ao viajante, entrevista qualificada, vacinação e emissão de certificação internacional. Na
entrevista qualificada são abordados temas como: imunidade e morbidades do viajante, vacinação e
outros métodos de prevenção de doenças, higiene, reações adversas de vacinas e exposição do
viajante a diferentes agentes etiológicos de interesse em saúde pública. Todas as orientações dadas
são baseadas em situações epidemiológicas vivenciadas mundialmente e publicadas pela OMS e MS.
Os resultados apontaram para um desconhecimento por parte dos viajantes da importância do
serviço, os mesmos se mostram preocupados apenas com o trânsito nos países onde a vacinação é
obrigatória, esquecendo-se da sua exposição a doenças muitas vezes desconhecidas em nosso país.
Sinalizando uma fragilidade na interação entre a Atenção Básica e o serviço do viajante, se mostrando
inapta a orientar e referenciar seus viajantes, mesmo o serviço disponibilizando gratuitamente todas
as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação do Adulto, além da emissão do Certificado
Internacional de Vacinação e Profilaxia. A partir dessa rica experiência foi possível perceber que
apenas com conhecimento preciso da Rede de Atenção à saúde e integralidade dos serviços é
possível oferecer uma assistência de qualidade aos nossos usuários.
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Resumo
Diariamente, milhares de pessoas fazem viagens internacionais e isso contribui para a mudança do perfil epidemiológico das infecções
ao redor do mundo, dentre elas as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), pois com o aumento do fluxo de pessoas os viajantes
passaram a ser um grupo de risco para a transmissão de ISTs. Esse estudo objetiva esclarecer, por meio de uma revisão sistemática,
quais os comportamentos de risco adotados pelos viajantes e as medidas que devem ser tomadas para fortalecer a prevenção contra as
ISTs relacionadas a viagem. Foram consultadas as bases de dados Pubmed, Lilacs e ScienceDirect, utilizando as palavras “Sexually
transmitted infections” e “Travel”, “STI” e “Travel”, sendo selecionados os artigos de 2010 a 2018, em inglês, resultando em 703
publicações, sendo incluídas as que possuíam no seu título alguma correspondência com o tema; 26 artigos foram lidos integralmente e
foram selecionados os 10 mais convergentes com o tema. Os viajantes são um grupo de risco para a transmissão internacional de ISTs,
e os estudos apontam os comportamentos sexuais adotados pelos viajantes, como a prática de sexo casual, o não uso de preservativos,
múltiplos parceiros e outros aspectos de risco, como ser do sexo masculino, solteiro, ter intenções sexuais ao viajar, uso de drogas e
histórico de IST. Cerca de 82% dos viajantes adotaram pelo menos um comportamento de risco durante a viagem. Esse cenário pode
promover uma redistribuição de agentes infeciosos e a variabilidade de parceiros sexuais de diferentes países aumenta o risco de
aquisição de patógenos raramente encontrados no país de origem do viajante, pois durante uma viagem os viajantes entrevistados
apresentaram uma interação sexual com nativos chegando até a 67%, mas apenas 42% usaram preservativos. Diante disso, há
medidas voltadas à prevenção das ISTs, como as orientações e o aconselhamento pelas companhias de viagem, a distribuição de
livretos sobre ISTs e a distribuição de preservativos aos viajantes. Os que receberam os livretos utilizaram preservativos de forma mais
consistente, e o ato de distribuir a camisinha foi um forte preditor de sexo protegido. Estudos as ISTs relacionadas a viagens ajudam a
ampliar o horizonte sobre as possíveis infecções e tratamentos voltados aos viajantes. É importante também fornecer livretos contendo
informações acerca das ISTs, sobre a prevenção e também a orientação para a busca de serviços médicos em situações pós-exposição
de risco.
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Resumo

OBJETIVO: Descrever o padrão epidemiológico e clínico da malária importada em Alicante e conhecer sua tendência
temporal. MATERIAL E MÉTODOS: Pesquisa retrospectiva de casos de malária (categorias B50-B54 da CID-10)
diagnosticados no Hospital Geral Universitario de Alicante entre 1-1-95 a 31-12-2017. Revise os registros médicos com um
protocolo de coleta de dados. RESULTADOS: Foram diagnosticados 147 casos de malária, 17 (15,6%) no período 19952001, 64 (43,5%) entre 2002-2008 e 61 casos (41,5%) entre 2009-2017. Idade (médiana): 33,5 anos; 21 casos pediátricos
(14,4%). VFR (visiting friends and relatives): 68 (46,3%), viajantes europeus: 41 (27,9%) e imigrantes: 38 (25,9%). 71
pacientes (48,3%) tinham história de malária e 90,3% eram provenientes da África Subsaariana, especialmente da Guiné
Equatorial (69 casos). 73% dos viajantes/VFR não realizaram nenhuma diretriz de quimioprofilaxia. Plasmodium falciparum
foi detectado em 78,9% dos casos. O diagnóstico de malária foi feito pelo esfregaço/gota espessa em 126 (85,7%)
pacientes. Nos pacientes nos quais o esfregaço/gota esppessa foi negativo, o diagnóstico foi feito pela detecção rápida de
antígenos de Plasmodium em 11 pacientes e por Multiplex-PCR em 8 pacientes. Sintomas mais comuns: febre 95,2%,
calafrios 68,7% e dor de cabeça 50,3%. Tiveram diarreia el 23,8% dos pacientes. Comparando os viajantes / VFR (não
imunes) com os imigrantes (semi-imunes) foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em 4 variáveis:
esplenomegalia (19,4% vs 42,1%, OR 0,72, IC95% 0,54-0, 96); plaquetas <150000 / mm3 (81,7% vs 34,2%; OR 3,59,
IC95% 2,27-5,66); bilirrubina total> 1 mg / dl (70,6% vs 47,4%, OR 1,79, IC 95% 1,18-2,73) e leucócitos <4000 / mm3
(34,9% vs 13,2%; OR 1,33, IC 95% 1,06-1,11). Dezenove pacientes (12,9%) apresentaram alguns critérios de malária
complicada, sendo a mais frequente a hiperparasitemia (≥ 5% dos hemacias parasitados) sem diferenças entre
viajantes/VFR e imigrantes. Evolução: Em 142 (96,6%) pacientes foi obtida a cura completa da malária e 4 pacientes
terminaram em exitus (2,7%). CONCLUSÕES: 1. Claro aumento do número de casos de malária a partir do ano 2001. 2.
Deve-se notar a importância de uma aplicação adequada de profilaxia da malária em viajantes e VFR. 3. Existem
diferenças no quadro clínico-biológico da malária entre viajantes / VFR e imigrantes. 4. A evolução clínica é semelhante em
viajantes / VFR e imigrantes.
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Resumo
O fluxo internacional e nacional de pessoas aumenta a cada dia, favorecendo o risco de transmissão de doenças entre habitantes de
regiões diferentes. Para enfrentar esse problema é imprescindível a colaboração do viajante. Ele deve estar sempre atento aos riscos
aos quais se expõe lembrando que também pode representar uma fonte de infeção para outras pessoas. O trabalho de pesquisa
objetivou apresentar orientações importantes para proteger a Saúde do Viajante e propiciar uma viagem saudável e adequada às
exigências sanitárias internacionais. Realizou-se uma revisão sistemática na base de dados da Biblioteca Virtual da Saúde – BVS,
utilizando os descritores “Medicina de viagem” e “Vigilância sanitária”. Foram incluídos na pesquisa artigos completos, disponíveis em
português, apresentando como temas “educação em saúde”, “medicina tropical” e “medicina de viagem”. Foram selecionados 9 artigos,
dos quais 6 atenderam aos critérios de inclusão. No Brasil não há obrigatoriedade de comprovação vacinal para entrada no país. O
Ministério da Saúde recomenda que os estrangeiros atualizem a sua situação vacinal previamente à chegada ao Brasil, conforme as
orientações do calendário de vacinação do país de origem ou residência, em especial, as vacinas contra Febre Amarela, Poliomielite,
Sarampo e Rubéola, Difteria e Tétano. Doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, Hepatite B, Sífilis também devem ser
prevenidas com vacinação (Hepatite B) e uso regular de preservativos (HIV e Sífilis). Caso esteja com alguma doença infeciosa aguda
não contagiosa e a viagem permita adiamento, o viajante deverá aguardar até a melhora dos sintomas, seguindo orientações de um
profissional de saúde habilitado. Tratando-se de doenças contagiosas a viagem deverá ser postergada, pois além de estar mais
suscetível a outras doenças, o viajante poderá expor outras pessoas. Com relação aos seguros de saúde, é recomenda-se obtê-lo antes
de sua viagem, mesmo não sendo este uma obrigatoriedade para viajar ao país. O viajante fica mais exposto aos novos riscos, podendo
adquirir infeções, transmitir doenças infeciosas ou servir de fonte de infeção para novos vetores. Geralmente, o viajante é quem introduz
novas doenças onde elas nunca existiram. Por isso, a importância de conhecer os riscos e as medidas de proteção para diminuir a
chance de adoecer, facilitar os diagnósticos e propiciar o tratamento precoce.

Palavras-chaves: Medicina de Viagem, Vigilância Sanitária, Saúde do Viajante

MEDICINA DE VIAGEM: OS DESAFIOS DA ADESÃO DOS VIAJANTES A MEDIDAS
QUIMIOPROFILÁTICAS CONTRA A MALÁRIA

Autores

Carine Ramos Accioly de Barros 1, Felipe Camilo Santiago Veloso 2, Érico Rafael Barros
de Gusmão Verçosa 3, Karolayne Silva Souza 4, José Rivaldo de Lima 5, Meykson
Alexandre da Silva 6

Instituição 1 UFAL - Universidade Federal de Alagoas (Av. Lourival Melo Mota, S/N. Tabuleiro do

Martins, Maceió – AL, 57072-900), 2 UNCISAL - Universidade Estadual de Ciências da
Saúde de Alagoas (113, R. Dr. Jorge de Lima - Trapiche da Barra, Maceió - AL, 57010300113), 3 UNIT - Centro Universitário Tiradentes (Av. Comendador Gustavo Paiva, 5017 Cruz das Almas, Maceió - AL, 57038-000), 4 FASETE - Faculdade Sete de Setembro (R.
Ver. José Moreira, 1000 - Perpétuo Socorro, Paulo Afonso - BA, 48603-004), 5 UFPE/CAV
- Universidade Federal de Pernambuco/Centro Acadêmico de Vitória (R. Alto do
Reservatório, S/n - Bela Vista, Vitória de Santo Antão - PE, 55608-680), 6 UFRPE Universidade Federal Rural de Pernambuco (R. Manuel de Medeiros, s/n - Dois Irmãos,
Recife - PE, 52171-900)
Resumo
A malária está entre as doenças que mais acometem os viajantes, apesar de ter uma distribuição geográfica restrita. A quimioprofilaxia
mostrou-se ser o tratamento preventivo de maior eficiência por sua praticidade e proteção aos viajantes. Contudo, a baixa adesão às
medidas quimioprofiláticas é um obstáculo à resolução dessa enfermidade e, por isso, ações de profissionais da saúde em elucidar a
importância da prevenção são necessárias, reduzindo, assim, a possibilidade de surgimento de uma epidemia. O presente estudo teve
como objetivo fazer uma revisão de literatura e analisar os desafios da adesão dos viajantes às medidas quimioprofiláticas contra a
malária. A metodologia usada foi a análise de artigos nas bases de dados MEDLINE via PubMed, LILACS via Bireme e SciELO. Os
resultados apontaram que as medidas quimioprofiláticas envolvem principalmente o uso de medicamentos – a exemplo da Mefloquina e de vacinas, os quais são de fácil posologia e que, se utilizados antes da viagem, tem grande possibilidade de proteção contra a
malária. Entretanto, apesar dessa praticidade, observou-se um dado interessante: as viagens à lazer e realizadas por mais jovens
mostraram-se ser um fator de não-adesão à quimioprofilaxia malárica. Assim, o esquecimento em tomar o remédio bem como o
incômodo em seguir as orientações médicas são alguns relatos relacionados à baixa adesão à quimioprofilaxia. Além disso, o acesso à
informação sobre a prevenção, apesar de todos os dispositivos disponíveis, não está sendo efetivo. Uma possível explicação a essa
problemática reside no fato de um trabalho ainda singelo das agências de viagem e dos profissionais de saúde. Um outro ponto que
merece ressalvas consiste na influência positiva dos planos de saúde em relação à adesão quimioprofilática, assim, contribuindo para a
redução dos enfermos. Portanto, a adesão às medidas quimioprofiláticas contra a malária é de extrema importância, possibilitando um
entrave à disseminação da doença nos países-destino dos viajantes. A necessidade de coparticipação entre os profissionais de saúde e
as agências de turismo torna-se essencial à prevenção e ao incentivo à adesão quimioprofilática, garantindo, desta forma, a realização
de uma viagem plácida e segura.
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Resumo
A doença de Lyme (LD) é um agravo de transmissão por carrapato, causada por 3 espécies de Borrelia, sendo a B. burgdorferi a mais
comum. Possui amplo espectro clínico e tem como terceiro local mais envolvido o sistema nervoso central. Cursa com cefaleia, fadiga,
lentificação cognitiva e alterações de memória. O diagnóstico é feito a partir da exposição epidemiológica, ponto mais importante,
associada ao quadro clínico, exames laboratoriais séricos e líquido cefalorraquidiano (LCR), que demonstra pleocitose de padrão
linfomonocitário, aumento da proteinorraquia e glicose normal ou levemente consumida, além de sorologia. O tratamento é feito com
ceftriaxona por 10 a 28 dias. LD não ocorre no Brasil e, por esta razão, expor casos notificados é necessário para o melhor
conhecimento. Foi realizada revisão de prontuário, com objetivo de relatar caso não usual de LD. Paciente de 23 anos, feminino, natural
e procedente de São Paulo/SP. Em 07/05/18 notou aumento doloroso da região inguinal bilateral, sem associação com outros sintomas.
Procurou pronto socorro (PS), sendo feito diagnóstico de infecção urinária e medicada com fosfomicina. Evoluiu com piora, procurando
novamente o PS após 3 dias, onde realizou ultrassonografia da região inguinal, mostrando linfonodomegalia. Foi iniciado ciprofloxacino.
Dois dias após, iniciou febre de até 38 graus. Em 13/05/18 evoluiu com dor em região cervical posterior, cefaleia, mialgia intensa,
confusão mental. Foi internada com a hipótese diagnóstica de meningite, sendo tratada com ceftriaxona e dexametasona. LCR com 495
células, 85% de linfócitos, 15% de neutrófilos, proteínas 156 e glicose 61 (glicemia 112), cultura para aeróbios negativa. Apresentou boa
evolução, afebril, sem cefaleia ou mialgia, e recuperação do estado mental. Foi tratada por 10 dias em nível hospitalar e recebeu alta
para seguimento em hospital dia no Instituto de Infectologia Emílio Ribas em 25/05/18. Refere ter morado na Nova Escócia/Canadá, de
28/03 a 27/07/2017, região endêmica para LD; apresentou picada de carrapato cerca de 1 ano antes do início do quadro clínico.
Pensando-se no diagnóstico de LD, foi colhida sorologia pelo método ELISA, evidenciando-se positiva. Paciente terminou tratamento de
4 semanas, completamente assintomática. Diante do quadro exposto de meningite linfomonocitária associados a sinais ou sintomas
incomuns na meningite viral, é importante averiguar fatores epidemiológicos que possam indicar outras causas infecciosas como LD.
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Resumo
As doenças diarreicas agudas (DDA) são classificadas como uma síndrome que se manifesta pela diminuição da consistência
das fezes e aumento do número de evacuações (no mínimo 3 em 24 horas), podendo ser acompanhada de náuseas, vômito,
febre e dores abdominais, sendo o principal agravo a acometer viajantes (30 a 70% destes) em todo mundo, sendo os fatores
ambientais um dos principais envolvidos nestes eventos. Desta forma, objetivou-se conhecer o perfil de ocorrência das DDAs
e quais as características comportamentais do agravo no município de Ipojuca no ano de 2017. Foi realizado um estudo
retrospectivo, buscando descrever o perfil das doenças diarreicas no município de Ipojuca para o ano de 2017, considerando
as ocorrências em não residentes. O estudo tratou de uma análise de dados secundária de informações retiradas do
SIVEPDDA e esquematizadas no Microsoft Excel 2016. Com base nos resultados obtidos foi possível observar que das
10.319 ocorrências captadas pelo monitoramento nas unidades de pronto atendimento do município, 15,6% correspondem a
população não residente com uma distribuição de 286 planos de tratamento do tipo A, 553 tipo B, 615 tipo C e uma
ignorabilidade de 159 tipos de tratamento. Dentre os locais com concentração de ocorrência cabe destacar a vila de Porto de
Galinhas que acumulou 78,7% dos eventos, cabendo salientar ainda a ocorrência 7 surtos onde 85,7% dos eventos
concentraram doentes não residentes. Considerando os resultados, é possível reafirmar a necessidade de orientação quanto
à hidratação, lavagem adequada dos alimentos e consumo consciente dos mesmos, sendo possível observar também, a
importância do monitoramento das DDAs como principal instrumentador na detecção, investigação e identificação dos
agentes causais das diarréias.
Palavras-chaves: Saúde Pública, Epidemiologia, Doenças Diarreicas
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Resumo

Em 2016, 1.245 bilhões de turistas viajaram ao redor do mundo. Em 2017, as viagens internacionais
continuaram a crescer, consolidando o setor de turismo como um fator-chave no desenvolvimento
econômico mundial. Com base nas perspectivas econômicas, projeta-se que as chegadas de turistas
em todo o mundo cresçam a uma taxa de 4% a 5% em 2018. Dependendo do destino escolhido,
muitos viajantes relatam algum tipo de desconforto ou doença leve, como por exemplo, diarreias,
infecções respiratórias ou problemas de pele. Muitas dessas doenças poderiam ser evitadas, no
entanto, menos de 20% dos viajantes procuram atendimento médico prévio. Recomendações médicas
são benéficas para pessoas que planejam viagens para países que apresentam histórico de
epidemias. Além disso, pessoas com doenças crônicas ou que planejam morar no exterior por um
longo tempo, mulheres grávidas ou que planejam engravidar e viajantes com itinerários em países
subdesenvolvidos, necessitam de aconselhamento prévio para prevenção e educação. A consulta
médica que antecede uma viagem internacional, necessita de uma abordagem estruturada e
sequenciada que auxilie os profissionais de saúde na execução de intervenções preventivas e
educativas necessárias. Este artigo descreve um conjunto de boas práticas a serem adotadas por
profissionais de saúde na condução de consultas médicas que antecedem viagens internacionais.
Para isso, utilizou-se como metodologias a revisão de literatura e a pesquisa documental para se
identificar protocolos em saúde relacionados à avaliação de risco, intervenção e educação para os
viajantes. Nesse sentido, propõe-se como primeira atividade, a avaliação de risco individualizada
levando em consideração o itinerário e o histórico familiar do viajante. Imunizações, considerações
sobre malária e diarreia do viajante são temas que devem ser tratados na sequência. Por fim, deve-se
indicar ao viajante, estratégias de autotramento, orientações sobre doenças ocasionada pela altitude
e, se possível, instruções impressas em uma linguagem leiga recomendando a forma segura de se
consumir alimentos e água. Para uma melhor adaptação, sugere-se que a consulta seja realizada de 4
a 6 semanas antes da viagem. Como principais contribuições, deseja-se conscientizar os viajantes
internacionais da necessidade de se obter previamente orientações médicas sobre os cuidados de
sua saúde e, auxiliar os profissionais de saúde na condução de atendimentos em ambulatórios de
medicina do viajante.
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Resumo
A toxoplasmose parece ser uma infecção comum entre humanos, animais domésticos e silvestres na região de Manaus, estado do
Amazonas, Norte do Brasil. As atividades turísticas nessa área são o nado com botos cor de rosa, trilhas suspensas pela mata e visitas
a tribos indígenas. Mesmo na ausência de gatos em aldeias indígenas e a remota possibilidade de felídeos, estudos mostram uma alta
prevalência sorológica (63,2%) entre diferentes animais, incluindo selvícolas e primatas não humanos (macacos Saimiri sp). Relata-se
um caso de toxoplasmose diagnosticada num viajante, homem, 37 anos com boa saúde e sem histórico de doenças prévias, residente
na cidade do Rio de Janeiro que viajou à trabalho para Manaus em 12/05/2018, referindo ter se hospedado em hotel em área urbana por
uma semana. Após 5 a 7 dias de seu retorno ao Rio de Janeiro, começou a apresentar dores em todo o corpo, nos olhos, além de
calafrios e febre alta (≥ 38,5 °C). Negou rash cutâneo e ou adenomegalias. Dez dias antes da sua viagem à Manaus, foi vacinado para
febre amarela, não tendo apresentado nenhum evento adverso. Diante da sintomatologia apresentada foi diagnosticado como portador
de um quadro viral (arbovirose). A febre alta (> 39 °C) com calafrios persistiu, assim como a prostração. A sorologia para dengue (IgM)
nessa ocasião foi não reagente. Refere ter perdido 5kg desde o início da sua doença. Em 21/06/2018 fez novas sorologias para dengue,
zika e chinkungunya que foram não reagentes, assim como a pesquisa para malária. Em 28/06/2018 veio de férias para Recife e por
ainda apresentar-se “algo febril” e prostrado, foi submetido a novas sorologias para outras doenças, assim como a exames bioquímicos,
sumário de urina e hemograma. A sorologia para toxoplasmose foi reagente (IgM- 151 UI/mL e IgG- 27,9 UI/mL com referencial de
positividade maior que 8 UI/mL). Só após essa nova investigação, foi identificado que o viajante durante a sua estada em Manaus,
visitou uma aldeia indígena, teve contato próximo com macacos, nadou em rio com peixe boto rosa e comeu formigas. Assim, deve-se
incluir o diagnóstico de toxoplasmose nos viajantes procedentes da região Amazônica, assim como também identificar fatores de riscos
associados, incluindo passeios turísticos em área próxima à Manaus, especialmente quando houver referência de febre de curso
prolongado com prostração e sem uma etiologia bem definida.
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Resumo
A tungíase causada pela Tunga penetrans, conhecida como “bicho de pé”, é prevalente na América Central, do Sul rural, Caribe e África
subsaariana. Ocorre em todo o Brasil, sobretudo em áreas pobres da região Nordeste. Embora difundida na população local, raramente
é relatada em viajantes. Relatam-se dois casos de tungíase ocorridos em duas viajantes, com boa saúde, sem histórico de trauma e
outros casos na família. Ambas estiveram em viagem de trabalho no município de Cascavel, no Estado do Ceará, Nordeste do Brasil, no
dia 25 de setembro de 2017, onde fizeram visitas em residências e peridomicilio, identificando focos de larvas de Aedes aegypt, em
locais com solo de areia. Caso 01: Mulher, bióloga, americana, relatou que após 02 dias do retorno de sua viagem, notou uma pequena
lesão eritematosa na parte externa do primeiro pododáctilo do pé esquerdo, que após 04 dias aumentou. Nessa ocasião percebeu a
presença de uma mancha central de cor preto-acinzentada, não pruriginosa. Procurou orientação médica, em Baltimore (USA), sendo
diagnosticada com tungíase. Foi então submetida a remoção da pulga com agulha estéril e aplicação de antisséptico local, evoluindo
em 72 horas sem sinais de infecção e com cura da lesão em 6 dias. Caso 02: Mulher, médica, brasileira, após 15 dias do retorno de sua
viagem notou uma pequena lesão eritematosa na parte interna, entre o segundo e terceiro quirodáctilos da mão direita. Após 10 dias,
percebeu o aumento da lesão que passou a apresentar uma área branca periférica de hiperceratose com mancha central de cor pretoacinzentada, não pruriginosa. Procurou orientação médica, em Recife, sendo diagnosticada com tungíase. Foi submetida à
procedimento de remoção da pulga com agulha estéril e aplicação de antisséptico local, evoluindo em 48 horas sem sinais de infecção e
cura da lesão em 5 dias. A tungíase, ectoparasitose, com período de incubação de 1 a 2 dias e maturação entre 8 e 12 dias é, em geral,
assintomática, mas pode evoluir com eritema, edema, dor, prurido, pústulas, supuração, úlceras e deformidades dos dedos. As lesões
ocorrem preferencialmente nas regiões plantares periungueais e interdigitais. Com o aumento da globalização e de viagens, a tungíase
tem sido um problema a ser monitorado, especialmente entre viajantes em áreas de riscos, estendendo-se também para regiões não
endêmicas.
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Resumo
A esporotricose é uma micose causada por fungos do Complexo Sporothrix schenckii. No Brasil, o aumento da incidência está
relacionado à via de transmissão zoonótica, através do contato com gatos acometidos. O presente trabalho visou descrever um caso de
esporotricose em paciente atendida no HC-UFPE, e verificar a ação de antifúngicos padrão frente ao agente da micose. Indivíduo do
sexo feminino, 29 anos, procedente de Olinda, referindo surgimento de lesão em dorso há cerca de seis semanas, como um pequeno
nódulo que ulcerou, relatava contato com gato doméstico doente que faleceu com esporotricose. Ao exame clínico, foi observada lesão
infraclavicular direita ulcerada com bordas eritematosas e lesões papulosas satélites. À palpação, percebido cordão linfático ascendente
para a região axilar direita. Foram feitas coleta de exsudato nodular e fragmento de tecido, os quais foram clareados em KOH a 10% e
semeados em meio Ágar Sabouraud acrescido de Cloranfenicol. Observou-se ao microscópio células leveduriformes em ambas as
amostras. Foi confirmado Sporothrix sp. pela observação de características macro e micromorfológicas típicas, após crescimento da
colônia por 7 dias à 28ºC, a partir do semeio do fragmento de tecido. Não houve crescimento a partir do semeio do exsudato. Uma vez
isolado, o agente foi mantido em meio Batata Dextrose Ágar a 35 °C por 7 dias, e submetido a testes de sensibilidade in vitro,
utilizando-se o método de microdiluição em caldo. Após 48 horas de incubação a 35 °C foi feita a leitura do teste, considerando-se que a
concentração inibitória mínima (CIM) ocorre no poço onde se encontra menor concentração capaz de inibir 100% de crescimento do
inóculo. Os fármacos utilizados foram anfotericina B e itraconazol. Foram obtidos CIM´s de 0,125 e 0,25 µg/mL para itraconazol e
anfotericina B respectivamente. Iniciado tratamento com itraconazol 200mg/dia, obteve cura após cinco meses. A forma pela qual a
paciente adquiriu esporotricose reforça que esta via de transmissão é a mais importante no Brasil, e que ações mais efetivas deverão
ocorrer no controle desta zoonose no Estado. A evolução do quadro da paciente e o teste de sensibilidade in vitro demonstraram a
eficácia do uso do itraconazol no tratamento da esporotricose. As ferramentas de diagnóstico laboratorial da esporotricose, apesar de
simples e pouco dispendiosas, ainda são rápidas e precisas. Destaca-se ainda a eficácia do fragmento de tecido no isolamento do
agente em meio de cultura.
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Resumo
A paracoccidioidomicose é uma micose sistêmica originalmente descrita por Adolfo Lutz em 1908. No Brasil, a maioria dos
casos tem ocorrido nas regiões sul, sudeste e centro-oeste. O agente etiológico é um fungo Paracoccidioides brasiliensis,
podendo acometer o SNC em sua forma clínica grave. O presente relato de caso tem por objetivo ressaltar a importância do
diagnóstico diferencial da paracoccidioidomicose em pacientes portadores da Síndrome da Imunodeficiência Humana
Adquirida (SIDA), através de dados obtidos em prontuário de um paciente atendido no Conjunto Hospitalar do Mandaqui. A
pesquisa de fungos foi realizada por Imunodifusão Dupla (ID). AVF, 33 anos, solteiro, HSH, com quadro de cefaleia
persistente há cerca de 6 dias, evoluindo com rebaixamento do nível de consciência na admissão (9 pontos na Escala de
Coma de Glasgow), com antecedentes de sífilis tratada (VDRL 1/1) e toxoplasmose ocular há 4 anos, usuário de drogas
injetáveis; admitido em UTI com PAM 87, FC 101b.p.m., submetido a intubação oro-traqueal com Ventilação Mecânica, e RM
de crânio demonstrando múltiplas lesões expansivas na região núcleo-capsular bilateralmente, com importante desvio de
linha média. Foi instituído tratamento com Sulfonamidicos, aventando-se a hipotese de Neurotoxoplasmose e, a introdução de
TARV. Entretanto, o paciente evoluiu com febre apesar de discreta regressão de processo expansivo em SNC. Realizou-se
TC de Tórax, que demonstrou consolidações bilaterais predominantes em bases e terço médio, com padrão “árvore em
brotamento” e “atenuação em vidro fosco”, além de cavitação em ápice direito. Na investigação diagnóstica realizou-se:
pesquisa de Paracoccidioides brasiliensis e outros fungos (padrão radiológico e acometimento simultâneo de SNC), pesquisa
e cultura de BK no escarro, as quais todas foram negativas. Optou-se por manter Sulfonamídicos e iniciar esquema RIPE,
resultando em posterior desaparecimento da febre e gradual recuperação da função cognitiva e motora do paciente, aliado a
expressiva regressão de lesão central em tomografia de controle. Reitera-se com este relato de caso a importância de
realizarmos diagnósticos diferenciais com doenças fúngicas nos pacientes imunossuprimidos, tendo em vista a necessidade
de haver uma assertividade no tratamento em tempo hábil desta vulnerável população.
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Resumo

ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE Candida auris
Rossana Teotônio de Farias Moreira¹,2, Davi Porfirio da Silva¹
¹Universidade Federal de Alagoas
2Centro

Universitário Maurício de Nassau

Introdução: Candida auris é um patógeno emergente isolado pela primeira vez no canal auditivo de
um paciente japonês, desde de então, dada a sua multirresistência antifúngica, é relatada como causa
de surtos hospitalares ao redor do mundo. Objetivos: Analisar a produção científica publicada sobre a
espécie C. auris. Métodos: Revisão Integrativa de literatura, com busca nas bases de dados LILACS,
BDENF e MEDLINE por meio da palavra-chave Candida auris. Foram incluídos estudos primários
disponibilizados na integra, excluíram-se publicações em duplicata. Resultados: A busca resultou no
resgate de 74 (100%) trabalhos, dos quais, após leitura flutuante dos títulos e resumos, 40 (54,05%)
foram incluídos nessa revisão. Esses estudos foram publicados em inglês, entre os anos de 2009 e
2018, sendo 75% desses publicados nos últimos dois anos, originados de 18 países diferentes. Índia,
Reino Unido e Estados Unidos das Américas juntos reúnem 52,5% das pesquisas sobre o tema. Mais
da metade das pesquisas caracterizou casos individuais ou surtos de infecção. Os demais estudos
exploraram os aspectos genéticos e moleculares; a suscetibilidade de C. auris à antifúngicos
comerciais; e a sensibilidade dessa espécie a desinfetantes (hipoclorito de sódio e ácido peracético),
antissépticos (clorexidina e outros a base de iodo) e dispositivos de descontaminação (luz
ultravioleta). Um pequeno grupo de estudos procurou entender os fatores associados as candidemias,
dinâmica de transmissão e potogenicidade dessa espécies, bem como analisar sua virulência em
modelo animal e desenvolver um método de diferenciação das espécies C. auris e C. haemulonii
usando meio CHROMagar Candida suplementado com ágar Pal. Conclusões: O aumento do número
de relatos de surtos e casos individuais é dado ao avanços na identificação, impedindo sua
identificação erroneamente por técnicas clássicas. Estudos de base molecular e genético justificamse, pois o sequenciamento de DNA e Ionização e Dessorção a Laser Assistida por Matriz (MALDI)
constituem métodos confiáveis de identificação. A avaliação da suscetibilidade a antifúngicos,
antissépticos e desinfetantes de uso hospitalar é um importante foco pela alta resistência de C. auris.
Palavras-chave: Candida auris; Candidíase; Antifúngicos.
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Resumo

As micoses oportunísticas tornaram-se relevante problema de saúde pública, causando danos a grande parte da população mundial,
muitas vezes comprometendo a qualidade e a expectativa de vida dessas pessoas. A criptococose é uma importante doença fúngica
que tem como agente etiológico, leveduras pertencentes ao complexo Cryptococcus neoformans. A resistência dessas leveduras aos
agentes antifúngicos tem aumentado ao longo dos anos, fazendo com que se busque diferentes terapias para a infecção. A simulação
de docking molecular auxilia a busca destas novas terapias onde utiliza-se uma estrutura tridimensional de um complexo proteína-ligante
simulada computacionalmente. Este trabalho objetivou avaliar o mecanismo de ação do flavonoide morina sobre leveduras do complexo
C. neoformans bem como elucidar potenciais inibidores de enzimas importantes na membrana celular fúngica. Para alcançar os
objetivos propostos primeiramente foi avaliada ação do composto sobre o ergosterol, e verificada a ação da morina sobre a membrana
citoplasmática de C.neoformans ATCC 90112, e de C. gattii ATCC 24065 usando citometria de fluxo. Em seguida aplicamos o método de
evolução diferencial guiada (Guided differential evolution, GDE) implementado no programa Molegro Virtual Docker para obter a posição
cristalográfica do ligante para a previsão da interação proteína-ligante. Os resultados obtidos mostraram que a morina foi capaz de
reduzir cerca de 59,65% do ergosterol em concentração inibitória mínima (32 µg/mL) e a citometria de fluxo mostrou lesão de membrana
em 45,5% da célula fúngica nesta mesma concentração. As simulações de re-docking foram feitas com a estrutura da Trealose-6-fosfato
fosfatase de C. neoformans. Análise dos resultados de re-docking para a combinação de quatro algoritmos de busca, quatro funções
scores e a presença de moléculas de água (um total de 32 protocolos diferentes de docking) geraram um RMSD menor que 2 Å. Os
seguintes parâmetros e suas combinações foram variados: raio da esfera docking, número de séries, número máximo de interações e
tamanho da população máxima demonstrando interações de pontes de hidrogênio e van der walls com resíduos. Estes resultados
mostraram que o composto age sobre a membrana celular das leveduras pertencentes ao complexo C. neoformans, e a trealose 6fosfato fosfatase torna-se um alvo em potencial para elucidação do mecanismo de ação que envolve a membrana celular.
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Resumo
Nos últimos anos é observado um aumento no número de casos de infecções fúngicas, acometendo pacientes imunocomprometidos
internados em UTI’s. Faz-se necessário que o diagnóstico seja oportuno e verossímil, associado à indicação terapêutica que é
corretamente direcionada a partir de testes de sensibilidade antifúngica in vitro. A utilização da espectrometria de massas através da
técnica de Matrix Assisted Laser Desorption/Ionisation Time-Of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS) que reduz o tempo de
diagnóstico em comparação com métodos de rotina já é uma realidade. Estudos apontam a capacidade dessa metodologia em
identificar cepas resistentes pela detecção de mudanças mínimas no perfil proteíco da cepa após exposição ao fármaco. Assim,
objetivou-se diagnosticar infecções fúngicas da corrente sanguínea, em pacientes internados em UTI, identificar os isolados do
complexo Candida parapsilosis lato sensu (C. parapsilosis stricto sensu, C. orthopsilosis e C. metapsilosis) através da técnica
proteômica MALDI-TOF MS além de estabelecer e correlacionar a sensibilidade/resistência às equinocandinas com mudanças no
espectro protéico. Hemoculturas foram coletadas entre agosto de 2016 e julho de 2017, a partir de pacientes internados na UTI do
HC/UFPE. As leveduras isoladas foram identificadas por MALDI-TOF MS e testes de sensibilidade antifúngica foram realizados através
do CLSI frente a anidulafungina, caspofungina e micafungina. A detecção na resistência através da mudança mínima do plano espectral
protéico obtida no MALDI-TOF MS, foi possível após o cruzamento de cada concentração do espectro com uma das duas
concentrações extremas, máxima ou nula, onde formou-se uma matriz a partir do Índice de Correlação do Composto (ICC) utilizado para
gerar mapas de calor. Foram diagnosticados 28 casos de candidemia, sendo oito por C. glabrata, sete C. albicans, sete C. tropicalis três
C. orthopsilosis e três Candida spp. Vinte e seis leveduras foram sensíveis a anidulafungina e vinte e sete leveduras foram sensíveis a
caspofungina e micafungina de acordo com CLSI. Das leveduras do complexo C. parapsilosis avaliadas apenas uma foi resistente a
uma equinocandina e as demais foram sensíveis de acordo com MALDI-TOF. O MALDI-TOF MS é capaz de determinar o breakpoint de
uma levedura após 3 horas de exposição ao antifúngico e permite predizer a melhor escolha antifúngica para pacientes críticos com
candidemia.
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Resumo

Ares condicionados são aparelhos que asseguram a regulação da temperatura, da umidade, da
limpeza e da distribuição do ar no ambiente. A manutenção da limpeza periódica desses aparelhos
dificulta a proliferação de fungos, fator preponderante para a manutenção da qualidade do ar e

ambiente salubre para a respiração dos seres humanos. Este trabalho avaliou a qualidade do ar
emitida por 16 ares condicionados, mantidos dois a dois, em oito laboratórios de ensino de graduação
de uma Instituição de Ensino Superior (IES) de âmbito federal na cidade de Goiânia/GO – Brasil.
Foram analisadas 64 placas de Petri, contendo ágar Sabouraud dextrose acrescido de cloranfenicol.
Distribuição aleatória de oito placas em cada laboratório, aberta durante 15 minutos para colheita de
esporos fúngicos dispersos no ar por sedimentação espontânea. Todas as placas de Petri
demonstraram proliferação de fungos, após 15 dias em manutenção em estufa de 25°C. Foi realizada,
ainda, a contagem de unidades formadoras de colônias (UFC)/mm3 de ar em cada sala analisada de
acordo com a técnica de Friberg e Burman, 1999. Observou-se uma média 620 UFC/mm3 de ar em
relação as oitos salas de laboratórios estudadas. Houve predominância de fungos filamentosos com
números expressivos de isolados de Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Cladosporium,
Curvularia, Fusarium e Penicillium. A qualidade de ar dos ambientes laboratoriais analisados da IES
federal ainda encontra dentro de condições de salubridade (< 750 UFC/mm3) aceita pela legislação
federal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA/Brasil), embora os fungos cotonosos
detectados sejam propícios a ocorrência de problemas respiratórios aos indivíduos que convivam
nesses ambientes.
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Resumo
Cromoblastomicose, também conhecida como cromomicose, é uma micose profunda e granulomatosa que acomete a pele e o tecido
subcutâneo, sendo causada por fungos pertencentes à família Dematiaceae, a inoculação fúngica ocorre no organismo por meio de
traumas ou ferimentos, as espécies isoladas mais frequentemente são Fonsecea pedrosoi, Phialofora verrucosa, Cladosporium carrionii
e Rhinocladiella aquaspersa. Tem distribuição mundial, sendo mais prevalente em países tropicais e subtropicais. Este trabalho tem
como objetivo descrever os principais aspectos clínicos e abordagens terapêuticas frente à cromoblastomicose. Para esta revisão de
literatura, foi realizado levantamento bibliográfico através de bancos de dados como NCBI, Scielo, Science Direct, LILACS e Portal
Capes. Foram analisados artigos publicados no período de 2000 a 2018. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram
obtidos 18 trabalhos publicados em português e inglês, incluindo artigos originais e de revisão, dos quais 02 foram excluídos por não
apresentarem texto integral disponível e 01 por apresentar duplicidade de dados. As manifestações inicias da micose incluem pequenas
pápulas cor da pele no local da inoculação que evoluem para nódulos e placas vegetantes verrucosas que podem confluir, dando
aspecto de uma massa em “couve-flor”, acomete predominantemente os membros inferiores e é mais comum em homens, estando
associada ao trabalho rural. A evolução é crônica, lentamente progressiva ou assintomática, o período mais curto entre o surgimento das
lesões e a procura de atendimento médico foi de 2 meses e o mais longo de 30 anos, pode ainda apresentar infecções secundárias
como linfedema, elefantíase, outras micoses e mais raramente predispor neoplasias malignas. Há três modalidades terapêuticas, a
física que inclui a exérese excisional, além da amputação em casos mais graves; a termoterapia por criocirurgia e fotocoagulação com
laser e a quimioterápica com os antifúngicos: itraconazol, cujo uso isolado em estágios inicias tem boa resposta, terbinafina e iodeto de
potássio prevalentemente; podendo ser empregada a combinação de mais de uma destas. O sucesso do tratamento está relacionado ao
agente causal, à forma clinica e à extensão das lesões. O padrão ouro diagnóstico é a biópsia que permite isolar o agente e
correlacionar achados histológicos e micológicos, e é útil para o diagnóstico diferencial com outras patologias, como leishmaniose e
tuberculose cutânea.
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Resumo
Fusariose é uma micose causada por um fungo filamentoso hialino cosmopolita que acomete tanto pacientes imunocompetentes, quanto
pacientes imunodeprimidos. Atualmente existe uma preocupação em estabelecer o perfil molecular e a relação filogenética das espécies
de Fusarium spp., bem como o perfil dos paciente acometidos, a fim de esclarecer a epidemiologia local da doença. Objetivo deste
trabalho foi determinar a epidemiologia molecular e o perfil de susceptibilidade de 66 isolados de Fusarium spp. A metodologia utilizada
para identificação foi através do sequenciamento dos genes: ITS, EF1-α e RPB2. O teste de sensibilidade frente aos antifúngicos foi
realizado conforme o Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) M38/A2. Em resumo, o complexo que predominou nas três tipos
de Fusariose foi o complexo Fusarium solani (FSSC), seguido pelo complexo Fusarium oxysporum FOSC. A espécie mais prevalente foi
Fusarium solani (FS) para CF (Ceratite Fúngica) e FI. Enquanto, em onicomicose foi Fusarium keratoplasticum. O perfil de
susceptibilidade do FS foi semelhante nos três tipos de Fusariose para anfotericina-B (1-16 µg/ml). No entanto, os isolados de
onicomicose e ceratite foram mais resistentes ao voriconazol. As medicações mais utilizadas para tratar os casos de onicomicose por
Fusarium não são efetivas, verificou resistência in vitro, com os valores de concentração inibitória mínima (CIM) > 64 µg/ml para
fluconazol, itraconazol, e terbinafina. A medicação mais apropriada para tratar CF foi natamicina, bem como a sensibilidade apresentada
no teste de suscetibilidade. Na FI, o voriconazol ou a combinação dele com anfotericina-B foi mais favorável na sobrevida dos pacientes.
Corroborando com os menores valores de CIM no teste de susceptibilidade in vitro. Esse tipo de pesquisa é fundamental para o
conhecimento epidemiológico local da doença, assim como a caracterização do perfil de sensibilidade desse fungo, dessa maneira
foram definidas as espécies mais prevalentes, a sensibilidade aos antifúngicos e o grupo de risco dos pacientes.
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Resumo
O solo de praças e parques constitui a principal via de transmissão para zoonoses parasitárias, visto que a eliminação de
fezes de animais domésticos que tem acesso a esses locais pode resultar em doenças infeciosas e parasitárias, Como a
contaminação por Larva Migrans Cutânea. Uma dermatose autolimitada, habitualmente provocada por parasitas nematodes
presentes nas fezes de animais domésticos: Ancylostoma brasiliensis, presente nas fezes de gato, e Ancylostoma caninus,
nas fezes de cão. Objetivou-se descrever a assistência de enfermagem prestada a um paciente infectado por Larva Migrans
Cutânea. Trata-se de um relato de experiência vivenciado por acadêmicas de enfermagem no primeiro semestre de 2018
durante a atividade prática da disciplina de saúde coletiva II, realizado em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na
cidade de Vitoria de Santo Antão- PE. Os cuidados de enfermagem foram fornecidos ao usuário com diagnóstico de infecção
por Larva Migrans Cutânea. Por meio da sistematização da assistência de enfermagem, foram identificados os seguintes
diagnósticos de enfermagem de acordo com a CISPESC - (Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem em
Saúde Coletiva): 1- Conhecimento deficiente, 2- Padrão de sono prejudicado, 3- Deambulação prejudicada, 4- Ansiedade, 5Integridade da pele prejudicada, 6- Dor aguda. Diante de tais diagnósticos foram realizadas as seguintes intervenções: 1explicou ao paciente sobre o ciclo de vida do parasito e os meios de contaminação, 2- Orientou – o a dormir com os pés
descobertos 3- alertou o paciente sobre o uso de calçados apertados, 4- instruiu o paciente a colocar os pés na água gelada
para diminuir o prurido, 5- recomendou que em vez de coçar, o paciente esfregasse levemente o local a fim de evitar o
aumento da lesão 6- administração dos medicamentos prescritos para alívio da dor. Diante disso, o conhecimento acerca da
patologia é fundamental para a realização do processo de enfermagem eficaz, pois, através de um exame físico minucioso é
possível constatar os problemas que necessitam de intervenção e tentar solucioná-los. Embora ao final do estágio, a paciente
não tenha evoluído satisfatoriamente a todas as intervenções, observou-se como principais resultados: diminuição da dor, da
ansiedade causada pelo prurido e aumento do conhecimento do indivíduo acerca da zoonose.
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Resumo

A otomicose é uma infecção do conduto auditivo externo causada por fungos que, em casos mais
graves, acomete a orelha média. Espécies dos gêneros Aspergillus e Candida são os principais
agentes etiológicos desta micose. Um dos principais e mais graves fatores que predispõe a otite
fúngica é a perfuração desta membrana que pode ser devido à infecção e/ou trauma. Esta condição
geralmente é acompanhada da perda auditiva e inflamação da orelha média, na qual ocorre contínua
drenagem de secreção da cavidade da orelha média para o canal auditivo. Devido a isto, recidivas
fúngicas são bastante frequentes. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de otite fúngica
recorrente de paciente com perfuração da membrana timpânica. Paciente do sexo feminino, 38 anos,
queixando-se de otalgia, com otorreia, fez uso de antibiótico tópico para infecção bacteriana, com
perfuração timpânica recorrente, foi atendida no Ambulatório de Otorrinolaringologia do Hospital das
Clínicas/ UFPE. Foram coletadas amostras de secreção do conduto auditivo com swab e água
destilada esterilizada adicionada de 50 mg/L de cloranfenicol; transportadas para o Laboratório de
Micologia Médica da Universidade Federal de Pernambuco e processadas para exame direto e
cultura. O material biológico foi processado sem clarificante e corante, e, semeado em ágar
Sabouraud dextrose adicionado de 50mg/L de cloranfenicol contidos em placa de Petri mantida a 37
°C. Os agentes foram isolados e identificados pela taxonomia clássica, por meio da observação de
características morfológicas, macroscópicas e microscópicas, e por análise molecular da região LSU e
do gene da calmodulina. Ao exame direto da amostra clínica foram observadas numerosas células
leveduriformes hialinas, ovais e filamentos micelianos hialinos, septados, dicotômicos com
conidióforos. As observações morfológicas e moleculares identificaram A. flavus e C. parapsilosis
como agentes da otite fúngica do conduto auditivo externo. A perfuração da membrana timpânica
promove casos de otite fúngica, e é responsável pela maioria dos casos de recorrência. O
acompanhamento clínico e o diagnóstico laboratorial micológico são importantes para escolha
terapêutica eficaz, uma vez que em casos de perfuração da membrana timpânica ocorre bastante
recidiva fúngica.
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Resumo

Introdução: A candidíase é umas das principais infecções da cavidade bucal e uma das causas do
aumento de mortalidade, morbidade e do aumento do tempo das internações hospitalares em
pacientes internados em UTIs, uma vez que esses pacientes normalmente são submetidos a
tratamentos. Os extratos de plantas medicinais por apresentarem boa biocompatibilidade e baixa

toxicidade vem sendo usado para o controle das afecções que acometem a cavidade bucal, como a
candidíase. Várias plantas são utilizadas na medicina popular a exemplo da Raphiodom echinus,
conhecida popularmente como betônica, amplamente distribuída por todo nordeste brasileiro, sendo
utilizada pela população para tratar tosse, essa espécie apresenta conhecidamente atividades antiinflamatórias e analgésica. Objetivo: Avaliar a possível atividade antifúngica da fase acetato de etila
de Rhaphiodon echinus sobre cepas de Candida krusei. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo
experimental utilizando o produto natural oriundo da planta Rhaphiodon echinus contra cepas de
fungos patogênicos. Métodos: Para determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi
utilizada a técnica da microdiluição em caldo. Foram utilizadas placas com 96 orifícios, em cada um foi
colocado 100 µl do meio líquido caldo Sabouraud dextrose duplamente concentrado, em seguida
100µl da fase de Rhaphiodon echinus na concentração inicial de 2048 µg/mL dispensado na primeira
fileira da placa e por diluição seriada em razão de dois foram obtidas as concentrações de 1024 até 4
µg/mL por último 10 µl do inóculo das cepas fúngicas com concentração de 1-5x106 UFC/mL. As
placas foram incubadas a 35°C de 24-48h, após este período foi realizada a leitura. Resultados:
Observou-se que o extrato utilizado apresentou valores de CIMs variando entre 1024 µg/mL e 256
µg/mL para as cepas de Candida Krusei. Discussão: Diante dos dados podemos observar, o produto
testado apresentou a propriedade de inibir as cepas fúngicas. Conclusão: A fase acetato de etila de
Rhaphiodon echinus apresenta propriedade de inibir a cepa de Candida krusei, porém são
necessárias mais pesquisas para se saber a toxicidade, biocompatibilidade e seu mecanismo de ação.
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Resumo

Introdução: As leveduras do gênero Candida apresentam grande importância pela elevada
assiduidade com que colonizam e infectam o hospedeiro humano. Infecções por Candida abrangem
um espectro amplo de doenças superficiais e invasivas, acometendo pacientes sujeitados a uma
grande diversidade de fatores de risco. Candida albicans é a espécie mais frequentemente isolada de
infecções superficiais e invasivas em diversos ambientes anatômicos e como causa de candidíase em
todas as partes do mundo. É a espécie de Candida com máximo conhecimento patogênico, devido à
diversidade de fatores de virulência descobertos. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo
experimental utilizando o produto natural oriundo da planta Rhaphiodon echinus contra cepas de
fungos patogênicos. Objetivo: Determinar a concentração inibitória mínima da fase clorofórmica de
Raphiodon echinus sobre cepas de Candida albicans. Métodos: Para determinação da concentração
inibitória mínima (CIM) foi utilizada a técnica da microdiluição em caldo. Foram utilizadas placas com
96 orifícios, em cada um foi colocado 100 µl do meio líquido caldo Sabouraud dextrose duplamente
concentrado, em seguida 100µl da fase de Rhaphiodon echinus na concentração inicial de 2048
µg/mL dispensado na primeira fileira da placa e por diluição seriada em razão de dois foram obtidas as
concentrações de 1024 até 4 µg/mL por último 10 µl do inóculo das cepas fúngicas com concentração
de 1-5x106 UFC/mL. As placas foram incubadas a 35°C de 24-48h, após este período foi realizada a
leitura. Resultados: Pode-se observar que a fase clorofórmica de Raphiodon echinus utilizada nos
testes de atividade antifúngica apresentou uma CIM50 (Concentração inibitória mínima capaz de inibir
o crescimento de 50% das cepas testadas) com valor de 512 µg/mL. Discussão: Por meio da análise
dos resultados, pode-se observar que o produto natural testado apresentou um forte efeito antifúngico
frente as cepas de Candida albicans. Dessa forma, pode-se destacar a possível utilização desta
substância para futuros tratamentos das doenças causadas pelas leveduras. Conclusão: Com a
realização desta pesquisa, pode-se perceber a considerável atividade antifúngica Raphiodon echinus
frente as cepas da espécie Candida albicans, destacando assim a necessidade de mais estudos para
detalhar esta atividade farmacológica.
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Resumo

Infecções fúngicas estão entre as principais causas de doenças infecciosas, sendo as infecções
ocasionadas por leveduras do gênero Candida o modelo mais representativo de leveduras
patogênicas em seres humanos. No combate às infecções fúngicas, algumas substâncias antifúngicas
podem possuir desvantagens, dentre elas se destacando a resistência aos antifúngicos. A resistência
antifúngica ainda é uma grande preocupação na prática clínica e, em geral, o desenvolvimento de
novos antibióticos é um processo longo e caro que agora pode ser resolvido com o desenvolvimento
de nanomateriais que exibem propriedades antifúngicas. Estudos mostram que nanopartículas de
prata (AgNPs) possuem ação antimicrobiana frente a uma ampla faixa de microrganismos
patogênicos. Em especial, a eficiência da ação das AgNPs está associada a sua maior área
superficial. Neste estudo foram avaliadas a atividade antifúngica das AgNPs sintetizadas por
Aspergillus da Coleção de culturas DPUA. A linhagem de Aspergillus flavus foi cultivada em CYA
[Czapek Yeast Extract Agar], a 25°C, por sete dias. Para o cultivo foi preparada suspenção de esporos
obtendo-se concentração final, em 200mL do meio MGYP [Extrato de malte 0,3% (p⁄v), glicose 1%
(p⁄v), extrato de levedura 0,3% e peptona 0,5%)], de 106 esporos⁄mL. A fermentação submersa foi
realizada em 96h, a 25°C, 180 rpm. A biomassa foi separada por filtração à vácuo. Foi adicionado ao
recuperado solução de AgNO3 (1mM), incubado por 96h, à 28°C, 180 rpm. A atividade antifúngica foi
realizada através da técnica cup-plate contra Candida albicans, Candida glabrata, Candida
guilhermondii, Candida krusei, Candida parapsilosis e Candida zeylanoides. Suspensão celular
semelhante à escala de McFarland 1,0 foi preparada e 200µL foi semeado na superfície do meio Agar
Sabouraud. Em cada cup-plate (Ø=8mm) foi inoculado 100µL das bionanoparticulas sintetizadas.
Utilizou-se como controles positivos Fluconazol e Itraconazol 0,05% (p⁄v). Os ensaios foram realizados
em triplicata, o resultado foi determinado pela média dos halos de inibição em mm. As nanopaticulas
foram efetivas contra C. albicans (14,0±0,0), C. krusei (20,6±0.5), C. parapsilosis (14,0±0,0), C.
glabrata (13,0±0,0), e C. guilhermondii (13,3±0,57). De acordo com os resultados observados, pode-se
inferir que bionanopartículas de prata sintetizadas por Aspergillus são promissoras para futuras
aplicações no controle de leveduras do gênero Candida.
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Resumo
Otite externa fúngica é uma infecção que envolve o conduto auditivo externo até a membrana timpânica, podendo causar
danos irreversíveis em acometimentos na região média e interna da orelha, sobretudo de pacientes imunossuprimidos.
Estima-se que esta micose está associada a 15-25% das otites externas infecciosas, no entanto, é causada com mais
frequência por espécies de Aspergillus. Octopirox olamina tem sido recentemente objeto de várias investigações que têm
elucidado seu mecanismo de ação e eficácia em várias doenças causadas por infecções fúngicas superficiais, além de sua

ação contra uma ampla gama de bactérias, incluindo as patogênicas, efeitos anti-inflamatórios e possuir baixa toxicidade. O
objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antifúngica de octopirox olamina contra espécies de Aspergillus obtidas de
amostras clínicas do conduto auditivo externo de pacientes com otomicose. A atividade antifúngica in vitro foi determinada
pelo método de microdiluição em caldo M38-A2, de acordo com o Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) utilizando
o octopirox olamina testado frente a 15 isolados de Aspergillus, dentre eles: A. pseudonomius, A. flavus, A. sydowii, A. tamarii,
A.awamori, A. niger, A. fumigatus, A. parasiticus. O fármaco, dissolvido em dimetilsulfóxido, foi distribuído em placas de
microtitulação de fundo chato com 96 poços, na faixa de concentração variando de 0,06 a 32 µg/mL, padronizados para
fungos dermatófitos pelo CLSI. As suspensões fúngicas foram preparadas com sete dias de crescimento a 35ºC, em meio de
cultura Batata Dextrose Ágar. O inóculo foi obtido em meio RPMI 1640, na qual a densidade da suspensão foi ajustada por
espectrofotômetro a 530nm para obter uma densidade óptica de 0,09 a 0,13. A CIM foi determinada nos poços, os quais
apresentaram inibição do crescimento fúngico. Octopirox olamina apresentou atividade fungicida frente a todas as cepas,
sendo observado um total de 100% de inibição no crescimento destes isolados, com CIM variando entre 0,5 e 4µg/mL. O
aumento da incidência de casos de otomicose tem sido acompanhado pelo fenômeno de resistência a antifúngicos, sendo
necessária a avaliação de novos compostos para seu tratamento. Portanto, os testes de susceptibilidade às drogas
antifúngicas tornaram-se importantes, principalmente, para observar resistência aos agentes antimicóticos disponíveis e
definir novos agentes antifúngicos para um tratamento eficaz em casos de otite externa fúngica.
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Resumo
O uso inadequado de antifúngicos tem levado à emergência de resistência de Candida spp. aos tratamentos convencionais, o que
dificulta o combate às candidoses orais e torna necessária a busca por tratamentos alternativos. A Terapia fotodinâmica (TFD) tem sido
estudada como método de inativação de microrganismos patogênicos ao hospedeiro. Esta técnica combina um fotossensibilizador com
luz e oxigênio, levando à formação de espécies citotóxicas que agem na membrana celular desses microrganismos. O presente estudo
teve como objetivo avaliar a atividade fotodinâmica de compostos porfirínicos sobre isolados de Candida albicans. Neste estudo in vitro,
foram testados cinco isolados clínicos e uma cepa ATCC de Candida albicans, que foram submetidas a tratamentos fotodinâmicos com
dois agentes fotossensibilizadores derivados porfirínicos, 3-PtTPyP e 4-PtTPyP, em concentração de 0,1 mg/mL associados à radiação
com laser vermelho em potência de 30 J/cm2. Posteriormente ao tratamento, alíquotas foram semeadas em ágar Sabouraud e após 48
horas de incubação à 30°C, foi realizada a contagem das colônias, sendo os resultados expressos em unidade formadora de colônia por
mL (UFC/mL). Os resultados do grupo controle e dos grupos teste foram analisados com o auxílio do software Graphpad Prism® 5.0
(Graphpad Software, INC). A terapia fotodinâmica, utilizando os macrociclos porfirínicos 3-PtTPyP e 4-PtTPyP foi eficaz contra as cepas
estudadas. Além disso, pode-se observar que a porfirina 3-PtTPyP parece ter tido atividade mais significativa quando comparada à 3PtTPyP, sendo este agente uma possível opção terapêutica de fotossensibilizador contra infecções associadas com Candida albicans.
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Resumo

As leveduras do gênero Candida são consideradas fungos oportunistas e as infecções causadas por
esses micro-organismos consistem em importante causa de morbidade e mortalidade na população.
Infecções invasivas por esses fungos representam a quarta causa de infecção sanguínea no ambiente
hospitalar, com taxa de mortalidade de cerca de 50 %. O desenvolvimento de resistência fúngica
associada à toxicidade dos fármacos disponíveis têm levado à pesquisa de novos compostos mais
efetivos e seguros. Esse estudo teve por objetivo avaliar a atividade anticandida de 16 derivados
aciclonucleosídeos fosfonatos quinolônicos (ANPs), designados por LD 4, 5, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 22,
26, 27, 55, 62, 63, 74, 78 e determinar sua concentração inibitória mínima (CIM). Tratou-se de um
estudo experimental que avaliou a atividade antifúngica frente às espécies Candida albicans ATCC
24433, C. parapsilosis ATCC 90018, C. tropicalis ATCC 750, C. glabrata ATCC 90030, C. krusei ATCC
34135, C. dubliniensis ATCC MYA 648. Os derivados 1-[(diisopropoxifosforil)metil]-4-oxo-1,4diidroquinolina-3-carboidrazidas foram obtidos através de reação de N-alquilação de quinolonas, que
produziu um intermediário, o qual foi submetido à reação de substituição nucleofílica à carbonila do
grupamento éster dos derivados, tendo-se hidrazina como nucleófilo. Essa síntese foi realizada pelo
grupo de síntese orgânica do Laboratório de Nucleosídeos, Heterociclos e Carboidratos do
Departamento de Química Orgânica da UFF. Esses derivados foram submetidos ao ensaio de
microtitulação para a determinação da CIM, na faixa de concentração de 512 a 4 µg mL-1, conforme
protocolo M27-A3 do CLSI. O antifúngico itraconazol foi utilizado como controle positivo. O ensaio
para a determinação da CIM mostrou que somente o derivados LD 78 foi ativo frente à C. albicans e
C. parapsilosis com CIM de 512 µg mL-1 para ambas as espécies. O itraconazol exibiu CIM de 0,78 µg
mL-1 frente à C. albicans e 0,25 µg mL-1 frente à C. parapsilosis. Os dados mostraram que a presença
do átomo de flúor na posição 7 e hidrazida na posição 3 do núcleo quinolônico podem favorecer a
atividade antifúngica. A substância LD 78 foi ativa frente a duas espécies do gênero Candida,
podendo ser utilizada como protótipo para a síntese de novos antifúngicos.
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Resumo

Os extratos provenientes de plantas são importantes fontes de fármacos. Tarenaya spinosa (Jacq.)
Raf., o “mussambê”, apresentou diversas atividades biológicas, dentre elas anti-inflamatória, antihelmíntica e antimicrobiana. A aspergilose, a candidíase e a cromoblastomicose são responsáveis por
agravos à saúde humana. Tem-se observado um aumento na incidência das infecções fúngicas e de
isolados resistentes aos antifúngicos utilizados na terapia. Diante desse panorama, faz-se necessária
a busca por novas alternativas terapêuticas. Este trabalho objetivou avaliar o potencial antifúngico do
extrato hidroalcoólico de T. spinosa frente a isolados fúngicos causadores da aspergilose, candidíase
e cromoblastomicose. Inicialmente, foi realizada a obtenção do extrato das folhas de T. spinosa. O
material vegetal foi desidratado em estufa a 40 ºC, triturado em moinho de facas e adicionada uma
mistura de etanol:água na proporção 1:1. Após, o material foi colocado em um agitador mecânico por
24 horas, filtrado em filtro de 0,45µm e colocado no centrivap para evaporar o solvente. O teste de
susceptibilidade para determinação da concentração inibitória mínima (CIM) se deu através da técnica
de microdiluição em caldo, conforme preconizam os documentos M27-A3 e M38-A2 do Clinical and
Laboratory Standards Institute (CLSI). As amostras fúngicas usadas são oriundas da micoteca do
Grupo de Estudos Avançados em Micologia Médica (GEAMICOL), CMRV/UFPI. O itraconazol foi
utilizado como fármaco padrão. O extrato hidroalcoólico de T. spinosa não apresentou atividade
antifúngica contra Aspergillus fumigatus ATCC 13073, mesmo na mais alta concentração utilizada
(2500 µg/mL). Candida krusei ATCC 6258 mostrou-se sensível à ação do extrato hidroalcoólico (CIM=

625 µg/mL). Cladophialophora carrionii 768 e Fonsecaea pedrosoi ATCC 46422 também foram
inibidos, porém na maior concentração (CIM= 2500 µg/mL). Os mecanismos envolvidos na atividade
do extrato frente aos isolados fúngicos ainda não foram elucidados. Contudo, a presença de
metabólitos, tais como taninos, flavanóides, fenóis, saponinas, terpenoides e cumarinas, em sua
composição podem justificar a atividade por ele demonstrado. O extrato hidroalcoólico de T. spinosa
apresentou atividade frente a três dos isolados testados. Esse extrato deve ser mais estudado a fim
de se identificar os compostos responsáveis por essa atividade, para que no futuro venha a ser
empregado no tratamento de micoses como a candidíase e a cromoblastomicose.
Palavras-chaves: Candida krusei, Cladophialophora carrionii, Fonsecaea pedrosoi, Micoses, Mussambê
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Resumo

Candidemia está entre as infecções com maior taxa de mortalidade do mundo em pacientes
internados em unidades de terapia intensiva. Entre o agentes de candidemia, Candida albicans é
considerada a espécie de maior incidência, no entanto, infecções por espécies não-Candida albicans
vem aumentando significativamente nos últimos anos. Aumento este devido, principalmente, a sua
capacidade de adesão em superfícies e seu rápido crescimento como biofilmes em dispositivos
médicos. Somado a isso, o aumento do número de casos de resistência aos antifúngicos utilizados
rotineiramente para tratamento dessas infecções têm se mostrado um problema cada vez mais
frequente dificultando a eficácia terapêutica. Desta maneira, o objetivo desse estudo é determinar o
perfil antifúngico das drogas ciclopirox olamina e fluconazol de forma isolada e sinérgica em isolados
clínicos do complexo Candida parapsilosis. Para isso, foram obtidas 21 amostras clínicas de hospitais
públicos da cidade de Recife/PE, que foram identificadas através de análises morfofisiológicas,
VITEK2 e MALDI-TOF-MS. Em seguida foram realizados testes de sensibilidade antifúngica, em
placas de microtitulação, utilizando as drogas isoladamente e combinadas. As leituras das
microplacas foram determinadas espectrofotometricamente e para a avalição da interação das drogas,
a concentração fraccionada inibitória (FICI) foi calculada para cada combinação. O FICI foi avaliado
através da combinação dos agentes antifúngicos utilizando o método de diluição “chequerboard”.
Nesse estudo, todos os isolados do complexo C. parapsilosis apresentaram sensibilidade aos
antifúngicos testados agindo em concentrações que variam de 0,25 a 0,125 µg/ml para ciclopirox
olamina, e de 0,25 a 1 µg/ml para o fluconazol. Com relação a interação das drogas, não foram
detectados casos de antagonismos. Dos 21 isolados testados apenas três isolados apresentaram
efeitos sinérgicos, onze se apresentaram com efeito aditivo e sete mostraram-se indiferentes. Um
aumento na eficácia do efeito terapêutico, assim como a diminuição do desenvolvimento de
resistência aos medicamentos são alguns dos benefícios terapêuticos proporcionados pela utilização
de drogas sinérgicas no tratamento de infecções fúngicas. Nesse estudo, as drogas ciclopirox olamina
e fluconazol tiveram principalmente efeitos aditivos, o que implica uma maior eficácia terapêutica
quando usadas de forma combinada em casos de candidemia causados por espécies do complexo C.
parapsilosis.
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Resumo

Infecções fúngicas invasivas (IFIs) são de importância e interesse global. Pacientes com IFI grave são
normalmente diagnosticados em hospitais públicos terciários e podem representar um desafio
terapêutico para o sistema de saúde em países em desenvolvimento. Estima-se que, no mundo, mais
de um bilhão de pessoas sofrem de uma infecção fúngica. No Brasil, a notificação de IFIs endêmicas
ou oportunistas pode ser subestimada, embora o Ministério da Saúde (MS) receba notificação de IFIs
em pacientes internados. Nos últimos cinco anos a taxa de mortalidade no país foi de 11%
(aproximadamente 1,5 mil óbitos em 14 mil casos de internação). As principais IFIs notificadas foram:
Candidíase (23%), Zigomicose (15%), Aspergilose e Coccidioidomicose (13%), Paracoccidioidomicose
(11%) e Criptococose (9%), dentre outras. Apesar de subdiagnosticadas e apresentarem elevada
morbidade e mortalidade, o arsenal terapêutico antifúngico disponível na maioria dos hospitais
públicos brasileiros é limitado, principalmente pelo custo elevado da maioria dos antifúngicos
sistêmicos, com exceção da anfotericina B- desoxicolato (D-ANFOB) que, apesar de sua eficácia na
maioria das micoses endêmicas, apresenta significativa toxicidade. Pacientes com IFIs internados em
hospitais da rede SUS recebem do MS o complexo lipídico de anfotericina B (ABLC), uma opção mais
segura que D-ANFOB. Só em 2017, mais de 25 mil frascos foram dispensados em todo o país. Apesar
do uso frequente de ABLC, faltam dados de sua eficácia, tolerabilidade e segurança, quando
comparados a outras formulações utilizadas no Brasil como D-ANFOB e anfotericina B-lipossomal (LANFOB). Este é um estudo de coorte multicêntrico, retro e prospectivo, em fase de desenvolvimento,
que está sendo realizado em um hospital público terciário no estado do Paraná. Através desse estudo
será cabível a disponibilização de novas informações acerca dos benefícios terapêuticos de ABLC,
possibilitando maior segurança durante o tratamento de pacientes hospitalizados diagnosticados com
IFIs. Além disso, o levantamento dos dados obtidos dentre esses compostos permitirá avaliar de
forma importante consequências significativas do ponto de vista de desfechos clínicos e custos
hospitalares.
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Resumo
A Candida auris é uma levedura emergente de importância mundial que pertence à classe dos ascomicetos, cuja identificação
necessita de sistemas sofisticados. Isolada pela primeira vez no ano de 2009 do canal auditivo externo de um paciente
japonês, esta espécie apresenta uma natureza multirresistente a diversos antifúngicos, dentre os quais a Anfotericina B.
Nesse sentido, tem-se por objetivo analisar a literatura científica publicada sobre a suscetibilidade da espécie C. auris à
soluções antissépticas e de desinfecção química. Trata-se de uma Revisão Integrativa de literatura com busca nas bases de
dados LILACS, BDENF e MEDLINE por meio da palavra-chave Candida auris. Foram incluídos estudos primários
disponibilizados na integra e excluíram-se publicações duplicatas. Foram resgatados 74 artigos, dos quais, apenas 4 (5,40%)
avaliaram a suscetibilidade de C. auris às formulações antissépticas e de desinfecção química, compondo a amostra final
dessa revisão. Esses artigos foram publicados em inglês, todos no ano de 2017, sendo originados dos Estados Unidos da
América (25%) e Reino Unido (75%). C. auris foi sensível à formulações de clorexidina em 3 estudos, em um estudo a sua
eficácia dependeu da presença de álcool isopropílico na formulação; antisséptico da pele a base de iodo e desinfetantes a
base de cloro foram eficazes contra esse patógeno em 2 estudos; já o cloro, produtos de peróxido de hidrogênio vaporizado e
desinfetantes melhorados de peróxido de hidrogênio foram altamente eficazes contra C. auris, em pelo menos 1 estudo. Os
desinfetantes de amônio quaternário, que são amplamente utilizados, foram os únicos a exibiram atividade fraca contra todas
as espécies de Candida, incluindo C. auris em 1 estudo. Se usados corretamente, essas formulações antissépticas e
desinfetantes podem reduzir a contaminação ambiental e a colonização da pele, diminuindo os números de infecções
relacionadas à assistência à saúde.
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Resumo
O primeiro relato de Candida auris é datado de 2009. A partir de então, o uso de técnicas confiáveis de identificação, como
métodos moleculares e de Ionização e Dessorção à Laser Assistida por Matriz (MALDI), proporcionou a associação desse
patógeno à surtos hospitalares mundialmente. Logo, objetiva-se analisar a literatura científica publicada sobre a
suscetibilidade da espécie C. auris à novos agentes antifúngicos. Trata-se de uma Revisão Integrativa de literatura com busca
nas bases de dados LILACS, BDENF e MEDLINE por meio da palavra-chave Candida auris. Foram incluídos estudos
primários disponibilizados na integra e excluíram-se publicações em duplicata. Foram resgatados 74 artigos, dos quais, após
apenas 11 (14,86%) avaliaram a suscetibilidade de C. auris, mas apenas 2 desses estudos investigaram a atividade
antifúngica de novos agentes. Esses artigos foram publicados em inglês no ano 2018, sendo originados de Israel e dos
Estados Unidos da América. A equinocandina CD101, formulação de meia-vida longa, foi analisada em um estudo pelo
método de microdiluição em caldo contra 100 isolados de C. auris. Esse nova equinocandina apresentou atividade contra a
maioria dos isolados, incluindo alguns que eram resistentes a outras fármacos dessa classe. Cerageninas, compostos
derivados de esteróides, foram avaliadas em outro estudo contra 100 isolados, demostrando atividade antifúngica contra C.
auris. Esses estudos sugerem investigações adicionais para esclarecer completamente a utilização desses compostos na
prática clínica. A escassez de estudos sobre a suscetibilidade de C. auris à novos agentes antimicrobianos e relatos de
multirresistência antifúngica desse patógeno às principais classes antifúngicas em uso, alerta a necessidade de estudos que
investiguem a ação de novos compostos com atividade antifúngica.
Palavras-chaves: Candida auris, Antifúngicos, Resistência antifúngica
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Resumo
Os métodos de emblocados celulares (EBs) são utilizados tanto em rotina quanto em pesquisa, pois preservam o material
celular permitindo que técnicas complementares sejam executadas, contribuindo para o diagnóstico laboratorial. O objetivo
deste trabalho foi avaliar três diferentes protocolos de EBs para Aspergillus fumigatus por meio das técnicas de PCR e
hibridização in situ (ISH). Para a confecção do EB, culturas de A. fumigatus foram fixadas com formalina 10% (24h) e álcool
70% (3h). Após a fixação, o sobrenadante foi descartado e o pellet misturado com tecido humano normal (baço, fígado e
coração), seguindo três protocolos diferentes: aplicação de Histogel, agarose 2% com glicerol ou 3 gotas de Solução de
Nathan com eosina (overnight). O material foi envolto em um papel de seda, colocado em cassete histológico e seguiu o
processamento histológico e microtomia (ISH: corte de 3µM em lâmina silanizada; PCR: 2 fitas de 5µM em microtubo estéril).
A ISH foi realizada com o kit da Zytofast Plus Cish Implementation Kit–HRP–DAB e para a detecção de Aspergillus spp.
utilizamos o pool de duas sondas (5'- TCC ACA CCC TAT GGT CGT ATG T-3'[Dig] e 5'-GTA CGG CTG AGC GGA CGG GAA3'[Dig]). Para a PCR, foi utilizado o iniciador para o gene endógeno humano 18S (controle) e os iniciadores panfungo NL1/NL4
e ITS1/ITS4. A ISH foi positiva para os três protocolos testados. Houve amplificação para o gene 18S nos três protocolos.
Para os iniciadores NL1/NL4, a banda amplificada do EB com Histogel apresentou maior intensidade no gel de eletroforese.
Os EBs com Histogel e agarose apresentaram banda fraca para os iniciadores ITS1/ITS4. Não foram obtidos amplificados
com NL1/NL4 e ITS1/ITS4 nas amostras fixadas em Solução de Nathan. Embora o Histogel seja amplamente utilizado na
confecção de EBs, seu alto custo pode inviabilizar sua aquisição. Os diferentes protocolos testados não alteraram os
resultados da ISH. Entretanto, o uso de Solução de Nathan se mostrou inadequado para a amplificação de sequências de
DNA específicas. A agarose mostrou resultado inferior, ainda que positivo, na detecção de fungos quando comparado ao
Histogel. Deste modo, agarose pode ser viável como protocolo alternativo ao Histogel na confecção de EBs para aplicação
em hibridização in situ e PCR.
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Resumo

Introdução: Os fitoterápicos têm despertado o interesse dos pesquisadores por apresentarem
diversas propriedades terapêuticas como anti-inflamatória, antimicrobiana, em especial antifúngica. Na
odontologia, como na medicina em geral, o uso indiscriminado das medicações convencionais tem
aumentado a resistência dos microrganismos, devido a isso a fitoterapia tem sido um recurso
alternativo já que concentrações mínimas de matéria vegetal são capazes de desempenhar ação
antifúngica reduzindo assim os efeitos tóxicos. Objetivo: Investigar a atividade antifúngica da fase
acetato de etila de Rhaphiodon echinus sobre cepas de Candida tropicalis. Desenho do estudo:
Trata-se de um estudo experimental utilizando o produto natural oriundo da planta Rhaphiodon
echinus contra cepas de fungos patogênicos. Métodos: Para determinação da concentração inibitória
mínima (CIM) foi utilizada a técnica da microdiluição em caldo. Foram utilizadas placas com 96
orifícios, em cada um foi colocado 100 µl do meio líquido caldo Sabouraud dextrose duplamente
concentrado, em seguida 100µl da fase de Rhaphiodon echinus na concentração inicial de 2048
µg/mL dispensado na primeira fileira da placa e por diluição seriada em razão de dois foram obtidas as
concentrações de 1024 até 4 µg/mL por último 10 µl do inóculo das cepas fúngicas com concentração
de 1-5x106 UFC/mL. As placas foram incubadas a 35°C de 24-48h, após este período foi realizada a
leitura. Resultados: Ao avaliar os resultados obtidos pode-se observar que o produto utilizado
apresentou Concentrações Inibitórias Mínimas (CIM) entre 1024 - 512 µg/mL para as respectivas
cepas de Candida tropicalis testadas. Discussão: Conforme demonstrado, a fase acetato de etila de
Rhaphiodon echinus atuou inibindo o crescimento fúngico das cepas de fungos patogênicos.
Conclusão: O produto natural oriundo de Rhaphiodon echinus apresenta propriedade de inibir a cepa
de Candida tropicalis, porém são necessários mais estudos para saber qual o seu mecanismo de ação
e sua real efetividade.
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Resumo
Candida auris é uma espécie do gênero Candida identificada pela primeira vez no continente asiático, no ano de 2009 em um paciente
japonês, caracterizando o primeiro surto registrado. Nas Américas, até o momento, houve registro em vários países, incluindo Venezuela
e Estados Unidos das Américas. No Brasil ainda não há relatos de casos de infecção por C. auris. Nesse sentido, tem-se por objetivo
caracterizar a produção científica publicada sobre C. auris no continente americano. Trata-se de uma revisão Integrativa de literatura,
com busca nas bases de dados LILACS, BDENF e MEDLINE por meio da palavra-chave Candida auris. Foram incluídos estudos
primários disponibilizados na integra, excluíram-se publicações em duplicata. Para determinação da origem dos estudos, considerou-se
estudos cuja nacionalidade do primeiro fosse do continente americano. A busca nos bancos de dados resultou no resgate de 74 (100%)
trabalhos, dos quais 11 (14,86%) foram incluídos nessa revisão. Os artigos foram publicados em inglês, entre os anos de 2016 e 2018 e
originados da Argentina, Colômbia, Estados Unidos das Américas, Panamá e Venezuela. Esses estudos ocuparam-se na descrição e
análise de casos individuais e surtos hospitalares provocados por C. auris; avaliação da suscetibilidade desse patógeno à uma
nova equinocandina (CD101), à desinfetantes químicos e à luz ultravioleta-C. Esses estudos revelaram resistência à fármacos

comerciais, sobretudo aos antifúngicos triazólicos e à anfotericina B e alta suscetibilidade à estratégias de desinfecção ambiental. No
aspecto quantitativo de produção científica, as Américas contribuíram com aproximadamente um sexto dos estudos sobre C. auris,
porém se faz necessário mais pesquisas sobre as cepas a fim de se compreender aspectos pouco elucidados sobre a transmissão
desse patógeno e sobre procedimentos de contenção de surtos futuros.
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Resumo

O protocolo antibiótico implantado nas Unidades de Terapia Intensiva - UTIs em geral reduzem a
consideravelmente a carga de bactérias patogênicas do organismo, no entanto, pouco efeito tem
sobre os fungos, em especial o gênero Cândida sp que pode adotar um comportamento parasitário no
trato gastrointestinal, colonizando visivelmente a cavidade oral numa condição denominada candidose
ou candidíase, este grupo de fungos agrega-se em biofilme e tende a ser classificado como Candida
da espécie albicans, implantando-se um protocolo terapêutico específico para esta espécie com o
fluconazol, um antifúngico bem aceito em função de sua baixa toxicidade, entretanto a Candida
albicans pode não ser a única espécie no biofilme, dessa forma, o presente estudo propõem-se a
analisar as espécies de fungos encontrados na cavidade oral de pacientes internados em UTI adulto
num estado da Amazônia brasileira, para tanto foram coletadas amostras de saliva de pacientes (n=7)
com mais de 24 horas de internação independente de gênero e que apresentaram clinicamente o
aspecto de candidose ou candidíase oral, as amostras foram processadas e diluídas em série e 100 ml
plaqueados em ágar sangue, com uma alça calibrada os diferentes morfotipos foram transferidos,
através da técnica de estriamento, para meio cromogênico (HiCromeTM Candida Differential Agar) e
foram incubadas em estufa em temperatura de 30ºC durante 48 horas, os fungos crescidos nas placas
foram identificados pela coloração apresentada. Dos nove morfotipos identificados, (88,89%) se
tratavam do fungo Candida tropicalis, e (11,11%) correspondia a espécie Candida glabrata, não foi
identificada Candida albicans na amostra, o que sugere a necessidade de ajuste no protocolo
antifúngico, visto que o fluconazol efetivo contra C. albicans e menos tóxico, não tem o mesmo efeito
sobre as espécies identificadas.
Palavras-chaves: candidíase, Cândida albicans , Fungos, Terapia Intensiva , Amazônia brasileira
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Resumo
Nos últimos anos, as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e comorbidades afins têm ganhado maior
importância na clínica. Dentre essas, as causadas por fungos são consideradas as de maior morbimortalidade no Brasil.
Nesse sentido, destacam-se as espécies de Candida, ocasionando quadros de candidemia, onerando os serviços de saúde e
causando lesões em ambiente nosocomial, principalmente em crianças. Esse trabalho relata um caso de um paciente,
internado em diferentes hospitais da rede pública de Recife (PE), acometido por inúmeros agravos e candidemia. Paciente
J.F.S, com 7 anos e 10 meses de idade, deu entrada em um hospital da rede pública em 04/10/15 com encefalopatia hipóxicoisquêmica, paralisia cerebral, doença do refluxo gastro-esofágico, disfagia grave e febre obscura. Após ser transferido para
outra unidade de saúde, em 29/12/15, realizou-se hemocultura, onde identificou-se a presença de Candida glabrata, através

do método turbidimétrico VITEK. Procedeu-se o esquema com fluconazol e anfotericina B, com boa resolução. Testes de
susceptibilidade antifúngica in vitro demostraram sensibilidade dessa levedura a outros fármacos, como anidulafungina,
caspofungina e micafungina. Ao longo de sua evolução, novos swabs foram colhidos e detectou-se Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus e Stenotrophomonas maltophila (em secreção de traqueóstomo). Todos esses agravos foram
contornados com o uso de antimicrobianos. A candidemia foi solucionada e o paciente obteve alta hospitalar. É fundamental,
com isso, reportar a importância do diagnóstico precoce de candidemia para proporcionar uma terapêutica adequada. Sendo
assim, o desenvolvimento de novos medicamentos, a fim de amenizar essa micose nos pacientes, bem como demonstrar
novas alternativas de terapêutica, torna-se relevante.
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Resumo

A Candidíase é uma doença fúngica causada por microrganismos dimórficos do gênero Candida (C.
Albicans, C. Tropicalis, C. Krusei, são os agentes principais). O estudo teve como objetivo o
tratamento de candidíase oral com método não medicamentoso em paciente internado em uma
unidade de terapia intensiva (UTI), recebendo assistência de odontologia, com a finalidade de prevenir
e tratar doenças orais e implicações relacionadas a infecções relacionadas a assistência a saúde. A
paciente R. H. S., 73 anos, internada na UTI de um hospital de grande porte privado da cidade de
Caruaru, interior de Pernambuco, por 65 dias, com o diagnóstico de fratura de fêmur, HAS e acidende
vascular encefálico hemorrágico, apresentou no 8º dia de internamento o quadro de candidíase
pseudomembranosa. Devido ao fato de estar em uso sistêmico de Midazolam, não pôde ser tratada
topicamente com Miconazol gel oral. Sendo assim, optou-se por lançar mão da terapia fotodinâmica
como modalidade terapêutica. Foi usado como agente fotossensível, o azul de metileno a 1%,
aguardando 5 minutos para impregnação do mesmo, sendo irradiado após o laser vermelho (660 nm),
potência de 100 mW, densidade de energia de 140J/cm2, modo contínuo, com tempo de irradiação de
90 segundos por ponto. Foram realizadas 3 sessões, e foi obtida regressão total da lesão, prevenindo
infecções resultantes, o tratamento mostrou-se mais rápido e mais eficiente que o uso de
medicamentos tópicos.
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Resumo
A candidose orofaríngea é uma infecção oportunista, portanto, comumente encontrada em pacientes imunodeprimidos,
principalmente nos portadores de Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), sendo a infecção oportunista mais
prevalente e recorrente nesses pacientes. Esse trabalho objetiva mostrar a importância do diagnóstico e tratamento precoce
da candidose orofaríngea em pacientes portadores de HIV/AIDS. Foi realizada uma revisão de literatura, em abril de 2018,
através das bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e National Library of Medicine (MEDLINE), com os
descritores em saúde: “candidiasis”, “oropharyngeal”, “AIDS” e operador booleano “and”. Foram encontradas 398 publicações

e selecionadas 25, aplicando critérios de inclusão: pesquisas disponíveis de forma gratuita, em português ou inglês,
publicados entre 2012 e 2018, que abordassem as complicações e tratamento da candidose orofaríngea em pacientes com
AIDS; os critérios de exclusão foram: artigos duplicados ou pagos e pesquisas que não estivessem direcionadas ao tema. As
evidências científicas mostraram que a candidose orofaríngea tende a provocar quadros mais graves quando a imunidade
está comprometida, se manifestando inicialmente como lesões superficiais na mucosa oral e podendo evoluir para lesões
concomitantes na língua e palato, apresentações patognomônicas da associação de HIV e candidose. Sintomas típicos desse
quadro são a sensação de queimor na boca e alterações no paladar. A infecção pode estender para o esôfago, provocando
candidose esofágica e gerando queixas de odinofagia ou disfagia. Em alguns desses pacientes, como nos que fazem uso de
cateter venoso central, a infecção pode evoluir para candidemia e complicações graves, entre elas pneumonia, endocardite,
meningite fúngica e infecção urinária. Mesmo que a terapia antirretroviral promova declínio de infecções oportunistas nesses
pacientes, a candidose orofaríngea continua sendo uma importante causa de morte entre eles. Muitos fungos do gênero
Candida têm se tornado resistentes ao fluconazol, principal antifúngico usado no tratamento da candidose orofaríngea em
pacientes HIV positivos. O diagnóstico precoce é então essencial para evitar possíveis complicações. Faz-se necessário o
desenvolvimento de mais pesquisas clínico-epidemiológicas no Brasil, além de medidas de rastreamento da associação de
AIDS com candidose orofaríngea e acompanhamento da evolução do tratamento.
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Resumo

As espécies de Cândida são causas incomuns de infecções do trato urinário (ITU) em indivíduos
saudáveis. No entanto, tem-se apresentado frequentemente entre pacientes hospitalizados ou entre
aqueles com predisposição à infecções fúngicas, cujas defesas do corpo estão abreviadas. Dentre
esses, os portadores de Diabetes Mellitus (DM) se encontram como importante grupo, haja vista que a
ITU nesses indivíduos se consagra em curso severo e complicado, podendo conduzir a quadros
graves da DM como a cetoacidose, a qual possui a Candida albicans como principal agente. Neste
estudo buscou-se identificar a predisposição de infecções fúngicas do gênero Candida em pacientes
portadores de Diabetes Mellitus. Trata-se de um estudo observacional descritivo do tipo revisão de
literatura integrativa nas bases de dados Scielo, Pubmed e Lilacs. Para tal, utilizou-se os descritores
“urinary tract infection”, “Candida” e “diabetes”, além do booleano “AND”. Foram identificados 201
artigos, selecionando-se 6 com base em seu resumo e publicados nos últimos 12 anos, nas línguas
inglês e espanhol. Assim, determinou-se que portadores de DM são mais vulneráveis às infecções
associadas ao cuidado em saúde. Nesse contexto, dentre as comorbidades mais prevalentes, em
primeiro lugar estão as ITUs com 37,2% por meio da Candida albicans, a qual é a principal agente
etiológico devido aos seus fatores de virulência como diversidade genética, aderência e dimorfismo.
Demonstrou-se em estudo (n=305) que, por meio de exames de urina, hemograma, urocultura e
testes de hemoglobina glicada, obteve-se 38 indivíduos diabéticos (12.5%) positivos para candidúria.
Todavia, houve uma alta incidência de Candida não-albicans como agente etiológico, sendo o principal
a Candida glabrata, seguido da C. albicans. Outrossim, o gênero feminino, baixo pH urinário e
diabetes descompensada, estavam associadas com a candidúria. Dessa forma, infere-se que em
diabéticos a candidúria é um aspecto importante e não deve ser negligenciado. Ainda que a Candida
Albicans seja o patógeno mais incidente, outras espécies de Candida são importantes nos diabéticos.
Sendo assim, são necessários estudos para fomentar o manejo adequado de ITUS assintomáticas em
pacientes diabéticos.
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Resumo
Candida albicans é uma levedura com capacidade de aderência a superfícies inertes. Este mecanismo provavelmente
envolve estruturas moleculares de glicoproteínas e proteínas do tipo lecitinas por parte do fungo. Em contrapartida às
estruturas moleculares similares aos receptores para as adesinas de Candida presentes nas superfícies de películas de
proteção das telas de celulares que provavelmente atuem na capacidade de aderência das leveduras de Candida; tendo a
hidrofobicidade de superfície celular como o principal fator indutor ambiental. Este trabalho objetivou analisar a superfície de
película de celulares em manipulação constante por usuários. Trinta películas de celulares foram analisadas em manipulação
sem nenhum uso de anti-séptico por um período de um mês. As amostras biológicas foram coletadas com swabs,
previamente umedecidos em salina esterilizada e semeados em duplicatas em ágar Sabouraud dextrose (ASD) com
cloranfenicol. As colônias branco-amareladas que se desenvolveram, foram identificadas mediante a produção de tubos
germinativos, clamidoconídios e testes bioquímicos (auxanograma e zimograma). Vinte e seis (86,7%) amostras biológicas
mostraram-se positivas para Candida, sendo a espécie albicans, a única espécie leveduriforme identificada. As películas de
celulares constituem assim um artefato ideal para a proliferação e disseminação de leveduras de Candida albicans entre os
usuários de celulares.
Palavras-chaves: Aderência, Candida albicans, Celulares

CAVITAÇÃO TUBERCULOSA PULMONAR E ASPERGILOMA EM PACIENTE
IMUNOSSUPRIMIDO: RELATO DE CASO

Autores

João Victor Vasconcelos de Araújo 2,1, Lucas Barbosa de Abreu 2,1, Gabriela Melo
Carvalho 2,1, Daniela de Araújo Viana Marques 3,1, Ester Morais Reis 2,1, Hilka Marcela de
Lima Costa 2,1, Halan Vitor Correia Evangelista Vieira 2,1, Pedro Henrique de Oliveira
Branco 2,1, Silvana de Fátima Ferreira da Silva Caires 3,1, Maria Luiza Carvalho Neves 3,1

Instituição 1 UPE - Universidade de Pernambuco (Avenida Agamenon Magalhães, S/N - Santo Amaro
- Recife - PE), 2 FCM - Faculdade de Ciências Médicas (R. Arnóbio Marquês, 310 - Santo
Amaro, Recife - PE), 3 ICB - Instituto de Ciências Biológicas (R. Arnóbio Marquês, 310 Santo Amaro, Recife - PE)
Resumo

Pacientes imunossuprimidos frequentemente apresentam incidência de coinfecções. Assim,
acometimentos secundários ocorrem com frequência, como a Aspergilose. Essa infecção fúngica é
causada pelo Aspergillus spp., fungo de contágio majoritário por via aérea e considerado oportunista,
uma vez que atinge pacientes imunodeprimidos. No caso da forma clínica pulmonar, se aloja em
lesões preexistentes, formando o aspergiloma ou bola fúngica. Nesse caso, a fibrose e epitelização,
existentes na cavidade e em sua periferia, prejudicam a fagocitose desses fungos, facilitando, então,
sua colonização. Nesse contexto, observou-se um paciente masculino, 50 anos, com histórico de
tuberculose pulmonar tratada há 10 anos, com recente agudização do quadro de AIDS e
apresentando Aspergilose, Ptiríase Versicolor e Sífilis terciária. Utilizou-se um desenho de estudo
descritivo, por meio de relato de caso de paciente internado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz,
Recife/PE, no primeiro semestre de 2018, depois de internações recorrentes durante os últimos anos.
As informações foram obtidas através de leitura do prontuário, realização de anamnese, registro
fotográfico dos métodos diagnósticos e revisão de literatura. O paciente não apresentou
sintomatologia característica da doença, como tosse, dispneia ou hemoptise. Apesar disso, teve
quadros esporádicos de febre, perda ponderal de peso e astenia. A história pregressa conduziu à
suspeita de aspergilose. Foi apresentada uma série de infecções típicas do quadro de
imunossupressão, como o contágio pelo bacilo de Koch e posterior alojamento de Aspergillus spp. em
cavitação pulmonar decorrente de tuberculose. O aspergiloma foi confirmado através de tomografia
computadorizada do tórax, com visualização de massa fúngica. Essa apresentação mais inativa se
caracteriza por um quadro clínico amenizado na maioria das situações. A análise do caso evidenciou
a vulnerabilidade do paciente diante da parada de medicação antirretroviral devido a quadro de
depressão, ocorrido no trimestre anterior ao seu internamento – em março de 2018. O tratamento
administrado foi à base de Anfotericina B. Faz-se válida a continuidade de acompanhamento com
exames complementares, sendo importante para auxiliar na escolha de uma melhor terapêutica
(medicamentosa e/ou cirúrgica) e tratamentos alternativos às infeções oportunistas, contribuindo,
assim, na melhoria da qualidade de vida do paciente e amenizando riscos inerentes à saúde pública.
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Resumo
Introdução: Coccidioidomicose é uma micose sistêmica causada pelos fungos dimórficos e geofílicos Coccidioides immitis e
Coccidioides posadasii. A infecção ocorre através da inalação dos artroconídios em suspensão no ar a poucos centímetros do solo. No
semiárido nordestino, a doença associa-se com a escavação das tocas de tatus (Dasypus novemcinctus). Relato de caso: Descrevemos
dois casos de pacientes provenientes de Araripina-PE por meio de revisão de prontuário e estudo micológico. Caso 1: Homem, 29 anos,
admitido com taquidispneia, dor torácica ventilatório-dependente, tosse e febre (39ºC) há dez dias, com FR de 36 ipm, Sat de 96% e
PO2 de 79mmHg com cateter de O2 3l/min. Teste HIV negativo e TC de tórax com múltiplos nódulos irregulares difusamente
distribuídos, alguns com tendência a confluência e cavitação central. Relatava caçada de tatu acompanhado do sobrinho de 15 anos
(caso 2) em Simões-PI há 8 dias do início dos sintomas. Aventando-se coccidioidomicose, na sua forma grave (hipoxemia e
acometimento pulmonar bilateral), iniciou-se anfotericina B desoxicolato (0,7mg/kg), mantida por 30 dias, sem resolução da febre e com
necessidade de O2 suplementar até o 26° dia de tratamento. Caso 2: Jovem, 15 anos, admitido com quadro clínico e tomográfico
semelhante, porém mais brando: FR de 32ipm, Sat de 95% e PO2 de 88 mmHg em ar ambiente, com envolvimento pulmonar bilateral.
Anfotericina B complexo lipídico (5mg/kg) foi iniciada. Realizada confirmação etiológica dos pacientes por lâmina direta do escarro
preparado com KOH 10%, com identificação de Coccidioides sp. Após defervescência e melhora de padrão respiratório, foi iniciado
tratamento de manutenção com fluconazol 400mg/dia por 11 meses. Discussão: A coccidioidomicose é subdiagnosticada em nosso país
e isso se relaciona ao desconhecimento da patologia, além do fato de aproximadamente 60% dos casos apresentarem formas oligo ou
assintomáticas com resolução espontânea. Ademais, quando apresenta sintomatologia mais exuberante é confundida e conduzida, em
sua maioria, como pneumonia ou tuberculose. Conclusão: Diante de um quadro respiratório agudo ou crônico, em área endêmica, é
fundamental questionar exposição a atividades relacionadas ao solo como a prática da caça ao tatu. O não reconhecimento e atraso
diagnóstico podem levar à morte em pacientes com quadros graves.
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Resumo
A Paracoccidioidomicose(PCM) é uma micose profunda causada pelo Paracoccidioides brasiliensis. A doença apresenta manifestações
clínicas variadas, sobretudo na pele, mucosa, linfonodos e órgãos internos, as quais são exacerbadas pelas coinfecções. O trabalho de
pesquisa teve o objetivo de analisar a coinfecção Paracoccidioidomicose e HIV/AIDS. Realizou-se uma revisão de literatura nas bases
de dados Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e PubMed, adotando os descritores “Paracoccidioidomicose” e ” SIDA”, no período de 2005
à 2018. Foram selecionados 55 artigos, dos quais 15 abordavam o tema proposto. Apesar da escassez de registros na literatura,
diversos artigos analisados chamaram atenção para a severidade clínica encontrada nos casos de coinfecção HIV/PCM. A pele e os
gânglios linfáticos foram destacados como os órgãos mais acometidos pela infecção. Alguns autores ressaltaram também a ocorrência
de certas entidades clínicas, tais como a insuficiência adrenal e a perfuração do palato, complicações típicas da PCM, bem como, a
linfadenomegalia e a esplenomegalia, muitas vezes observadas somente à necropsia, além da perda de peso e da febre prolongada.
Estudos reportaram relatos de casos em pacientes com a coinfecção, evidenciando a possibilidade de ocorrência de infeção pulmonar,
pleural, ocular, de orofaringe e até do SNC. Quanto à imunologia, os estudos relataram que além do comprometimento imunológico pelo
HIV, há também desordens imunitárias ocasionadas pela Paracoccidioidomicose, sobretudo a ativação policlonal de células B,
supressão da reposta celular e aumento dos níveis de IgE. Além disso, o estudo de pesquisa apontou para dificuldades no diagnóstico
imunológico de PCM, uma vez que a imunossupressão diminui a produção de anticorpos específicos para o agente etiológico em
questão. Nesse contexto, torna-se evidente a necessidade de uma maior atenção para a possibilidade de ocorrência de
Paracoccidioidomicose em pacientes imunossuprimidos, uma vez que a clínica é extremamente complexa. Além disso, é necessário que
o diagnóstico da coinfecção seja feito rotineiramente, com atenção para a ocorrência de possível falso negativo, e que a necropsia seja
realizada com mais frequência, a fim de elucidar e quantificar casos omissos.
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Resumo
As espécies de Malassezia são leveduras lipofílicas normalmente isoladas na pele e mucosa de humanos e outros animais, comumente
associadas há uma ampla variedade de dermatoses e, em indivíduos imunocomprometidos, infecções fúngicas sistêmicas. Nesse
contexto, tem-se por objetivo caracterizar o processo de colonização de neonatos prematuros por Malassezia spp. a partir da literatura
científica publicada. Trata-se de uma revisão Integrativa de literatura, com busca nas bases de dados Medline, Lilacs, ScieceDirect,
BEDENF e no Portal de Periódicos CAPES, por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em inglês, Recém-Nascido
Prematuro, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Nutrição Parenteral, Cateteres, Malassezia e a palavra-chave Neonatos. A busca
nos bancos de dados, após leitura flutuante dos títulos e resumos, resultou no resgate de apenas 12 artigos que abordavam a
colonização de recém-nascidos prematuros por espécies de Malassezia, destes apenas 5 caracterizaram o processo de colonização
desses indivíduos e os fatores associados. Ao analisar esses estudos entende-se que a transmissão de Malassezia spp. para o neonato
pode acontecer de forma vertical ou horizontal. Cabe destacar que a espécie M. pachydermatis possa ser introduzida na UTIN através
das mãos dos profissionais da equipe de saúde que possuem cães. Já os fatores associados na colonização incluem o grau de
prematuridade e a condição da pele do prematuro; presença de intubação endotraqueal e acesso vascular central; exposição a mais de
dois tipos de antibióticos e a outros fármacos, como os bloqueadores H2; nutrição parenteral total prolongada e infusão de emulsões
gordurosas intravenosas; enterocolite necrosante ou perfuração intestinal focal e cirurgia abdominal; bem como o longo período de
internação hospitalar. O crescimento excessivo das espécies de Malassezia pode ser influenciado por fatores geográficos e ambientais,
já que há maior densidade de diferentes espécies de Malassezia na pele em regiões quentes e úmidas, além disso, pode haver
influência de fatores hormonais, sobretudo causando alteração na secreção de sebo. Entender o processo de colonização e os fatores
associados pode permitir aos profissionais de saúde evitarem ou retadar, a cadeia de transmissão e colonização de Malassezia spp. em
recém-nascidos prematuros.

Palavras-chaves: Malassezia, Infecções fúngicas, Recém-nascido

CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO DE SOBRAL-CE A RESPEITO DAS MICOSES E SUAS
FORMAS DE PREVENÇÃO

Autores

Marcos Vinícius Bezerra Loiola 1, José Francisco Igor Siqueira Ferreira 1, Luana Carlos de
Freitas 1, Felipe Pinheiro Mendes 1, Rafael Lucas Simões dos Santos 1, Letícia Benevides
Cavalcante Soares 1, Maria Eduarda Cavalcante Pires de Castro Studart 1, Andreza
Brandão Theophilo Lima 1, Natanael Ponte de Oliveira 1, Renan Lopes Vasconcelos 1,
Jorge Luis Pires de Moraes 1, Marcelo Araújo Guanabara 1

Instituição 1 UFC - Universidade Federal do Ceará - Campus Sobral (Avenida Comandante
Maurocelio Rocha Pontes, 100 - Derby, Sobral - CE)
Resumo
Micoses são infecções fúngicas que podem atingir pele, unhas, cabelos e órgãos internos. Os fungos estão presentes em
todas as pessoas, mas o desenvolvimento de micoses se relaciona com alguns fatores, como sistema imunológico
enfraquecido e alergias. Candidíase, pitiríase versicolor, tinha e onicomicoses são exemplos das micoses que mais afetam a
população. Manter boa higiene pessoal, evitar contato direto com ambientes úmidos e evitar mexer em terra sem luvas, por
exemplo, são maneiras efetivas de prevenção. Este estudo analisa o conhecimento da população do município de Sobral-CE,
em relação aos tipos de micoses e às principais formas de prevenção. É um estudo transversal, com abordagem quantitativa.
A coleta de dados ocorreu via questionário aplicado em praça pública, respondido por 90 voluntários maiores de idade. Em
relação ao sexo, 60% dos entrevistados são do sexo feminino, contra 40% do sexo masculino. Em relação a escolaridade,
21,1% dos entrevistados possui ensino superior completo, 31,1% ensino superior incompleto, 15,6% ensino médio completo,
15,6% ensino médio incompleto, 3,3% ensino fundamental completo, 11,1% ensino fundamental incompleto e 2,2% sem
alfabetização. Questionados sobre a definição de micoses, 88,9% dos entrevistados soube responder corretamente, contra
11,1% de respostas erradas, que relacionavam a etiologia à bactérias. Perguntados sobre exemplos de micoses, 92,2% dos
entrevistados assinalaram tinha, 90% pitiríase versicolor, 87,8% onicomicoses, 51,1% candidíase e 13,3% histoplasmose. A
doença indicada como sendo micose de forma mais errônea foi hanseníase, com 28,9% de respostas. Sobre formas de
prevenir micoses, 93,3% dos entrevistados responderam boa higiene de mãos e órgãos genitais, 87,8% falaram sobre o uso
de luvas e 84,4% não compartilhar objetos pessoais. Em relação a respostas erradas, 38,9% das pessoas falaram sobre
vacinação, 31,1% uso de calçados fechados e 11,1% responderam sobre andar descalço em locais úmidos. Assim, observase que a população possui um bom conhecimento a respeito das principais micoses, como tinha (frieira) e pitiríase versicolor
(pano branco), o que mostra a alta incidência dessas doenças no município avaliado. As formas de prevenção também foram
acertadas por grande parte dos entrevistados, o que se torna útil para a realização de ações comunitárias visando a
prevenção dessas doenças.
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CONHECIMENTO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE A RESPEITO DA ESPOROTRICOSE
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Resumo
A busca de capacitação para melhor atendimento da Esporotricose é uma das prioridades do Centro de Controle de Zoonoses
(CCZ). Espera-se que esta atividade esteja inserida no cotidiano de trabalho dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS),
visando a detecção precoce de casos. O ACS é o elo entre as necessidades de saúde da população e o que pode ser feito
para melhorar suas condições de vida, bem como a ponte entre a comunidade e os profissionais e serviços de saúde. Este
trabalho visa identificar o conhecimento teórico dos ACS sobre Esporotricose nas Estratégias Saúde da Família (ESF) da
cidade de Manaus e estimular a incorporação da busca de sintomáticos clínicos na prática diária deste profissional. Avaliar o
conhecimento de agentes comunitários de saúde (ACS) de Manaus (AM) sobre a Esporotricose. Estudo descritivo realizado
no período de Março à Abril/2018. Foi utilizado um questionário contendo questões abertas e fechadas referentes à
transmissão, diagnóstico, tratamento e prevenção da Esporotricose. Este foi aplicado para 25 ACS nas ESFs do município.
Após o ACS responder as questões, foram realizadas oficinas de capacitação a estes profissionais. O tempo médio de
atuação como ACS foi de 2,9 anos. Quanto a forma de transmissão 16% responderam por tosse, 36% por madeiras em
decomposição e 48% por gatos. Quanto aos exames de diagnóstico para Esporotricose, 86% responderam que se faz a
coleta da lesão, 10% coleta de sangue e 4% não souberam responder. Com relação ao que é considerado um SR, 60% não
souberam responder e as demais respostas foram incorretas. 84% não sabiam informar formas de prevenção. De maneira
geral, os conhecimentos e as ações do ACS mostraram-se falhos. Entende-se que a melhoria na educação permanente
destes profissionais possibilitaria maior contribuição deles para o aumento da detecção de novos casos na comunidade e
maior adesão dos pacientes ao tratamento. Portanto, faz-se necessária a capacitação permanente que os permita obter
conhecimentos suficientes para que ofereçam subsídios necessários na atenção aos usuários acometidos de Esporotricose.
Palavras-chaves: ACS, avaliação, capacitação, esporotricose, questionário
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Resumo
Micoses são infecções causadas por fungos que acometem, principalmente, pele e fâneros. Prevalecem em regiões tropicais
devido ao calor e à umidade. Sua transmissão ocorre por meio do contato direto e sexual. Por tratar-se de um país tropical, tal
acometimento é bastante comum e amplamente distribuído no território nacional. Em decorrência disso, este trabalho buscou
avaliar os conhecimentos dos estudantes do primeiro semestre do curso de Medicina de um Centro Universitário no nordeste
do Brasil sobre as micoses. Foi realizado um estudo transversal, descritivo, observacional por meio da aplicação de um
questionário semiestruturado contendo 14 questões que envolvia: causas, tratamento e epidemiologia. A pesquisa fez parte
da disciplina de Medicina Baseada em Evidências (MBE), desenvolvida durante os primeiros meses da formação médica e os
dados foram analisados utilizando o software Epi Info versão 3.5.4. Responderam ao questionário 100/116 estudantes
(86,2%) matriculados. Predominou a faixa etária de 17 a 21 anos (73,7%). Quando indagados sobre as micoses, 96% sabiam
que eram causadas por fungos e 98% afirmaram que o tratamento seria utilizando antifúngico. Outros 73,2% afirmaram que
atingiam órgãos e tecidos internos e 81,8% afirmou que havia maior predominância em regiões tropicais. Além disso, 80% dos
alunos disseram haver relação entre micoses e IST’s, 90,9% afirmaram que o estresse favorece o acometimento.
Considerando tratar-se de alunos durante as primeiras semanas de aula na faculdade de medicina a maior parte já
apresentou conhecimento razoável sobre micoses e o uso do software EPIINFO foi fundamental para realização da pesquisa
e análise dos dados durante a disciplina de MBE.
Palavras-chaves: Medicina, Micoses, Primeiro semestre
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REALMENTE EFICIENTE, BARATO E DE FÁCIL REALIZAÇÃO
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Resumo
As coleções de leveduras são fonte de informações bioquímicas, fisiológicas, moleculares e patogênicas relevantes para o entendimento
do comportamento desses micro-organismos. Essas coleções possuem diversas utilidades, sendo que a mais destacada é a didática.
Essas coleções fornecem cepas puras e padronizadas que são essenciais para a formação de novos Farmacêuticos Analistas Clínicos.
Todos os dias, centenas de milhares de leveduras são isoladas e identificadas oriundas de amostras biológicas (urina, sangue, escarro,
fezes, líquor, secreção vaginal). Esses espécimes, após o processamento laboratorial, são descartados, e com isso, perde-se a
oportunidade de entender melhor seu metabolismo. As causas para esse descarte são muitas, mas, a principal, seria a dificuldade na
conservação desse material. Diversas técnicas estão disponíveis, mas, sem dúvida, a estocagem em água destilada à temperatura
ambiente é a mais simples e barata. No entanto, a estocagem por longo tempo ainda é pouco explorada. O objetivo desse estudo foi
avaliar a viabilidade de cepas de Candida spp. armazenadas em água destilada durante 10 anos. Em maio de 2008, 50 cepas de
Candida spp. (30 C. albicans, 10 C. tropicalis e 10 C. parapsilosis) foram purificadas e identificadas e, em seguida, colocadas em frascos
contendo de 5 a 10 mL de água destilada. Os frascos foram selados com plastifilm e acondicionados em caixas, e essas armazenadas à
temperatura ambiente (25ºC - 30ºC ). Em maio de 2018, exatamente 10 anos depois, esses frascos foram abertos e retirada uma
alíquota de 500 μL e colocados em meio Sabouraud dextrose caldo, a 35ºC̸24h. Decorrido esse tempo, os tubos foram semeados em
meio Sabouraud dextrose ágar e as cepas foram isoladas. Após o isolamento, foi realizada a purificação e identificação utilizando meio
cromogênico. Das 50 cepas que foram estocadas em 2008, 45 (90%) delas sobreviveram (28 C. albicans, 8 C. tropicalis e 9 C.
parapsilosis) apenas em água por um período de 10 anos. O método é simples, eficaz e barato, conservando 90% das cepas
armazenadas. Um método simples que se mostrou eficiente por um longo período de tempo. As leveduras continuam armazenadas e
agora serão testadas novamente em 2030. Essa técnica já consagrada precisa ser divulgada para Laboratórios de Análises Clínicas
para que estes armazenem seus isolados e doem esse material para as Faculdades de Farmácia existentes pelo País.
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Resumo
O. O

Cryptococcus neoformans é o agente etiológico da criptococose, uma doença infecciosa
cosmopolita que acomete o homem, animais domésticos e silvestres. A infecção ocorre por
inalação de esporos e a doença se manifesta com mais freqüência em pessoas e animais com
baixa imunidade celular. OBJETIVO: Realizar uma revisão integrativa acerca da criptococose.
MÉTODO: Diante do contexto, esse estudo busca fazer uma revisão integrativa da literatura com
as publicações dos anos de 2013 a 2018, utilizandos os seguintes descritores: criptococose,
epidemiologia, saúde pública das bases eletrônicas de dados: PUBMED e BVS. Os artigos
selecionados de acordo com os critérios de inclusão(artigos que disponibilizem seu texto
completo, artigos com versão online, produções que estivessem publicadas nos idiomas
português e inglês e publicadas entre os anos de 2013 a 2018, artigos que sobre criptococose )
e exclusão(teses, dissertações, monografias, revisões de literatura, artigos que divergiam com a
temática após leitura dos seus resumos, artigos que não tivesse seu resumo disponível e
publicações que se repetiram nas bases de dados. Resultado: Foram lidos 40 artigos disponíveis
na literatura acerca da doença, sendo a mesma considerada uma infecção que ocorre
geralmente pela inalação de esporos do C. neoformans presentes em poeiras contaminadas,
levando à infecção primária do sistema respiratório, afetando mais freqüentemente a cavidade
nasal do que os pulmões . Esse fungo pode disseminar-se sistemicamente por via hematógena
ou linfática. Os testes sorológicos para o diagnóstico da criptococose são sensíveis, específicos,
e permitem um diagnóstico rápido e seguro. O tratamento quando há comprometimento
pulmonar deve ser a base de fluconazol (200-400 mg / SID / VO), itraconazol (200-400 mg / SID
/ VO), e Anfotericina B (0,5 – 1 mg / kg / SID ) .Todos os tratamentos devem ter duração de 6 a
12 meses. As drogas disponíveis para pacientes com acometimento do SNC são: anfotericina B,
anfotericina B com complexo lipídico e lipossomal, itraconazol e fluocitosina. CONCLUSÃO: A
mais importante forma de prevenção dessa enfermidade é a promoção de atividades educativas
com relação ao risco de infecção. Pode-se, também, implementar métodos de controle do
crescimento populacional de pombos, através da redução de oferta de alimento, água e abrigos
É importante umidificar áreas com acúmulo de fezes para diminuir o risco de inalação de
aerossóis.
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Resumo
INTRODUÇÃO: As doenças causadas por dermatófitos são denominadas dermatofitoses, tem ocorrência mundial, havendo prevalência
em países de clima subtropical e tropical. São ocasionados por fungos filamentosos dermatofíticos de três gêneros anamórficos:
Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. OBJETIVO: Analisar a interação patógeno-hospedeiro e resistência a antifúgico pelos
dermatófitos. DESENHO METODOLÓGICO: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. METODOLOGIA: Foi realizada uma
revisão da literatura nas bases de dados na Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe
(LILACS), Revista Científicas de América Latina y el Caribe (Redalyc), utilizando descritores: “Dermatofitoses”, “Fungos”, “antifúngica”,
utilizando o operador Booleano AND. A seleção respeitou critérios de inclusão/exclusão artigos disponíveis de forma completa e gratuita,
entre os anos 2014 e 2018, em qualquer idioma e com qualquer desenho metodológico. RESULTADOS: Foram encontrados 121 dos
quais 9 cumpriram os critérios previamente estabelecidos e foram incluídos na revisão. Os Fungos dermatófitos são queratinofílicos e
queratinolíticos, eles possuem grande afinidade por estruturas queratinizadas, como pele, pelos e unhas, e a habilidade de ocasionar
micose, está relacionada por essa dependência. Os quadros clínicos mais comumentes de dermatofitose são a despigmentação, placas

anulares, prurido e perda de cabelo, lesões cutâneas conhecidas como tíneas, podendo também ocasionar processos inflamatórios,
sendo necessário que haja a superação dos mecanismos de defesa do hospedeiro pelos dermatófitos, sendo necessária uma lesão
preexistente. O tratamento é realizado com uso de antifúngicos tópicos e/ou sistêmicos, contudo as espécies dermatofíticas vêm
desenvolvendo resistência à terapia convencional devido a alterações na interação da droga com o sítio alvo ou com outras enzimas
envolvidas na mesma via enzimática, através de mutações pontuais, superexpressão de transportadores ABC e proteínas relacionadas
ao estresse. CONCLUSÃO: Portanto, é necessária uma política em saúde mais ativa afim de elaborar medidas de prevenção e controle
desses microrganismos, educação em saúde para a população, pois entender o mecanismo de transmissão e possíveis locais de
contaminação é importante na implantação de medidas profiláticas.
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Resumo
Considerada a infecção transmitida por carrapato mais comum nos Estados Unidos da América, a doença de Lyme (DL),
causada por Borrelia burgdorferi e transmitida pelo carrapato do gênero Ixodes, vem sendo diagnosticada equivocadamente
no Brasil, a partir de uma frágil evidência sorológica. Com mais de 4.000 casos suspeitos, segundo o Ministério da Saúde, até
a presente data não há qualquer confirmação etiológica por isolamento ou caracterização molecular bacteriana nas amostras
humanas. Diante da frequente confusão diagnóstica com uma série de doenças como sífilis, leptospirose, hepatite C, em
especial com as dermatofitoses, faz-se necessário alertar para a fragilidade do diagnóstico da DL no território nacional.
Relatamos o caso de uma estudante do sexo feminino, 18 anos, residente em Iguaba Grande/RJ, previamente hígida, que há
cerca de um mês apresentou mácula eritematosa, arredondada, pruriginosa e algo descamativa no punho direito, seguida de
lesões semelhantes nas pernas e coxas, em um total de sete lesões. Com a hipótese de DL foi iniciada doxiciclina e
internação indicada para antibioticoterapia endovenosa, quando procurou nossa instituição. Diante da história, dos dados
clínicos e epidemiológicos de contato com animais recuperados na rua, a hipótese de DL foi descartada e tratamento com
terbinafina foi iniciado, com melhora parcial após 10 dias. O exame micológico direto foi negativo e a cultura evidenciou
crescimento de Microsporum canis. Com a grande diversidade de manifestações clínicas da DL e o baixo valor preditivo dos
testes sorológicos em áreas sem ocorrência de casos confirmados por isolamento ou análise molecular como no Brasil, o erro
diagnóstico tem sido continuado e frequente, determinando, além de muita confusão no campo da saúde pública, iatrogenia e
internações desnecessárias, especialmente em pacientes com lesões de pele eritemamaculares.
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Resumo
A esporotricose é uma zoonose emergente, causada pelo fungo Sporotrrix schenckii, de transmissão através da inoculação
traumática na pele ou mucosas, ou em contato com animais infectados. Recentemente, observou-se um aumento significativo
de casos de esporotricose no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e Pernambuco, neste último, a doença passou a ser
objetode notificação compulsória de interesse estadual paraos casos humanos suspeitos, com a publicação da Portaria
SES/PE 279/2015, sendo registradosna ficha de notificação individual do Sistema de Informação de Agravos de Notificação.
Este trabalho tem por objetivo descrever os casos de esporotricose nos municípios da I Região de Saúde de Pernambuco e a
atuação da Vigilância em Saúde da I Gerência Regional de Saúde (I GERES) no assessoramento aos municípios e os
desafios no controle do agravo. Trata-se de um relato de experiência a partir da análise de dados obtidos do Gerenciador de
Ambiente Laboratorial (GAL/LACEN-PE), SINAN e de vivências da Vigilância em Saúde da I GERES. Entre 2016 e 2017
foram notificados145 casos suspeitos de esporotricose no estado, destes 95% eram de municípios da I Região de saúde,

sendo Olinda responsável por 34,7% das notificações. Na referida região, no ano de 2017foram coletadas 226 amostras para
realização de confirmação laboratorial pelo método do exame direto foram positivos em 57% das amostras (n=129),
negativosem 38,9% (n=88) e inconclusivos em 0,8% (n=2). Das amostras analisadas também foi realizada a cultura e em
55,3% dos casos (n= 125) houve resultado positivo.Com o aumento no número de casos e a necessidade sanitária
demandada, a Vigilância em Saúde da I GERES vem atuando com ações de promoção de capacitação para diagnóstico
eapoio aos municípios na construção dos fluxos para encaminhamentos dos casos notificados, com a missão de promover o
diagnóstico in loco, bem como qualificação dos profissionais da rede de saúde através de seminários de atualização a
respeito do tema, na elucidação de dúvidas a respeito do fluxo, além de estabelecer articulação entre municípios e a
Secretaria Estadual de Saúde. Para o diagnóstico ainda há fragilidades e escassez de documentos técnicos que fundamente
as ações da vigilância em saúde. A falta de informação e divulgação da doença configura-se como uma das maiores barreiras
ao diagnóstico em tempo oportuno e estratégias de controle adequadas, que incluem além da abordagem do humano doente,
medidas voltadas ao animal infectado.
Palavras-chaves: Esporotricose, Vigilância em Saúde Pública, Perfil de saúde, Regionalização

DESEMPENHO DOS FATORES DE VIRULÊNCIA DE CANDIDA ALBICANS BUCAIS DE
PACIENTES DIABÉTICOS MANTIDOS EM MICOTECA UNIVERSITÁRIA NA CIDADE DE
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Resumo
Candidíase, doença periodontal, xerostomia, hipossalivação, síndrome da ardência bucal, abcessos e quelite angular constituem as
principais alterações bucais que os pacientes diabéticos apresentam. Tais condições fisiopatológicas favorecem a maior expressividade
dos fatores de virulência de Candida albicans no estabelecimento de processos infecciosos bucais fúngicos nestes pacientes. Este
trabalho objetivou avaliar o comportamento de leveduras de Candida albicans bucais de pacientes diabéticos, mantidas em micoteca
universitária goiana, em relação aos fatores de virulência fúngica. Trinta amostras bucais de Candida albicans de pacientes diabéticos
mantidos na micoteca universitária goiana, depois de repicadas em duplicatas, foram avaliadas quanto à formação de tubos
germinativos (TG) (Teste de Reynolds Braude) e produção de exoenzimas: aspartil proteinases (AP) (Ruchel et al, 1982), fosfolipases
(FP) (Prince et al, 1982) e hemolisinas (HM)(Hanns et al, 1994). Vinte e duas (73,3%) leveduras induziram a formação de TG em uma
hora e as atividades exoenzimáticas dos isolados de Candida albicans bucais de portadores de diabetes em relação as AP, FP e HM
mostraram-se altamente produtoras numa incidência respectivamente de 28 (93,3%), 22 (73,3%) e 24 (80,0%) cultivos leveduriformes.
As leveduras de Candida albicans bucais de pacientes diabéticos, mantidas na micoteca universitária goiana, permaneceram ainda com
a capacidade de virulência para o desencadeamento de infecção fúngica por Candida na boca de pacientes diabéticos.
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Resumo

A incidência de infecções hospitalares causadas pelo fungo leveduriforme Candida albicans aumentou
substancialmente nas últimas décadas. Testes específicos para o diagnóstico de sepse devido a
infecções por Candida albicans têm alto custo e tempo relativamente demorado. Portanto, o
desenvolvimento de métodos e dispositivos de diagnóstico alternativos pode introduzir uma nova
perspectiva sobre os procedimentos de diagnóstico e tratamento de doenças que levam o paciente a
óbito rapidamente. O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma plataforma que possua o
potencial de detecção da presença da C. albicans, utilizando um sistema de ressonância de plasmon
de superfície. Trata-se de um estudo experimental. A plataforma de detecção desenvolvida
corresponde a uma lâmina de vidro com nanopartículas de prata aderida em sua superfície e
funcionalizada com anticorpos monoclonais anti-candida da classe das imunoglobulinas. Moléculas de
Cisteamina foram utilizadas como ligantes no processo de funcionalização dos anticorpos, e a Glicina
foi explorada como bloqueadores de locais não funcionalizados da plataforma após os processos de

lavagem. Na preparação da plataforma de detecção foram utilizadas diferentes concentrações de
anticorpos. O procedimento de desenvolvimento da plataforma foi avaliado utilizando espectroscopia
de transmissão óptica, e a mudança do espectro LSPR (localized surface plasmon resonance) foi
observada, resultante da adesão de moléculas na superfície das NPs. O procedimento de detecção
baseia-se na formação do complexo antígeno-anticorpo. A presença dos anticorpos na estrutura do
sensor induziu uma mudança significativa (~ 31nm) do pico LSRP. Após a imobilização de anticorpos
de C. albicans, foi utilizando solução de anticorpos de 300ng/mL, nas NPs agregadas em uma lâmina
de vidro, foi demonstrada a identificação de diferentes concentrações de antígeno. Uma mudança de
espectro LSPR de 8nm também foi observada quando se utiliza uma baixa concentração de antígeno
(50ng/mL). Os resultados mostram a capacidade do sistema em identificar concentrações de
antígenos de C. albicans superiores a 50ng/mL, indicando a possibilidade de usar a plataforma como
imunossensor para Candida spp.. Percebe-se que existe uma viabilidade de explorar o efeito LSPR no
biossensor óptico para antígeno C. albicans.
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Resumo
A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica com prevalência elevada no Brasil cujo agente etiológico é o fungo termodimórfico Paracoccidioides ssp.. Alterações hematológicas podem ser observadas na PCM, sendo que os achados mais frequentes,
observados no hemograma do sangue periférico são anemia, neutrofilia e eosinofilia. O objetivo do trabalho foi avaliar as alterações
celulares hematológicas na admissão e durante o tratamento da PCM. Participaram do estudo pacientes com PCM, atendidos no
Hospital Dia do HU-UFMS, entre o período de 2015 e 2017. Foram incluídos na pesquisa, indivíduos de ambos os sexos, cujo
diagnóstico de PCM foi confirmado pelo exame micológico ou sorológico. Foram excluídos pacientes com diagnóstico de HIV.
Hemograma completo, determinado pelo equipamento hematológico da Série-XN 3000 (Sysmex Corporation, Kobe, Japan) e proteína C
reativa (PCR), pelo método imunoturbidimétrico (Cobas 600 Analyzer E501, Roche Germany) foram realizados no momento da
admissão (M0), após melhora (M1), na cura clínica - desaparecimento dos sinais e sintomas (M2) e na cura sorológica - soro não
reagente à imunodifusão (IDD) em intervalo de 6 meses (M3). Na análise estatística, utilizou-se o teste t pareado ou teste Wilcoxon para
comparação de duas amostras, e o teste ANOVA ou Friedman para a comparação de mais de duas amostras. O nível de significância
estabelecido foi de p<0,05. Do total de 35 pacientes participantes do estudo, 97,2% (n=34) são do sexo masculino e 2,8% (n=01) do
sexo feminino com idade média de 53 anos. Dos 35 pacientes no momento da admissão (M0), 40% (n=14) apresentaram anemia (Hb <
13,5g/dl), 14% (n=05) leucocitose (Leucócitos > 11.000 mm3) e 63% (n=22) tinham PCR aumentada (PCR > 5mg/L). Observou-se
elevação significativa dos níveis séricos de eritrócitos, hemoglobina, do percentual de eosinófilos e linfócitos; e redução de leucócitos e
plaquetas durante o processo de cura dos pacientes. A resposta terapêutica na PCM é monitorada pelo desaparecimento dos sinais e
sintomas dos pacientes, pela normalização da PCR e negativação da sorologia. O conhecimento da dinâmica das células hematológicas
durante este processo é importante para compreensão do papel de diferentes aspectos do metabolismo e da resposta imunológica,
relacionados aos componentes celulares do sangue periférico.
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Resumo

A esporotricose é uma micose subcutânea causada por fungos do gênero Sporothrix. Os casos da
doença foram por muito tempo atrelados, em sua grande maioria, a acidentes ocupacionais,

acometendo especialmente aqueles que tinham contato direto com o solo e/ou vegetais. Na década
de 80, os gatos (Felis catus) passaram a ser reconhecidos como potenciais fontes de infecção para os
humanos devido à grande quantidade de células fúngicas que podem albergar na pele, sobretudo
quando já apresentam lesão; atualmente, essa tem sido a forma de transmissão mais comumente
relatada em regiões endêmicas para a doença. A partir da observação do aumento dos casos da
doença e atendendo à necessidade enxergada pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco
(SES/PE), o diagnóstico da esporotricose felina foi implantado no Laboratório Central de Saúde
Pública Dr. Milton Bezerra Sobral (LACEN PE) em 2016, e desde então atende à demanda dos
Centros e Gerências de Vigilância Ambiental de municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR).
Este trabalho, portanto, tem como objetivo descrever o quantitativo de casos de esporotricose felina
confirmados no LACEN PE de janeiro de 2017 a maio de 2018 e a distribuição, por município. Como
metodologia, foi realizada uma análise dos registros arquivados no laboratório; os dados foram
trabalhados com base em distribuições absolutas e percentuais. Foram considerados casos
confirmados de infecção por Sporothrix sp. apenas gatos positivos para a cultura (meio ágar
Sabouraud com clorafenicol - 40mg/L). Como resultados, durante os 17 meses, 343 amostras de
felinos foram processadas. Desse total, 192 (55,9%) foram positivas (9 municípios; 66 bairros). Em
relação à distribuição dos casos confirmados por município - RMR: Abreu e Lima – 11 (78,6% - 3
bairros), Camaragibe – 24 (70,6% - 4 bairros), Igarassu – 2 (66,6% - 2 bairros), Jaboatão dos
Guararapes – 21 (58,3% - 8 bairros), Olinda – 92 (55,1% - 28 bairros), Paulista – 11 (61,1% - 8
bairros) e Recife – 26 (40% - 11 bairros); não RMR: São Gonçalo do Amarante – 2 (100% - 1 bairro) e
Vitória de Santo Antão – 3 (100% - 1 bairro). Como conclusão, fica claro que a esporotricose felina já
está amplamente distribuída na RMR-PE, merecendo cada vez mais a atenção do poder público. Mais
recursos e investimentos para a adoção de medidas de controle devem ser direcionados, a fim de
evitar a disseminação entre os animais, e por sua vez o aumento dos casos humanos.
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Resumo

INTRODUÇAO: A doença de Jorge Lobo é uma enfermidade causada pela implantação traumática do
fungo Lacazia loboi nos tecidos cutâneo e subcutâneo, sendo caracterizada pelo aparecimento de
lesões de aspecto, predominantemente, queloideano e localizadas, sobretudo, nas extremidades.
OBJETIVO: Realizar uma revisão integrativa acerca da doença de Jorge Lobo. MÉTODO: Diante do
contexto, esse estudo busca fazer uma revisão integrativa da literatura com as publicações dos anos
de 2013 a 2018, utilizandos os seguintes descritores: doença Jorge lobo, epidemiologia, saúde pública
das bases eletrônicas de dados: PUBMED e BVS. Os artigos selecionados de acordo com os critérios
de inclusão(artigos que disponibilizem seu texto completo, artigos com versão online, produções que
estivessem publicadas nos idiomas português e inglês e publicadas entre os anos de 2013 a 2018,
artigos que sobre doença de Jorge lobo) e exclusão(teses, dissertações, monografias, revisões de
literatura, artigos que divergiam com a temática após leitura dos seus resumos. Resultado: Foram
encontrados 25 artigos disponíveis na literatura acerca da doença, sendo a mesma considerada uma
enfermidade rara e muitos aspectos de sua transmissão, patogênese e nicho ecológico são pouco
conhecidos, uma vez que o fungo causador ainda não foi cultivado in vitro, Esta afecção é endêmica
na Amazônia brasileira e é encontrada,quase exclusivamente, em países tropicais das Américas
Central e do Sul, por apresentarem clima quente e úmido, características favorecedoras da micose. A
procedência e passagem por áreas que integram o bioma amazônico constituíram, portanto, aspectos
relevantes da anamnese do paciente em questão e contribuíram para o diagnóstico. O diagnóstico da
doença é feito mediante o exame clínico e pela presença do fungo no exame histopatológico ou
citológico. A escolha do tipo de terapêutica varia de acordo com a extensão das lesões cutâneas . As
lesões localizadas podem ser tratadas com eletrocoagulação, crioterapia ou exérese cirúrgica com
margens amplas. No entanto, mesmo com a ressecção da lesão, as recorrências são frequentes
CONCLUSÃO:.A raridade da doença, especialmente por ter sido atendida fora do ambiente onde é
mais comum, e as falhas terapêuticas fundamentadas nos estudos, mostram a relevância de mais
conhecimento cientifico acerca do tema.
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Resumo

Introdução: A Candida é um microrganismo saprófito, que, na dependência de fatores
predisponentes, alteram a integridade orgânica, modificam a sua conformação leveduriforme para
uma forma fusiforme, tornando-se patogênico. Candida albicans continua sendo a espécie mais
prevalente, mas espécies de Candida não-albicans, particularmente Candida krusei tem adquirido
importância crescente. Objetivo: Determinar a concentração inibitória mínima da fase clorofórmica de
Raphiodon echinus sobre cepas de Candida krusei. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo
experimental utilizando o produto natural oriundo da planta Rhaphiodon echinus contra cepas de
fungos patogênicos. Métodos: Para determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi
utilizada a técnica da microdiluição em caldo. Foram utilizadas placas com 96 orifícios, em cada um foi
colocado 100 µl do meio líquido caldo Sabouraud dextrose duplamente concentrado, em seguida
100µl da fase de Rhaphiodon echinus na concentração inicial de 2048 µg/mL dispensado na primeira
fileira da placa e por diluição seriada em razão de dois foram obtidas as concentrações de 1024 até 4
µg/mL por último 10 µl do inóculo das cepas fúngicas com concentração de 1-5x106 UFC/mL. As
placas foram incubadas a 35°C de 24-48h, após este período foi realizada a leitura. Resultados: Ao
observar os resultados obtidos pode-se notar que a fase clorofórmica de Raphiodon echinus, utilizada
nos testes de atividade antifúngica, apresentou uma CIM50 (Concentração inibitória mínima capaz de
inibir o crescimento de 50% das cepas testadas) com valor de 256 µg/mL. Discussão: Devido a
análise dos resultados, observa-se que o produto natural testado apresentou um forte efeito
antifúngico diante das cepas de Candida krusei de origem clínica. Desse modo, é possível a utilização

desta substância para futuros tratamentos das doenças causadas pelas leveduras. Conclusão: Com
a realização desta pesquisa, pode-se perceber a considerável atividade antifúngica Raphiodon
echinus frente as cepas da espécie Candida krusei, destacando assim a necessidade de mais estudos
para detalhar esta atividade farmacológica.
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Resumo
A candidíase é uma infecção fúngica causada por leveduras do gênero por Candida spp. Entre várias espécies de Candida patogênicas,
podemos destacar a C. parapsilosis devido ao perfil de susceptibilidade. A anfotericina B e a nistatina são fármacos antifúngicos do
grupo dos poliênicos mais utilizados para combater esse tipo de infecção. As nanopartículas de prata (AgNPs) possuem propriedades
antifúngicas e podem fornecer ação sinérgica quando combinadas com antifúngicos clássicos. Portanto, o objetivo deste estudo foi
avaliar a ação sinérgica de AgNPs, anfotericina B e nistatina contra C. parapsilosis. A síntese de AgNPs foi realizada com glicose, e o
duodecilsulfato de sódio (SDS) foi utilizado como estabilizador. A caracterização de AgNPs foi realizada por microscopia eletrônica de
varredura (SEM) e microscopia de força atômica (AFM). Foi encontrado um valor de 18,17 nm (± 5,3) para o tamanho das AgNPs,
quando medido pelo AFM. As AgNPs mostraram-se bastante uniformes e estáveis, e quando combinadas com anfotericina B e nistatina,
apresentaram atividade antimicótica potente e aumentaram a zona ao redor do disco antifúngico em 222,6% e 319,3%, respectivamente.
Estes resultados contribuem para uma melhor compreensão do efeito sinérgico e oferece outra opção para o tratamento de infecções
fúngicas.
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Resumo
A esporotricose, micose subcutânea, causada por fungos termodimórficos do complexo Sporothrix sp. Estes fungos são cosmopolitas e
estão presentes no ambiente na forma sapróbia no solo, espinhos, plantas, dentre outros. A esporotricose acomete a pele, tecido
subcutâneo e vasos linfáticos, podendo atingir humanos e animais, principalmente os gatos, onde o fungo assume a forma infectante
aguda. A disseminação da doença se dá através de contato direto com os esporos do fungo por meio de ferimentos expostos,
inoculação através de perfurações por arranhaduras e mordeduras do animal contaminado. E em casos mais raros, da inalação de
esporos do fungo, o que é mais frequente em pacientes imunossuprimidos. Ela pode se apresentar nas formas cutânea localizada,
cutâneo-linfática, cutânea disseminada e extracutânea. As lesões na superfície da pele comumente encontradas no rosto, braço e
antebraço, são as manifestações clínicas mais evidentes da doença, mas além destas podem surgir inchaços, dores nas articulações,
lesões nas mucosas, e, em casos mais graves o acometimento de órgãos internos e ossos. Atualmente, é uma micose de notificação
obrigatória no estado de Pernambuco em vista do aumento de casos nesse estado. Assim, o objetivo deste trabalho foi apresentar um
levantamento de casos de esporotricose que apresentaram localização atípica das lesões. Este estudo retrospectivo considerou os 856
pacientes atendidos de julho de 2017 a junho de 2018. O material biológico para análise consistiu em fragmentos do tecido lesionado
e/ou exsudato linfático coletados no Ambulatório de Dermatologia do Hospital das Clínicas de Pernambuco. O diagnóstico foi realizado
no Laboratório de Micologia Médica Sylvio Campos da UFPE. As amostras de tecido foram fragmentadas em seguida, inoculadas em

pontos equidistantes em placas contendo Sabouraud Dextrose Ágar adicionado de cloranfenicol, incubadas por um período de 5 a 10
dias a temperatura de 25°C e 35°C, para verificação do termodimorfismo. Após o crescimento do fungo, foi realizado microcultivo para
observação das características taxonômicas e identificação do agente etiológico. Do total de pacientes atendidos 220 (2,57%) foram
diagnosticados com esporotricose, destes 120 (54,5%) apresentaram lesões de localização atípica como dorso, calcanhar, dedo e mão.
Estes dados destacam a relevância do isolamento do agente etiológico para o diagnóstico da esporotricose, tendo em vista a localização
atípica das lesões apresentadas.
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Resumo
O presente caso relata o quadro clínico inicial, evolução, diagnóstico e o tratamento de uma paciente diagnósticada com
esporotricose: Uma micose subaguda ou crônica causada pelo fungo dimórfico Sporothrix schenckii, que pode infectar o
homem e diversas espécies animais. A paciente em questão, 24 anos, possuia um quadro clínico, iniciado há 1 mês da
admissão, de linfadenomegalia cervical bilateral, tendo procurado o serviço de Doenças Infecto-Parasitárias do Hospital
Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) apenas quando evoluiu com artrite em joelho esquerdo, artralgia de cotovelo esquerdo e
tornozelo esquerdo, posteriormente apresentando lesões eritemadonodulares em pele, principalmente em MMII. Diante dos
achados, levantaram-se as hipoteses de Eritema Nodoso Secundário à hanseníase, posteriormente descartada pelo parecer
dermatológico e da baciloscopia. Durante a pesquisa houve acentuação da linfoadenomegalia em cadeia com formação de
cordão em contos de rosário com lesão de inoculação pápulo-nodular e centro úlcerado na região da glabela e linfangite em
cadeias linfáticas adjacentes com proeminência de linfonodo cervical direito, achados característicos de esporotricose
cutâneo-linfática. Diante da hipótese fortalecida, iniciou-se tratamento com Itraconazol 200mg a cada 12h e prednisona 20mg
uma vez por dia, resultando em melhora importante do quadro clínico e resolução do eritema nodoso.
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ESPOROTRICOSE EM PORTADORES DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (HIV):
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Resumo
Introdução/objetivos: A pele é o órgão mais freqüentemente afetado em pacientes portadores do vírus HIV e a prevalência
de problemas dermatológicos durante a evolução da infecção pode chegar a 92%. As doenças tegumentares têm sido
descritas com freqüência em pacientes infectados pelo vírus. O estudo tem como objetivo caracterizar as manifestações
clínicas da esporotricose; micose subcutânea mais comum na América Latina, em indivíduos adultos infectados pelo vírus HIV
e identificar suas principais diferenças em relação aos indivíduos imunocompetentes. Materiais e Métodos: Revisão
integrativa da literatura, método de síntese de conhecimento e aplicabilidade de resultados de estudos significativos na
prática. Os artigos selecionados seguiram critérios de inclusão: resumo e texto disponíveis na íntegra, idiomas
Inglês/Português/Espanhol, recorte temporal de 5 anos (2014-2018). Critérios de exclusão: publicações duplicadas em bases
de dados diferentes e artigos que não discutirem a temática proposta. Bases de dados utilizadas: LILACS, MEDLINE,
SCOPUS e CINAHL. Resultados: Artigos publicados no período de 2014-2017, a região onde se concentram os casos são
na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Grande relação com CD4+ e carga viral, associados a micoses oportunistas, como a
Esporotricose, evoluindo para um quadro grave, devido à imunossupressão e geralmente apresentando o quadro inicial de
SIDA. Principais manifestações clínicas atípicas encontradas nos pacientes foram a IRIS, síndrome imunológica que se dá
pela reação celular exacerbada, que aumenta a reação inflamatória, fazendo com que os sintomas da infecção piorem
durante o tratamento da Esporotricose associado ao uso da terapia HAART. A coroidite multifocal secundária a infecção,
manifestação oftálmica rara em pacientes com HIV e Esporotricose disseminada na área do Rio de Janeiro, também foi
destacada. Dentre as drogas de escolha, utilizadas para o tratamento da Esporotricose, estão: Itraconazol de 200mg/dia e

desoxicolato de Anfotericina B de 0,4 a 4mg /kg/dia, na maioria dos casos. A maioria dos pacientes realizou o tratamento antifúngico e anti- retroviral concomitantes. Conclusões: A Esporotricose é uma doença endêmica no Rio de Janeiro, por
transmissão zoonótica. A Esporotricose em pacientes imunodeprimidos, como os pacientes portadores do HIV, vem
aumentando significantemente, e está associada ao sistema imune do hospedeiro, geralmente pacientes com SIDA, sendo a
Esporotricose uma doença oportunista.
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Resumo
Introdução: A esporotricose é uma micose causada pelo fungo dimórfico Sporothrix spp. A transmissão ao ser humano
ocorre através da implantação traumática do fungo devido, sobretudo, o contato com plantas ou arranhadura/mordedura de
gato. É uma zoonose emergente em grandes centros urbanos, e no ano de 2011 foram descritos os primeiros casos de
esporotricose felina e humana no município de São Paulo, e o Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) tornou-se referência
para o diagnóstico e tratamento dos casos humanos. Embora o agravo ainda não seja de notificação compulsória no Brasil, o
Serviço de Epidemiologia do IIER realiza a notificação de todos os casos atendidos. Objetivo: Descrever os casos de
esporotricose humana atendidos no IIER e notificados no período de 2011 a 2017. Desenho do estudo: Trata-se de um
estudo descritivo retrospectivo. Métodos: Foram utilizados dados secundários das Fichas de Investigação Epidemiológica, e
o perfil sociodemográfico e clínico-epidemiológico dos casos foi descrito utilizando frequências absolutas e relativas. Foi
elaborado mapa temático descrevendo os casos geocodificados. Resultados: No período de 2011 a 2017, foram atendidos e
notificados no IIER 165 casos de esporotricose humana: 117 indivíduos do sexo feminino (70,9%), 94 da raça/cor branca
(57,0%), 102 casos na faixa etária de 30 a 59 anos (61,8%), 22 desempenhavam atividades domésticas (13,3%) e 13
pacientes com profissões relacionadas ao cuidado de animais (7,9%). Em relação à exposição, 129 indivíduos relataram
mordedura e/ou arranhadura de gato (78,2%), sendo gato doméstico para 77 casos (59,7%). As formas clínicas mais
prevalentes foram a cutânea localizada (93 casos – 56,4%) e a cutânea linfática (72 casos – 43,6%). A análise espacial
revelou concentração dos casos, sobretudo, na região leste do município de São Paulo e relevância também em municípios
fronteiriços, como Diadema, Guarulhos e Itaquaquecetuba. Conclusão: Os dados indicam que a esporotricose humana está
em expansão em grandes cidades como São Paulo, transmitida principalmente no ambiente domiciliar, por arranhadura e
mordedura de gato, atingindo uma população mais vulnerável pelo contato mais íntimo com esses animais. Devido à
vulnerabilidade, transcendência e potencial de disseminação, acredita-se que a doença deva ser de notificação compulsória.
A notificação pode favorecer o conhecimento da distribuição dos casos e de surtos, contribuindo para que as ações de
controle sejam aprimoradas.
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Resumo

A esporotricose, micose causada pelo fungo termodimórfico do complexo Sporothrix schenckii, é a
micose subcutânea mais comum na América Latina. A infecção é usualmente adquirida pela
inoculação do fungo através de trauma tegumentar por meio de lesões preexistentes ou por
mordeduras e arranhaduras de gatos infectados. Atualmente, a prevalência de esporotricose em
Pernambuco aumentou consideravelmente, tornando esta micose uma doença de notificação
compulsória. Assim, o objetivo deste trabalho foi relatar um caso de esporotricose humana causada
por arranhadura de gato. Paciente do sexo feminino, 47 anos, do lar, relatou arranhadura de gato

doente com lesões ulcerativas. Depois do incidente, a paciente apresentou lesão ulcerada no dedo e
lesões ulceradas e nodulares exudativas no antebraço esquerdo. Após atendimento médico, a
paciente foi encaminhada ao Laboratório de Micologia Médica Sylvio Campos da UFPE onde foram
coletadas amostras de exudato com auxílio de “swab”. Foi realizado exame microscópico direto
clarificado com KOH (20%) e esfregaço corado com Giemsa. Paralelamente, foi realizado, em
duplicata, semeio em Ágar Sabouraud Dextrose adicionado de 50mg/L de cloranfenicol. As placas
foram incubadas a 28ºC e 37ºC por até 15 dias para obtenção do agente etiológico. Posteriormente,
foi realizado o perfil de sensibilidade antifúngica seguindo o protocolo proposto pelo CLSI. Ao exame
microscópico direto, foram visualizadas várias células leveduriformes ovais, elipsóides e globosas, e
em meio de cultura foi obtido o fungo Sporothrix
schenckii. Foi realizado perfil de sensibilidade
antifúngica para a obtenção da concentração inibitória mínima para as drogas fluconazol, voriconazol
cetoconazol e anfotercina B. A realização do diagnóstico laboratorial micológico na fase inicial da
doença, bem como o conhecimento do perfil de sensibilidade antifúngica do isolado é de extrema
importância para a instituição do tratamento e consequente cura do paciente.
Palavras-chaves: Complexo Sporothrix schenckii, micose subcutânea, diagnóstico micológico
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Resumo
Esporotricose é uma micose subaguda ou crônica comumente adquirida por trauma transcutâneo e inoculação do fungo do complexo
Sporothrix schenkii. A infecção geralmente se caracteriza por ferimento e formação de cordão linfonodal local. Contudo, a doença na sua
forma extra cutânea pode abranger outros sítios como vísceras e olho. Nas últimas décadas, surtos têm sido descritos em algumas
cidades brasileiras, incluindo Natal no Rio Grande do Norte. Nesta localidade, a partir de dados obtidos no ambulatório de doenças
fúngicas do Hospital Giselda Trigueiro (HGT) centro de referência para o tratamento de doenças infecciosas do estado, desde outubro
de 2016, foram registrados um total de 24 casos. Aqui, relatamos um caso de uma mulher de 45 anos, sem comorbidades, doméstica,
natural e procedente de Natal, que buscou atendimento queixando-se de dor, prurido e lacrimejamento em olho direito há 15 dias.
Evoluiu 8 dias depois, com dor em membro superior direito, acompanhada de máculas hiperemiadas e lesões ulceradas com bordas
sobrelevadas em face anterior do antebraço esquerdo, com linfonodos palpáveis em cadeia epitroclear e em cadeia axilar, ipsilaterais.
Relatou contato com gato que apresentava ferimentos pelo corpo e que ela vinha tratando com pomadas, porém negava mordida ou
arranhadura. Foram realizados exame direto e cultura para fungo de duas amostras, uma da secreção de lesão no punho, outra da
secreção ocular. Ao exame direto da amostra da lesão do punho foram observadas células leveduriformes (blastoconídeos) em forma de
charuto e na cultura cresceu fungo pertencente ao complexo Sporothrix schenkii. No exame da secreção ocular, não foram observadas
estruturas fúngicas no exame direto, tampouco houve crescimento fúngico na cultura. Foi então iniciado tratamento com Itraconazol
200mg 1x/dia, com melhora das lesões de antebraço e ocular após 15 dias de tratamento. Trata-se de um caso peculiar pelo
acometimento ocular em paciente imunocompetente, além da ausência de relato de traumatismo cutâneo. Levantando-se a discussão
quanto outras formas de transmissão do fungo, como inoculação em mucosa sem que tenha havido trauma.
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Resumo
A esporotricose é uma infecção crônica ou subaguda causada por fungos termolábeis do complexo Sporothrix schenkii, cuja transmissão
ocorre em geral por inoculação do agente na pele. Dessa forma, classicamente afeta tecidos cutâneos e seus anexos, ocasionando
ferimentos com formação de cordão linfonodal, podendo em indivíduos imunocomprometidos se apresentar com manifestações em
outros órgãos. O gato é o principal animal acometido pela doença e, quando doente, a principal fonte de transmissão para humanos.
Desde 2016, tem-se registrado um aumento crescente do número de casos e de internações relacionadas à doença em diversos
estados do Brasil. Este trabalho tem por objetivo demonstrar os aspectos relacionados à transmissão, apresentação clínica e tratamento
dos primeiros casos detectados durante surto em Natal-RN, e atendidos no ambulatório de doenças fúngicas do Hospital Giselda
Trigueiro, centro de referência em moléstias infecciosas no Rio Grande do Norte. Desde outubro de 2016, foram atendidos um total de
24 casos, sendo 19 em mulheres (79,16%), a média de idade na população geral foi de 48,3 (± 13,8) anos. A forma de exposição ao
fungo foi registrada em 22 pacientes (91,7%), sendo as agressões ou arranhaduras por gatos as principais, encontradas em 16
pacientes (72,27%). A forma clínica de apresentação mais prevalente foi a linfocutânea, encontrada em um total de 14 pacientes
(58,3%), seguida pela forma cutânea fixa, demonstrada em 7 pacientes (29,2%). A confirmação do diagnóstico por meio de cultura de
material obtido das lesões ocorreu em 16 pacientes (66,7%), e o diagnóstico com base em critérios exclusivamente clínicos e
epidemiológicos foi realizado em outros sete pacientes (29,16%). O tratamento antifúngico mais empregado foi itraconazol (83,3%),
havendo desfecho de cura confirmado em todos os pacientes atendidos. Conclui-se que os casos detectados no surto de esporotricose
em Natal se apresentaram com manifestações clínicas e com mecanismos de transmissão clássicos. Sendo assim, o principal desafio
está no diagnóstico e contenção da doença na população de felinos, além do destino correto dos animais abandonados e mortos.
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Resumo

Causada por fungos do complexo Sporothrix sp., a esporotricose é uma micose que pode afetar
humanos e animais, principalmente gatos. Esta zoonose pode ser transmitida através do contato com
o solo e plantas contaminados ou por arranhaduras e mordeduras de animais infectados. Seu
diagnóstico dá-se por meio do histórico do paciente e exames laboratoriais, como cultura e exame
citológico. O objetivo deste relato é compartilhar experiências vivenciadas durante o período de
residência na Vigilância em Saúde do município de Camaragibe, Pernambuco, e refletir sobre os
desafios relacionados ao controle da esporotricose no território. Utilizou-se como parâmetro para a
realização deste relato a realidade vivenciada em 2017 até os dias atuais, e a conduta direcionada à
doença, bem como a proposta de intervenção para monitoramento e controle da esporotricose
humana e animal em Camaragibe, documento elaborado pelos residentes da Universidade Federal
Rural de Pernambuco durante seus períodos de prática na Vigilância em Saúde do município. Ao se
observar a quantidade crescente de casos humanos e animais no território, tomaram-se medidas
visando monitorar e controlar a zoonose, como a construção de uma ficha de notificação específica, a
capacitação de profissionais das Unidades Básicas de Saúde e a construção de um fluxograma de
direcionamento de casos de esporotricose. Porém ainda há muitos obstáculos a serem
transpassados, apesar das tentativas constantes de reversão deste quadro por parte dos profissionais
de saúde. São questões que configuram barreiras para a resolutividade desses casos, como “Para
onde destinar e como proceder com os animais de rua infectados?”, visto que o município não possui
estrutura para abrigá-los, e a legislação impede a eutanásia dos mesmos por ser uma doença curável;
“O que fazer quando os tutores não tiverem condições financeiras para custear o tratamento dos seus
animais infectados?”, tendo em vista que é proibido por lei o financiamento de medicamentos para
animais com recursos do Sistema Único de Saúde; e “Como esperar uma assistência eficiente por
parte dos profissionais da saúde se não existe estrutura suficiente para tal abordagem?”, sabendo-se
do não investimento de recursos na área. Sugere-se que a população seja conscientizada sobre a
responsabilidade que se assume ao adotar/comprar um animal, e que as esferas municipal, estadual e
federal do governo se atentem para o problema da esporotricose, que já se difundiu pelo país.
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Resumo

INTRODUÇAO: A esporotricose é uma infecção fúngica granulomatosa crônica, subcutânea ou
sistêmica, causada pelo fungo Sporothrix schenckii, que afeta principalmente homens e animais, em
especial os gatos. É a mais frequente das micoses subcutâneas, com distribuição cosmopolita, de
importância e prevalência variável em cada país.OBJETIVO: Realizar uma revisão integrativa acerca
da esporotricose. MÉTODO: Diante do contexto, esse estudo busca fazer uma revisão integrativa da
literatura com as publicações dos anos de 2013 a 2018, utilizandos os seguintes descritores:
esporotricose, epidemiologia, saúde pública das bases eletrônicas de dados: PUBMED e BVS. Os
artigos selecionados de acordo com os critérios de inclusão (artigos que disponibilizem seu texto
completo, artigos com versão online, produções que estivessem publicadas nos idiomas português e
inglês e publicadas entre os anos de 2013 a 2018, artigos que sobre esporotricose) e exclusão(teses,
dissertações, monografias, revisões de literatura, artigos que divergiam com a temática após leitura
dos seus resumos, artigos que não tivesse seu resumo disponível e publicações que se repetiram nas
bases de dados. Resultado: Foram encontrados 35 artigos disponíveis na literatura acerca da
doença, sendo a mesma considerada uma infecção que se dá pela inoculação do fungo na pele por
algum tipo de trauma, como arranhaduras, mordeduras, perfurações com vegetais, animais ou objetos
contaminado. Para diagnóstico da Esporotricose os materiais biológicos examinados são o pus, a
escarificação, a biopsia e escarro ou líquor, em caso de formas mais graves -sistêmica ou
extracutânea. Os mais comuns são o pus e a escarificação, sendo o primeiro retirado da fístula e o
outro com estilete ou bisturi. No caso de lesões fechadas deve-se evitar a punção para evitar uma
possível fungemiaVários medicamentos podem ser utilizados para tratamento da esporotricose, a

saber:o Iodeto de Potássio, Itraconazol, Terbinafina, Fluconazol e Anfotericina B. A escolha do
medicamento é baseada na clínica do paciente, nas extensões e tipo das lesões, acesso ao
medicamento e possíveis contra indicações. CONCLUSÃO: A Esporotricose é uma doença de fácil
tratamento e não apresenta complicações, na maioria das vezes. Embora possua quadro clinico
dermatológico de lesões ulcerosas, seu prognóstico é bom. O custo da doença é social, pois acarreta
em faltas ao trabalho e constrangimento devido ao aspecto desagradável que as lesões apresentam
na pele.
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ESTUDO RETROSPECTIVO DE CASOS DE ESPOROTRICOSE
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Resumo
A esporotricose está incluída nas micoses subcutâneas, sendo causada por fungos do complexo Sporothrix sp. Esta micose pode
acometer tanto animais quanto humanos. Atinge principalmente a pele e também os vasos linfáticos, sendo a forma sistêmica mais rara
e mais comum em pessoas imunossuprimidas. Este fungo está presente em todas as partes do mundo, sendo mais frequente em
regiões tropicais. Está presente em solos e plantas, comumente a contaminação ocorre por inoculação na pele através de arranhões de
animais doentes e até mesmo por lesões preexistentes em que favorece a instalação de esporos. Nos últimos anos, os casos de
esporotricose têm aumentado de forma significativa no estado de Pernambuco. Desse modo, o objetivo deste trabalho foi realizar um
estudo retrospectivo de casos de esporotricose de pacientes atendidos no Laboratório de Micologia Médica Sylvio Campos da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O levantamento dos casos de esporotricose diagnosticados no laboratório incluiu o
período de julho de 2017 a junho de 2018. Durante o período foram atendidos 856 pacientes, dos quais 22 tiveram diagnóstico
conclusivo para esporotricose, sendo cinco do sexo masculino e dezessete do sexo feminino. A faixa etária compreendeu pacientes de
10 a 69 anos, os quais desenvolviam diversas ocupações, entre elas domésticas. motoristas, auxiliar de serviços gerais, profissionais da
saúde (enfermeira, bióloga, terapeuta) e assistentes sociais,. Com base neste trabalho, podemos observar que a incidência desta
micose ocorre com destaque no sexo feminino, na idade adulta, principalmente em donas de casa e profissionais da saúde.
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EXAMES COMPLEMENTARES NO DIAGNÓSTICO DA CRIPTOCOCOSE: DIFERENÇAS EM
INDIVÍDUOS COM E SEM AIDS
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Resumo
Criptococose é uma micose sistêmica causada por leveduras dos complexos Cryptococcus neoformans e C. gattii que acomete
indivíduos imunocompetentes e imunocomprometidos. A partir do pulmão dissemina-se, via hematogênica, para outros sítios, com
tropismo pelo sistema nervoso central. As manifestações clínicas da criptococose são inespecíficas e, diante de uma suspeita, o clínico
solicita exames complementares para confirmar o diagnóstico, cujo padrão ouro é a cultura. Objetivou-se comparar alterações nos
exames de raios-X de tórax e de líquido céfalo-espinhal (LCE) entre pacientes com e sem AIDS e criptococose. Este estudo é do tipo
descritivo transversal onde se compara os resultados de exames de imagem e exames laboratoriais de pacientes com e sem AIDS e
criptococose diagnosticada em Hospital Universitário de Mato Grosso do Sul de 2013 a 2016. Os resultados dos exames foram
coletados do sistema informatizado do hospital. De 73 pacientes, 79,5% eram do sexo masculino, 57 (78,1%) com AIDS e 16 (21,9%)
sem AIDS. Nos exames de raios-X observou-se 22 (35/57 realizados) e quatro alterados (10/16 realizados) em pacientes com e sem
AIDS, respectivamente. Exame em LCE foi realizado em 58 (79,5%), sendo 44 (75,9%) em pacientes com AIDS e 14 (24,1%) em nãoAIDS. Descrevem-se parâmetros quimiocitológicos do LCE como: % de leucócitos > 10/mm3 (54,5 x 92,9), % média de linfócitos (78,3 x
78,7), média de proteínas (96,4 x 150,2 mg/dL), média de glicose (41,7 x 41,4 mg/dL) em pacientes com e sem AIDS, respectivamente.
No exame micológico direto, a positividade foi de 75,0 x 78,6% e da cultura de 86,4 x 92,9%. Os agentes identificados foram C.
neoformans em AIDS (100%) e C. neoformans (38,5%) e C. deuterogattii (61,5%) em não-AIDS. A maioria dos pacientes com AIDS
apresentou alterações no raio-X de tórax, valor superior (62,9%) ao da literatura (aproximadamente 30%). No exame do LCE, valores
maiores de número de leucócitos, proteínas, positividade da pesquisa direta e da cultura foram observados em HIV-negativos.

Corroborando com outros estudos, C. neoformans foi a espécie mais isolada no LCE de pacientes com AIDS e C. deuterogattii em sem
AIDS. Resultados dos exames de imagem e laboratoriais podem apresentar diferenças em pacientes com e sem AIDS. Pacientes com
AIDS e neurocriptococose podem apresentar exames quimiocitológicos do LCE dentro dos valores considerados normais, dificultando
assim o diagnóstico e o tratamento.
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EXO-ANTÍGENOS DE Paracoccidioides lutzii APLICADOS AO IMUNODIAGNÓSTICO DE
PARACOCCIDIOIDOMICOSE: UM RELATO DA NOSSA EXPERIÊNCIA EM MATO GROSSO DO
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Resumo
A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica endêmica na América Latina, causada pelo fungo termo-dimórfico
Paracoccidioides sp., que compreende duas espécies: Paracoccidioides brasiliensis e Paracoccidioides lutzii, sendo a espécie P.
brasiliensis dividida ainda em S1 (S1a e S1b), PS2, PS3 e PS4. Na região Centro-Oeste do Brasil, onde P. lutzii predomina, tem sido
descrita baixa reatividade em testes sorológicos usando o antígeno padrão (AgB-339). A descoberta dessa espécie e o entendimento da
complexidade do gênero Paracoccidioides revela a necessidade de se pesquisar por novos anticorpos no soro de pacientes com PCM.
Em vista disso, esse estudo tem como propósito avaliar a performance dos exo-antígenos de P. lutzii (AgPl) em relação ao desempenho
da imunodifusão dupla (ID), exame direto, histopatológico e cultura. Para tanto, os testes foram comparados de maneira a avaliar a
positividade de cada um deles, utilizando o teste Q de Cochran. Esse teste estatístico elimina hipóteses quando as proporções
observadas não diferem entre si (H0) e mostra se há diferença entre as proporções observadas quando os exames são comparados
(H1). De 42 pacientes, 31 (73,8%) foram positivos na ID, 30 (71,4%) foram positivos no histopatológico, 14 (33,3%) foram positivos no
exame direto e a cultura, com a pior performance obteve 4 (9,5%) resultados positivos. A comparação mostrou um Q (X2) de 42,4
considerando GL (3) = 7,82, para 5% de erro, indicando que há diferença no desempenho dos testes aplicados na triagem de pacientes
com PCM. Múltiplas comparações para cada exame com um valor crítico (Sα) de 2,8 mostraram uma diferença de positividade entre
cultura e histopatológico (S = 5,3), cultura e ID (S = 5,5), exame direto e histopatológico (S = 3,3) e exame direto e ID (S = 3,5). A
literatura sugere uma alta especificidade e sensibilidade para a ID (65 a 100%), aqui encontramos aproximadamente 74% de reatividade
usando antígenos do gênero Paracoccidioides (AgB-339 e AgPl). O aumento da positividade quando o AgPl é aplicado à ID permite
realizar o acompanhamento da sorologia de pacientes de modo a saber se a farmacoterapia está sendo eficaz. Entretanto, quando
comparamos a concordância dos diferentes antígenos pelo coeficiente de kappa, vemos o valor de 0,02, refletindo uma fraca
concordância entre eles, corroborando com dados que sugerem que há diferença na especificidade de exoAg.
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FREQUÊNCIA DE Candida spp. EM AMOSTRAS CLÍNICAS PROVENIENTES DE PACIENTES
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Resumo
Candida spp. constitui o grupo mais importante de patógenos fúngicos oportunistas, é uma levedura capaz de provocar qualquer tipo de
infecção superficial, cutânea, subcutânea ou sistêmica. As condições gerais do hospedeiro são importantes nas patologias provocadas
por esta levedura. Qualquer órgão ou sistema pode ser atingido, tendo como fator predisponente o equilíbrio entre o parasito e o
hospedeiro. Este estudo teve como objetivo avaliar a frequência de infecções causada por Candida spp. em pacientes submetidos a
diagnóstico micológico em laboratório de rede privada. Foi realizada uma análise descritiva do livro de registros de pacientes atendidos
no laboratório, entre os anos de 2014 á 2016, para obter informações acerca do sítio anatômico das lesões e gênero. No ano de 2014,
foram registrados 72 pacientes infectados com Candida spp. sendo 56 mulheres (77,7%), e 16 homens (22,2%). Em 2015, 134
pacientes foram diagnosticados, 79 mulheres (59%), e 55 homens (41%). No ano de 2016 foram 83 diagnósticos realizados, sendo 62
mulheres (74,6%) e 21 homens (25,3%) infectados. Em relação ao sitio anatômico mais acometido estão as unhas dos pés. Estes dados
podem ser atribuídos ao clima da região que favorece o desenvolvimento dos fungos. Em relação ao gênero, o feminino foi mais
acometido. O presente estudo contribui para o conhecimento da frequência da onicomicose causada por Candida spp., em função desta
espécie já fazer parte da microbiota normal. Também evidencia a importância do diagnóstico micológico, por permitir a identificação
fúngica, e assim, fazer o uso de fármacos específicos para o tratamento.
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Resumo
A infecção por Fusarium sp. é potencialmente grave em pacientes imunocomprometidos, sobretudo naqueles portadores de neoplasias
hematológicas. Além disso, pacientes com rinossinusite fúngica invasiva aguda apresentam mortalidade de 67%. O objetivo desse
trabalho foi relatar o caso de fusariose invasiva em paciente com leucemialinfoblástica aguda (LLA) por uma espécie nunca antes
descrita de Fusarium. Paciente com diagnóstico de LLA tipo B recidivado com 15 anos de idade, sexo masculino, foi encaminhado ao
Hospital de Clínicas de Porto Alegre com sangramento na mucosa oral, neutropenia, febre e uma lesão ulcerada na perna direita, devido
uma queda há 20 dias. O medulograma após a primeira parte do tratamento continham 2% de blastos malignos. A segunda parte do
tratamento foi com metotrexato e citarabina com metilpredson e itraconazol. Uma amostra da lesão da cavidade nasal foi recolhida para
o exame micológico, revelou a presença de hifas hialinas e macroconídios, cultura positiva para o Fusarium sp. O paciente foi tratado
com sucesso com antifúngico voriconazol. Também foram realizados tomografia computadorizada de alta resolução e radiografia do
tórax para auxiliar no diagnóstico de infeção pelo Fusarium. Realizou-se o microcultivo para identificação microscópica e o
sequenciamento para identificação a nível de espécie. O isolado foi cultivado em meio ágar Sabouraud com cloranfenicol, incubadas a
25°C por 7 dias antes da extração do DNA. O DNA foi extraído utilizando o Mini Kit-Qiagen e amplificado pela Reação em Cadeia da
Polimerase (PCR) usando os genes EF-1α e RPB2. Os produtos amplificados foram separados em gel de agarose a 1,5% e
quantificados em comparação com o Low Mass (Invitrogen). Posteriormente, foram purificados utilizando a enzima EXOSAP e
sequenciados. As sequências obtidas foram editadas no programa CHROMAS PRO e depois comparadas com o banco de dados
MLST. Observou-se que uma nova espécie de fungo oportunista Fusarium riograndense infectou um paciente imunodeprimido na
comunidade. Espécie essa que tem relação direta com fungos que parasitam vegetais, pertencente ao complexo de espécies do F.
solani (FSSC), complexo mais virulento e mais prevalente em doenças em animais. Concluiu-se que, com avanço das técnicas de
biologia molecular e o uso do sequenciamento foi possível identificar uma nova espécie de Fusarium e que a incidência da fusariose
invasiva vem crescendo nos pacientes com leucemias.
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HISTOPLASMOMA MEDIASTINAL GIGANTE EM PACIENTE COM HISTOPLASMOSE PULMONAR
AGUDA DISSEMINADA ASSOCIADA À SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA.
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Resumo

A hitoplasmose é uma doença causada pelo fungo dimorfico histoplasma capsulatum. Pode
manifestar-se de diversas formas: assintomática, pulmonar aguda, pulmonar crônica e disseminada.
Apresenta-se com caráter oportunista em pacientes com depressão da imunidade celular, sendo
considerada uma doença definidora de AIDS. Trata-se de uma das micoses sistêmicas mais
importantes nas Américas, com ampla distribuição em todas as regiões do Brasil. Neste trabalho os
autores trazem um relato de caso do paciente JSL, 47 anos, masculino, procedente de Olinda,
admitido no departamento de doenças infecciosas e parasitárias do Hospital Universitário Oswaldo

Cruz com diagnóstico prévio de HIV, em uso irregular de antirretrovirais, com queixa de tosse
produtiva, perda de peso há 1 mês, associada ao aparecimento de lesões vesiculares disseminadas
em pele. Último registro de CD4 de 14, realizado em fevereiro de 2017. Tratado inicialmente como
quadro de “herpes zóster disseminado”, evoluiu com quadro de insuficiência respiratória aguda
necessitando de cuidados intensivos. Realizou exame tomográfico de tórax que evidenciou múltiplas
lesões não calcificadas, de tamanhos variados e contornos irregulares, disseminadas pelo parênquima
de ambos pulmões, medindo até 1,5cm, além de opacidade com densidade de partes moles,
contornos irregulares e limites parcialmente definidos de 4,7 x 4,2 x 4,0 cm em segmento basal
póstero-medial esquerdo em íntima relação com aorta descendente e com a pleura. Realizado
esfregaço de sangue periférico com pesquisa de histoplasma mostrando elementos leveduriformes do
fungo no interior de monócito. Iniciado tratamento para histoplasmose disseminada, a princípio com
anfotericina B desoxicolato, seguido de manutenção com itraconazol. Paciente evolui com regressão
total das lesões iniciais , em controle tomográfico, assim como resolução das lesões de pele e
melhora clínica. Histoplasmose é a causa mais comum de massas e nódulos pulmonares não
malignos em pacientes provenientes de área endêmica. Histoplasmomas são complicações raras,
pequenas (< 1cm) associados a quadros crônicos e assintomáticos. A disseminação não é típica,
resolvendo-se sem terapia específica. A imunossupressão é um dos fatores predominantes para o
desenvolvimento da forma disseminada da doença, apresentando-se de forma grave naqueles com
imunodeficiência adquirida com CD4<150 e sem uso regular de TARV.
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HISTOPLASMOSE DISSEMINADA DIAGNOSTICADA NA MEDULA ÓSSEA EM PACIENTE HIV
POSITIVO COINFECTADO COM CMV: RELATO DE CASO
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Resumo
Introdução: Histoplasmose disseminada caracteriza-se pela presença de foco extrapulmonar, ocorrendo como doença
definidora de SIDA em aproximadamente 5% dos pacientes em locais endêmicos. CMV é um patógeno oportunista comum
em pacientes imunossuprimidos, no entanto a coinfecção com histoplasmose é raramente descrita. Relato de caso: Homem,
52 anos, com quadro de febre, dispneia progressiva e perda de 17 kg há 3 meses. Apresentava taquipneia, hipoxemia e
hepatoesplenomegalia, DHL 1330 U/L, pancitopenia (Hb 10,4 g/dl, 2420 leucócitos, 605 linfócitos, 31 mil plaquetas), sorologia
para HIV e carga viral com 1.886.860 cópias e CD4+ (15 células), KaTeX e PCR (sangue e urina) para Leishmaniose
negativos. Iniciada TARV (RAL + 3TC + TDF) e tratamento para PPJ. Evoluiu com úlceras orais e PCR-CMV (50.100 cópias),
iniciado ganciclovir com regressão das úlceras e melhora parcial da hematimetria. Devido persistência da febre e
pancitopenia, definido protocolo de FOO e solicitado PET-scan, que evidenciou hipermetabolismo em linfonodos supra e
infradiafragmáticos, baço e medula óssea. Realizado mielograma, biópsia de MO e mielocultura, mostrando presença de
microorganismos intracitoplasmáticos, PAS + e cultura com Histoplasma capsulatum. Prescrito anfotericina B complexo
lipídico por 14 dias e terapia de manutenção. Contudo, paciente desenvolveu choque séptico de provável foco respiratório,
internado na UTI, em assistência ventilatória mecânica. Histoplasma ainda presente em sangue periférico, novo CD4+ 21
células após 2 meses de instituída a TARV, persistindo febril e pancitopênico, após vários esquemas de antibioticoterapia.
Cursou com falência de múltiplos órgãos, sendo definida falha terapêutica evoluindo para óbito após 4 meses da admissão.
Discussão: A histoplasmose disseminada é um diagnóstico diferencial de pancitopenia em pacientes com SIDA, podendo ser
realizado mielograma ou mielocultura (padrão-ouro). O prognóstico é reservado, apresentando mortalidade de 50%, a
despeito do advento da TARV. Apesar de não ter sido realizada biópsia da úlcera oral, foi demonstrado um PCR-CMV >
20.000 cópias, valor que indica doença ativa em 100% dos casos, e remissão da lesão após início do tratamento direcionado.
Conclusão: Histoplasmose é a micose endêmica mais comum da SIDA, devendo-se atentar para a forma disseminada da
doença cursando com pancitopenia. Ademais, coinfecção pode estar presente em pacientes gravemente imunossuprimidos,
conferindo pior prognóstico neste caso.
Palavras-chaves: Histoplasmose disseminada, HIV, CMV, Coinfecção, medula óssea
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Resumo

Os pacientes com síndrome da imunodeficiência humana adquirida (aids)estão susceptíveis a
infecções por vários microorganismos, incluindo os fungos. Dentre esses fungos destacamos o
Histoplasma capsulatum, frequente em pacientes com deficiência na imunidade celular, mas que
também pode acometer pacientes imunocompetentes. Adquirido através da inalação de conídeos
presentes no meio ambiente (solo,galinheiros,cavernas habitadas por morcegos etc), pode se
manifestar como uma infecção pulmonar autolimitada ou como forma disseminada e progressiva, esta
última mais frequente nos imunossuprimidos. Diferenças genéticas no microorgamismo parece ser
responsável por uma maior manifestação cutânea deste fungo no Brasil, em relação a outros países
como os Estados Unidos. A histoplasmose pode se apresentar como manifestação de uma síndrome
de restauração imunológica.Nesse trabalho os autores descrevem um caso de um paciente jovem,
procedente do interior de Pernambuco, nordeste do Brasil, que foi internado para investigação no
Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias um Hospital Universitário. Foi diagnosticado com
infecção pelo HIV há 4 meses da admissão hospitalar,na época apresentou monilíase esofágica e
nessa ocasião foi iniciada a terapia antirretroviral.Após 3 meses, desenvolveu um quadro de
Pneumonia por Pneumocystis Jirovecii, pancreatite aguda e injúria renal aguda, sendo o tratamento
da pneumocistose feito com bactrim e corticóide, recebendo alta estável. Após 2 semanas, surgiram
lesões cutâneas pápulo-eritematosas,não pruriginosas, que iniciaram em face e progrediram para
tronco e membros superiores, além de ulcerações em palato, anemia e esplenomegalia.
Diagnosticado, inicialmente, como erupção acneiforme e possível citomegalovirose, foi tratado com
ganciclovir parenteral. Não apresentando melhora esperada, foi submetido a biópsia de uma lesão de
pele e iniciado, empiricamente, anfotericina B. A biópsia de pele confirmou o diagnóstico de
histoplasmose e o paciente evoluiu com rápida melhora clínica,completando 20mg/kg de dose
cumulativa de anfotericina B.Lesões cutâneas como manifestação primária de doença não são raras
em pacientes HIV positivos, mas como a morfologia é bastante semelhante a de outras doenças
infecciosas e não infecciosas, o diagnóstico clínico pode ser difícil, sendo necessário a realização de
biópsia cutânea para chegar ao diagnóstico definitivo.
Palavras chave: Histoplasmose, imunossupressão, anfotericina
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Resumo
A esporotricose cutânea, causada por fungos Sporothrix ssp., é uma dermatomicose de evolução subaguada ou crônica,
sendo patogênica para humanos e animais, principalmente gatos. A manifestação clínica está relacionada com a via de
contágio, a virulência da cepa e a resposta imune do paciente, principalmente. A doença pode acometer ambos os sexos e
ocorrer em qualquer idade. O diagnóstico é feito através das manifestações clínicas, epidemiologia, exame histopatológico,
sendo a cultura o padrão-ouro. O diagnóstico histopatológico é capaz de documentar o padrão inflamatório granulomatoso,
todavia mesmo com colorações especiais, as vezes incapaz de demonstrar o agente. Os medicamentos que podem ser
utilizados são o Iodeto de Potássio, Itraconazol, Terbinafina e Anfotericina B. O prognóstico da infecção, na maioria dos casos,
é benigno. O presente estudo tem como objetivo uma breve revisão de literatura e o relato de quatro casos de pacientes
diagnosticados com esporotricose, observando-se desde formas com baixa carga fúngica, até um caso com alta carga de
Sporothrix em decorrência da doença de base da paciente, lúpus eritematoso sistêmico. Quatro pacientes do sexo feminino
com lesões úlcero-nodulares e sinais de linfagite locorregional, foram submetidas a biópsia das lesões cutâneas e exame
histopatológico com pesquisa de fungos. O diagnóstico de esporotricose foi estabelecido no exame histopatológico e
mediante cultura para o agente. Após a terapêutica observamos regressão e cicatrização das lesões. Dermatoses cutâneas
granulomatosas podem ser observadas numa gama de agentes infecciosos, sobretudo bacilos álcool–ácido resistentes e
fungos. A associação deste contexto morfológico com aspectos clínicos de linfangite perilesional e informes epidemiológicos,
como contato com animais domésticos, cães e gatos, permite um diagnóstico mais preciso da esporotricose, doença em que
dificilmente se demonstra o agente no tecido, sendo necessária a realização de cultura. O conjunto destas informações e a

persistência na busca pelo agente infeccioso no tecido, permite a instituição de uma terapêutica mais precoce com benefícios
aos pacientes acometidos. A esporotricose cutânea é uma dermatose fúngica com padrão inflamatório granulomatoso, sendo
difícil por vezes a documentação do agente. A associação de informes clínicos, epidemiológicos, histopatológicos e de cultura
são determinantes para o diagnóstico precoce e terapêutica efetiva.
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Resumo
A esporotricose é uma doença subaguda causada por algumas espécies de fungos dimórficos do gênero Sporothrix. A
infecção provoca lesões dérmicas potencialmente fatais em felinos, que são fontes eficientes de transmissão para humanos.
Casos humanos relacionados a contato com gatos tiveram um aumento considerável na região metropolitana do Recife-PE
nos últimos três anos. Surtos familiares, acometendo indivíduos de ambos os sexos e todas as faixas etárias têm sido
registrados. As possibilidades de contenção da doença perpassam ações dos serviços de controle de zoonoses e das
vigilâncias sanitária e epidemiológica, bem como a obrigatoriedade da notificação dos casos animais por parte das clínicas
veterinárias públicas e particulares, que depende diretamente da qualidade e da sensibilidade dos métodos diagnósticos
utilizados. A confirmação da suspeita clínica dos casos animais é feita por métodos laboratoriais, que incluem o exame
microscópico direto (EMD) da secreção de lesão, e a confirmação pela identificação morfológica do fungo em cultura. Este
estudo teve como objetivo investigar a concordância entre osresultados do EMD e a cultura, realizados em amostras de
felinos com suspeita clínica de esporotricose recebidas pelo Laboratório de Zoonoses Emergentes LACEN PE entre os anos
2017 e 2018, e avaliar a eficiência do EMD como método diagnóstico. Os resultados da técnica foram avaliados quanto à sua
sensibilidade (S), especificidade (E) e eficiência (e), considerando como padrão os resultados de culturas com identificação
morfológica. A concordância entre os testes foi medida pelo índice de Kappa (k), com intervalo de confiança de 95%. Do total
de 351 amostras recebidas no período, 265 foram consideradas na análise, excluindo resultados inconclusivos. O EMD
apresentou S=91,05%; E=86,66% e e=69,05%. Os testes concordaram com índice k=0,756 (bom). Apesar da boa
sensibilidade demonstrada pelo EMD, a especificidade relativamente baixa remarca a necessidade do uso das duas técnicas
em conjunto para confirmação da infecção por Sporothrix sp., já que a presença de células leveduriformes no EMD não é
suficiente para definir a etiologia das lesões. Ressalta-se por estes dados a necessidade de treinamento e adequação
estrutural dos laboratórios públicos e privados para a realização de culturas de fungos, como forma de otimizar o diagnóstico,
fornecendo dados de qualidade para auxiliar na elaboração de medidas de contenção da esporotricose no estado de PE.
Palavras-chaves: Diagnóstico, Esporotricose, Felinos, Sporothrix sp
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Resumo

Introdução: A esporotricose é uma micose subcutânea, de caráter crônico ou agudo, causada por
fungos dimórficos pertencentes a espécie Sporothrix spp. A infecção em humanos ocorre por meio de
injúrias decorrentes de atividades ocupacionais e arranhaduras e/ou mordeduras de animais
infectados, na maioria dos casos, felinos. O tratamento de escolha é o Itraconazol que tem sua
absorção prejudicada em indivíduos com acidez gástrica reduzida. Objetivo: Relatar o caso de uma
paciente com esporotricose e anteriormente submetida a cirurgia bariátrica pela técnica de Bypass

Gástrico, que não obteve resposta ao tratamento com Itraconazol. Desenho do estudo: Estudo
observacional de braço único, tipo relato de caso. Métodos: As informações foram obtidas por meio
da revisão do prontuário, entrevista com a paciente e revisão da literatura. Resultados: Paciente F, 43
anos, procedente de João Pessoa/PB, relata o surgimento de lesão ulcerada no dorso da mão direita
associada a nódulos subcutâneos no antebraço e braço direito, após ter sido arranhada na mão por
seu gato no mês de março de 2018. A lesão evoluiu com o comprometimento do trajeto linfático do
membro superior direito além do aparecimento de sintomas sistêmicos como febre e artralgia. A
paciente iniciou, por conta própria, o uso de Itraconazol 100 mg/dia, mas como não havia melhora,
procurou o Hospital Universitário Lauro Wanderley, 02 meses após o surgimento das lesões, onde foi
solicitada a cultura que resultou na identificação do Sporothrix spp. A dose do Itraconazol foi ajustada
para 200 mg/dia, sem melhora das lesões. A paciente foi, então, internada e tratada com Anfotericina
B Lipossomal com dose acumulativa de 3 g e evolução favorável. Discussão: A absorção do
medicamento é etapa importante do tratamento para que se alcance os efeitos desejados. A cirurgia
bariátrica pela técnica de Bypass Gástrico cria uma pequena bolsa de estômago com apenas 30 ml de
volume, diminuindo assim a superfície mucosa produtora de ácido gástrico e que, neste caso,
comprometeu a absorção do Itraconazol e, consequentemente a eficácia do tratamento. Conclusão:
O caso demonstra a necessidade de avaliar os antecedentes patológicos, como a cirurgia bariátrica,
que neste caso pode ter sido responsável pela má absorção do Itraconazol, dificultando o tratamento
da paciente. Além disto, alertar os fabricantes do itraconazol, para incluir em bula, a possível
ineficiência do tratamento em pacientes com cirurgia bariátrica prévia.
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Resumo
As micoses podem ser classificadas como: superficiais, cutâneas, subcutâneas, oportunista e sistêmicas. A incidência das infeções
fúngicas tem aumentado ao longo do tempo, este fato deve-se, principalmente, ao número crescente de doentes com fatores de risco
para estas infeções, às alterações climáticas e às condições socioambientais. O objetivo deste estudo foi caracterizar as relações entre
as condições socioeconômicas, epidemiológicas e as internações por micoses no Estado do Maranhão no período de 1998 a 2016. As
informações foram coletadas na base de dados do Departamento de Informática e Sistema de Internação Hospitalar-SUS. Os dados
climatológicos foram adquiridos a partir do Instituto Nacional de Meteorologia. Foram utilizados registros mensais de precipitação.
Selecionamos os 5 municípios com maior número de casos. Os dados do censo 2010 foram utilizados para identificar potenciais
variáveis socioeconômicas, demográficas e epidemiológicas associadas à ocorrência de internações por micoses. Os 5 municípios
incidência de internações foram: São Luís (786), Governador Luiz Rocha (259), São Pedro dos Crentes (242), São Pedro dos Crentes
(242), Vila Nova dos Martírios (240) e Presidente Dutra (161). Os municípios com maior número de internações têm baixo IDH. As
indústrias siderúrgicas presentes no Maranhão têm produzido grande quantidade de calor e eleva a temperatura na região. A produção
de carvão produz fumaça e fuligem. Os 5 municípios possuem condições inadequadas de saneamento. Em São Luís, identificamos
que houve um aumento na temperatura (acima de 35 °C) e uma queda nos índices de chuva. A crescente urbanização em São
Luís coopera para o fenômeno “Ilha de Calor” e para o desenvolvimento e dispersão do fungo no meio ambiente. Este estudo mostra
que as micoses sistêmicas podem responder às variabilidades socioambientais e epidemiológicas, no Estado. Os dados apresentados
confirmam que o surto de internações por micoses são influenciados pelas condições epidemiológicas, demográficas e ambientais uma
vez que há uma forte relação entre o baixo IDH, o esgotamento sanitário precário e o acesso ao serviço público de saúde nos
municípios estudados. Estes resultados possibilitarão aos gestores públicos a adoção de medidas de mitigação dos impactos sociais
para a prevenção de micoses sistêmicas em áreas endêmicas.
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Resumo
Segundo a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NCBI), as micoses podem abranger desde infecções superficiais que
envolvem a camada externa do estrato córneo da pele até infecções disseminadas que envolvem o cérebro, coração, pulmões, fígado,
baço e rins. Estão incluídas no termo micoses as dermatofitoses, eporotricose, aspergilose, candidíase, histoplasmose, dentre outras.
Este trabalho intenciona elucidar as características epidemiológicas das internações por micoses no Brasil. Trata-se de um estudo
epidemiológico analítico-descritivo sobre casos classificados como Micoses pelo CID-10. As informações foram obtidas pelo Datasus
(Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), abrangendo dados sobre internações no Brasil entre 2008 e 2017,
compreendendo 10 anos. Nos resultados, durante o período considerado, ocorreram 72.608 internações por micoses no Brasil. Destas,
39.929 (55%) foram do sexo masculino e 32.679 (45%) foram do sexo feminino. A média de permanência geral foi de 8,7 dias, sendo
ligeiramente maior no sexo masculino (9,6 dias) do que no feminino (7,6 dias). A letalidade geral foi de 7,33%, a qual aumentava
conforme a faixa etária, atingindo 21,9% nos maiores de 80 anos. O regime público foi responsável por 35.557 (48,9%) internações, o
privado 26.713 (36,7%), sendo que a taxa de mortalidade foi maior no público (9,5%) em relação ao privado (4,5 %). A maioria dos
casos foram em caráter de urgência, com 61.453 (84,6%). Cerca de metade das internações se concentrou na região Nordeste, com
36.822 (50,7%) casos. Em comparação com as demais, esta região apresentou a maior taxa de mortalidade (8,97%), sendo que a maior
média de permanência foi na região norte (10 dias). O custo total por esta morbidade no Brasil foi de R$ 76.315.832,19 ao longo destes
10 anos. Com base nos dados evidenciados na pesquisa, percebe-se que a mortalidade é bastante significativa e que muitos casos
chegam aos serviços de saúde em caráter de urgência. Torna-se então necessário que haja uma intensificação do reconhecimento e da
intervenção precoce desta enfermidade para os indivíduos acometidos, antes que seja preciso a admissão nos serviços de urgência e
que a mortalidade não seja tão expressiva.
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Resumo

INVESTIGAÇÃO DE SURTO DE HISTOPLASMOSE NO DISTRITO FEDERAL/DF, BRASIL, 2017
Introdução: Em junho de 2017, um surto de doença respiratória aguda foi notificado à Secretaria de
Saúde do Distrito federal. A doença acometeu bombeiros que participaram de um treinamento de
sobrevivência, com atividades em uma fazenda. O objetivo do estudo foi descrever o surto e identificar
fatores de risco relacionados à infecção. Material e Método: Realizou-se um estudo descritivo e uma
coorte histórica. Foi considerado infectado o bombeiro que apresentou tomografia de tórax sugestivas
de histoplasmose ou reagente nos testes de imunodifusão e/ou Western blot. Foi considerado
sintomático respiratório o bombeiro que apresentou febre e pelo menos, dispneia ou tosse. Coletou-se
amostra ambiental e realizado Nested PCR especifico para Histoplasma capsulatum. Resultados:
Entre 35 bombeiros, 94,3% eram homens e mediana de idade foi de 37 (24-45) anos; 29 adentraram
uma caverna, 96,5% não usaram máscara, e 28 classificados como infectados. A média de
permanência dentro da caverna foi 25 minutos e a frequência média de adentramento de 1 a 3 vezes.
Dentre os 71,4% dos sintomáticos respiratório, os sintomas mais frequentes foram: cefaléia (88,0%),
febre e miagia (76%). O primeiro e o último bombeiro apresentaram sintomas 5 a 15 dias após entrada

na caverna. O fator de risco associado à infecção foi entrar na caverna (RR=3.86; RA=71.6; p<0,02).
Dentre 14 amostras ambientais, 50% foram positivas. Conclusão: Houve um surto de histoplasmose
relacionado a adentramento em uma caverna.A caverna foi interditada e os bombeiros foram tratados.
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Resumo
A coccidioidomicose é uma doença causada pelo Coccidioides immitis que acomete, primariamente, o pulmão e é transmitida através da
inalação dos esporos do fungo presentes no solo. Sua distribuição é relativamente restrita a áreas de clima árido e semi-árido, com
salinidade elevada e baixos índices pluviométricos, condições propícias a sua proliferação. Trata-se de um estudo descritivo do tipo
relato de surto ocorrido no município de Serra Talhada em 2017. Foi realizada investigação epidemiológica através da pesquisa em
campo e domicilio dos pacientes, pela equipe da XI Regional de Saúde, no período de março a maio de 2017. Foram utilizadas as
seguintes variáveis na investigação dos casos: sintomatologia, evolução clínica da doença e resposta terapêutica. Quanto ao
diagnóstico, a confirmação foi realizada através de exames sorológicos, de imagem, pesquisa direta de secreção e exames
complementares. Três agricultores e moradores do distrito de Tauapiranga, área rural de Serra Talhada- PE, pertencentes do mesmo
núcleo familiar, com idades de 33, 40 e 71 anos, deram entrada no Hospital Regional, com hipótese diagnóstica de broncopneumonia,
apresentavam sinais clínicos semelhantes e persistentes tais como febre, tosse há cerca de 15 dias e perda de peso. Foi realizada
pesquisa de baciloscopia para tuberculose cujo resultado foi negativo na 1ª e 2ª amostras nos três pacientes. O RX evidenciou infiltrado
e os pacientes referiram dor torácica com apresentação de roncos e sibilos. Em seguida é levantada a suspeita de Síndrome
Respiratória Aguda Grave quando foi instituída a terapêutica preconizada e coleta de amostra de swab nasofaríngeo.
Concomitantemente foi levantada a suspeita de mieloidose e coletado amostra sorológica. Sem melhoras do quadro clínico os pacientes
foram transferidos ao Hospital na Capital onde foi levantada e confirmada a suspeita através de exame direto escarro induzido que
mostrou a presença de esférulas de Coccidioide ssp.. Para elucidação do evento foi importante associar a clínica com achados da
investigação epidemiológica de campo, onde foi relatado pelos familiares que os três haviam participado de caça ao tatu (prática comum
no local) e após cerca de quadro dias começaram a apresentar os primeiros sintomas. Foram recomendas atividades de promoção à
saúde e prevenção da doença, vigilância ativa e passiva focando em populações/áreas específicas e divulgação do relatório final da
investigação do surto.
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Resumo

Fungos anemófilos são aqueles dispersados através do ar atmosférico. Estes organismos sobrevivem
em locais com grandes variações de temperatura e pH e em baixas concentrações de oxigênio e
umidade, sendo comum a exposição a propágulos fúngicos e seus metabólitos, especialmente em
ambientes internos, como as Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O conhecimento da qualidade do ar
é um fator importante para a saúde humana, estando esta relacionada, em grande parte, com
presença, a quantidade e a qualidade da diversidade fúngica presente no ambiente. Com o objetivo

identificar a microbiota fúngica anemófila isolada da unidade de terapia intensiva geral do hospital
universitário de Maceió, foram analisadas amostras do ar através da exposição de placas de Petri
contendo o meio de cultura ágar Sabouraud dextrose acrescido de antibiótico. As placas foram
abertas e expostas, com altura acima de 1,20m, em 4 pontos aleatórios e equidistantes da UTI geral
durante 30 minutos. Após este período, as mesmas foram vedadas com o auxílio de papel filtro,
acondicionadas e mantidas à temperatura ambiente (± 25ºC), por um período de sete dias, sendo
observadas a cada 24 horas, até o surgimento de colônias isoladas. Após constatação do crescimento
fúngico foi realizada análise quantitativa através de contagem do número de Unidades Formadoras de
Colônias (UFC) existentes nas amostras. Posteriormente, realizou-se classificação específica dos
fungos baseada na associação dos aspectos macroscópicos com as características microscópicas do
exame direto da cultura, sendo os fungos filamentosos confirmados pela estimulação da esporulação
pela técnica de microcultivo em lâmina utilizando-se Agar Batata Dextrose (BDA). Na análise
quantitativa foi observado o crescimento de 114 Unidades Formadoras de Colônias (UFC) durante as
três coletas realizadas. O valor médio de colônias encontradas em cada coleta foi de 38 ± 25,2 UFC.
Entre os gêneros isolados, Cladosporium foi o mais frequente com 32 (28,1%) UFC, seguido pelos
gêneros Aspergillus com 17 (14,9%) UFC, Candida com 11 (9,6%) UFC e Penicillium com 9 (7,9%). A
espécie Cladosporium cladosporioides obteve 25 (21,9%) UFC, seguida por Aspergillus fumigatus
com 11 (9,7%) e Mycelia sterilia com 10 (8,8%). A grande diversidade e a elevada frequência de
isolamento de fungos anemófilos é um fator preocupante, uma vez que a condição imunológica dos
pacientes hospitalizados pode implicar no acometimento de infecções nosocomiais.
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Resumo
As chamadas leveduras negras são um grupo de fungos demáceos caracterizados geralmente pela presença de melanina na
parede de suas células vegetativas. As mesmas estão representadas pelos gêneros Aureobasidium, Cladosporium,
Exophiala, Rhinocladiella, entre outros. O objetivo deste trabalho foi avaliar o conteúdo sobre leveduras negras do gênero
Fonsecae em livros no ensino superior. Foram analisados os seguintes parâmetros: ano de edição, citação do gênero,
conteúdo (conceito, principais espécies, diagnóstico laboratorial, aspecto clínico da lesão e tratamento), imagens, desenhos
esquemáticos, esquemas explicativos, exercícios de fixação, glossário, didática e inovações em estratégias de ensino. Foram
analisados 17 livros, sendo 08 de Micologia médica, 04 de Micologia, 02 de Diagnóstico laboratorial, 01 de Técnicas
laboratoriais e 02 de Microbiologia. O ano de edição variou de 1963 a 2008. Todos os livros pesquisados citaram o nome do
gênero da levedura. O conteúdo se mostrou suficiente em apenas dois livros; insuficiente em oito e ausente em sete. Sete
livros apresentaram imagens do exame direto, cultura, aspecto clínico da lesão e histopatológico. Apenas seis livros
apresentaram desenhos esquemáticos. Três apresentaram esquemas explicativos e exercícios de fixação. A didática
apresentada foi ótima em apenas três dos livros estudados; boa em dez e ruim em quatro. Nove livros apresentaram glossário
e apenas um apresentou inovações em relação à estratégia de ensino com animações disponíveis em CD multimídia.
Conclui-se que a abordagem sobre o gênero Fonsecae, nos livros da área, ainda é inexistente ou insuficiente. Portanto, os
livros devem apresentar uma padronização do conteúdo, com conceitos claros, aplicados e divulgados para um maior número
de profissionais.
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Resumo

As manifestaçoes gastrointestinais da histoplasmose são reconhecidas clinicamente em menos de 10% dos casos. As lesões mais
frequentemente envolvem colon ou íleo, mas podem ocorrer da boca ao anus. O presente relato mostra um paciente com aids
apresentando restauração imune com manifestação rara de histoplasmose associado à leishmaniose tegumentar. JEM, 32 anos, natural
e procedente de Caruaru-PE, diagnóstico de aids em agosto de 2017 (CV= 2.502.520 cópias, CD4= 49). Dois meses após a introdução
da TARV evoluiu com odinofagia e ulceras orais dolorosas. Ao exame, apresentava úlceras em língua, palato duro e palato mole. Houve
queda da CV para 415 copias e aumento de CD4 para 201 em outubro de 2017. A endoscopia mostrou úlcera gástrica, cujo
histopatológico foi compatível com histoplasmose. O paciente foi internado no HC-UFPE para tratamento com anfotericina B. Evoluiu
com febre, quando foi iniciado anfotericina complexo lipídico, utilizada apenas por 3 dias devido aos efeitos colaterais e trocada para
itraconazol. A úlcera da língua foi biopsiada e o achado histopatológico foi compatível com Leishmaniose Tegumentar. Foi então iniciada
anfotericina B desoxicolato até a dose de 1g. O paciente apresentou melhora clinica e recebeu alta com itraconazol. A histoplasmose é
uma micose endêmica causada pelo fungo dimórfico, Histoplasma capsulatum. O quadro clínico pode variar, desde infecções
assintomáticas até quadros graves disseminados, que acometem pacientes com Aids, transplantados ou com neoplasias hematológicas.
O diagnóstico baseia-se no encontro do fungo em fluidos orgânicos ou tecidos (histopatologia), na cultura de materiais biológicos e na
sorologia. A histoplasmose representa uma das micoses sistêmicas mais importantes nas Américas, com ampla distribuição em todas as
regiões do Brasil. O acometimento do trato gastrointestinal é raro. Aproximadamente 70% dos pacientes com histoplasmose
disseminada apresentam acometimento gastrointestinal na autopsia, porem apenas 10% tem manifestação clinica. Nesse caso os
autores descrevem um caso de um paciente jovem, procedente do interior de Pernambuco, Nordeste do Brasil, uma área endêmica para
leishmaniose, com relato de odinofagia e ulceras orais dois meses após inicio da TARV. Esse caso exemplifica como ulceras orais e
gástricas podem ser manifestações para uma doença sistemica e demonstra a utilidade da biopsia em estabelecer o diagnostico.
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Resumo

A paracoccidioidomicose constitui um problema de saúde pública devido ao seu alto poder
incapacitante e ao fato de acometer uma população específica, trabalhadores rurais, que possuem
dificuldade de acesso a serviços de saúde. A presença de lesões orais em pacientes diagnosticados
com paracoccidioidomicose torna o diagnóstico mais acessível, sugerindo assim que se pode diminuir
o tempo entre o início dos sintomas e o início do tratamento. É necessária uma interação do cirurgião
dentista, estomatologista e pneumologista, para facilitar o encaminhamento e tratamento do paciente
acometido. Trabalho descritivo que tem com objetivo apresentar as lesões orais em dois pacientes
com paracoccidioidomicose. Pacientes do gênero masculino, histórico de trabalhos rurais,
apresentado lesôes na língua, mucosa labial e jugal. Após exame clinico e suposto diagnostico de
paracoco, foram realizadas coletas de material biológico das lesões com o uso de swab estéril e
encaminhado ao laboratório de microbiologia em meio Stuart. As amostras foram coradas pelo método
Grocott-Gomori, onde foram observadas muitas leveduras isoladas e leveduras em brotamento,
características das formas microbiológicas de paracoco. Os pacientes foram tratados com intraconazol
desaparecendo as lesões orais em até 30 dias, persistindo o tratamento até por seis a 12 meses para
uma cura sistêmica. Os pacientes são orientados para acompanhamento mesmo depois de cumprido
o esquema de medicamentos e a alta médica.
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Resumo

A esporotricose é uma micose cutânea ou subcutânea, de evolução subaguda ou crônica na maior
parte dos casos, que costuma afetar a pele e os vasos linfáticos próximos ao local da lesão. É uma
doença granulomatosa crônica de relevância mundial causada pelo fungo saprófita dimórfico
Sporothrix schenckii, que pode ser encontrado em ambientes úmidos e quentes como no solo, nas
plantas, nas cascas de árvores, nos vegetais e nos materiais em decomposição. No Brasil, em 1907,
foram descritos os primeiros casos de esporotricose em seres humanos e ratos. A pesquisa em
questão objetiva descrever as formas de diagnóstico da esporotricose, em humanos, presentes na
literatura analisada. O estudo metodológico empregado teve como base a revisão interativa sendo
utilizados apenas textos completos e disponíveis na íntegra, uso de filtros de temporalidade, onde
utilizou-se artigos referentes aos últimos 15 anos, sendo a pesquisa realizada através das bases de
dados. Com isso, totalizou-se 146 artigos após aplicação de todos os filtros, dos quais 8 foram eleitos
para a produção do presente estudo. O diagnóstico de esporotricose baseia-se no isolamento e
identificação do agente em cultura. Além disso, ela pode ser diagnosticada através da correlação de
dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Dados laboratoriais incluem o exame direto (citologia
do exsudato das lesões) ou o exame histopatológico. A técnica de imuno-histoquímica também é útil
no diagnóstico, porém está disponível somente em alguns centros diagnósticos, pela ausência de
anticorpos comerciais. Como em alguns casos a suspeita de esporotricose ocorre somente durante o
exame histopatológico e, portanto, as amostras já se encontram fixadas em formol, é importante
reconhecer detalhadamente as características histomorfológicas e histoquímicas para realizar o
diagnóstico. Com relação ao diagnóstico, o quadro clínico característico da forma linfocutânea e a
história epidemiológica fazem com que somente casos de maior complexidade, envolvendo gestantes,
pacientes infectados pelo HIV e formas atípicas sejam encaminhados a unidades de referência como
o IPEC/Fiocruz. Deve-se salientar a importância de um diagnóstico rápido e preciso, evitando, dessa
forma, maiores complicações da doença. O tratamento deve ser realizado com eficácia, nunca se
esquecendo de prolongar a administração das drogas empregadas no período, mesmo após a cura
clínica.
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Resumo
Paracoccidiodoimicose (PCM) é a micose sistêmica endêmica mais importante da América Latina, tendo o Brasil um grande número de
casos. O fungo acomete principalmente pulmões e pele, sendo mais frequente em homens procedentes da zona rural, podendo
acometer o sistema nervoso central raramente. Relata-se um caso de neuroparacoccidioidomicose atendido no Hospital Universitário da
UFMS, Campo Grande-MS: paciente homem de 50 anos, há dois anos apresentava linfadenomegalias em cadeia cervical direita,
seguido de acometimento de cadeias axilares, inguinais e epitrocleares, que evoluíram com fistulização de secreção purulenta, febre,
anorexia e perda ponderal de aproximadamente 15 kg. Queixava-se também de odinofagia e fraqueza ao ortostatismo. Ao exame físico
encontrava-se consciente e orientado. À oroscopia observou-se lesões moriformes em língua e lábio inferior. Apresentava pupilas
isocóricas e fotorreagentes, força motora, sensibilidade, coordenação e reflexos osteo-tendinosos preservados e normais. Por queixarse de perda de visão intermitente foi solicitado tomografia computadorizada (TC) de crânio que mostrou lesão hiperdensa acometendo
tronco cerebral e o pedúnculo cerebelar à direita com edema adjacente, estendendo-se para as regiões supracitadas, com realce do
meio de contraste medindo 3,5 x 2,5 cm nos seu maiores eixos. TC de tórax com infiltrado intersticial retículo nodular difuso com
presença de nódulos escavados. A pesquisa direta de fungos, feita a partir de fragmento de linfonodo, revelou presença de
Paracoccidoides ssp (++) pelos métodos de hidróxido de potássio. As sorologias para P. brasiliensis e P. lutzii foram não reagentes. A
pesquisa de BAAR no escarro e anti-HIV negativos. O paciente foi diagnosticado com PCM crônica grave, com acometimento de
linfonodos, boca, faringe, laringe, pulmões e sistema nervoso central. Iniciou sulfametoxazol 2.400mg/ trimetoprina 480mg ao dia, por via
oral. O paciente evoluiu com melhora clínica, desaparecimento dos sintomas, recuperação do peso perdido e segue em
acompanhamento ambulatorial. Comprometimento de SNC na PCM é raro e deve ser cuidadosamente investigado em pacientes com
acometimento de outros órgãos na PCM.
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Resumo
A onicomicose é uma das doenças infecciosas causada por fungos e representa a metade das onicopatias. Os patógenos
causadores dessa dermatomicose são determinados por diversas espécies de fungos demartófitos, não dermatófitos e
leveduras. A infecção fúngica está relacionada à vários fatores predisponentes, incluindo condições climáticas, estilo de vida,
estado imunológico e contato direto com solo. Com isso, muitas pessoas são diagnosticadas e direcionadas ao tratamento
adequado. Muitas delas procuram e concluem outras só iniciam e outras nem chegam à busca do diagnóstico. Esse estudo
tem como objetivo, realizar um levantamento de dados epidemiológicos, de resultados de exame e de tratamento, a partir dos
registros de livros e de prontuários, de pacientes com onicomicose, atendidos em um ambulatório público, de Dermatologia. O
estudo teve um caráter retrospectivo, de base populacional. A coleta de dados foi realizada a partir dos registros do livro de
exames do laboratório de Micologia, das fichas epidemiológicas e dos prontuários de atendimento médico do ambulatório de
Dermatologia, no período de fevereiro 2016 a novembro de 2017. Foram incluídos os pacientes que obtiveram resultado
positivo no exame micológico direto e que assinaram e concordaram com o Termo de Consentimento Livre Esclarecido
(TCLE), e excluídos aqueles que apresentaram resultado negativo e que não concordaram com o TCLE. Neste período foram
diagnosticados 169 pacientes com onicomicose, através do exame micológico direto. Cerca de 126 casos positivos eram de
mulheres, representando 74,5%, enquanto que 43 (25,4%) eram homens. Através dos dados levantados, pôde-se analisar o
retorno dos pacientes atendidos no ambulatório. Os pacientes que prosseguiram no seguimento ao tratamento, correspondem
a 44 (26,0%) e 62 (36,6%) de pacientes, abandonaram por não retornarem após o resultado do exame. Entretanto, 24
(14,2%) iniciaram o tratamento e abandonaram. O viés de não localização de prontuários e não retorno para o recebimento do

resultado do exame ocorreu em 39 (23%) dos pacientes atendidos nos anos de 2016 e 2017. Conclui-se que este estudo é
importante piloto para descrever o comportamento epidemiológico das onicomicoses em serviços de Dermatologia,
delineando fatores de risco para ocorrência, assim como mecanismos de resistência e reincidência da doença na população
atendida.
Palavras-chaves: Onicomicose, epidemiologia, diagnóstico, tratamento
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Resumo

As dermatoses fúngicas são caracterizadas por ocuparem áreas superficiais e subcutâneas dos
tecidos queratinizados e membranas mucosas. Os dermatófitos (Tricophyton, Mycrosporum e
Epidermophyton) são classificados como os agentes causadores da maioria dos casos dessas
infecções, seguido de fungos do complexo Malassezia. As populações ribeirinhas são comunidades
que se estabelecem a beira dos rios e desempenham como atividade comercial e/ou subsistência o
artesanato, extrativismo e criação de animais. O objetivo deste estudo foi analisar a ocorrência de
dermatoses fúngicas em uma população ribeirinha atendida pelo Programa Luz na Amazônia em
Belém-PA no ano de 2017. Realizaram-se coletas uma vez por mês, com inicio em março e
terminando em novembro, antes de realizar a coleta, cada paciente atendido participou de uma
entrevista através de questionário e assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Foi coletado um total de 32 amostras da pele e do couro cabeludo, a coleta foi realizada com a
raspagem das bordas das lesões presentes na pele e no couro cabeludo com o propósito de
identificar as estruturas fúngicas. As amostras foram analisadas por meio do Exame Micológico Direto
(EMD), as lâminas foram elaboradas com hidróxido de potássio (KOH) a 20%. A partir das 32
amostras coletadas, 15 (46,88%) mostraram-se positivas, sendo 14 (93,33%) da pele e 1 (6,67%) do
couro cabeludo. Nove (27,52%) foram positivos para dermatófitos e 6 (19,35%) positivos para fungos
do complexo Malazessia. No que se refere ao sexo dos pacientes, o sexo feminino foi o mais
acometido com 66,70% (10 casos) e o masculino com 33,30% (5 casos). Em relação à faixa etária, os
indivíduos mais acometidos foram de 30-59 anos (7 casos), seguido de 0-12 anos(4 casos), e de 1319 (3 casos), a menos acometida ocorreu na faixa etária de 20-29 (1 caso). Entre os entrevistados, os
estudantes foram os mais afetados com 46,70% (7 casos). Os parâmetros de presença de atividade
agrícola e contato com animais não atestaram nível significância neste estudo. Diversos fatores
podem contribuir para a incidência desses patógenos, dentre eles hábitos de vida, condições sociais,
geoclimáticas, além do pouco conhecimento sobre as formas de disseminação, prevenção e
tratamento das micoses. Sendo assim, além da averiguação clínica, faz-se necessário a realização de
ações educativas sobre dermatoses fúngicas nas comunidades ribeirinhas.
Palavras-chaves: Dermatófitos, Dermatoses, Malassezia, Ocorrência
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A onicomicose é uma patologia causada por fungos dermatófitos que compreendem espécies dos
gêneros Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton ou também leveduras do gênero Candida que
afetam as unhas provocando infecção e muitas vezes comprometimento total do leito ungueal. As
populações ribeirinhas são aquelas nas quais o rio é o elemento essencial de estruturação da
comunidade. No estado do Pará, aspectos socioeconômicos como o plantio de açaí para
comercialização e/ou subsistência e o contato diário com o solo e animais de estimação estão na
maioria das vezes presentes nessas comunidades. O objetivo deste estudo foi analisar a ocorrência
de onicomicoses em uma população ribeirinha atendida pelo Programa Luz na Amazônia em BelémPA no decorrer do ano de 2017. As coletas foram realizadas uma vez a cada mês do ano iniciando em
março e terminando em novembro, coletou-se um total de 35 amostras biológicas das unhas das
mãos e dos pés, realizando-se o procedimento sob o leito ungueal removendo-se a parcela da unha
mais comprometida com o objetivo de se identificar as estruturas fúngicas. Cada paciente atendido
assinou um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As amostras foram analisadas por
meio do Exame Micológico Direto (EMD), sendo as lâminas elaboradas com hidróxido de potássio
(KOH) a 30%. Das 35 amostras coletadas, 16 (45,71%) acusaram resultado positivo para agentes
Dermatófitos, 3 (8,57%) apresentaram positividade para fungos não dermatófitos e 16 (45,71%)
resultaram em diagnóstico negativo, não houve resultados com achados estruturais sugestivos de
leveduras do gênero Candida. Com relação ao sexo, 15 (78,9%) amostras foram positivas para o sexo
feminino, em detrimento de 4 (21,1%) para o sexo masculino, corroborando com a literatura cientifica
consultada, a média de idade da população atendida foi de 23 anos e a profissão de doméstica foi a
mais frequente entre os entrevistados correspondendo a 8 (42,8%) casos. Os parâmetros da presença
de contato com animais e/ou plantações não apresentaram resultados estatísticos significativos. A
incidência de onicomicoses na população ribeirinha estudada pode ter relação com os hábitos de vida
da comunidade, assim como a falta de conhecimento sobre prevenção e tratamento das doenças
fúngicas. Dessa maneira, observa-se a importância da realização de ações de conscientização e
esclarecimento sobre as onicomicoses nas comunidades ribeirinhas do estado do Pará.
Palavras-chaves: Dermatófitos, Ocorrência, Onicomicose
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Resumo

Introdução: Os óleos essenciais, de um modo geral, são metabólitos secundários extraídos de
diversas partes de plantas, que possuem composição química complexa e garantem aos vegetais
vantagens adaptativas no meio em que estão inseridos. Na laranja comum (Citrus sinensis (L.)
Osbeck) este óleo está localizado na casca e possui vários benefícios farmacêuticos, incluindo ação
antifúngica. Objetivo Geral: Descrever a função do óleo essencial da laranja Citrus sinensis (L.)
Osbeck no combate a infecções fúngicas, especificadamente, a Cândida albicans. Materiais e
Métodos: Foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos localizados na base de dados Scielo,
Pubmed, revistas eletrônicas, livros técnicos e teses de doutorado relevantes ao tema. As pesquisas
foram realizadas no período de novembro de 2017 a maio de 2018, nos idiomas português e inglês.
Foram selecionadas publicações no período de 2004 a 2017. Desenvolvimento: A espécie de laranja
Citrus sinensis (L.) Osbeck, popularmente conhecida como laranja-comum/laranja-doce, é o tipo de
laranja mais popular no nosso país. Uma série de produtos de diferentes naturezas podem ser
gerados a partir de todas as partes da laranja, dentre eles, o óleo essencial cítrico, que são
encontrados em glândulas localizadas nas cascas de frutas como laranja e limão que podem ser
extraídos de formas variadas. As principais características de um óleo cítrico são sua fragrância e
suas atividades antimicrobianas e antioxidantes, sendo assim, largamente utilizado pela indústria. O
principal constituinte de um óleo essencial cítrico é o limoneno (cerca de 90%), portanto é o principal
princípio ativo do óleo. Devido sua ação antimicrobiana, o óleo essencial pode ser inserido a uma
formulação farmacêutica, e ser utilizado no combate as infecções bucais, como a candidíase oral. A
candidíase oral é uma infecção fúngica causada por leveduras do gênero Cândida spp. porém a
espécie mais comum encontrada na mucosa oral é a Cândida albicans. Conclusão: Diante da
importância de se ter mais alternativas de combate as afecções bucais fúngicas e a Citrus sinensis

(L.) Osbeck apresentar um óleo essencial que apresenta ação antimicrobiana, seria de grande
importância a produção de uma formulação farmacêutica natural que apresentasse boa aceitação na
rotina de um indivíduo para o tratamento da candidíase oral.
Descritores: Cândida Albicans, Colutório, Laranja doce, Limoneno, Óleo Essencial Cítrico.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica causada por
Paracoccidioides braziliensis, de acometimento sistêmico, sendo pulmões, pele e sistema linfático
os sítios mais acometidos. OBJETIVO: Descrever um caso com acometimento intestinal por
paracoccidioidomicose. DESENHO DE ESTUDO: observacional descritivo não-controlado.
MÉTODOS: consulta ao prontuário médico e revisão de literatura. RESULTADOS: V.T, 60 anos,
masculino, agricultor, residente de Porto Velho-RO.Procurou atendimento médico com queixa de
dor abdominal intensa, acompanhada de febre, astenia e perda ponderal de 25 kg em 6 meses. Ao
exame físico havia dor à palpação profunda do abdome, pele hiperpigmentada e hipocorada,
procurou atendimento médico e realizou radiografia de tórax que apresentou infiltrado pulmonar
bilateral difuso, e colonoscopia evidenciou colite ulcerada, realizadas biopsias das lesões que
revelou a presença de estruturas redondas e um infiltrado inflamatório crônico com tecido de
granulação, compatível com Paracoccidiodomicose. Transferido para o Centro de Medicina Tropical
de Rondônia – CEMETRON para tratamento com itraconazol, apresentou hipotensão postural, e
realizada a tomografia computadorizada de abdome que mostrou lesões sugestivas de
acometimento da glândula suprarrenal e instituída terapêutica com prednisona para síndrome de
Addison aguda. Recebeu alta do hospital em bom estado geral, para acompanhamento
ambulatorial. DISCUSSÃO: O acometimento intestinal da PCM é raro, e as topografias mais
comuns são íleo terminal, apêndice e cólon ascendente. As manifestações clínicas variam desde
dor abdominal, síndrome de má absorção, diarreia muco-sanguinolenta, retorragia até obstrução
intestinal. O diagnóstico é estabelecido através de biópsia do órgão acometido com estudo
histopatológico que demonstra o fungo e um infiltrado inflamatório crônico com tecido de
granulação. O tratamento é feito com antifúngicos orais (itraconazol, sulfametoxazol) ou
endovenosos (anfotericina B). CONCLUSÃO: Apesar de rara a forma intestinal da PCM deve ser
cogitada em pacientes imunocompetentes como diagnóstico diferencial de suboclusão ou oclusão
intestinal (eventualmente também secundária a lesões de mucosa), diarreia com síndrome de má
absorção, doença inflamatória intestinal, tuberculose e câncer colorretal.
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Resumo
A Paracoccidioidomicose (PCM) é doença sistêmica causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis. É adquirido principalmente por
via inalatória, podendo acometer diversos órgãos e sistemas. A PCM juvenil predomina em crianças e adolescentes e representa
apenas 3 a 5% dos casos da doença, mas pode eventualmente, acometer indivíduos com até 35 anos. Caracteriza-se por evolução mais
rápida, presença de linfadenomegalia, hepatoesplenomegalia e lesões cutâneas. Relata-se caso em homem, 22 anos, residente e
procedente de Santa Cruz - Bolívia (área urbana), pedreiro, com quadro de linfonodomegalia há 10 meses em região cervical direita com
disseminação para a cadeia submandibular e cervical esquerda, além de náuseas, tosse seca e perda de 27 kg em 3 meses. Sem
diagnóstico em seu país, veio ao Brasil fazer tratamento em outro serviço há 5 meses, com três meses de hospitalização e
diagnosticado com PCM através de biópsia linfonodal, com melhora parcial durante a internação. Após alta, continuou tratamento com
cotrimoxazol porém abandonou-o devido a intolerância gástrica, com piora do quadro. Em consulta no nosso serviço, relatava além dos
sintomas anteriores, febre noturna e astenia. Ao exame físico havia hepatomegalia (1 cm do rebordo costal direito) e esplenomegalia (3
cm do rebordo costal esquerdo). Ultrassonografia (USG) de abdome demonstrou hepatomegalia, esplenomegalia e linfonodomegalia no
trato portal. Radiografia de tórax sem alterações. USG de pescoço descrevia massa predominantemente hipoecoica e discretamente
heterogênea, de limites bem definidos, sem fluxo ao doppler, localizada na cadeia jugular direita, próxima ao ângulo da mandíbula,
linfonodomegalia nas cadeias jugulares, submandibulares e pré-auriculares. Realizada punção aspirativa de grande quantidade de pus
com solicitação de BAAR, micológico direto e cultura para fungos. Resultado foi positivo somente para PCM através de pesquisa direta.
Instituído tratamento com itraconazol 200 mg/dia com boa tolerância gástrica e aderência adequada do paciente que segue em
acompanhamento com melhora clínica. Conclui-se que a PCM juvenil deve ser cogitada em pacientes que manifestam
hepatoesplenomegalia, linfonodomegalia fistulizante e síndrome consumptiva, principalmente em áreas endêmicas que incluem as
regiões de clima tropical bolivianas. Em respostas clínicas parciais é importante verificar diagnósticos diferencias, além da aderência e
tolerabilidade do paciente as medicações prescritas.
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Resumo
A associação paracoccidioidomicose (PCM) e infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) é reportada desde a década de 80.
Entretanto é intrigante os poucos casos relatados se comparado a outras micoses. O presente estudo tem como objetivo avaliar as
características clínicas, laboratoriais e terapêuticas dos pacientes com PCM/aids. Foi realizado um estudo de série de casos,
retrospectivo, através da coleta de dados em prontuários entre 1990-2014 no Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER), São Paulo.
No período, foram atendidos 285 pacientes com PCM no IIER. Destes, 31 apresentavam coinfecção (PCM/aids). Um paciente foi
excluído, compondo amostra final de 30 casos. Dos pacientes com PCM, 11% apresentavam HIV/aids. Cinco pacientes estavam em
tratamento antirretroviral, sendo que 60% referiam uso irregular. Profilaxia com sulfametoxazol-trimetoprim foi observada em 25% dos
casos. A frequência média anual de casos foi de 1 caso/ano. Foi observada razão homem:mulher 9:1, e idade média de 40 anos.
Linfonodos e fígado foram os principais órgãos acometidos, em 8 pacientes (44%), seguido de pulmão e pele em 6 (33%). Havia dados
quanto à contagem de linfócitos T CD4 em 17 pacientes. Destes, 71% possuíam linfócitos T CD4<200 cel/mm³ (média: 132 cel/mm³). O
método histopatológico foi o mais relevante para diagnóstico. Dados sorológicos foram obtidos em 11 casos, sendo 4 resultados não
reagentes e 5 casos reagentes. A principal terapia instituída foi anfotericina B deoxicolato, seguida pelo itraconazol e sulfametoxazoltrimetoprim. A maioria dos pacientes usou mais de um antifúngico. Dados do desfecho foram obtidos em 23 casos; destes 68%
evoluíram a óbito, 13% apresentaram critérios de cura e 9% evoluíram em melhora. Apesar de relativamente pequeno o número de
casos analisados, os resultados sugerem a necessidade de um olhar minucioso para coinfecção PCM/HIV. A maioria dos pacientes
apresentou PCM como primeira manifestação da imunossupressão severa, com forma clínica mista corroborando a hipótese de
oportunismo do Paracoccidioides spp. Houve alta proporção de pacientes tratados com anfotericina B, além da associação de
antifúngicos, devido às manifestações graves da doença. Por fim, a elevada mortalidade, quando comparada a outras séries, sugere que
pacientes com HIV/aids estão sob maior risco de evoluir de forma desfavorável, sendo necessário o rápido reconhecimento da PCM
nessa população, para que a terapia adequada seja instituída.
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Resumo

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma doença causada por um fungo dimórfico, considerada a mais
importante micose profunda da América Latina. Costuma ser mais prevalente em trabalhadores rurais
do sexo masculino, com idade média de 40 anos e tabagistas. Estima-se que 80% das infecções
ocorram no Brasil, chegando a apresentar acometimento do Sistema Nervoso Central (SNC) em até
27% dos casos. Apesar dessa incidência, há numerosos casos subnotificados e os trabalhos que
englobam tal tema são pouco abordados. A partir disso, foi descrita uma série de casos de PCM de
acometimento do Sistema Nervoso Central acompanhados no ambulatório do Centro de Medicina
Tropical de Rondônia, no período de 2013 a 2017. Neste estudo, foram incluídos sete pacientes, com
idade média de 52 anos, sendo os sete do sexo masculino, 4 agricultores atualmente, três tabagistas,
seis procedentes do interior de Rondônia e um procedente de Porto Velho. Os sete pacientes do
presente trabalho já exerceram ou exercem atividades agrícolas, o que possivelmente gerou a
infecção a partir do manejo de solo contaminado. Todos apresentaram inicialmente sintomas
respiratórios como tosse produtiva e dispneia, seguido de sintomas neurológicos como cefaleia
progressiva, parestesias em membros inferiores, convulsão e tontura. Em relação ao diagnóstico, três
pacientes foram diagnosticados por biópsia do granuloma encefálico e o restante por exame de
imagem do crânio-encefálico (TAC ou RNM). É importante ressaltar que quatro
pacientes apresentaram lesões no compartimento supratentorial e três infratentorial cerebelar. Já em
relação à terapêutica, seis pacientes utilizaram Sulfametoxazol/Trimetropim, e um, Anfotericina B, que
foi substituído por Itraconazol. Os sete pacientes foram tratados no mínimo por dois anos, com uma
média de 36 meses. Vale ressaltar que todos apresentaram melhora clínica e quatro pacientes tiveram
interrupção da terapêutica por cura aparente. As sequelas apresentadas pelos pacientes foram
marcha atáxica e tonturas esporádicas. Dessa forma, é visto que o diagnóstico precoce do
acometimento do SNC requer alto grau de suspeição e investigação criteriosa. Os exames de imagem
auxiliam a acurácia do diagnóstico, entretanto, muitas vezes são confundidos com outras doenças
infecciosas, como o criptococoma e o tuberculoma ou neoplásicas do SNC, o que dificulta no
diagnóstico e manejo.
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Resumo

A paracoccidioidomicose (PCM) é uma doença causada por um fungo dimórfico, considerada a mais
importante micose profunda da América Latina, acometendo principalmente trabalhadores rurais do
sexo masculino, com idade média de 40 anos e tabagistas. Estima-se que 80% das infecções ocorram
no Brasil, chegando a apresentar acometimento do Sistema Nervoso Central (SNC) em até 27% dos
casos. Apesar dessa incidência, há numerosos casos subnotificados e os trabalhos que englobam tal
tema são pouco abordados. A partir disso, foi descrita uma série de casos de PCM de acometimento
do Sistema Nervoso Central acompanhados no ambulatório do Centro de Medicina Tropical de
Rondônia, no período de 2013 a 2017. Neste estudo, foram incluídos sete pacientes, com idade média
de 52 anos, sendo os sete do sexo masculino, quatro agricultores atualmente, três tabagistas, seis
procedentes do interior de Rondônia e um procedente de Porto Velho. Os sete pacientes do presente
trabalho já exerceram ou exercem atividades agrícolas, o que possivelmente gerou a infecção a partir
do manejo de solo contaminado. Todos apresentaram inicialmente sintomas respiratórios como tosse
produtiva e dispneia, seguido de sintomas neurológicos como cefaleia progressiva, parestesias em
membros inferiores, convulsão e tontura. Em relação ao diagnóstico, três pacientes foram
diagnosticados por biópsia do granuloma encefálico e o restante por exame de imagem do crânioencefálico (TAC ou RNM). É importante ressaltar que quatro pacientes apresentaram lesões no

compartimento supratentorial e três infratentorial cerebelar. Já em relação à terapêutica, seis
pacientes utilizaram Sulfametoxazol/Trimetropim, e um, Anfotericina B, que foi substituído por
Itraconazol. Os sete pacientes foram tratados no mínimo por dois anos, com uma média de 36 meses.
Vale ressaltar que todos apresentaram melhora clínica e quatro pacientes tiveram interrupção da
terapêutica por cura aparente. As sequelas apresentadas pelos pacientes foram marcha atáxica e
tonturas esporádicas. Dessa forma, é visto que o diagnóstico precoce do acometimento do SNC
requer alto grau de suspeição e investigação criteriosa. Os exames de imagem auxiliam a acurácia do
diagnóstico, entretanto, muitas vezes são confundidos com outras doenças infecciosas, como o
criptococoma e o tuberculoma ou neoplásicas do SNC, o que dificulta no diagnóstico e manejo.
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Resumo
Paracoccidioidomicose (PCM) ou blastomicose sul-americana é uma doença sistêmica e infecciosa, causada pelo fungo
Paracoccidioides brasiliensis encontrado em plantas e solo. O fungo é adquirido, sobretudo, por inalação através do trato
respiratório e podendo ser disseminado pelas vias hematogênica e linfática, o que caracteriza a forma sistêmica da doença. A
PCM também pode ser ocasionada pela inoculação de esporos na pele ou em mucosas, maiormente em regiões orais ou
anais devido ao contato direto com lesões mucosas ulceradas, pertencente à forma localizada da doença. Este trabalho teve
como objetivo relatar um caso de PCM diagnosticado por cirurgiões-dentistas, destacando a importância da etiopatogenia e
história clínica para alcançar o diagnóstico definitivo. Homem de 43 anos de idade, tabagista e etilista, pedreiro e com um
recente trabalho agrícola em plantação de cana-de-açúcar, procurou assistência com história de 1 ano de perda de peso,
edema oral e lesão ulcerada dolorosa no lábio inferior. No exame extraoral foi observada abertura bucal limitada decorrente
de uma cicatriz fibrosa na comissura labial esquerda e linfonodos cervicais normais. No exame intraoral foi observada uma
úlcera branco-amarelada, moriforme, granulomatosa e eritematosa com aproximadamente 1,5 cm de diâmetro, bordas
irregulares e não delimitadas na parte interna do lábio inferior. Foi realizada uma biópsia incisional a qual exibiu um epitélio
escamoso ulcerado com hiperplasia pseudoepiteliomatosa, inflamação granulomatosa crônica e células gigantes
multinucleadas na lâmina própria. O fungo Paracoccidioides brasiliensis foi observado como um parasita de parede dupla com
gemulação simples utilizando-se a coloração com ácido periódico-Schiff (PAS). O paciente foi encaminhado a um
infectologista e testes sorológicos para HIV, HTLV, sífilis e hepatite tiveram resultados negativos, além da radiografia de tórax
dentro da normalidade. As evidências clínicas e histopatológicas confirmaram o diagnóstico de Paracoccidioidomicose oral. O
tratamento foi iniciado com 200mg de Itraconazol via oral diariamente por 9 meses. Após este período, o paciente não
apresentava sinais de lesões orais ativas ou edema. Ainda que os pulmões sejam o sítio primário pela inalação de esporos ou
partículas do fungo, outros sítios podem ser afetados, inclusive a mucosa bucal. Logo, o cirurgião-dentista tem papel
fundamental na identificação dessas lesões, no diagnóstico e encaminhamento para tratamento adequado.
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Resumo
A Paracoccidioidomicose (PCM) é uma micose sistêmica, cujo agente etiológico é o fungo termodimórfico Paracoccidioides brasiliensis,
que promove uma doença inflamatória crônica granulomatosa. Apesar da via primária de infecção da Paracoccidioidomicose ser
pulmonar, o diagnóstico da doença é realizado de maneira recorrente a partir de manifestações orais, decorrentes de disseminação
linfoematogênica. O acometimento oral da doença apresenta lesões tipicamente caracterizadas por hiperplasia gengival eritematosa e
finamente granular, ocorrendo petéquias. No Brasil, a doença é endêmica, subnotificada e constitui um considerável problema de saúde
pública; está relacionada à parcela populacional da zona rural, voltada a atividades agrícolas, ao sexo masculino e à faixa etária de 3060 anos. Ademais, consolidaram-se o tabagismo e o uso abusivo de álcool como fatores de risco pré-existentes, considerados
fomentadores da transição do estado de infecção para doença manifesta, uma vez que interferem nos mecanismos de defesa do
hospedeiro com implicações na qualidade da formação do granuloma. No entanto, através da análise de artigos disponíveis nas
plataformas SciELO, PubMed e BVS, referentes à influência dos fatores de risco relatados, não há registro comprobatório de
prolongamento do tempo de tratamento em virtude do tempo de exposição à condição inicial. Em função disso, o presente estudo
objetiva, através da apresentação de 04 casos clínicos pertencentes ao Hospital Universitário Professor Alberto Antunes, analisar
transversalmente a associação do tabagismo com a Paracoccidioidomicose oral, discutindo comparativamente os aspectos de duração
da conduta terapêutica, intercorrências e prognóstico relatados. A observação revelou que, dos 04 casos, apenas 01 paciente não era
tabagista, enquanto 03 pacientes alegavam entre 28 a 65 anos de prática. Dos avaliados, somente um queixou tosse como
intercorrência; dois apresentaram sequelas: nefropatia e limitação da abertura angular da boca. A conduta em todos os casos foi do uso
via oral de Itraconazol 200mg ao dia ou Sulfametoxazol+Trimetropim 1600mg/320mg por dia, por 12 meses. No entanto, dentre a
amostra, dois pacientes evoluíram para cura em 09 meses de tratamento e um paciente ainda está sendo tratado. Dessarte, faz-se
necessário averiguar durante a anamnese o tempo de uso de tabaco, para ter-se um diagnóstico fidedigno e uma conduta mais diligente
para pacientes com PCM.
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Resumo
A paracoccidioidomicose (PCM) é causada pela inalação das estruturas do fungo Paracoccidioides brasiliensis e é
considerada a mais importante infecção fúngica da América Latina. Subdivide-se em duas formas principais: juvenil e crônica.
O presente trabalho tem como objetivo apresentar o caso de uma gestante com 19,1 semanas, 16 anos, apresentando
linfonodomegalias sem sinais flogísticos, mas dolorosos a palpação. Além disso, apresentava febre, mialgia e perda de peso
de 14 kg em 15 dias. Referiu contato com familiares com tuberculose pulmonar. Ao exame, visualizou-se linfoadenomegalia
cervical, que também se estendia até região retroauricular e submandibular, além de região axilar, inguinal e poplíteas
bilateralmente. Foram observadas lesões papulonodulares na pele em face, cotovelo e membro inferior esquerdos, com
umbilicação central e não pruriginosas. O raio-x de tórax demonstrava aumento de área cardíaca e o ecocardiograma
confirmou um derrame pericárdico discreto. PPD e hemocultura negativos. Biópsia linfonodal com linfadenite crônica
granulomatosa com múltiplas células gigantes fagocitando estruturas fúngicas, compatíveis com PCM, confirmado pela
cultura. Iniciou-se tratamento com anfotericina B desoxicolato, contudo devido efeitos colaterais foi substituída por
sulfametoxazol-trimetropina até a estabilização do quadro. Na alta hospitalar, foi indicado o esquema especial com
anfotericina lipossomal. Retornou à obstetrícia com 37 semanas para parto eutócico. Deu à luz a um RN a termo, PIG e baixo
peso. Apresentava-se com melhora clínica e laboratorial considerável, com regressão dos sintomas. Após o parto, a
terapêutica foi substituída por Itraconazol, tendo sido contraindicada amamentação em ocasião do uso do medicamento. O
caso relatado tem clínica compatível com a forma juvenil da PCM. Até a puberdade ambos os sexos são igualmente afetados,
após este período há uma incidência mais baixa em mulheres devido ao efeito protetor dos estrogênios contra o fungo, sendo
incomum o acometimento em mulheres em idade fértil, especialmente em gestantes. Torna-se mais grave por se tratar do
binômio mãe-feto, apresentando limitações terapêuticas. Contudo, obteve-se regressão dos sintomas maternos, além de
sucesso em manter a gestação a termo e o nascimento de um RN, PIG, porém sem sequelas.
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Resumo

Introdução: O fungo Paracoccidioides brasiliensis é o agente etiológico da Paracoccidioidomicose
(PCM), doença endêmica granulomatosa prevalente na maior parte da América Latina com inúmeras
apresentações clínicas que podem ser agudas ou crônicas. A forma crônica é a mais prevalente em
homens, trabalhadores rurais que apresentam maior exposição ao fungo do solo. Existem poucos
casos descritos de manifestação tireoidiana de Paracoccidioidomicose, sendo a maioria achados
acidentais em autópsia. Relato: C.C, 51anos, masculino, trabalhador rural, procedente de CarlindaMT, com diagnóstico de PCM disseminada há cerca de 1 ano e meio após drenagem de abscessos
em regiões talâmica direita, com acometimentos hepático e adrenal. Fez uso de Anfotericina B
convencional, Bactrim e subdoses de Itraconazol. Durante a investigação de disfagia e perda
ponderal, foi solicitado uma tomografia computadorizada de tórax que evidenciou uma nodulação
calcificada em lobo esquerdo de tireoide; investigado, apresentava função tireoidiana normal.
Realizado punção aspirativa por agulha fina (PAAF), com citologia evidenciando material constituído
por colóide, presença de blocos de células foliculares em meio a estroma, contendo estruturas
esféricas com coloração de Ácido Periódico de Schiff (PAS) positivo, de permeio, compatível com o
fungo paracoccidioides; ausência de células neoplásicas na amostra, concluindo-se pelo diagnóstico
de PCM em tireoide. No momento o paciente está em uso de Bactrim, com proposta de tratamento por
24 meses. Conclusão: Em pacientes com PCM disseminada deve-se sempre investigar a presença
de manifestações menos comuns. Um exame clínico atento e avaliação por exames complementares
de diferentes funções, podem levar à detecção de apresentações menos comuns, como a aqui
relatada de tireoide, entre outras. Um tratamento correto e com o devido acompanhamento pode
restabelecer todas as funções alteradas pela presença das múltiplas complicações da doença.
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Resumo
Atualmente é crescente o número de infecções por fungos oportunistas que apresentam falha no tratamento convencional,
dessa forma muitos estudos estão sendo realizados para descoberta de novas substâncias naturais ou sintéticas que tenham
atividade fungicida. Historicamente, os óleos essenciais e os extratos de plantas serviram de base para diversas aplicações na
medicina popular. Dada a importância dos extratos vegetais e o escasso estudo sobre seus efeitos fungicidas, mostra-se
interessante investigar seus possíveis potenciais inibitórios. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o perfil de
sensibilidade de cinco diferentes espécies de fungos oportunistas frente aos extratos vegetais: Carvacrol, C. aurea, Psidium
salutare e Timol determinando a Concentração Inibitória Mínima (CIM; µg/mL). Com essa finalidade, foram realizados testes de
sensibilidade aos extratos vegetais foram realizados pelos métodos de microdiluição em caldo, conforme o protocolo Clinical
& Laboratory Standards Institute (CLSI) M38-A2 para os fungos filamentos: Fusarium oxysporum e F.solani; M27-A3 para
fungos leveduriformes: Trichosporon, Candida krusei e C. parapsilosis. Os resultados mostraram que o extrato de Carvacrol
apresentou atividade antifúngica para Trichosporon (128 µg/mL), Candida krusei e C. parapsilosis; Fusarium oxysporum e F.
solani (256 µg/mL). Extrato de C. aurea apresentou atividade antifúngica para Candida krusei e C. parapsilosis (1024 µg/mL).
Extrato de P. salutare apresentou atividade antifúngica para Trichosporon (512 µg/mL). Extrato de
Timol para Trichosporon (128 µg/mL), Candida krusei (256 µg/mL); C. parapsilosis (2 µg/mL); Fusarium oxysporum e
F.solani (128 µg/mL). Pode-se concluir que houve particularidades para cada extrato testado. Extrato de Timol apresentou-se
como um promissor produto antifúngico no tratamento de candidíases por C. parapsilosis; Em resumo, o extrato de Carvacrol

e o timol apresentaram as melhores atividade inibitória frente a todos os fungos oportunistas testados. Assim, podem ser
realizados mais estudos para avaliar as frações ativas desses extratos a fim de desenvolver novos antifúngicos de amplo
espectros de ação.
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Resumo
A candidíase vulvovaginal (CVV), associada a diferentes espécies do gênero Candida. Estima-se que 75% das mulheres terão um
episódio de CVV ao longo de suas vidas. Avaliar o perfil de susceptibilidade de Candida spp. em amostras de secreção vaginal de
pacientes gestantes e não gestantes atendidas em laboratório da rede privada de Maceió-AL. As amostras foram obtidas de pacientes
submetidas a exame de secreção vaginal no próprio Laboratório Dilab. Nas culturas positivas de Candida sp. efetuou-se a reativação
das culturas para um melhor crescimento, posteriormente os isolados foram submetidos a purificação para confirmação taxonômica das
espécies através de meio cromogênico. Em seguida, para o teste de susceptibilidade aos antifúngicos, realizou-se a técnica de disco
difusão seguindo os critérios estabelecidos pelo M44-A2, com auxílio de ponteiras esterilizadas para formar poços, onde os antifúngicos
foram adicionados. As placas estiveram incubadas a 35°C por 24h. Cada amostra foi processada em duplicata. Realizou-se a leitura dos
testes por meio da formação do halo de inibição do crescimento e comparado ao perfil de sensibilidade com os parâmetros preconizados
pelo protocolo. Das 200 amostras realizadas, 32 eram gestantes e 168 pacientes não gestantes, onde apresentaram maior incidência
para C. albicans. No teste de susceptibilidade aos antifúngicos observou-se que das 138 culturas positivas para C. albicans,
apresentaram maior resistência ao Itraconazol, e maior sensibilidade ao Cetoconazol. Entre as 38 amostras positivas para C. krusei, os
resultados mostraram que o antifúngico com maior resistência foi o Fluconazol e Itraconazol. Os resultados do perfil de susceptibilidade
da espécie C. tropicalis, apresentaram maior resistência aos antifúngicos Itraconazol, seguido pelo Fluconazol, e com maior
sensibilidade ao Cetoconazol. Percebe-se que, diante dos números apresentados, evidencia-se maior frequência de C. albicans,
seguida por C. krusei e C. tropicalis. Em relação às pacientes gestantes, observou-se maior incidência em C. albicans. Os testes
demonstraram maior resistência ao Itraconazol, seguido pelo Fluconazol e ao Cetoconazol. Por esta infecção ser um problema que
acomete inúmeras mulheres, inclusive na gestação, este estudo demonstra a importância do tratamento de forma correta, diminuindo os
fatores de risco associados a esta infecção.
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Resumo
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Introdução: A esporotricose é uma micose causada pelo fungo dimórfico do complexo Sporothrix,
comum nos solos ricos em matéria orgânica. É vista como uma micose ocupacional, uma vez que,
parte das infecções ocorre por inoculação traumática do fungo em pessoas que trabalham com a
terra. Em contrapartida a disseminação zoonótica tem ganhado crescente importância, tendo em vista
que a população de felinos tem aumentado significativamente e o íntimo contato dos animais com

seus proprietários favorecem a transferência do fungo através da arranhadura e/ou mordedura.
Objetivo: O presente trabalho tem a finalidade de avaliar o perfil dos casos de esporotricose
zoonótica em humanos no estado de Pernambuco. Desenho de estudo: Estudo descritivo
observacional, transversal do tipo seccional com abordagem quantitativa. Métodos: Foi realizado um
levantamento de casos notificados em 2016 e 2017. Os dados foram obtidos através do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação(Sinan) da Secretária Estadual de Saúde de Pernambuco(SESPE). As variáveis analisadas foram: ano, município de notificação, sexo e faixa etária. Resultados:
Foram observadas 145 notificações de casos suspeitos de esporotricose, onde 13(8,97%) casos
ocorreram em 2016 e 131(90,34%) no ano de 2017. O município com maior número de notificações foi
Olinda com 50(34,72%) casos, seguidos de Igarassu e Camaragibe com 21(14,58%) e 17(11,81%),
respectivamente. Evidenciou-se que 70% dos casos foram do sexo feminino, na faixa etária de 35 a
49 anos, envolvidas em 44 casos(34,34%). Discussão: O ano com maior número de notificações foi
2017, e as mulheres na faixa etária de 35 a 49 anos são as mais acometidas pela doença, haja vista
que grande parte desse público dedica maior permanência ao ambiente domiciliar e
consequentemente são responsáveis pelos cuidados dos animais domésticos. Sendo assim, trata-se
de um grupo suscetível a contaminação por estarem constantemente expostas ao risco. Conclusão:
O conhecimento do perfil dos casos de esporotricose em Pernambuco contribui para o planejamento e
execução de ações que visem o controle e prevenção de novos casos. Palavras-chaves:
epidemiologia; gatos; zoonoses.
Palavras-chaves: epidemiologia, gatos, zoonoses

Perfil Epidemiológico da Esporotricose Humana e Animal no Município de Olinda/Pernambuco.
Autores

Henrique Eduardo Silva 1, Mariurcha Campos Dantas 2, Juliana Kelle de Andrade Lemoine
Neves 1, Flávia Carolina Ferreira Gomes 1, ZELMA DE FATIMA CHAVES PESSOA 2

Instituição 1 FACOTTUR - Faculdade de Comunicação Tecnologia e Turismo de Olinda (Avenida
Getúlio Vargas, 1360 Bairro Novo), 2 SSO - Secretaria de Saúde de Olinda (Rua do sol,
311 olinda)
Resumo
A esporotricose é uma micose subcutânea e zoonótica de distribuição mundial causada pela inoculação traumática do fungo
Sporothrix spp. nos tecidos. A contaminação em humanos se dá pela inoculação do fungo diretamente na epiderme, a partir
de traumatismos causados por fragmentos de vegetais, arranhaduras ou mordedura de animais contaminados ou, ainda, por
contato da pele ou mucosa com exsudato contendo o fungo. A doença é predominantemente associada à ocupação
profissional, afetando particularmente indivíduos em áreas rurais. Porém, na última década, a ocorrência tem sido relacionada
à arranhadura e/ou mordedura de felinos, levando a surtos familiares, além de casos em veterinários e auxiliares. Nos felinos,
a forma de transmissão mais frequente é pelo contato direto entre sadios e infectados, sendo o gato um dos principais
transmissores devido ao comportamento da espécie. O aumento de registros da doença em humanos na área urbana, através
da contaminação animal, tem sido relatado e em alguns estados já é tratada como endemia. Visto isso, o objetivo deste
estudo foi descrever o perfil epidemiológico da esporotricose humana e animal no município de Olinda/Pernambuco. Trata-se
de um estudo analítico com abordagem quantitativa a partir de dados coletados das fichas notificação dos casos humanos e
dos casos de esporotricose animal confirmados pelo laboratório de referencia do Estado de Pernambuco dos anos 2016 a
2018. O numero de testes positivos em felinos, no Estado, saiu de 13 para 131 do ano de 2016 para 2017, sendo o município
de Olinda o responsável por 34,72% dos casos notificados em Pernambuco. O município confirmou 35 e 57 casos animais
nos anos de 2016 e 2017, respectivamente, o que representa um aumento de 62,8%. Já o número de notificação da doença
em humanos apresentou um aumento de mais de 300% entre esses dois anos (06 e 57 noficações, respectivamente). Ainda
no primeiro semestre de 2018, 19 testes foram positivos em felinos e 13 novos casos da doença humana registrados. A partir
desses números, foi possível perceber o impacto da esporotricose, enquanto zoonose no município de Olinda, além do
aumento da incidência na área urbana, o qual pode indicar à migração epidemiológica deste importante agravo para a saúde
pública.
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Resumo
Dermatofitoses são micoses causadas por fungos queratinofílicos conhecidos como dermatófitos e podem ser de três
gêneros, Epidermophyton, Microsporum e Ttrichophyton. Estudos epidemiológicos apontam as dermatomicoses como
doenças de prevalência mundial, sendo mais frequentes em regiões de clima tropical e subtropical, equivalendo ao terceiro
problema de pele mais recorrente em crianças abaixo de 12 anos. As dermatofitoses não são doenças de notificação
compulsória no Brasil, somente pesquisas com relatos epidemiológicos são descritos na literatura, tornando-se necessário a
existência de estudos de caráter epidemiológico que informem os dados de sua incidência. A pesquisa foi realizada por meio
de estudo descritivo e transversal de abordagem quantitativa no período entre 2012 a 2016, onde foram analisados todos os
resultados de exames micológicos de um laboratório privado de análises clínicas situado no munícipio de Maceió-AL,
totalizando 1697 amostras clínicas, onde 193 (11%) mostraram-se positivas para dermatófitos. No que diz respeito ao agente
etiológico o Gênero Trichophyton foi disparado o mais isolado com 175 casos isolados (90,67%), sendo que a espécie
Trichophyton rubrum (50,77%) foi a mais frequente, seguidos das espécies de Trichophyton mentagrophytes (19,69%),
Trichophyton tonsurans (12,43%) e em 15 casos (7,78%) não foram identificados a espécie de Trichophyton. Outas espécies
isoladas foram Microsporum canis (5,18%) e Epidermophyton floccosum (4,15%). A prevalência do Trichopyton rubrum é
comprovada em outros vários estudos realizados no Brasil e no mundo. Em relação a idade de cada paciente com resultado
micológico positivo para dermatomicose, foi evidenciado maior faixa etária acima dos 50 anos (38,34%) esse dado se mostrou
contrário as demais literaturas, onde consideram a incidência dessas micoses nesse grupo como um episódio raro.
Analisando a relação entre o local de infecção com o agente etiológico, observa-se que tanto em pele como em unha o
Trychophyton rubrum foi a espécie mais comum. No couro cabeludo a espécie mais frequente foi o Trichophyton tonsurans
seguido do Microsporum canis. Tendo em vista os resultados observados, foi possível caracterizar as espécies de
dermatófitos mais frequentes nas dermatomicoses em um laboratório privado de Maceió-AL, sendo assim observou-se que o
Trichopyton rubrum foi o agente etiológico mais isolado dentre as amostras clínicas.
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Resumo

Introdução: Uma patologia comumente diagnosticada na cavidade oral de pacientes usuários de
prótese total é a candidíase tendo como principal agente causador a Candida albicans, que é um
microrganismo residente na microbiota dos seres humanos, porém quando ocorre um ocorre um
desequilíbrio passa a interagir de forma desarmônica tornando-se patogênico. São utilizados diversos
agentes antifúngicos de uso local e sistêmico para o tratamento da candidíase, mas devido ao uso
indiscriminado de antifúngicos causou resistência devido a isso uma alternativa para o tratamento são
os produtos naturais, como extratos de plantas medicinais. Objetivo: Investigar a atividade antifúngica
da fase acetato de etila de Rhaphiodon echinus sobre cepas de Candida albicans. Desenho do
estudo: Trata-se de um estudo experimental utilizando o produto natural oriundo da planta
Rhaphiodon echinus contra cepas de fungos patogênicos. Métodos: Para determinação da
concentração inibitória mínima (CIM) foi utilizada a técnica da microdiluição em caldo. Foram
utilizadas placas com 96 orifícios, em cada um foi colocado 100 µl do meio líquido caldo Sabouraud
dextrose duplamente concentrado, em seguida 100µl da fase de Rhaphiodon echinus na concentração
inicial de 2048 µg/mL dispensado na primeira fileira da placa e por diluição seriada em razão de dois
foram obtidas as concentrações de 1024 até 4 µg/mL por último 10 µl do inóculo das cepas fúngicas
com concentração de 1-5x106 UFC/mL. As placas foram incubadas a 35°C de 24-48h, após este
período foi realizada a leitura. Resultado: Ao avaliar os resultados obtidos pode-se observar que
produto utilizado apresentou as CIMs variando entre 1024 µg/mL e 512 µg/mL para as cepas de
Candida albicans testadas. Discussão: Diante dos dados pode-se observar que o produto natural
testado apresentou a propriedade de inibir as cepas de Candida albicans, com um forte efeito

antifúngico. Conclusão: A fase acetato de etila de Rhaphiodon echinus apresenta propriedade de
inibir a cepa de Candida albicans, porém são necessárias mais pesquisas para se saber qual o seu
mecanismo de ação.
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Resumo

Introdução: As leveduras do gênero Candida causam a candidíase, uma doença oportunista, que
possui características que variam de mucocutânea evolução crônica ou aguda. Candida tropicalis é
uma agente frequente em hospitais brasileiros, sendo a segunda espécie mais comumente isolada. A
infecção por esse agente pode advir em pacientes de todas as idades, mas acomete pacientes
adultos e idosos com maior constância. O aumento da resistência a antifúngicos alerta para a precisão
do adiantamento de estratégias que impeçam a sua dispersão entre os fungos, assim como já incidiu
com as bactérias. Objetivo: Determinar a concentração inibitória mínima da fase clorofórmica de
Raphiodon echinus sobre cepas de Candida tropicalis. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo
experimental utilizando o produto natural oriundo da planta Rhaphiodon echinus contra cepas de
fungos patogênicos. Métodos: Para determinação da concentração inibitória mínima (CIM) foi
utilizada a técnica da microdiluição em caldo. Foram utilizadas placas com 96 orifícios, em cada um foi
colocado 100 µl do meio líquido caldo Sabouraud dextrose duplamente concentrado, em seguida
100µl da fase de Rhaphiodon echinus na concentração inicial de 2048 µg/mL dispensado na primeira
fileira da placa e por diluição seriada em razão de dois foram obtidas as concentrações de 1024 até 4
µg/mL por último 10 µl do inóculo das cepas fúngicas com concentração de 1-5x106 UFC/mL. As
placas foram incubadas a 35°C de 24-48h, após este período foi realizada a leitura. Resultados: Ao
observar os resultados obtidos pode-se perceber que a fase clorofórmica de Raphiodon echinus,
utilizada nos testes de atividade antifúngica, apresentou uma CIM50 (Concentração inibitória mínima
capaz de inibir o crescimento de 50% das cepas testadas) com valor de 512 µg/mL. Discussão:
Através da análise dos resultados, foi possível verificar que o produto natural testado proporcionou um
forte efeito antifúngico sobre as cepas de Candida tropicalis. Dessa maneira, pode-se sugerir a
possível utilização desta substância para posteriores tratamentos das doenças originadas pelas
leveduras. Conclusão: Portanto, pôde-se perceber a atividade antifúngica de Raphiodon echinus
diante as cepas da espécie Candida tropicalis, destacando assim a obrigação de mais estudos para
delinear esta atividade farmacológica.
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Resumo
A incidência de infecções hospitalares de etiologia fúngica, principalmente as causadas por leveduras, tem aumentado
consideravelmente nos últimos anos e vem acarretando altos índices de mortalidade que atingem até 50% dos óbitos,
principalmente em pacientes graves internados em Unidades de Terapia Intensiva. As leveduras, principalmente as
pertencentes ao gênero Candida, assumem um papel de destaque, principalmente pelo seu alto potencial de virulência e
patogenicidade, como a produção de biofilmes. Ainda, o espectro de espécies de Candida associado a tais infecções torna-se
cada vez mais diversificado constatando-se o surgimento de novas espécies patogênicas como as espécies do complexo C.
parapsilosis, as quais apresentam ampla relevância clínica, visto que tem sido a espécie não Candida albicans mais
identificada em diversos estudos epidemiológicos e casuísticos pelo mundo inteiro. Dessa forma, foi realizado um estudo
experimental que teve como objetivo avaliar a capacidade de formação de biofilme por leveduras clínicas do complexo C.
parapsilosis. Para isto, foram obtidas 14 isolados de leveduras clínicas do complexo C. parapsilosis da Coleção de Culturas
Micoteca URM-UFPE mantidas em óleo mineral, as quais foram autenticadas taxonomicamente por meio da espectrometria
de massas MALDI-TOF. O isolado ATCC90028 C. albicans foi utilizado como controle em todos os testes. A capacidade de
produção de biofilme, foi avaliada seguindo o protocolo proposto por Melo et al., (2011) com modificações, e a quantificação
do mesmo foi realizada por meio de absorbância com espectrofotómetro a 595nm. Os isolados do complexo C. parapsilosis
utilizados apresentaram características morfológicas (macroscópicas e microscópicas) e proteômicas compatíveis a espécie.
Quanto a produção de biofilme, todas as cepas de leveduras mostraram-se capazes de formar biofilmes em 24 horas com
diferentes intensidades. As diferenças estatísticas puderam ser observadas entre os isolados, mostrando que existe variação
quanto ao potencial de virulência entre isolados de uma mesma espécie. Diante do exposto, podemos concluir que a
espectrometria de massas MALDI-TOF é uma ferramenta eficaz para a identificação das leveduras do complexo C.
parapsilosis, isolados deste complexo são capazes de formar biofilme, leveduras de uma mesma espécie produzem biofilmes
com diferentes intensidades.
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Resumo
A paracoccidioidomicose (PCM) foi descrita pela primeira vez em 1908, por brasileiro Adolph Lutz. A infecção ocorre nos humanos
devido ao manejo do solo, habitat do fungo, em atividades agrícolas. O quadro clínico é bastante variado ocorrendo linfadenomegalia,
manifestações digestivas, hepatoesplenomegalia, envolvimento ósteoarticular e lesões cutâneas. Devido à variedade dos sintomas o
diagnóstico diferencial é abrangente, como linfoma, leucoses, colagenoses, tuberculose ganglionar e disseminada, histoplasmose e
leishmaniose. O diagnóstico é confirmado no exame histopatológico de biópsias cutâneas, linfonodos e mucosas. O tratamento é
realizado pode ser realizado com sulfa, derivados imidazólicos e anfotericina. O objetivo deste é relatar um caso da forma infanto-juvenil
e a importância de ser realizado diagnóstico diferencial em quadros de doenças linfoproliferativas. Trata-se de um relato de caso onde
as informações foram obtidas por meio de revisão do prontuário (registros fotográficos dos métodos diagnósticos), história clínica,
exame físico. Trata-se de um jovem D.A.P, masculino, 24 anos, pardo, solteiro, lavrador, residente na zona rural de Esperantina-TO.
Refere febre diária há mais de 30 dias associada a calafrios, astenia e náuseas. Usuário de drogas ilícitas (crack), etilista e tabagista. No
dia 26/02/2018 realizou USG de abdômen total em que foi identificado hepatoesplenomegalia. Realizou, no dia 01/03/2018,
colângiorressonância em que se observou múltiplas linfoadenomegalias por todo o abdome superior. No dia 09/03/2018 foi solicitada
biópsia de linfonodo da cadeia cervical posterior com suspeita diagnóstica de PCM. Evoluiu com piora do estado geral, com dor
abdominal, icterícia e anasarca. No dia 13/03 iniciou-se prova terapêutica para PCM, devido ao agravamento do quadro, porém o
paciente evoluiu a óbito na UTI, no dia 15/03. O resultado do histopatológico confirmou PCM. É importante a observação, nos quadros
clínicos que sugerem doenças linfoproliferativas, de dados epidemiológicos como idade (faixa etária jovem) e profissão (lavrador), para
incluir entre os diagnósticos diferenciais a hipótese de PCM. PCM é uma doença prevalente na nossa região e se for feito diagnóstico e
tratamento precoces tem uma boa resposta
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Resumo
A esporotricose, micose causada pelo fungo dimórfico Sporothrix schenckii e outras espécies do gênero Sporothrix, é uma
doença de proporções endêmicas no Brasil e em diversos países na América Latina e no mundo, principalmente os de clima
tropical e subtropical. Embora trate-se de doença raramente fatal e que acomete predominantemente o tecido cutâneo,
subcutâneo e linfático, sua importância é clara pela crescente incidência em humanos nos últimos anos. Tornou-se, inclusive,
doença de notificação compulsória no estado de Pernambuco. É, no entanto, uma micose de difícil diagnóstico, possivelmente
pela falta de domínio dos profissionais de saúde sobre a doença e sua apresentação clínica usual. Dessa forma, esta breve
revisão bibliográfica da literatura busca alertar e precaver quanto às crescentes taxas de incidência e prevalência da
esporotricose, além de elucidar quanto à sua forma de transmissão, apresentação clínica e diagnóstico. Foram buscadas
referências em artigos científicos escritos nos últimos 5 anos encontrados nas bases de dados SciELO, PubMed, Capes e
LILACS, além de boletins da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Foi visto que, no anos de 2016, foram notificados 13 casos
suspeitos de esporotricose no estado, enquanto que, em 2017, esse número foi de 132 – um aumento de aproximadamente
915,4%. Trata-se de uma micose subaguda ou crônica, transmitida pela inoculação traumática do Sporothrix na pele por meio
de farpas, plantas e espinhos contaminados, ou, ainda, arranhaduras e mordidas de animais infectados. Embora associada à
área rural, a esporotricose tem sido cada vez mais incidente em regiões urbanas, fator atribuído à transmissão zoonótica por
gatos domésticos. Sua apresentação clínica é diversa, mas as lesões resultantes geralmente localizam-se no membro
superior e restringem-se à pele, tecido subcutâneo e vasos linfáticos adjacentes, formando uma característica fileira de
nódulos eritematosos, ulcerados ou não, que seguem o trajeto linfático. Em raros casos, mais comuns entre imunodeprimidos,
pode haver acometimento extracutâneo, seja osteoarticular, pulmonar ou mesmo sistêmico. O tratamento é, muitas vezes,
demorado e caro. Embora seja uma doença de crescente repercussão epidemiológica, há, ainda, poucas publicações a
respeito da esporotricose humana. É clara, portanto, a necessidade de atenção a esse emergente problema de saúde pública.
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Resumo
Candida auris foi identificada pela primeira vez no ano 2009. Essa levedura emergente foi relatada como causa de infecções
fúngicas em surtos hospitalares, em países dos cinco continentes, causando preocupação por sua multirresistência
antifúngica e por requerer técnicas sofisticadas para sua identificação. Nesse contexto, objetiva-se analisar a literatura
científica sobre a suscetibilidade da espécie C. auris à antifúngicos comerciais. Trata-se de uma Revisão Integrativa de
literatura com busca nas bases de dados LILACS, BDENF e MEDLINE por meio da palavra-chave Candida auris. Foram
incluídos estudos primários disponibilizados na integra e excluíram-se publicações em duplicata. Foram resgatados 74
estudos, dos quais, 11 (14,86%) foram incluídos nessa revisão. Esses artigos foram publicados em inglês entre os anos de
2014 e 2018, sendo que mais da metade (63,63%) foram publicados em 2018. Esses estudos são originados de 6 países,
merecendo destaque a Índia. Esse país reúne 54,4% das pesquisas sobre o tema. Os testes de suscetibilidade de isolados de
C. auris mostrou resistência à pelo menos 9 fármacos testados. Em 7 estudos, C. auris foi resistente ao fluconazol, em 6 ao
voriconazol, em 3 à anfotericina B e às equinocandinas, em 2 à caspofugina, itraconazol e 5 à flucitosina. C. auris mostra-se
resistente à uma diversidade de fármacos comumente usados na prática clínica. Assim, faz-se importante avaliar sua
suscetibilidade aos antifúngicos comerciais e os mecanismos moleculares associados à resistência antifúngica, dado o
aumento do número de relatos de surtos e casos individuais, com intento de fornecer uma terapia rápida e eficaz.
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Resumo
As espécies de Malassezia constituem um gênero de leveduras lipofílicas e lipodependes, exceto a espécie M. pachydermatis, que
colonizam pele e mucosa de humanos e outros animais, comumente associada a doenças de pele infecções fúngicas sistêmicas. Nesse

contexto, tem-se por objetivo analisar a suscetibilidade espécies de Malassezia, isoladas em humanos, à compostos triazólicos a partir
da literatura científica publicada. Trata-se de uma revisão Integrativa de literatura, com busca nas bases de dados BDENF, MEDLINE,
LILACS, Scopus e Web of Science, por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), em inglês, Malassezia e a palavra-chave
suscetibilidade antifúngica. A busca nos bancos de dados, após leitura flutuante dos títulos e resumos, resultou no resgate de 11 artigos
que abordavam a suscetibilidade de diferentes espécies de Malassezia à antifúngicos comerciais, mas apenas 10 avaliaram a
suscetibilidade de Malassezia spp. à compostos triazólicos. Ao analisar esses estudos percebe-se que a classe do antifúngico
apresentou bons resultados, com baixa Concentração Mínima Inibitória. Os fármacos melhores avaliados foram itraconazol, cetoconazol,
voriconazol e o posaconazol. Fluconazol e miconazol são exceções no grupo, pois apresentaram alta Concentração Mínima Inibitória.
Embora os estudos analisados revelem bom desempenho dos compostos triazólicos contra Malassezia spp. isolada em humanos, a
ausência de estudos que correlacionem a suscetibilidade in vitro e in vivo justificam a necessidade da exploração do tema, sobretudo
com estudos multicêntricos, com o intento de fomentar o desenvolvimento de diretrizes terapêuticas.
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Resumo
A candidíase vulvovaginal (CVV) é um problema de saúde pública mundial, que afeta cerca de 70% das mulheres durante a idade
reprodutiva. Na ausência de um teste laboratorial rápido, confiável e de baixo custo, para diagnóstico de CVV o clínico, geralmente
realiza um tratamento empírico diante dos sinais e sintomas apresentados pela mulher, os quais não são específicos da doença.
Embora, os derivados azólicos sejam os principais fármacos utilizados empiricamente para terapia de CVV, muitos isolados de Candida
se tornaram resistentes a esses medicamentos, tornando necessário o diagnóstico diferencial das espécies e a verificação da
suscetibilidade da levedura aos diferentes agentes antifúngicos. O objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de Candida isoladas
da mucosa vulvovaginal e verificar a sua suscetibilidade in vitro aos antifúngicos fluconazol e clotrimazol. A secreção vaginal de 55
mulheres atendidas no ambulatório de ginecologia com diagnóstico clínico de CVV procedentes de um hospital terciário em Goiânia,
Goiás, foi coletada durante um ano. As 36 leveduras isoladas dessas amostras clínicas foram identificadas por reação em cadeia da
polimerase como Candida albicans em 27, C. glabrata em 5 e C. tropicalis em 4 isolados foram submetidas ao teste microdiluição em
caldo, visando à determinação da concentração inibitória mínima (CIM) do antifúngico. Fluconazol e clotrimazol foram os principais
fármacos prescritos empiricamente. Os resultados obtidos mostraram variações de CIM de 0,12 a >64 µg/mL para fluconazol, e de 0,03
a 1,0 µg/mL, para clotrimazol. Resistência foi observada para fluconazol em 16 (44.5%) e para clotrimazol em 5 (13,9%) isolados. Diante
dos resultados obtidos podemos concluir que há necessidade de realização de testes de suscetibilidade in vitro na rotina ambulatorial de
espécies de Candida aos antifúngicos, para que se possa realizar o tratamento adequado.
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Resumo

Altas taxas de infecção hospitalar na Unidade de Terapia intensiva (UTI), em especial as do trato
respiratório, responsável por 66,7% do total das internações hospitalares, sendo a cavidade oral uma
das principais vias de acesso, os protocolos antimicrobianos favorecem a proliferação de fungos
especialmente do gênero Candida sp levando a condição de candidíase oral, os antifúngicos mais
conhecidos, por sua vez têm sua efetividade seletiva a espécies distintas tornando a relação risco
benefício da terapêutica sistêmica questionável, neste contexto a redução fúngica local por estresse

oxidativo, oriundo de terapêuticas fotoativadas como a terapia fotodinâmica - TFD, pode funcionar
como um procedimento integrativo e complementar ao tratamento da candidíase oral em pacientes em
condições críticas. Este estudo objetiva avaliar a redução de unidades formadoras de colônia após
terapia fotodinâmica em pacientes com candidíase oral em UTI, para tal foram coletadas amostras de
saliva do espaço retromolar de sete pacientes internados em UTI adulto antes e imediatamente após
terapia fotodinâmica tendo o azul de metileno 0,5% como fotosensibilizador e um diodo laser (l = 660
nm, 90 J/cm 2) como fonte de luz com 1,5 min de irradiação, as amostras foram diluídas em série e 1
plaqueadas em ágar sangue e incubadas em estufa bacteriológica sob temperatura de 35oC por 24h
realizando-se a contagem do número total de colônias presentes em cada placa, percentual de
redução alcançado após a TFD foi acima de 90% em todos os pacientes. Concluindo-se que a terapia
fotodinâmica (TFD) é uma opção terapêutica pode ser eficaz na redução de biofilme de cândida na
cavidade oral de pacientes em UTI
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Resumo
A paracoccidioidomicose (PCM) é uma doença crônica e endêmica, causada pelo Paracoccidioides brasiliensis, um fungo
dimórfico que infecta humanos por via inalatória. Na América Latina, apresenta-se como a principal causa fúngica de
mortalidade em indivíduos não imunossuprimidos, A PCM causa diferentes perfis sintomatológicos em detrimento à cepa
envolvida. O objetivo do trabalho foi elaborar um levantamento bibliográfico que evidencie propostas terapêuticas e o
prognóstico de pacientes portadores de paracoccidioidomicose. Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura do tipo
integrativa, onde foram pesquisadas as bases de dados SciELO, PubMed e BVSMS, à procura de artigos nacionais e
internacionais, completos, publicados nos últimos cinco anos e que se refiram à pesquisas feitas em seres humanos. Foram
excluídos artigos não originais ou duplicados e utilizados os descritores “Paracoccidioidomycosis AND Drug Therapy AND
Prognosis”. Sete artigos foram selecionados e, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, seis estão presentes nesta
revisão. Visando amenizar as seqüelas da paracoccidioidomicose o manejo terapêutico da mesma deve incluir medidas de
suporte às complicações clínicas associadas ao envolvimento de diferentes órgãos pela micose, além da terapêutica
antifúngica específica, a qual baseia-se nos antifungicos Clotrimazol + Sulfametoxazol (1600 + 800 mg / dia) e Anfotericina B
(1 mg / kg / dia) seguida por manutenção do Clotrimazol + Sulfametoxazol (1600 + 800 mg / dia) usados nos casos mais
graves, e itraconazol (200 mg / dia) usada nas formas mais leves da doença. Tais medicações fazem parte do Consenso de
Tratamento da PCM e não demonstram rotineiramente a presença de resistência por parte do fungo. Os linfonodos foram os
órgãos mais afetados seguidos da pele e do baço. O comprometimento adrenal é uma complicação grave, instituindo-se
como a sequela mais freqüente, a qual requer terapia em longo prazo de reposição de corticosteróides. Dois trabalhos
apontaram que a combinação de drogas é importante estratégia terapêutica em pacientes com co-infecção com o HIV por
causa da gravidade e da refratariedade existentes no que diz respeito a esses indivíduos, os quais geralmente requerem um
período mais longo de tratamento.
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Resumo

Nas últimas décadas, observou-se um número crescente de relatos de tricosporonose invasiva em
ambientes hospitalares, devido ao aumento da população suscetível e a melhoria dos métodos
diagnósticos. Leveduras do gênero Trichosporon, depois de Candida, são as mais relacionadas à
infecção fúngica invasiva em pacientes hematológicos, sendo Trichosporon asahii responsável por
90% dos casos. A identificação de espécies de Trichosporon é realizada através do sequenciamento
da região IGS do RNA ribossomal, técnica considerada padrão-ouro. Através do estudo dos
polimorfismos da região IGS, diversos genótipos de T. asahii têm sido descritos, entretanto sem
relação com a distribuição geográfica, perfil de suscetibilidade aos antifúngicos ou patogenicidade. O
presente estudo teve como objetivo padronizar um método de análise por sequenciamento multilocus
(multilocus sequencing typing - MLST) para a espécie T. asahii, definindo novos loci para a
diferenciação dos genótipos. Foram analisados isolados clínicos e cepas de referência de T. asahii
provenientes de diferentes origens e genótipos. Para a escolha dos loci e confecção dos primers,
foram analisados os genomas de duas cepas de referência de T. asahii (CBS2479 e CBS8904)
disponíveis no GenBank e, após alinhamento das sequencias, foram escolhidos os loci que
apresentaram maior variabilidade genética entre as duas cepas. Trinta e cinco pares de primers foram
delineados e, após análise de desempenho, foram selecionados os 8 loci de maior poder
discriminatório, definido pela relação entre o número de genótipos e o número de sítios polimórficos
apresentados. Os loci selecionados para a análise multilocus foram PHCP, TOP1, βTub, ATP7B,
RPB2, NADPH, CDC19 e CAP59, que apresentaram maior poder discriminatório que a região IGS. As
análises realizadas até o momento, com 18 cepas de T. asahii e sequenciamento dos 8 loci, mostram
uma distribuição filogenética divergente pela análise multilocus, com isolados de mesmo genótipo IGS
locados em nodos filogenéticos distintos. Estes resultados sugerem uma possível reclassificação
genotípica, baseada em esquema de MLST, demonstrando que poderá ser um método de referência
para diferenciar as variedades genéticas de T. asahii. Em análises futuras essas informações poderão
ser correlacionadas à eventos epidemiológicos ou a fenômenos biológicos específicos.
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Resumo
As Dermatofitoses são infecções causadas por fungos dos gêneros Epidermophyton, Microsporum e Trichophyton. Esses fungos são
adaptados para infectar tecidos queratinizados em virtude da habilidade que possuem de utilizar a queratina como fonte de nutrientes.
As lesões características nas infecções de pele são circulares, eritematosas e pruriginosas, sendo consequentes da ação direta do
fungo ou de reações de hipersensibilidade ao microrganismo e/ou a seus produtos metabólicos. Este estudo teve como objetivo avaliar a
ocorrência de Trichophyton rubrum como agente causador das dermatofitoses em pacientes atendidos em laboratório de rede privada de
Maceió, AL. Foi realizada uma análise descritiva do livro de registros de pacientes atendidos no laboratório, durante os anos de 2014 á
2016, para obter informações acerca dos sítios anatômicos acometidos, gênero, faixa etária e tipo de micoses provocadas por
Trichophyton rubrum. No ano de 2014, foram registrados 45 pacientes infectados com T. rubrum, sendo 19 (42,2%) mulheres entre 20 á
74 anos, e 26 (57,7%) foram homens entre 22 á 75 anos. Em 2015, 24 pacientes foram infectados, 10 (41,6%) mulheres entre 19 á 75
anos e 14 (58,3%) homens entre 6 á 75 anos. No ano de 2016 foram 23 diagnósticos realizados, sendo 17 (73,9%) mulheres entre 16 e
30 anos e 6 (26,01%) homens infectados entre 20 á 30 anos. Entre os principiais sítios anatômicos acometidos está as unhas dos pés,
seguido de região plantar e couro cabeludo. Em relação ao gênero, o masculino foi mais acometido. O presente estudo contribui para o
conhecimento da frequência da dermatofitose causada por Trichophyton rubrum, em função deste agente está adaptado ao homem, por
ser uma espécie antropofilica. Também evidencia a importância do diagnóstico micológico, juntamente com a cultura por permitir a
identificação das espécies fúngicas, e assim, fazer o uso de fármacos específicos para o tratamento.
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Resumo
Tricosporonose é uma infecção fúngica superficial que acomete os pelos do couro cabeludo, região axilar e pubiana. Micose conhecida
como “Piedra branca”, causada pelo gênero Trichosporon. Em pacientes imunocomprometidos, este patógeno pode desencadear desde
infecções cutâneas, profundas e disseminadas. Este trabalho teve por objetivo isolar e identificar o fungo envolvido no parasitismo dos
pelos do couro cabeludo de duas crianças na faixa estudantil procedentes da zona rural do estado de Goiás. As crianças, com seus
respectivos responsáveis, foram encaminhados ao laboratório (LAMSA/IPTSP/UFG) pela Clínica de Dermatologia do Hospital das
Clínicas/UFG. Após análises macroscópicas dos pelos do couro cabeludo das crianças constatou-se aderência de nódulos brancos.
Este material biológico foi coletado com tesoura esterilizada e depositado em placas de Petri identificadas e esterilizadas. Exame direto
com KOH a 40% constatou presença nódulos com artroblastoconídios em torno dos pelos analisados. Cultura em ágar Sabouraud
dextrose (ASD) com cloranfenicol: macroscopicamente: colônias cremosas, leveduriformes e branco-amareladas. Microscopicamente:
micélio com artroblastoconídios. No auxanograma de fontes de carbono: assimilou glicose, galactose, sacarose, maltose e lactose. Não
assimila o nitrato e decompõe a arbutina. A chave de classificação das espécies de Trichosporon (segundo de Guého & Hoog 1998)
identificou a espécie beigelli em ambos os casos. Interação clínico-laboratorial, mediante prontuários, constatou tratamento com
tricotomia e emprego de derivados azólicos de uso tópicos com resultados clínico-laboratorial totalmente satisfatório.

Palavras-chaves: Piedra branca, Trichosporon, Tricosporonose

UTILIZAÇÃO DE OCTOPIROX FRENTE A ESPÉCIES DO COMPLEXO CANDIDA PARAPSILOSIS

Autores

Danielly Martins Silva 1, Maria Eduarda Ferro de Mello 1, Beatriz de Paula Lima 1, Franz
de Assis Graciano dos Santos 1, Melyna Chaves Leite Andrade 1, Michellangelo Nunes 1,
Maria Daniela Silva Buonafina 1, Adryelle Idalina da Silva Alves 1, Rejane Pereira Neves 1

Instituição 1 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade
Universitária, Recife)
Resumo
As leveduras do gênero Candida são as mais frequentes em quadros clínicos importantes. Podem ocorrer por C. albicans, a
espécie mais relacionada a este fator patogênico, mas também por outras espécies como as do complexo C. parapsilosis. As
características envolvidas no potencial de virulência e patogenicidade desta espécie ainda são obscuras com pesquisas ainda
insipientes. Contudo, o cenário atual tem que demostrado que está espécie apresenta alto índice de resistência antifúngica,
fatores preocupantes que elevam a morbimortalidade. Neste sentido foi realizado um estudo experimental no qual o objetivo
foi caracterizar as leveduras do complexo C. parapsilosis quanto a expressão proteica e perfil suscepitibilidade antifúngica
frente a Octopirox e fluconazol. Para isto, foram obtidas 24 isolados de leveduras clínicas do complexo C. parapsilosis
depositados na Coleção de Culturas Micoteca URM-UFPE mantidas em óleo mineral, as quais foram autenticadas e
caracterizadas taxonomicamente por meio da espectrometria de massas MALDI-TOF. O perfil de susceptibilidade antifúngica
dos isolados do complexo C. parapsilosis frente à Octopirox e Fluconazol foi determinado seguindo as condições descritas no
documento M27-A3 e M27-S4, concentrações diferentes de ambos antifúngicos foram preparados e usados nos intervalos de
0,03-16 µg.mL-1 para octopirox e 0,125-64 µg.mL-1 para fluconazol. O isolado ATCC 22019 C. parapsilosis foi utilizado como
controle. Os isolados do complexo C. parapsilosis apresentaram características morfológicas (macroscópicas e
microscópicas) e proteômicas compatíveis a espécie, sendo caracterizados como: C. parapsilosis stricto sensu (21), C.
ortopsilosis (02) e C. metapsilosis (01). Quanto ao perfil de suscepitibilidade, os valores da Concentração Inibitória Mínima
(CIM) variaram entre 0,125-4µg/mL para Fluconazol, os qual todos os isolados foram considerados sensíveis. Para Octopirox,
a CIM foi <0,06µg/mL, indicando sensibilidade por todos os isolados testados. Diante disso podemos concluir que o Maldi
TOF é uma ferramenta que favorece uma melhor identificação das espécies, sendo possível separar o complexo C.
parapsilosis o qual compreende três espécies fenotipicamente iguais mas genotipicamente diferentes e o que conhecimento
acercar do grau de susceptibilidade aos antifúngicos favorece uma adequada conduta terapêutica, principalmente o Octopirox
que é utilizado como medicamento tópico, mas que vem demostrando eficácia para utilização sistêmica.
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Resumo
Candidíase vulvovaginal (CVV) é uma infecção comum na população feminina mundial, sendo a segunda mais frequente na região
vaginal. O diagnóstico clínico de CVV, geralmente, é realizado pela constatação de sinais e sintomas apresentados pela mulher como
hiperemia, leucorreia, prurido, disúria e dispareunia. Esses sinais, entretanto, podem estar presentes em infecções causadas por outros
microrganismos, dificultando o diagnóstico clínico. A cultura é considerada padrão-ouro para o diagnóstico de CVV, haja vista que as
espécies de Candida são capazes de crescer em diferentes meios de cultivo. Este trabalho teve como objetivo verificar o valor preditivo
(VPP) do diagnóstico clínico de CVV em comparação à cultura. O presente estudo foi realizado entre fevereiro de 2016 e fevereiro de
2017, no ambulatório de ginecologia de um hospital terciário em Goiânia, Goiás. Foram incluídas 55 mulheres que apresentaram
suspeita clínica de CVV e que concordaram em participar da pesquisa. As amostras de secreção vulvovaginal, coletadas em duplicata,
foram inoculadas em cultura de ágar Sabouraud dextrose acrescido de cloranfenicol e incubadas a 36 ºC durante um período de até 7
dias. O valor Preditivo (VPP) foi determinado pela razão entre o número de casos confirmados pelo método de cultura, dividido pelo
número total de casos com diagnóstico clínico, vezes 100. Entre as 55 mulheres que apresentaram suspeita clínica de CVV, 34 delas
tiveram amostras com crescimento de colônias com aspecto cremoso e coloração branca amarelada, que ao exame microscópico
confirmou a presença de leveduras características do gênero Candida, portanto, o VPP do diagnóstico clínico frente ao padrão-ouro foi
de 61,8%. A probabilidade de diagnosticar corretamente casos de CVV a partir de sinais e sintomas das mulheres não foi satisfatória, o
que sugere a importância da realização da cultura para confirmação do diagnóstico de CVV. Dessa forma, pode-se evitar tratamento
desnecessário, uso indiscriminado de antifúngicos, risco de aumento da resistência dos microrganismos aos antifúngicos, reações
adversas aos medicamentos, bem como, gastos indevidos com a terapia.
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Resumo

O estado do Rio de Janeiro (RJ) é atualmente área endêmica para esporotricose transmitida por gatos
infectados, tendo apresentado na última década aumento tanto no número de casos humanos quanto
no de municípios atingidos. Objetivou-se relatar a implantação de estratégias padronizadas para a
vigilância da esporotricose no RJ, para aprimorar as ações de suspeição clínica, tratamento,
prevenção e controle, bem como avaliar o perfil epidemiológico da doença entre 2007 e 2017. A
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, através da Gerência de Doenças Transmitidas por
Vetores e Zoonoses (GDTVZ) / Coordenação de Vigilância Epidemiológica, inseriu a esporotricose
humana na lista de doenças de notificação compulsória no RJ em 2013. A partir de então, a GDTVZ
intensificou a realização de treinamentos para as equipes de Vigilância Epidemiológica e profissionais
de saúde de diferentes municípios do estado, e implementou a realização de exame micológico para
confirmação diagnóstica no Laboratório Central de Saúde Pública do RJ Noel Nutels (Lacen/RJ),
quando indicado. A GDTVZ emitiu e divulgou notas técnicas com orientações sobre a implantação das
ações de vigilância e manejo clínico da esporotricose para os gestores e profissionais de saúde dos
municípios do estado. A análise do perfil epidemiológico da esporotricose humana no RJ entre 2007 e
2017, através dos casos notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN),
mostrou um aumento no número de casos humanos e na distribuição geográfica dos mesmos no
estado. Isto pode refletir uma maior sensibilidade das equipes municipais de vigilância epidemiológica
para a notificação, em função da resolução estadual em 2013. Ao todo, foram notificados 9.395 casos
suspeitos no período, dos quais 7.578 foram confirmados (80,7%), com mediana de 713 casos ao
ano. A maioria dos casos (≈ 60%) ocorreu em pacientes do sexo feminino e em pessoas com idade
entre 20 a 49 anos de idade. Os casos humanos de esporotricose, que anteriormente eram referidos
preferencialmente para uma unidade de saúde situada na capital no estado, gradativamente passaram
a ser atendidos e notificados em outras unidades e municípios do RJ (≈ 70% em 2017). A implantação

da vigilância do agravo no RJ possibilitou mais profissionais treinados no diagnóstico e tratamento,
melhor conhecimento do perfil epidemiológico da doença e elaboração de estratégias de prevenção.
Palavras-chaves: ESPOROTRICOSE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, VIGILÂNCIA DE CASOS
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Resumo
Enterobacter cloacae é um bacilo gram-negativo pertencente à família Enterobacteriacea. Diante da dificuldade de combater
cepas cada vez mais resistentes, condutas que buscam diminuir a disseminação de patógenos são de fundamental
importância. Nesse contexto é essencial realizar técnicas de tipagem para determinação da relação clonal entre patógenos.
Foi realizado um estudo descritivo com dezessete isolados de E. cloacae oriundos de distintos pacientes de um hospital
público em Recife-PE com o objetivo de caracterizar essas amostras quanto ao perfil de resistência a antimicrobianos, perfil
plasmídial e perfil de ERIC-PCR. A concentração inibitória mínima para diversos antimicrobianos foi determinada utilizando o
equipamento automatizado BD PhoenixTM. O DNA plasmidial foi extraído através de Kit comercial. A ERIC-PCR foi realizada
de acordo com metodologias estabelecidas na literatura. Os produtos da extração de plasmídeos e da ERIC-PCR foram
analisados por eletroforese em gel de agarose. O padrão de bandas gerado foi analisado conforme preconizado na literatura.
As cepas foram agrupadas em seis perfis de resistência: R4a, R5, R5a, R5b, R5c e R6. Ademais, observou-se que as
amostras apresentaram o mesmo perfil de ERIC-PCR (denominado E2); somente uma cepa apresentou perfil distinto (E3).
Quanto aos perfis plasmídiais, os isolados apresentaram de 1 a 4 plasmídeos de 12kb a 90kb, os quais foram classificados
em P4, P4a, P5. Amicacina e carbapenêmicos foram os antimicrobianos que apresentaram melhor atividade. Ademais, foram
detectados plasmídeos de alto peso molecular, que podem albergar genes de resistência, o que limita as opções terapêuticas.
Todos os isolados oriundos da UTI neonatal apresentaram o perfil E2, apenas a cepa Ec9A (Unidade coronariana) apresentou
perfil distinto (E3), entretanto o clone E2 também foi detectado posteriormente nessa unidade. Os isolados de E. cloacae
analisados apresentaram relação clonal pela ERIC-PCR apesar de possuírem diferentes perfis plasmídiais e de resistência.
Tal fato sugere a ocorrência de disseminação clonal no ambiente hospitalar, o que reforça a necessidade de medidas mais
efetivas no tocante ao controle de Infecções relacionadas à assistência à saúde.
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Resumo
A resistência aos antibióticos é um grave problema de saúde pública global. Nas últimas décadas, o arsenal terapêutico disponível para
o tratamento de infecções bacterianas está cada vez mais restrito. Um dos fatores que contribuem para este cenário é o aumento de
infecções nosocomiais associadas a bactérias Gram-negativas resistentes. Sendo assim, há uma necessidade urgente para o
desenvolvimento de antibacterianos com novos mecanismos de ação, especialmente aqueles capazes de escapar de mecanismos de
resistência conhecidos. Neste trabalho, duas séries de compostos amino glicoconjugados e não glicoconjugados derivados de
isoquinolina-5,8-diona e 1,4-naftoquinona e seus derivados halogenados foram sintetizados e avaliados, através do ensaio de discodifusão, contra bactérias Gram-positivas (Enterococcus faecalis ATCC 29212, Staphylococcus aureus ATCC 25923, S. simulans ATCC
27851, S. epidermidis ATCC 12228 e a amostra hospitalar S. aureus Resistente à Meticilina (MRSA)) e Gram-negativas (Escherichia coli
ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Proteus mirabilis ATCC 15290 e Klebsiella pneumoniae ATCC 4352) de
importância clínica. Quatorze compostos apresentaram atividade antibacteriana. Os compostos glicoconjugados derivados de
naftoquinonas substituídas por halogênio foram mais ativos contra as cepas Gram-negativas de E. coli ATCC 25922 e P. aeruginosa
ATCC 27853 (MIC = 4-128 µg/mL). O derivado de isoquinolina-5,8-diona (14a) e os derivados de naftoquinona (16a-c, 17a e 17c)
apresentaram efeito bactericida promissor (MBC = 4-64 μg/ml). Dezesseis compostos entre dezoito naftaquinonas à base de
carboidratos testados não mostraram efeitos hemolíticos em eritrócitos humanos saudáveis, enquanto maior suscetibilidade à clivagem
hemolítica foi observada quando se utilizaram compostos amino não glicoconjugados. A avaliação de absorção, distribuição,
metabolismo, excreção e toxicidade (ADMET) in silico indicou que esses compostos apresentam boa biodisponibilidade oral com baixos
efeitos colaterais quando comparados aos antibacterianos de uso clínico. Este estudo demonstrou que esses derivados apresentam
potencial promissor e podem ser explorados em estudos que visem a obtenção de antibacterianos mais eficazes contra bactérias Gramnegativas.
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Resumo
A peste, infecção pela Yersinia pestis, é uma zoonose de roedores e suas pulgas que pode afligir o homem e outros
mamíferos: lagomorfos, marsupiais, insetívoros, carnívoros domésticos (cães, gatos) e silvestres (raposas, onças, ursos),
caprinos, camelos e primatas não humanos. A doença pode determinar significativos impactos nos sistemas de saúde, pondo
em risco a estabilidade social e por sua rápida disseminação e transcendência, como nos casos de peste pneumônica, pode
gerar emergências de saúde pública internacional, o que exige notificação à Organização Mundial de Saúde. No Brasil a
zoonose mantém-se de forma silenciosa em focos naturais em nove Estados (PE, CE, BA, PB, PI, RN, AL, MG e RJ). A
vigilância permanente das áreas focais é indispensável para detecção precoce de qualquer atividade pestosa e seu controle
imediato através de pronto diagnóstico e tratamento dos doentes e desencadeamento de medidas oportunas contra os
vetores e reservatórios. Com o objetivo de mostrar a contribuição do Serviço de Referência Nacional em Peste (SRP) do
Instituto Aggeu Magalhães (IAM) – Fiocruz/PE na vigilância e controle da peste em 2017 foi realizado um levantamento de
dados secundários do SRP. Principais ações desenvolvidas: Análises sorológicas em 314 amostras e bacteriológicas e
moleculares em 95; Produção de GV/F1 (480 ml), soro normal de coelho (310 ml); Fornecimento de insumos para diagnóstico
da peste aos laboratórios da rede (LACEN) dos estados de MG, AL, CE e PE: antígeno F1 (92 mg), GV/F1 (285 ml), soro
normal (101 ml) e antissoros (41ml); Manutenção da coleção de culturas de Y. pestis (Fiocruz-CYP), fornecimento de DNA
para grupos externos de pesquisa e alimentação do banco de dados sobre a coleção (CONCEPAS); Revisão taxonômica de
roedores; Capacitação teórico-prática para profissionais das SES/BA e SES/MG; Desenvolvimento e avaliação de antígenos
F1 recombinantes de Y. pestis para o diagnóstico da peste; Divulgação das atividades e resultados em eventos científicos e
publicações em periódicos científicos. Em conclusão, o SRP continua contribuindo para a vigilância e controle da peste no
País através de assessoramento as Secretarias de Saúde e a rede de Laboratórios do MS, realizando pesquisas e prestando
serviços especializados, além de capacitar recursos humanos, produzir insumos estratégicos para diagnóstico, suprindo as
necessidades nacionais.
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Resumo
Introdução: Actinomicose é uma infecção crônica e supurativa causada por bactéria microfilamentosa, anaeróbia e grampositiva do gênero Actinomyces, encontrada colonizando o trato gastro-intestinal e genital de pessoas saudáveis. Acomete
comumente a região cérvico-facial, podendo também se apresentar, mais raramente, na sua forma pulmonar. Aspergiloma é
uma apresentação pulmonar da infecção por Aspergillus species, fungo filamentoso relacionado a amplo espectro de
manifestações. Relato de caso: Homem, 16 anos, com história de tosse produtiva e hemoptise desde os 7 anos de idade,
período em que foi submetido a múltiplos tratamentos para pneumonia, com melhora parcial, e pesquisas de tuberculose
negativas. Tomografia computadorizada (TC) de tórax evidenciou cavitação em lobo inferior direito (4,5 x 4,0 cm), em
comunicação com brônquio correspondente, apresentando em seu interior duas imagens nodulares, lobuladas, com pedículo,
sugestiva de aspergiloma. Broncoscopia com traqueobronquite difusa; biópsias de mucosa brônquica negativas para
neoplasia ou processo inflamatório; pesquisa de BAAR, GRAM, culturas de germes piogênicos, BK e fungos em lavado
broncoalveolar também negativas. Submetido a toracotomia com lobectomia inferior direita e linfadenectomia mediastinal em
2015. Histopatológico identificou agregados de bactérias filamentosas (grãos), sugestivos de actinomicetoma. Permaneceu
em acompanhamento ambulatorial, assintomático, sendo realizado TC de tórax de controle em 2017 com achado de dois
nódulos pulmonares com sinal do halo invertido. Optado por realizar antibioticoterapia para Actinomyces com amoxicilina
500mg 8/8h por 12 meses, resultando em regressão das imagens. Discussão: Actinomicose pulmonar é uma apresentação
rara provocada pela broncoaspiração do conteúdo salivar. Sintomas como tosse produtiva e hemoptise podem ser
encontrados, se assemelhando a aspergiloma. Apresentação radiográfica mais descrita é infiltração fibrótica com tendência a
cavitação e formação de trajetos fistulosos, sendo raros os casos que mimetizam aspergiloma relatados na literatura. O
diagnóstico definitivo é feito através do isolamento do patógeno entretanto culturas têm baixa sensibilidade, sendo o
histopatológico uma ferramenta diagnóstica eficaz. O tratamento inclui antibioticoterapia prolongada. Conclusão: Achados
radiográficos compatíveis com aspergiloma podem ser encontrados em infecções por Actinomyces, devendo entrar no
diagnóstico diferencial destas lesões.
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Resumo
A sepse é uma manifestação inadequada do organismo diante de uma infecção. Pacientes que evoluem com sepse, tem
elevada morbidade e mortalidade, chegando a 65%. Apesar da alta mortalidade e prevalência, trata-se de uma doença com
curso clínico heterogêneo e ampla variação clínica. O objetivo da pesquisa é analisar a taxa de alta hospitalar dos pacientes
internados em um hospital privado do nordeste após diagnóstico de sepse com foco infeccioso em ferida operatória (FO) nos
anos de 2012 a 2017. Trata-se de estudo descritivo de abordagem quantitativa, realizado durante o estágio da residência de
enfermagem em infectologia na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). A pesquisa foi realizada a partir da
busca nos prontuários através do sistema PAGU – Gerenciamento de unidade, após abertura dos protocolos de Sepse nas
unidades de internamento e emergência 24 horas na Instituição. Foi analisado o percentual dos pacientes que tiveram alta
hospitalar após a resolutividade da sepse com foco infeccioso em FO. Como resultados pode-se constatar que em 2012 a
taxa de alta após diagnóstico de sepse com foco infeccioso em FO foi de 46%, mas a partir de 2013 essa taxa foi elevada,
chegando a 77,8% de alta hospitalar. Nos anos de 2014, 2015 e 2016 houve uma queda dos números de alta após
diagnóstico de sepse com 55%, 65% e 73% respectivamente, porém essa queda justifica-se pelo fato de que a partir de 2014
aumentou o número de cirurgias de grande porte, oncológicas e em pacientes idosos graves. Em 2017 novamente houve um
aumento na taxa de pacientes que receberam alta hospitalar após resolutividade da sepse, 77,7%. É notório que ao longo dos
anos analisados a taxa de resolutividade de sepse tem aumentado significativamente. Esses resultados positivos são reflexos
das ações que foram realizadas na instituição para sensibilização dos profissionais, afinamento do olhar e reconhecimento
precoce da sepse, com objetivo de diminuir a taxa de letalidade destes pacientes. Desta forma, por saber que a sepse é uma
doença tempo-dependente é fundamental o reconhecimento precoce dos sinais que o paciente venha a apresentar, iniciando
a abertura do protocolo de sepse e a tomada de decisão dos profissionais na assistência, com o objetivo de elevar o número
de alta hospitalar.
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Resumo
A utilização de plantas para auxiliar no tratamento de patologias é uma prática realizada há milhares de anos, as antigas
civilizações já conheciam o poder medicinal de algumas plantas e as cultivavam, repassando os saberes a cada geração. Nas
últimas décadas, as investigações de plantas para tratamento de doenças humanas vem aumentando e em parte é atribuído a
variabilidade genética dos microrganismos frente a ação dos antibióticos já existentes. O óleo essencial de diversas plantas já
foram comprovados cientificamente por possuírem atividade antimicrobiana , a exemplo o orégano. Tendo em vista o que foi
exposto,este estudo objetivou avaliar as propriedades antimicrobianas in vitro do óleo essencial do orégano. Foi um estudo
experimental e utilizou de diferentes concentrações do óleo essencial em microplacas, contendo amostras de Escherichia coli
e Pseudomonas aeruginosa, bactérias de importância clínica associadas frequentemente a patologias e a perfil de resistência.
A concentração inibitória mínima (CIM) de 6,25 μL/mL foi encontrada para cepa de E.coli testada, sendo a CIM para P.
aeruginosa de 12,5 μL/mL. Foi possível confirmar a ação inibitória das propriedades fitoquímicas do óleo essencial de orégano,
ligadas principalmente a presença de componentes fenólicos, como timol e carvacrol, promotoras do desarranjo da membrana
celular bacteriana. O resultado foi promissor até mesmo frente a P. aeruginosa, que apresenta resistência a diversos
antibióticos. É importante ressaltar que a quantidade de trabalhos avaliando a efetividade e toxicidade do óleo essencial de
orégano in vivo é escassa, sendo necessárias pesquisas mais aprofundadas no modelo animal experimental, para analisar
possíveis combinações entre fármaco e óleo essencial para o alcance da cura pelo paciente de forma mais rápida e menos
nociva ao organismo.
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Resumo
A leptospirose é uma doença causada por bactérias espiroquetas do gênero Leptospira, responsáveis pelo desenvolvimento de um
quadro sistêmico diverso que pode evoluir para formas graves e morte. Sabe-se, também, que constitui importante problema de saúde
pública, com isso, a necessidade de se instituir propostas preventivas e terapêuticas para estes pacientes ganha novos ares de
relevância. Por isso, objetiva-se analisar as características epidemiológicas dos pacientes com Leptospirose no Estado de Alagoas
durante o período de 2007 a 2017. Para esse fim, foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo com dados secundários
disponibilizados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. As informações obtidas foram
gerenciadas pelo programa Microsoft Office Excel. No período estudado, verificou-se 650 casos de Leptospirose com uma média de
59,09 casos anuais tendo as maiores frequências em 2011 (13,08%), 2008 (12,15%) e em 2009 (11,85%), sendo os portadores da
doença predominantemente do sexo masculino (82,77%) e a faixa etária mais incidente a de 20 a 39 anos (46%) seguida de 40 a 59
anos (25,23%). Os dados destacam que 91,84% dos doentes são pardos, 64,61% possuem níveis de escolaridades inferiores ao ensino
fundamental completo, a área provável da infecção foi urbana em 84,30% dos casos e o ambiente da infecção provavelmente foi
domiciliar em 39,54% dos acometimentos. O critério Clínico-Laboratorial foi utilizado em 68,61% dos casos, já o Clínico-Epidemiológico
em 30,46%. Dentro do universo analisado, a maioria dos pacientes evoluiu para cura (79,23%), 10,03% dos homens e 9,82% das
mulheres evoluíram para óbito decorrente do agravo em questão. Nessa perspectiva, os resultados encontrados são condizentes com a
literatura, pois esta condição clínica predomina em adultos do sexo masculino e tem relação com aspectos sociais e econômicos, logo,
indivíduos vulneráveis tendem a ter níveis educacionais insatisfatórios e conviverem com a pobreza, aspectos esses que fazem parte da
epidemiologia da Leptospirose no Brasil. Quanto à utilização dos critérios confirmatórios, isso demonstra os avanços dos serviços
especializados, contribuindo para minimizar as subnotificações da doença, diagnosticando e tratando precocemente.
Descritores: Leptospirose; Epidemiologia; Zoonoses.
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Resumo
A leptospirose é uma doença causada por bactérias espiroquetas do gênero Leptospira, responsáveis pelo desenvolvimento de um
quadro sistêmico diverso que pode evoluir para formas graves e morte. Sabe-se, também, que constitui importante problema de saúde
pública, a necessidade de se instituir propostas preventivas e terapêuticas para estes pacientes ganha novos ares de relevância. Por
isso, objetiva-se analisar as características epidemiológicas dos pacientes com Leptospirose no Estado de Alagoas durante o período de
2007 a 2017. Para esse fim, foi realizado um estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo com dados secundários disponibilizados pelo
Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde. As informações obtidas foram gerenciadas pelo programa
Microsoft Office Excel. No período estudado, verificou-se 650 casos de Leptospirose com uma média de 59,09 casos anuais tendo as
maiores frequências em 2011 (13,08%), 2008 (12,15%) e em 2009 (11,85%), sendo os portadores da doença predominantemente do
sexo masculino (82,77%) e a faixa etária mais incidente a de 20 a 39 anos (46%) seguida de 40 a 59 anos (25,23%). Os dados
destacam que 91,84% dos doentes são pardos, 64,61% possuem níveis de escolaridades inferiores ao ensino fundamental completo, a
área provável da infecção foi urbana em 84,30% dos casos e o ambiente da infecção provavelmente foi domiciliar em 39,54% dos
acometimentos. O critério Clínico-Laboratorial foi utilizado em 68,61% dos casos, já o Clínico-Epidemiológico em 30,46%. Dentro do
universo analisado, a maioria dos pacientes evoluiu para cura (79,23%), 10,03% dos homens e 9,82% das mulheres evoluíram para
óbito decorrente do agravo em questão. Nessa perspectiva, os resultados encontrados são condizentes com a literatura, pois esta
condição clínica predomina em adultos do sexo masculino e tem relação com aspectos sociais e econômicos, logo, indivíduos
vulneráveis tendem a ter níveis educacionais insatisfatórios e conviverem com a pobreza, aspectos esses que fazem parte da
epidemiologia da Leptospirose no Brasil. Quanto à utilização dos critérios confirmatórios, isso demonstra os avanços dos serviços
especializados, contribuindo para minimizar as subnotificações da doença, diagnosticando e tratando precocemente.
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Resumo
Segundo o Guia de Vigilância (2017) a coqueluche é definida como uma “doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade,
de distribuição universal. Importante causa de morbimortalidade infantil” e para confirmação desse agravo por critério
laboratorial deve-se ter positividade do isolamento por cultura ou identificação por PCR de B. pertussis. O presente estudo
objetiva analisar os casos notificados em 2017 nos quais foram coletados amostras de secreção nasofaríngea para cultura de
B.pertussis. Método: trata-se de um estudo descritivo dos casos confirmados da doença por critério laboratorial, obtidos pelo
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) em 2017. Foram analisadas 38 fichas dessas sendo que duas
foram excluídas devido a incompletitude e 08 devido o uso de antibiótico acima de 3 dias Resultados:. Não ocorreu nenhuma
positividade nas amostras coletadas no Rio Grande do Norte. A faixa etária desses casos é de menores de 6 meses. Os
sintomas prevalentes foram: Tosse paroxística 86%; Cianose 78%; Vômito 57%; Apnéia 37% e Guincho 14%, poucas
amostras foram coletadas, ausência de coleta em pacientes acima de 2 anos. e 50% dos casos foram descartados por
critério laboratorial, porém todos esses atendiam ao critério clínico. Conclusões: Necessidade de avaliar a técnica para coleta
de material, armazenamento, transporte, análise da amostra e forma de encerramento dos casos; Déficit de unidades que
ofertam a coleta de material; disponibilidade de apenas um método para encerramento por critério laboratorial. Ressalta-se
que cerca de 10 anos após da última dose vacinal ocorre perda de proteção o que deixa a susceptíveis adolescentes e
adultos (Steffen et all , 2009). Dessa forma também se faz importante implantação de estratégias de sensibilização dos
profissionais quanto a ocorrência da coqueluche.
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ANÁLISE DE CASOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM UM HOSPITAL GERAL DE RECIFE- PE
Autores

Glayce Kelly Santos Silva 1, Ana Paula dos Santos Silva 1, Anderson Alves da Silva

Bezerra 1, Beatriz Mendes Neta 1, Camila Ingrid da Silva Lindozo 1, Ezequiel Moura dos
Santos 1, Gislainy Thais de Lima Lemos 1, Luan Kelwyny Thaywã Marques da Silva 1,
Jabes dos Santos Silva 1, Mirelly Ferreira Lima 1, Ramiro Gedeão de Carvalho 1, Silvia
Maria de Luna Alves 1, Sidiane Barros da Silva 1, Maria da Conceição Cavalcante Lira 1,
Viviane de Araújo Gouveia 1
Instituição 1 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Vitória de Santo Antão)
Resumo
A sífilis congênita é o resultado da disseminação hematogênica da bactéria Treponema pallidum por via transplacentária, ou
seja, infecção vertical. A doença apresenta dois estágios: Sífilis Congênita Precoce, diagnosticada até dois anos de vida, e
Sífilis Congênita Tardia, diagnosticada após esse período. É considerado um evento marcador da qualidade de assistência à
saúde materno-fetal, pela simplicidade do diagnóstico e fácil tratamento. O estado de Pernambuco, mesmo com todas as
intervenções para sanar a sífilis congênita, apresenta fatores de riscos relacionados a baixo nível socioeconômico, a baixa
escolaridade, a promiscuidade sexual e, sobretudo, a falta de assistência adequada no pré-natal. Diante disso, objetivou-se
analisar casos de Sífilis congênita em Hospital de atendimento geral (HAG). A pesquisa foi realizada no HAG, em Recife-PE,
no setor de epidemiologia. Os dados foram obtidos através das fichas do Sistema de Informações e Agravos de Notificação
(SINAN). O sistema apresentou de 2012 a 2017 um total de 82 casos de sífilis congênita. O instrumento de coleta continha 66
variáveis, dentre as quais foram selecionadas 12 variáveis: esquema terapêutico, escolaridade materna, realização do prénatal, raça, diagnóstico de sífilis, rinite, anemia, icterícia, esplenomegalia, hepatomegalia, osteocondrite e lesões cutâneas. Os
dados foram analisados através do sistema Epiinfo, para estabelecer uma porcentagem, foram dispostos em tabelas e
analisados através da estatística descritiva. O projeto foi aprovado através do parecer n° 06189212.6.0000.5208, pelo Comitê
de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco. Dos 82 casos avaliados 69
(84,15%) realizaram o pré-natal, destes 35 casos (50,72%) foram diagnosticados com sífilis congênita no pré-natal, dos que
foram diagnosticados no pré-natal apenas 7 (20%) realizaram o tratamento adequado e 27 (77,14%) dos casos de sífilis
congênita prevaleceram na raça parda. Observou-se que a proporção das pacientes com baixo nível de escolaridade e com
baixa qualidade do pré-natal realizado foi maior entre os casos de sífilis congênita materna, fornecendo um indicador para
ações de intervenção nesse evento. A sífilis congênita nesta população avaliada mostrou-se presente em um pouco mais de
50%, contribuindo para o fato de que em Pernambuco são encontrados diversos fatores predisponentes.
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Resumo
Introdução: Apesar dos grandes avanços em conhecimentos epidemiológicos, patológicos e terapêuticos, as doenças
diarreicas ainda são relevantes causas de morbimortalidade no mundo, em especial a infantil, levando cerca de 2 milhões de
crianças a óbito anualmente. Associada a fatores socioeconômicos, culturais e demográficos, entende-se a necessidade,
além de um diagnóstico etiológico específico, do conhecimento de um perfil de resistência a antibióticos das principais
bactérias diarreiogênicas. Objetivo: Verificar um perfil de susceptibilidade bacteriana a antimicrobianos através de artigos que
apresentam análises de quadros de diarreia aguda em pacientes pediátricos de até 5 anos de idade, em especial Escherichia
coli e Salmonella spp. Desenho do Estudo: revisão sistemática da literatura. Métodos: Pesquisa bibliográfica em bases de
dados utilizando os descritores: Diarreia Infantil, e Resistência a Antibióticos. Foram excluídos artigos com texto completo
indisponível, idiomas diferentes de inglês e português e ano de publicação anterior a 2009. Resultados: Dos 18 artigos
obtidos, quatro foram incluídos por correspondência ao tema, com dados do Brasil, Peru e China. Discussão: O cruzamento
dos dados dos 3 países permite uma análise comparativa das frequências dos microorganismos isolados, assim como da
resistência antimicrobiana das linhagens isoladas. Essa análise demonstra também uma evolução da etiologia dos quadros de
diarreia a partir do advento da terapia de reidratação oral e da vacina para rotavírus, o que exige da equipe multidisciplinar um
olhar mais atento para estas mudanças, assim como a destinação de uma terapia mais eficaz face ao perfil de
susceptibilidade existente na região. Além disso, é perceptível que a população sadia também apresenta perfis de resistência
similares aos encontrados em doentes, demonstrando uso prévio de antibióticos devido à má prescrição ou a crenças de pais
sem acompanhamento médico, sendo fator de risco para desenvolvimento de doenças diarreicas mais graves quando
expostos ao agente resistente. Conclusão: A resistência das linhagens isoladas em pacientes pediátricos não apenas está
relacionada ao uso indiscriminado de antibióticos, como também ao contexto da população circunscrita. Percebe-se uma
mudança no perfil etiológico das doenças diarreicas e no padrão de susceptibilidade bacteriana, corroborando com a
necessidade de identificação do agente e de sua resistência para direcionamento da terapêutica correta.
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Resumo
A meningite consiste em um processo inflamatório das meninges e do líquido cefalorraquidiano, que revestem o encéfalo e a
medula espinhal. Muitos são os fatores que podem levar a esse quadro, especialmente infecções bacterianas e virais. Essa
enfermidade configura-se como um importante problema de Saúde Pública, devido a sua complexidade, pois pode resultar no
comprometimento de importantes estruturas do sistema nervoso central, podendo causar óbitos. O objetivo desse estudo é
analisar o perfil da prevalência de meningite no estado do Ceará. Trata-se de um estudo ecológico, descritivo do tipo
quantitativo, o qual foi realizado a partir da análise de dados disponibilizados, pelo Ministério da Saúde, no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação, entre os anos de 2015 e 2017, no estado do Ceará. Foram pesquisadas as variáveis
sexo, faixa etária, zona de residência, evolução e critério confirmatório. Foram notificados 886 casos de meningite no Ceará
nesse período, distribuídos ao longo dos 3 anos analisados, sendo 262 casos em 2015, 278 em 2016 e 346 em 2017. Desses,
554 (62,5%) eram do sexo masculino e 332 (37,5%) do sexo feminino. Em relação à faixa etária, 348 (39,2%) ocorreram em
menores de 19 anos de idade, 468 (52,8%) em pessoas entre 19 e 60 anos e 69 (8%) em maiores de 60 anos. Quanto à zona
de residência dos pacientes, 753 (85%) são de áreas urbanas, 114 (13%) de áreas rurais e 19 (2%) foram ignorados. Quanto
à evolução, 665 (75%) tiveram alta, 94 (10,5%) óbito por meningite e 67 (7,5%) óbito por outras causas, havendo 60
ignorados. Quanto aos critérios de confirmação diagnóstica, 538 (61%) foram por diagnóstico quimiocitológico, 127 (14,5%)
por diagnóstico clínico, 105 (12%) por meio de cultura, 37 (4%) por bacterioscopia, 16 (1,8%) e 79 (9%) por outros métodos.
Dessa forma, observa-se que há uma grande concentração de casos nas áreas urbanas, pois um dos fatores de risco dessa
doença é a aglomeração de pessoas em espaços fechados, como metrôs e ônibus. Percebe-se, ainda, que, apesar de
avanços na Saúde Pública, houve um aumento no número de casos de meningite no estado, fato preocupante, visto que é
uma importante causa de óbitos na população, como mostra a análise dos dados. Isso atesta a necessidade de ações de
promoção de saúde para tentar arrefecer a quantidade, ainda preocupante, de casos dessa enfermidade, proporcionando
uma maior qualidade de vida à população cearense.
Palavras-chaves: Epidemiologia; Meningite; Ceará
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Resumo
Segundo o Ministério da Saúde, ocorreu um aumento significativo no número de casos tanto de sífilis adquirida, como sífilis gestacional
e congênita nos últimos 5 anos no Brasil. Além disso, no Piauí, assim como em outros estados, foi observado, em 2016, uma taxa de
incidência de sífilis congênita maior do que as taxas de detecção de sífilis em gestantes, o que correlaciona-se tanto com lacunas no
diagnóstico, quanto com notificações equivocadas. O percentual de gestantes não tratadas com sífilis no Piauí é de 5,4% (maior que a
média nacional de 4,8%), assim como a taxa de incidência de sífilis congênita (por 1000 nascidos vivos) de Teresina que se aproxima de
15%, bem maior que a média nacional de 6,8%. Este trabalho objetiva traçar um perfil epidemiológico dos casos de sífilis congênita do
Piauí, no período de 2007 a 2017, que inclui todo o intervalo no qual os índices brasileiros cresceram. Trata-se de um estudo
epidemiológico descritivo e transversal, que utilizou dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Observouse que, entre 2007 e 2017, foram notificados 1,858 casos de sífilis congênita, sendo 2017 (com 443 casos), 2016 (436 casos) e 2015
(425 casos) os anos com maior incidência, correspondendo a 70,18% dos casos e 2009 (12) o ano com menor incidência. Quando a
faixa etária de diagnóstico, 1756 (94,51%) foram diagnósticos até o 6° dia, 41 entre o 7° e o 27° dia, 59 entre o 28° dia e 1 ano, 1 entre
12 e 23 meses e 1 entre 2 e 4 anos, configurando apenas 1 caso de sífilis congênita tardia (0,057%, menor que a média nacional de
0,2%). Em relação ao pré-natal, 1586 gestantes (85,36%) realizaram o pré-natal, 240 não realizaram e 32 não informaram. Quanto ao
diagnóstico de sífilis gestacional, 866 dos casos foram diagnosticados no pré-natal, 616 no momento do parto, 326 após o parto, 14 não
foram diagnósticas e 34 não foram informados. Em relação a evolução, 69 casos foram a óbito, sendo 42 relacionados a sífilis (10,2 por
100 mil, 7° pior taxa de mortalidade do país). Tais dados estão em consonância com os dados nacionais, no entanto é importante
perceber que 1586 gestantes realizaram o pré-natal e apenas 866 tiveram a sífilis diagnosticada ainda no pré-natal, o que contribui para

uma maior taxa de transmissão vertical. Por fim, esses dados podem ser atribuídos ao aumento na cobertura de testagem, a redução do
uso de preservativos, ao desabastecimento de penicilina e ao aprimoramento do sistema de vigilância.
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Resumo

O tétano neonatal é uma doença infecciosa aguda e grave causada pelo bacilo anaeróbio Clostridium
tetani, a qual tem início dos sintomas entre o 3º e 14º dia após o nascimento, manifestando a princípio
dificuldade de sucção, irritabilidade e choro constante. A principal porta de entrada para o bacilo é a
contaminação do coto umbilical pelos esporos no momento do nascimento ou nos primeiros dias de
vida. A letalidade é alta e está relacionada com as condições socioeconômicas, de higiene do parto e
o acesso aos serviços de saúde e pré-natal. Dessa maneira, constitui um sério problema em países
subdesenvolvidos. O presente trabalho visa a analisar a epidemiologia desta enfermidade no Brasil e,
diante disso, realizou-se levantamento bibliográfico em bancos de dados Lilacs, SciELO e PubMed do
período de 2008 a 2018. Os descritores utilizados foram: “Tétano”, “Neonatal” e “Epidemiologia”.
Encontraram-se 24 artigos, sendo excluídos os que se referiam a dados de outros países, restando 10
artigos; ademais foram utilizados os dados fornecidos pelo Ministério da Saúde acerca do assunto. Na
década de 50, anualmente, em torno de 180 mil recém-nascidos iam a óbito no mundo, por
consequência do quadro. No Brasil, as regiões Norte e Nordeste sempre se destacaram pelo
acometimento da doença, chegando a abarcar 85% dos casos nacionais em 2004. Afortunadamente,
constatou-se que a incidência do tétano neonatal sofreu significativo decréscimo, indo de 1642 casos
na década de 90 para 30 nos últimos 10 anos. Destaque para 2015 e 2017, quando não houve
notificação. Os estudos indicaram que tal feito está em consonância com o aumento da cobertura
vacinal, da assistência pré-natal e dos cuidados higiênicos com o coto umbilical. A vacina utilizada no
país é a dupla adulto (dT), contra a difteria e tétano, com a eficácia de 100%. A qualidade da
educação em saúde, por vezes, baixa merece atenção, assim como o fato de que os esporos da
bactéria podem estar presentes em produtos do uso cultural para o curativo umbilical, como ervas
chás e pós; além da tradição de partos domiciliares assistidos por pessoas sem preparo e sem
instrumentos de trabalho adequados. Tratam-se de fatores passíveis de intervenção, uma vez que se
configuram como entes mantenedores da doença. A vacinação, a assistência ao pré-natal e ao parto,
em suma, possuem destaque na redução de enfermidades e óbitos neonatais, minimizando o efeito
das desigualdades socioeconômicas.
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Resumo

Introdução. Roedores abrigam diversos agentes biológicos que podem causar zoonoses de elevada letalidade como as
bactérias causadoras da peste e das rickettsioses, entre outras que, por se manterem em focos naturais, não podem ser
erradicadas e, assim, potencialmente podem produzir casos isolados ou surtos em população humana exposta. No entanto, a
presença de algumas dessas zoonoses, mais especificamente das rickettsioses na região Nordeste do Brasil, ainda não está
totalmente elucidada, embora relatos de casos humanos e de ectoparasitas infectados venham sendo registrados na última
década. Diante do exposto, amostras biológicas de roedores capturados para o monitoramento da infecção por Yersynia
pestis foram também analisadas para a presença de infecção por rickettsias. Objetivo. Investigar a presença de anticorpos
anti-rickettsia do grupo da febre maculosa (RGFM) em roedores na Região Nordeste do Brasil. Metodologia: Os roedores
foram capturados nos peridomicilios e em áreas silvestres nos estados do Ceará (municípios de Guaramiranga e Mulungu),
Pernambuco (municípios de Triunfo e Exu) e Bahia (município de Nova Redenção). Nas capturas, realizadas em condições de
biossegurança nível 3, foram utilizadas armadilhas para roedores vivos (Sherman® e Tomahawk®). A pesquisa de anticorpos
anti-Rickettsia rickettsii foi realizada pelo teste de imunofluorescência indireta, com o valor de corte de titulação igual a 64, de
acordo com o fabricante. Resultados. A análise das amostras dos 84 animais confirmou 12 amostras reagentes; (i)
Guaramiranga/CE - 01 Cerradomys langguthi, 04 Euryoryzomys spp. e 02 Necromys lasiurus; (ii) Exu/PE - 04 Thrichomys
laurentius e (iii) Triunfo/PE - 01 Necromys lasiurus. Conclusão. Este é o primeiro relato da presença de anticorpos anti-RGFM
em roedores na Região Nordeste do Brasil. Embora os carrapatos sejam os reservatórios das RGFM, a participação de
roedores e de outros grupos de vertebrados, animais amplificadores, deve ser considerada. Estes resultados evidenciam a
necessidade de mais estudos sobre as zoonoses associadas aos roedores e aos diferentes ectoparasitas no Nordeste do
Brasil, principalmente em áreas identificadas como focos da peste em decorrência da similaridade das manifestações clínicas,
em especial, da febre maculosa com a forma septicêmica da peste.
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Resumo

Introdução: A Endocardite Infecciosa (EI) é uma condição clínica grave que ocorre em cerca de 15
para 100 mil habitantes, sendo a maioria homens acima de 60 anos. O agente etiológico mais
prevalente é o Staphylococcus aureus. Principais sintomas envolvem: febre >38,5ºC; calafrios;
hiporexia e perda de peso. Dentre as complicações, as cardiológicas são as mais frequentes (50%),
seguidas de neurológicas (40%), embolia séptica (25%) e em raros casos, metástase infecciosa
(osteomielite vertebral, artrite séptica e abscesso de psoas). As condições predisponentes são:
valvulopatias prévias, cardiopatias congênitas, história prévia de endocardite, pacientes em
hemodiálise e portadores de HIV. Objetivos: Relatar complicações infrequentes de EI em paciente em
hemodiálise. Método: análise retrospectiva do prontuário de um paciente acompanhado em um
Hospital Universitário desde dezembro de 2016. Discussão: Paciente, masculino, 62 anos, com HAS
e DM de longa data. Portador de miocardiopatia dilatada e DRC. Iniciou hemodiálise por cateter duplo
lúmen (CDL), com fístula arteriovenosa não maturada. Sofreu trauma por queimadura em local de
fístula, com infecção local tratada com Vancomicina. Após um mês, evoluiu com febre, calafrios,
náuseas e vômitos, artralgia generalizada e intensa, alteração no nível de consciência e sopro
pancardíaco. Exames da internação evidenciaram Hb 9,5g/dL; Leucócitos 17.800/L; Plaquetas
130.000/L; ALT 16U/L; AST 34U/L; Creatinina 6,1mg/dL; Ureia 176mg/dL; PCR>320mg/L, sendo
iniciada terapêutica com Piperacilina+Tazobactam e Vancomicina. Realizado ECO, com hipertrofia
concêntrica do VE; insuficiência mitral; aumento de AE; FE de 56%; valva mitral espessada, com
redução de mobilidade e imagens compatíveis com vegetações na face atrial da cúspide posterior e
face atrial de cúspide posterior. Após o resultado do ECO foi associada Gentamicina. Durante a
internação, evoluiu com alucinações visuais e auditivas, vertigem incapacitante e paraparesia. RMN,
com focos isquêmicos por provável êmbolo séptico; e TC de coluna, com sinais sugestivos de
espondilodiscite. Foi realizada hemocultura e cultura de ponta de CDL, ambas positivas para S.
aureus. Recebeu alta após 68 dias de internação com melhora parcial dos sintomas neurológicos.
Conclusão: A EI pode apresentar complicações pouco frequentes, entre elas alterações neurológicas
como as descritas no caso. A equipe deve estar atenta a essas complicações, buscando precocidade
no tratamento.
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ARTRITE SÉPTICA SECUNDÁRIA A PIOMIOSITE TROPICAL: UM RELATO DE CASO
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Resumo
Piomiosite Tropical (PT) é uma infecção bacteriana subaguda musculoesquelética, de acometimento difuso e formação de abcessos ou
processo mionecrótico progressivo. Predomina em países tropicais com poucos relatos no Brasil. Acomete no geral: crianças e adultos
jovens do sexo masculino que possuem Diabetes Mellitus (DM), infecção por HIV ou doenças hematológicas. M.K.Y, 72 anos, diabética,
apresentou febre diária (39ºC) por 11 dias e limitação do movimento articular coxo-femoral esquerdo. Negou traumas. Foi sugerido
diagnóstico de PT após resultado de Tomografia Computadorizada (TC) de abdome total. Iniciado Metronidazol e Ceftriaxona por 7 dias,
seguido de Amoxicilina-Clavulanato por 8 dias com melhora parcial. Após 45 dias manteve dor importante, febre alta, flutuação muscular
coxofemoral e lombalgia, além de, hemograma, VHS e PCR alterados. Os resultados da Ressonância Nuclear Magnética (RNM) de
coluna lombar, quadril e bacia sugeriram infecção e destruição articular, principalmente, no colo do fêmur e quadril esquerdo. Introduziuse Vancomicina e Clindamicina por 90 dias, além de cirurgia de drenagem de coleção. Ao término, foi encaminhada para implante de
prótese de quadril, com resolução do quadro. Os grupos musculares mais afetados na PT são: quadríceps, glúteos e músculos do
tronco. Também foi descrito envolvimento do psoas e ilíaco. Clinicamente, são divididas em três fases, com a paciente apresentando-se
na fase III que consiste em dor importante, rigidez, flutuação nos músculos e septicemia, evoluindo com artrite séptica e destruição
articular. Além da clínica e do laboratório alterados, a paciente apresentou como fator predisponente a DM. Em relação ao diagnóstico,
as hemoculturas positivam em 5 a 35% dos casos e, no relato, os dois pares de hemoculturas foram negativos. É sabido, no entanto,
que a RNM possui maior acurácia na investigação. Por fim, o tratamento deve conter antibioticoterapia para Staphylococcus aureus agente etiológico mais frequente - por 3 a 6 semanas e drenagem cirúrgica local. Tendo em vista à epidemiologia da PT, é importante
relatar este caso pela baixa prevalência no país. No tratamento da paciente utilizou-se associação antimicrobiana de moderado
espectro, obtendo baixa resposta, justificada por hemoculturas negativas sem evidência de etiologia sensível ao fármaco utilizado. Por
suspeita de infecção por MRSA, introduziu-se antibioticoterapia de amplo espectro com posterior drenagem articular e resolução do
quadro.
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Resumo
A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de distribuição universal, causada pela Bordetella pertussis, e em casos raros pela
Bordetella parapertussis. É uma afecção altamente contagiosa, de notificação compulsória e que acomete principalmente crianças não
vacinadas. Os sintomas afetam o sistema respiratório e aparecem de forma gradual em três fases: catarral, paroxística e de
convalescência. É uma doença imunoprevenível, no entanto a imunidade dada pela vacina, por mais que seja duradoura, não é
permanente. Na América Latina, os casos da doença praticamente triplicaram nos últimos anos. No estado do Piauí, o número de casos
vem aumentando de forma crescente nos últimos 5 anos. O objetivo deste estudo é analisar o perfil epidemiológico da coqueluche em
menores de um ano no estado do Piauí entre os anos de 2014 e 2017. Trata-se de uma pesquisa descritiva e retrospectiva, realizada a
partir das informações obtidas na base de dados online do sistema de informação de agravos de notificação (SINAN).Durante o período
estudado houve 286 casos notificados, sendo95,4% ocorrido na capital Teresina e apenas 4,6% aconteceram no interior do estado. A
Zona Urbana foi a mais acometida com 81,1%. Entre o total de casos, o sexo feminino foi ligeiramente mais acometido com 51,4%. Em
relação a etnia, ficou constatado a predominância de Pardos ( 64,1%), seguido por Brancos ( 31,3%), Negros ( 3,2%), Amarelo ( 1%) e

Indígenas ( 0,4%). A letalidade foi de 0,7% e apenas 8% tiveram confirmação laboratorial. Observa-se, portanto, a elevada incidência
dessa doença em crianças com menos de um ano de idade, visto que são mais susceptíveis a infecções devido ao sistema imunológico
imaturo e ausência da vacina tríplice bacteriana acelular DTaP (Difteria, tétano e coqueluche). Diante do exposto, conclui-se que
panorama da coqueluche no Piauí vem se mostrando desfavorável nos últimos anos, uma vez que a prevalência em menores de um ano
aumentou no período de tempo estudado, portanto existe a necessidade de ampliar a cobertura vacinal das crianças e das gestantes
afim de reduzir a incidência da doença.
Palavras-Chave: Bordetella pertussis; Coqueluche; Epidemiologia.
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Resumo
O principal agente etiológico da febre tifoide é a bactéria gram negativa Salmonella typhi, a mesma possui formato de bastão com perfil
oportunista, sendo a supressão do sistema imune uma das principais características apresentadas pelos pacientes infectados. Sua
transmissão ocorre através do consumo de água e alimentos contaminados por fezes de pessoas infectadas pelo agente. De acordo
com a literatura, no mundo anualmente cerca de 9.9 a 24.2 milhões de novos casos surgem e desses 75,000 a 208,000 evoluem a óbito.
Em países desenvolvidos observa-se cerca 15 casos para cada 100.000 habitantes enquanto que a incidência nos países em
desenvolvimento é consideravelmente maior principalmente devido a existência da deficiência no suporte de saneamento básico. Foi
realizado um estudo epidemiológico descritivo analisando os últimos dados disponibilizados sobre os casos de febre tifoide notificados
na região Norte entre os anos 2013 a 2015 por meio meio do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(TabNeT). A região Norte do Brasil apresentou 304 como um total de casos notificados, o Estado do Pará possui o maior número de
notificações, totalizando 201 casos (201: 66,11%), em segundo lugar, encontra-se o Estado Amazonas com um total de 20 casos (20:
6,57%) durante o período de 2013 a 2015. Em relação aos demais Estados, os dados obtidos foram insuficientes, em sua maioria não
havia nenhuma notificação durante alguns anos, como no caso do estado do Acre, este apresenta notificações somente dos anos de
2014 e 2015, totalizando 2 casos (2: 0,65%). O estado de Roraima notificou 4 casos (4: 1,31%), todos no ano de 2014, o Estado do
Amapá teve notificado 81 (81: 26,64%) casos, enquanto nos Estados de Tocantins e Rondônia não ocorreu nenhuma notificação. É
evidenciado através de estudos que a subnotificação ainda é muito recorrente no Brasil devido as limitações existentes dentro do
sistema, como a deficiência no diagnóstico ou nas vias de acesso, mesmo nas de notificação compulsória, principalmente nas regiões
Norte e Nordeste do país, o que dificulta a produção de estudos que possibilitariam um maior conhecimento sobre a patologia e dos
agravos causados pela mesma. O estado do Pará notificou a maior quantidade de casos registrados no período, seguido do estado
Amazonas, enquanto os dados dos demais estados foram insuficientemente conclusivos diante dos dados disponibilizados.
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Resumo
A leptospirose é uma doença bacteriana causada pela Leptospira spp transmitida pelo contato com urina de animais infectados ou água,
lama ou solo contaminados pela bactéria. Possui alta prevalência em países de clima tropical, acometendo principalmente periferias
urbanas. O Brasil possui cerca de 4 mil casos por ano, numa distribuição endêmica com ocorrência durante todos os meses do ano,
podendo ocorrer epidemias, principalmente em locais com pouca ou nenhuma infraestrutura de saneamento básico. O objetivo deste
estudo é analisar o perfil epidemiológico da leptospirose no estado de Rondônia durante 2014-2017. Trata-se de um estudo transversal
retrospectivo com abordagem quantitativa, realizado a partir das informações obtidas no Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). Durante o período avaliado, foram notificados 336 casos, sendo 39,5% ocorridos na capital de Porto Velho. Apenas
26,7% aconteceram em região rural. Entre o total de casos, o sexo masculino e a faixa etária entre 20-39 anos foram mais acometidos
com 66,9% e 45,8%, respectivamente. A maior prevalência da leptospirose entre os meses de fevereiro e maio contribui com o aumento
dos índices pluviométricos no estado. A maioria dos casos foi confirmada com exames laboratoriais (94,3%), seguido de critérios
epidemiológicos (5%). A letalidade foi de aproximadamente 2,97% (10 óbitos), sendo 90% confirmados laboratorialmente. A maioria dos
óbitos ocorreu em perímetro urbano (60%) e no perímetro rural (40%), com prevalência do sexo masculino (90%), da faixa etária entre
20-39 anos (40%) e de pessoas com ensino fundamental incompleto (60%). No Brasil, durante o mesmo período, a taxa de letalidade foi
surpreendentemente maior que em Rondônia, com 7,8%, com confirmação laboratorial em 71,9% dos óbitos. O atual estudo possibilitou
delinear a prevalência deste problema de saúde pública no estado de Rondônia, determinando características epidemiológicas e seus
principais fatores de risco. Assim sendo, é necessário que se amplie a disponibilidade dos métodos de diagnóstico e que se efetive a
prática da notificação compulsória a fim de elaborar melhores estratégias para minimizar a incidência da patologia e do seu agravo.
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Resumo
A utilização de mel para fins terapêuticos tem vindo a atrair muita atenção, em particular devido aos seus efeitos benéficos no
tratamento de queimaduras, úlceras na pele, asma, tosse e distúrbios gastrointestinais. Esta utilização está associada às suas
propriedades, nomeadamente à atividade antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória. A formação de biofilmes pelas bactérias que
infetam as feridas contribui para uma dificuldade acrescida no seu tratamento, pois as células bacterianas em biofilme se tornam mais
resistentes aos antibióticos. A capacidade de inibição da aderência e formação de biofilmes bacterianos por mel tem vindo a ser
investigada, incluindo mel português têm sido referido. O presente trabalho pretendeu avaliar a capacidade anti-biofilme de
mel
proveniente
dos
Açores
em
Portugal
contra
diferentes
estirpes
de
Pseudomonas
aeruginosa
e
a
levedura Candida albicans. A inibição da aderência foi avaliada através de ensaio com cristal violeta utilizando 3 estirpes
de Pseudomonas aeruginosa e 1 levedura Candida albicans. Como controle foi utilizado uma solução de clorohexidina a 0,2 %. Foi
observado que a capacidade inibitória variou em função da concentração utilizada do mel testado e em função do microrganismo
alvo. O mel Trevo e Multifloral de São Miguel a 25% foi o que melhor mostrou capacidade de inibição em todas as estirpes
de P. aeruginosa e C. albicans. Em contraste o mel Multifloral de São Miguel a 12,5% não inibiu a adesão, mas sim induziu
um
estimulo
da
adesão
para
as
estirpes
de
P.
aeruginosa
DCM939
e
UAlg,
bem
como na levedura C. albicans. A solução controle com clorohexidina inibiu a adesão em todas as estirpes testadas. As amostras de
mel dos Açores utilizadas neste trabalho evidenciaram capacidade para inibição da adesão da bactéria Pseudomonas aeruginosa. No
entanto, não foi bastante eficaz para a Candida albicans onde a maior parte do mel estimulou a sua adesão.
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Resumo

Infecções hospitalares são um grave problema mundial de saúde pública. Entre os quadros
infecciosos bacterianos, Staphylococcus aureus é o agente Gram-positivo mais comumente isolado.
Desta forma, a busca de novos produtos naturais antimicrobianos torna-se uma das estratégias de
combate a este problema. Sendo Streptomyces spp. importantes produtores de antimicrobianos
naturais, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial de Streptomyces sp. J181 frente a isolados
clínicos de S. aureus resistentes a eritromicina (CMI >128 µg/ml). As cepas de S. aureus (UFPEDA
02, UFPEDA 672, UFPEDA 704, UFPEDA 707 e UFPEDA 709) foram obtidas da Coleção de Culturas
do Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco. Seis meios de cultura
foram utilizados para a realização do cultivo submerso (ISP-2, ISP-3, M1, MFS, MPE e SS). Os
frascos Erlenmeyer previamente inoculados foram mantidos sob agitação a 160 rpm, a 30 °C durante
07 dias. A cada 24 h foi realizada coleta de 5 ml do mosto para a realização do teste de disco-difusão,
aferição do pH e determinação do peso seco. Após definição das condições de produção, o líquido
metabólico e a biomassa foram separados por centrifugação e tratados com diferentes solventes a fim
de identificar as condições ideais para extração dos metabolitos bioativos. Foram utilizados os
solventes acetato de etila, clorofórmio, diclorometano, éter etílico e hexano para o liquido metabólico e
etanol, metanol e acetona para a biomassa. Os extratos brutos obtidos foram submetidos ao teste de
microdiluição em caldo. Os ensaios foram realizados em triplicata e os resultados expressos como
média ± desvio padrão. O mosto fermentado de Streptomyces sp. J181 apresentou rendimento
máximo de 25,1 g/L de biomassa e um valor de pH final 8,0. No teste de disco difusão foi observado

atividade antagônica frente às 5 cepas de S. aureus com o diâmetro do halo de inibição apresentando
valor médio de 15,1 ± 0,46 mm. Os resultados foram observados entre os tempos de 96 h e 168 h,
com pico de atividade no t=120 h, apenas no meio MPE. O extrato bruto do líquido, obtido com
acetado de etila, apresentou melhores resultados com CMI de 250 µg/ml para UFPEDA 672 e 125
µg/ml para as demais cepas. Os resultados indicam o potencial antibacteriano de Streptomyces sp.
J181 quanto à produção de metabolitos bioativos frente a S. aureus.
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Resumo

O tratamento de infecções causadas por bactérias gram negativas é um desafio para ciência e um
grave problema de saúde pública. Assim, os cientistas têm unido esforços para encontrar novas
opções terapêuticas para combater essas infecções bacterianas. Neste contexto, os produtos naturais
surgem como potenciais fontes de medicamentos. Dentre as moléculas de origem natural destacamse o ácido úsnico (AU), um metabólito secundário liquênico, e a β-lapachona (β-lap), uma ortonaftoquinona que pode ser obtida da casca de árvores do gênero Tabebuia. Estas moléculas
apresentam atividades biológicas, porém a baixa biodisponibilidade, baixa hidrosolubilidade e a
toxicidade constituem um problema para sua administração. Entretanto, a encapsulação desses
compostos em nanocarreadores, como os lipossomas, surge como estratégia para sobrepor essas
limitações. Os lipossomas são vesículas formadas por uma ou mais bicamadas lipídicas que isolam
compartimentos aquosos internos do ambiente externo. Este nanocarreador pode diminuir a
toxicidade e aumentar a biodisponibilidade dos fármacos. Desta forma, o presente estudo teve como
objetivo avaliar a atividade antibacteriana do AU e da β-lap encapsulados em lipossomas. Os
lipossomas contendo AU (Lipo-AU) e β-lap (Lipo-β-lap) foram preparados pelo método de hidratação
do filme lipídico seguido de sonicação e foram caracterizados quanto ao tamanho de partícula (TP),
índice de polidispersão (PDI) e eficiência de encapsulação (% EE). A concentração mínima inibitória
(CMI) e a concentração mínima bactericida (CMB) de Lipo-AU e Lipo-β-lap frente às cepas de
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 e Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 foi determinada pelo
método de microdiluição em caldo de acordo com o Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
Lipo-AU e Lipo-β-lap apresentaram, TP de 98,2 ± 10,7 nm e 113,15 ± 1,35 nm, PDI de 0,344 e 0,442
e %EE de 95,8 ± 1,72% e 98,7 ± 0,6%, respectivamente. Lipo-AU e Lipo-β-lap exibiram atividade
antibacteriana com CMI de 1,95 a 3,9 µg/mL e de 1,95 a 15,6 µg/mL. Lipo-AU apresentou efeito
bactericida frente a Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (CMB = 62,5 µg/mL) e Lipo-β-lap
apresentou efeito bactericida frente a Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 (CBM = 31 µg/mL). Desta
forma, Lipo-AU e Lipo-β-lap possuem um potencial antibacteriano, indicando que a encapsulação de
AU e β-lap em lipossomas é uma estratégia promissora para uma futura utilização desses agentes
terapêuticos na clínica médica.
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Resumo
As Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde (IRAS) são consideradas uma preocupação mundial, visto o uso
indiscriminado de antimicrobianos e a pressão seletiva bacteriana. Entre as espécies bacterianas, Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa apresentam diversos mecanismos de resistência a antimicrobianos,
tornando-as frequentes em IRAS. Devido à redução na eficácia de antimicrobianos no tratamento das IRAS, este estudo
objetiva analisar a atividade antimicrobiana das riparinas I, II e III frente cepas ATCC de K. pneumoniae, A. baumannii e P.
aeruginosa. As riparinas foram obtidas do fruto verde da Aniba riparia. As cepas utilizadas são padronizadas para testes de
resistência aos antimicrobianos pelo CLSI (2017): K. pneumoniae (ATCC 700603), A. baumannii (ATCC 19606) e P.
aeruginosa (ATCC 27853). Estas estão estocadas em glicerol a 20% em -80ºC e foram reativadas em caldo BHI, semeadas e
incubadas a 37ºC±1 por 18-24h para isolamento. A concentração inibitória mínima (CIM) das riparinas foi analisada por
microdiluição em caldo nas concentrações: 400 µg/mL a 3,125 µg/mL e a concentração bactericida mínima (CBM) foi validada
pela contagem das unidades formadoras de colônias (UFC), seguido por análise com resazurina. Os inóculos foram ajustados
em escala MacFarland e as moléculas foram diluídas em 1% de DMSO (experimentos independentes em triplicata). Apenas a
riparina III exibiu atividade antimicrobiana na ATCC de A. baumannii, exibindo CIM de 400 µg/mL. Nesta concentração, não foi
verificada a presença de UFC, sendo K. pneumoniae e P. aeruginosa resistentes às concentrações testadas das riparinas.
Todos estes dados foram confirmados com resazurina. Na literatura, há poucos relatos sobre a ação antimicrobiana das
riparinas. Neste estudo foi possível determinar a CIM da riparina III frente ATCC de A. baumannii, confirmando resultados que
expõem a ação antimicrobiana de extratos da A. riparia em cepas bacterianas e fúngicas. Sabe-se que espécies Gramnegativas possuem maior resistência quando comparadas às Gram-positivas, pois àquelas detêm uma dupla membrana,
configurando resistência antimicrobiana aos agentes microbicidas e outros estudos observaram pouca ação antimicrobiana da
A. riparia em espécies Gram-negativas. Assim, foi possível determinar a ação antimicrobiana da riparina III, demonstrando a
necessidade de pesquisas de produtos naturais, visto a resistência bacteriana e diminuição das opções terapêuticas
das IRAS.
Palavras-chaves: Acinetobacter baumannii, Atividade antimicrobiana, Planta
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Resumo

Microrganismos patogênicos de origem alimentar estão presentes na natureza de forma vasta e
representam a maior causa de problemas de saúde pública. A fim de diminuir as enfermidades e
prejuízos econômicos causados por patógenos alimentares, avanços têm ocorrido quanto ao uso de
antimicrobianos de origem vegetal em alimentos. Os esforços visam atender a necessidade de
melhoria na eficiência antimicrobiana contra os patógenos, com especial atenção aos que vêm
manifestando resistência aos antibióticos, além disso, busca possibilitar uma maior estabilidade de
prateleira dos alimentos. Os óleos essenciais e seus fitoconstituintes são considerados os agentes
antimicrobianos mais importantes presentes em plantas. O óleo essencial de Syzygium aromaticum
(Cravo-da-Índia), tem se destacado devido a suas propriedades, antisséptica, antifúngica e em
especial antibacteriana (haja em vista, a presença do eugenol em sua composição). O objetivo deste

estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre a atividade antimicrobiana do óleo essencial de
Syzygium aromaticum. Trata-se de um estudo descritivo observacional do tipo revisão de literatura.
Para a realização desse estudo foram utilizados artigos originais publicados no período de 2007 a
2017, nas bases de dados Scielo, Google acadêmico e Science Direct, nos idiomas português e
inglês. Os descritores utilizados foram: Syzygium aromaticum, eugenol e antimicrobiana. Foram
selecionados 28 artigos que versavam acerca do tema proposto e os principais pontos elencados
serão descritos a seguir. O amplo espectro de ação do eugenol frente a diferentes microrganismos
patogênicos encontra-se bem definido pela literatura, pois, ao investigar-se a atividade antibacteriana
do óleo essencial de S. aromaticum, verificou-se que este fitoquímico inibiu diversas bactérias de
origem alimentar tais como: Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus e
Salmonella entérica. Apesar do mecanismo de ação antimicrobiana do óleo de S. aromaticum ainda é
pouco elucidado na literatura, alguns estudos indicam que sua capacidade no combate as bactérias
está relacionada ao ataque sobre a membrana celular destes microrganismos e isso deve-se a suas
características físicas intrínsecas e essa ação em conjunto com os constituintes do óleo é o que o
torna eficaz como antimicrobiano. Logo, o óleo essencial de S. aromaticum poder ser considerado
uma alternativa natural e acessível na conservação de alimentos.
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Resumo
A resistência bacteriana a antibióticos é um problema grave que tem se expandido nas últimas décadas. Infecções por cepas
multirresistentes a antimicrobianos tem se tornado rotineira em clínicas e hospitais, principalmente em decorrência do uso desmedido de
antibióticos. Entre os patógenos comumente relacionados a relatos de infecções resistentes está a Klebsiella pneumoniae, bacilo gram
negativo, oportunista, causador de inúmeras complicações, como pneumonias e infecções do trato urinário. Como alternativa para a
problemática, pesquisas com peptídeos antimicrobianos provenientes de anuros tem demonstrado bons resultados frente a cepas
resistentes. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a atividade antimicrobiana, in vitro, do peptídeo Dermaseptina H5, de
Phyllomedusa azurea, contra cepas de Klebsiella pneumoniae ATCC 13883. A metodologia empregada para análise antimicrobiana foi a
concentração inibitória mínima (MIC), em que foram utilizadas placas de 96 poços contendo diluição seriada do peptídeo de 400 a 1,5
µg/mL com volume de 100 µl. Em seguida, foram adicionados 100 µl de suspensão bacteriana (1,5x108 UFC/ml). Como controle de
morte celular, foi utilizado o Imipenem 250 µg/ml e como controle de crescimento, somente BHI e suspensão bacteriana e incubada por
24 horas. Em seguida, as placas foram lidas em espectrofotômetro em absorbância de 450 nm. Os testes foram realizados em
triplicadas e a análise dos resultados, foi feita com o auxílio do programa estatístico Graphic Prisma® 7.0. Após análise, pode-se verificar
que entre as concentrações do peptídeo testadas, a menor a apresentar efetividade na inibição do crescimento celular foi 12,5 μg mL,
quando comparada com o controle de crescimento. Realizando comparação com o controle utilizado no experimento, Imipenem 250
µg/ml, o peptídeo demostra notória efetividade da inibição do crescimento bacteriano. Com base nos resultados obtidos neste
experimento, e relatos da literatura, fica comprovado que moléculas derivadas de anuros são potenciais antibióticos. Assim sendo,
necessita-se de testes para avaliar a toxicidade da molécula, além de mecanismos que possam potencializar o seu efeito biológico.
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Resumo

A Caatinga é um bioma brasileiro que apresenta inúmeras espécies vegetais, com atividades
biológicas pouco conhecidas; no entanto, são utilizadas para fins terapêuticos de forma empírica.
Assim, pretende-se determinar a atividade antioxidante e antimicrobiana do extrato metanólico de
folhas de Ximenia americana em Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter
baumannii, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli. Os espécimes foram coletados no Parque
Nacional do Catimbau (SISBIO 26743-1) e depositados no Herbário do Instituto de Pesquisas
Agronômicas de Pernambuco (96261/IPA-PE). O pó (10g) das folhas foi diluído em 100mL de metanol,
condensado por 30min, filtrado e armazenado à 8ºC. As cepas bacterianas do estudo são descritas
pelo CLSI (2018): S. aureus (ATCC 29213), K. pneumoniae (ATCC 700603), A. baumannii (ATCC
19606), P. aeruginosa (ATCC 27853) e E. coli (ATCC 25922). Pelo método do DPPH, foi determinada
a atividade antioxidante e a atividade antimicrobiana foi avaliada por microdiluição em caldo (400 a
3,125µg/mL), validada por contagem das unidades formadoras de colônias (UFC), sendo o extrato
diluído em DMSO e inóculos ajustados em escala MacFarland. O extrato metanólico de folha de X.
americana apresentou porcentagem de inibição de radicais livres de 93,9% na maior concentração
testada (400µg/mL) comparado aos padrões de ácido ascórbico (96,7%), quercetina (95,7%) e ácido
gálico (91,9%). O extrato exibiu atividade antimicrobiana apenas em S. aureus em 400µg/mL, não
sendo possível determinar as UFC. Há relatos da atividade anti-inflamatória e cicatrizante de X.
americana em terapia popular. Diversos estudos descrevem a atividade antioxidante do fruto, casca e
raiz desse vegetal. Neste estudo, o extrato metanólico não inibiu o crescimento de bactérias Gramnegativas, sendo confirmado por estudos com E. coli. Isso sugere que a composição da parede celular
de espécies Gram-positivas e Gram-negativas pode alterar a susceptibilidade à ação de microbicidas.
Outros autores descrevem que o local, temperatura, umidade e radiação ultravioleta influenciam a
ação biológica do vegetal. Assim, o presente estudo conclui que o extrato metanólico de folhas de X.
americana exibe um forte potencial antioxidante e inibição do crescimento da espécie de S. aureus, à
qual é responsável por inúmeras infecções relacionadas à assistência à saúde, sugerindo
continuidade de estudos que analisam a ação antimicrobiana de extratos vegetais.
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Resumo
Parte da flora intestinal de animais endotérmicos, Eschrerichia coli, quando em ambiente não autóctone ou em imunossupressão, é
responsável por intoxicações alimentares, sendo a via fecal-oral o modo de transmissão mais comum. Isto faz da E. coli o principal
organismo indicador de contaminação do solo, recursos hídricos e alimentos. Devido sua alta variabilidade genética, o tratamento com
antibióticos não é indicado para as infecções brandas, que costumam durar entre 5 e 7 dias, por outro lado, em infecções severas
associadas à diarreia o uso de antibióticos é aconselhado. Em consequência de sua alta capacidade de aderência às superfícies, a
formação de biofilme contribui para a ocorrência destas infecções e dificulta sua erradicação. Desta forma, é necessária a busca por
compostos que possam efetivamente sobrepor esta característica. O estudo tem como objetivo avaliar a supressão da formação de
biofilme de Escherichia coli ATCC 25922 pelo peptídeo Filoseptina-P1 (Pithecopus palliatus). A formação de biofilme foi obtida mediante
culturas bacterianas crescidas durante 18 h em meio Muller Hinton, diluídas em meio BM2 e alocadas em placa 96 poços, seguido pelo
descarte do meio e lavagem dos poços por três vezes com água deionizada. As células aderidas à superfície da placa foram coradas
com cristal violeta (0,01%) por 20 minutos, seguido de sua remoção e lavagem dos poços por duas vezes com água deionizada. O
cristal violeta aderido às células foi solubilizado com 110 μL de etanol (60%) e levado para leitura em leitor de microplacas no
comprimento de onda de 595 nm. As concentrações testadas variaram entre 31,25 µM e 0,48 µM em diluição seriada. A concentração

inibitória de 50% da formação de biofilme (CIMB50) foi de 1,95 µM e em 90% (CIMB90) foi de 17,5 µM, sendo que a partir de 3,90 µM
mais de 80% das células foram inibidas. Para o antibiótico Ampicilina, comumente empregado contra infecções por E. coli, a
concentração recomendada varia entre 5,72 e 22,9 µM. Comparando-se à eficácia da Filoseptina-P1, esta necessita de menor
concentração para obter êxito na inibição de E. coli, instigando maior compreensão sobre sua ação na formação de biofilmes. Por fim, o
peptídeo Filoseptina-P1 se mostra promissor no combate à formação de biofilme de E. coli e mais estudos deverão ser realizados a fim
de melhor elucidar suas interações moleculares.
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Resumo

Introdução: a sífilis é uma doença infectocontagiosa de evolução crônica ocasionada pelo treponema
pallidum. Apresenta-se como um desafio a saúde pública em todo o mundo. Sua transmissão ocorre
pela via sexual (sífilis adquirida) e vertical por meio da placenta da mãe para o feto (sífilis congênita).
Outros meios de transmissão são por meio da via indireta ou através de transfusão sanguínea.
Objetivo: identificar através de literatura científica já publicadas como atuam os profissionais de
enfermagem no acompanhamento de pré-natal para prevenção de sífilis na gestação. Metodologia:
trata-se de um estudo de revisão integrativa, utilizou-se três bases de dados eletrônico: Literatura
latino-americana e do caribe em ciências da saúde (LILACS), Scientific Eletronic Library Online
(SCIELO) e Bases de Dados da Enfermagem (BDENF), cuja amostra resultou em 20 artigos,
selecionados conforme os seguintes critérios de inclusão: descrição em português, apresentação
completa do texto e período de publicação compreendido entre 2009 a 2017, utilizando os descritores:
sífilis, gestação, assistência de enfermagem. A revisão mostrou que a maioria dos artigos
pesquisados contextualizam a temática mediante a apresentação de conceitos, dados estatísticos e
epidemiológicos de relevância para a saúde pública, descrevendo a problemática, as estratégias de
enfrentamento e a assistência de enfermagem. Resultados: dentre os resultados analisados, os
autores pesquisados revelaram que a maioria das mulheres infectadas são identificadas durante a
gestação ou no momento do parto. Os artigos mostram que as atuais recomendações do Ministério da
Saúde para o rastreamento da sífilis durante o pré- natal devem ser realizadas na primeira consulta,
ainda no primeiro trimestre, e no terceiro trimestre da gestação. Discussão: alguns autores, por sua
vez, destacam que embora seja realizado o diagnóstico, diversas falhas foram observadas na
condução terapêutica incluindo: início tardio do pré-natal, quebra na continuidade do cuidado com
mudança de unidade de saúde durante a assistência, dificuldades no diagnóstico da sífilis durante a
gestação, a não adesão ao tratamento por parte da gestante e o seu companheiro. Conclusão: as
ações de prevenção de sífilis na gestação na atenção primária realizadas pelos enfermeiros possuem
papel relevante na promoção e implementação de medidas efetivas, aplicadas de forma sistemática
no enfrentamento da problemática e na terapêutica recomendada.
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Resumo
A peste, infecção causada pela Yersinia pestis (bactéria Gram negativa da Familia Enterobacteriaceae), é uma zoonose
principalmente de roedores e pulgas/vetores, mas pode afetar humanos e outros mamíferos. A zoonose tem importância
epidemiológica mundial, e no Brasil permanece em focos naturais em nove estados. A infecção atingiu Minas Gerais em 1936
em consequência de sua interiorização após introdução pelo porto de Santos, SP em 1899 durante a última Pandemia e
deixou focos no Vale do Rio Doce e Vale do Jequitinhonha. No Brasil o monitoramento dos roedores na vigilância da peste foi
substituído após 2007 pela vigilância sorológica em animais sentinela (cães, carnívoros domésticos, predadores dos
roedores) o que acarrretou a diminuição do conhecimento acerca dos roedores, embora tenha sido importante para evidenciar
a permanência de focos ativos através das sorologias positivas. Com o objetivo de atualizar as informações
ecoepidemiológicas acerca dos roedores silvestres nas áreas focais do Estado foram analisadas no SRP/IAM/FIOCRUZ-PE
amostras de soro e tecidos de roedores dos gêneros Necromys, Calomys, Oligoryzomys, Cerradomys, Holochilus, Nectomys,
Thrichomys, Galea e Rattus provenientes de áreas historicamente mais relevantes. A pesquisa da Y. pestis nas amostras de
sangue, baço e/ou fígado dos animais por Cultura e Multiplex-PCR foi negativa e as amostras de soros analisadas por
Hemaglutinação para pesquisa de anticorpos anti-pestosos também foram negativas. Os últimos casos de peste humana em
MG foram registrados em 1983 e 1984 no foco do Jequitinhonha, no entanto sorologias positivas têm sido verificadas nas
rotinas das atividades da vigilância do Programa de Controle da peste. Em 2017, foram analisadas 1.434 amostras de soros
caninos no Lacen-MG e duas (02) amostras (0,14%) provenientes dos municípios de Rubelita e Fruta de Leite, revelaram-se
positivas para Ac antipestosos, o que demonstra que a infecção mantém-se em focos de MG. Apesar da baixa prevalência da
peste nos animais sentinela é evidente a necessidade de incrementar os estudos em áreas focais conduzindo-os de forma a
considerar mudanças climáticas e ações antropogênicas, que podem impactar nas atividades da zoonose. A vigilância
contínua dos focos naturais é imprescindível para impedir a transmissão da doença para humanos.
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Resumo
Facilmente encontrada em ambiente nosocomial, Pseudomonas aeruginosa oferece risco por ser causadora de pneumonia e por ser
oportunista, infectando pacientes previamente enfermos e imunossuprimidos. É reconhecidamente dotada de mecanismos avançados
de resistência a antibióticos e eficiente formadora de biofilme, em consequência de sua alta capacidade de aderência às superfícies, fato
que contribui para a ocorrência de infecções crônicas e dificulta sua eliminação. Portanto, se faz necessária a busca por novos
compostos capazes de suprimirem efetivamente sua formação de biofilme. O objetivo deste estudo é avaliar a supressão da formação
de biofilme de Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 pelo peptídeo Filoseptina-P1 (Pithecopus palliatus). A formação de biofilme foi
obtida mediante culturas bacterianas crescidas durante 18 h em meio Muller Hinton, diluídas em meio BM2 e alocadas em placa 96
poços, seguido pelo descarte do meio e lavagem dos poços por três vezes com água deionizada. As células aderidas à superfície da
placa foram coradas com cristal violeta (0,01%) por 20 minutos, seguido de sua remoção e lavagem dos poços por duas vezes com
água deionizada. O cristal violeta aderido às células foi solubilizado com 110 μL de etanol (60%) e levado para leitura em leitor de
microplacas no comprimento de onda de 595 nm. As concentrações testadas variaram entre 31,25 µM e 0,48 µM em diluição seriada. A
concentração inibitória de 50% da formação de biofilme (CIMB50) esteve entre 3,9 e 7,8 µM, entretanto não foi possível determinar o
índice em 90% (CIMB90), estando este acima da maior concentração testada. Um dos antibióticos comumente administrados, a
gentamicina, apresenta uma concentração ideal de 4,18 µM ao combate de P. aeruginosa, valor este que está englobado na
abrangência de ação do peptídeo Filoseptina-P1. A similaridade das concentrações ativas de Filoseptina-P1 e gentamicina motiva a
investigação de como ocorre a relação entre a capacidade de aderência bacteriana e o peptídeo a nível molecular.
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Resumo
A resistência a antibióticos por cepas bacterianas resistentes a inúmeros medicamentos se configura em um grande problema
de saúde pública, tornando urgente o desenvolvimento e descoberta de novos compostos com ação antimicrobiana. Por
vários anos, produtos naturais têm dado origem a inúmeras moléculas úteis na medicina, nos quais se incluem drogas com
ação bactericida. Considerando esse contexto, este estudo objetivou avaliar o potencial microbicida de extratos de cascas e
sementes da espécie vegetal P. granatum sobre cepas de S. aureus. O método utilizado para o preparo do extrato da casca e
das sementes foi a maceração, no qual se utilizou como solventes álcool 70% e hexano, respectivamente. Foram utilizadas
cepas ATCC e multirresistentes de S. aureus, sendo o de método poços-difusão empregado para o teste de sensibilidade. Os
resultados mostraram que o extrato da casca sobre S. aureus (MRSA) apresentou halos de 35 mm na concentração de 60% e
12 mm na menor concentração testada, de 0,25%. Já para as cepas ATCC de S. aureus, verificou-se uma média de 29 mm
na concentração de 60%, sendo que os halos reduziram concomitantemente à concentração do extrato. Para o extrato das
sementes, observou-se inibição nas concentrações de 90 a 30% para S. aureus (MRSA); para as cepas ATCC de S. aureus,
apresentaram atividade apenas até 50% com halo de 10 mm. Os resultados obtidos indicam que ambas as partes testadas de
P. granatum apresentaram inibição tanto para as cepas ATCC quanto para as multirresistentes de S. aureus. Sendo assim,
estudos adicionais devem ser conduzidos para que os compostos responsáveis pela atividade observada sejam identificados.
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Resumo

A elevada incidência de infecções bacterianas e a resistência desses micro-organismos aos agentes
antimicrobianos tornou-se sério problema de saúde, que acarreta em morbi-mortalidade para os
pacientes. Nesse sentido, o surgimento de bactérias multirresistentes aos tratamentos disponíveis tem
levado à busca por novos antimicrobianos. Esse estudo experimental visou avaliar a atividade
antibacteriana de 15 derivados quinolônicos, designados de 1 a 15 e determinar sua concentração
inibitória mínima (CIM). A atividade antimicrobiana foi avaliada frente à Staphylococcus aureus ATCC

25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, S. epidermidis ATCC12228, S. simulans ATCC 27851, S.
aureus resistente à meticilina (MRSA), Enterobacter cloacae ATCC 23355, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853, Proteus mirabilis ATCC 15290, Serratia marcescens ATCC 14756, Escherichia coli
ATCC 25922 e Klebisiella pneumoniae ATCC 4352. Os derivados avaliados são do tipo quinolono1,2,3-triazol ou quinolono-1H-nafto[2,3-d][1,2,3]triazol-4,9-diona e foram obtidos pelo grupo de síntese
orgânica do Laboratório de Nucleosídeos, Heterociclos e Carboidratos do Departamento de Química
Orgânica da UFF. As substâncias foram submetidas ao ensaio para a determinação da CIM entre 512
e 4 µg mL-1, conforme CLSI. Os antimicrobianos ciprofloxacino e vancomicina foram utilizados como
controles positivos. O ensaio mostrou que os derivados 1, 4, 9 e 11 foram ativos frente à S. aureus
(256 µg mL-1, 128 µg mL-1, 4 µg mL-1 e 32 µg mL-1, respectivamente), MRSA (256 µg mL-1, 64 µg
mL-1, 256 µg mL-1, 64 µg mL-1, respectivamente) e P. aeruginosa (64 µg mL-1, 64 µg mL-1, 2 µg mL-1,
8 µg mL-1, respectivamente). Somente o 9 foi ativo contra S. epidermidis (4 µg mL-1), enquanto 4, 9 e
11 apresentaram atividade contra S. simulans (128 µg mL-1, 128 µg mL-1 e 64 µg mL-1,
respectivamente). A vancomicina mostrou CIM de 2 µg mL-1 frente às espécies Gram-positivas,
enquanto ciprofloxacino apresentou CIM de 0,5 µg mL-1 para a Gram-negativa. O grupo CF3 ligado ao
núcleo quinolônico na posição 7 parece contribuir para a atividade dos compostos 1 e 4. Já as
substâncias 9 e 11, conjugados do tipo naftotriazol, foram mais ativas e os resultados indicam que a
cadeia de 3 carbonos ligada ao nitrogênio N1 do núcleo quinolona contribui para a ação
antibacteriana. Os derivados apresentaram atividade frente a bactérias Gram-positivas e contra uma
bactéria Gram-negativa, sendo promissores para o desenvolvimento de novos antimicrobianos.
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Resumo
Fungos filamentosos compreendem um grande grupo de organismos ubíquos e de interesse biológico, pois são uma fonte de compostos
bioativos. Muitas espécies produzem metabólitos úteis, como pigmentos, enzimas e antibióticos. A adaptação dos micro-organismos às
drogas conduz ao desenvolvimento de cepas resistentes, tornando reduzida a eficácia da antibioticoterapia disponível. Sabendo da
necessidade de obter-se novos antimicrobianos, este trabalho objetivou investigar o potencial antimicrobiano de fungos filamentosos
coletados no solo de um coqueiral localizado nas Várzeas de Sousa–PB. O potencial antimicrobiano foi investigado frente
Staphylococcus aureus UFPEDA 02, Klebsiella pneumoniae UFPEDA 396 e Pseudomonas aeruginosa UFPEDA 416, utilizando as
técnicas de bloco de gelose e difusão em disco. Para ambas, os fungos foram incubados em ágar batata, a 30°C, por 5 dias. Para os
testes de bloco de gelose, blocos medindo 6x6mm foram colocados sobre os meios semeados com os micro-organismos teste. Para a
difusão em disco, blocos de 6x6mm dos isolados que apresentaram resultados promissores na etapa anterior foram inoculados em caldo
batata a 30°C, 150rpm, por 120h. Discos de papel de 6x6mm foram embebidos com 50μL do caldo fermentado previamente obtido por
filtração e colocados sobre os meios inoculados com os micro-organismos teste. As placas foram incubadas a 37°C por 24h. Os ensaios
foram realizados em triplicata e os resultados expressos como média ± desvio padrão. No total, avaliou-se o potencial antimicrobiano de
30 isolados das espécies: Aspergillus terreus (8/30), A. fumigatus (7/30), A. niger (7/30), A. fischeri (3/30), A. nidulans (1/30) e
Paecillomyces variotii (4/30). Nenhum dos 30 isolados apresentou inibição frente às cepas de P. aeruginosa. A. nidulans e A. niger não
promoveram inibição do crescimento dos isolados clínicos testados. Para o bloco de gelose, A. fumigatus S8 e A. terreus S27
apresentaram os maiores halos frente a S. aureus (17 mm) e K. pneumoniae (14,5 mm), respectivamente. No disco difusão, nenhum
isolado inibiu o crescimento de K. pneumoniae. A. terreus S9 apresentou o maior halo resultados de inibição frente a S. aureus (22
mm). A. terreus S9 apresentou os melhores resultados, pois possui atividade antimicrobiana considerável contra S. aureus e K.
pneumoniae, demonstrando perspectivas sobre seu potencial biotecnológico. Novos experimentos são necessários para isolar o
composto responsável pela propriedade antimicrobiana.
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Resumo

O eugenol é o fitoconstituinte majoritário do óleo essencial do Cravo-da-Índia (Syzygium aromaticum
L.) e está relacionado com algumas atividades biológicas, tais como antioxidante e antimicrobiana.
Estudos sugerem que sua ação ocorre em nível de membrana plasmática, em conjunto com a
inativação de enzimas e/ou no material genético celular. Staphylococcus aureus é considerada a
bactéria mais comum em casos de intoxicações alimentares em vários países do mundo. O objetivo
deste estudo foi avaliar a atividade antibacteriana in vitro do eugenol frente à S. aureus. O trabalho foi
realizado no Laboratório Microbiologia de Alimentos do Centro Acadêmico de Vitória CAV/UFPE. O
fitoconstituinte eugenol foi adquirido da Sigma-Aldrich Brasil Ltda. O teste de atividade antibacteriana
foi realizado pelo método de microdiluição em placas de 96 poços, de acordo com o protocolo M07A10 do CLSI. A Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi determinada utilizando-se o eugenol nas
concentrações de 2 a 0,125mg/mL (1:2,v/v). A suspensão bacteriana de S. aures foi preparada em
solução salina 0,85% e ajustada de acordo com a escala 0,5 de Mc Farland (1,5 x 108 células/mL).
Em cada poço teste foram adicionados 130μL do meio caldo Mueller-Hinton, 20μL da suspensão
bacteriana e 30μL do eugenol nas diferentes concentrações. A placa foi incubada em estufa tipo BOD
a temperatura de 37°C por 24 horas e, após esse período, realizada a leitura. A CIM foi definida como
a menor concentração em que não se observou crescimento microbiano visível mediante possível
turvação do meio de cultura presente no poço. A Concentração Bactericida Mínima (CBM) foi
determinada a partir da transferência de uma alçada de cada poço teste para placas de Petri contendo
o meio Agar Mueller-Hinton e, então incubadas em estufa tipo BOD por 24 horas a fim de verificar o
crescimento de colônias. A CBM foi definida como a menor concentração em que não se obsevou
crescimento bacteriano nas placas de Petri. Todos os experimentos foram realizados em duplicata. A
CIM correspondeu a 0,125mg/mL e a CBM foi equivalente a 1,0mg/mL. Estes dados evidenciam a
eficiência do eugenol frente à atividade inibitória e bactericida de cepas de S. aureus, demonstrando
um bom potencial para uso na conservação de produtos alimentares além de poder contribuir
consequentemente para a redução do desenvolvimento de intoxicação alimentar estafilocócica.

Palavras-chaves: Bactéria, Concentração Inibitória Mínima , Cravo-da-Índia , Intoxicação

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DAS FRAÇÕES BIOATIVAS DE
AMYCOLATOPSIS SP. UFPEDA 3422 FRENTE A MICRO-ORGANISMOS DE INTERESSE CLÍNICO

Autores

Hanna Katarina Lopes Ferreira 1, Suellen Emilliany Feitosa Machado 1, Pedro Henrique do
Bomfim Nascimento 1, Jamerson Ferreira de Oliveira 1, Ana Cláudia Alcântara Lemos 1,
Amanda Maria da Silva 1, Carlos Vinícius Jackes de Oliveira 1, Maria do Carmo Alves de
Lima 1, Janete Magali de Araújo 1, Gláucia Manoella de Souza Lima 1

Instituição 1 UFPE - Universidade Federal de Pernambuco (Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade
Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901)
Resumo

Infecções ocasionadas por micro-organismos constituem uma problemática reincidente. O uso
indiscriminado de agentes antimicrobianos contribuiu para o surgimento da resistência a esses
agentes, que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), representa um problema de saúde
pública global. A expansão do número de casos de resistência a antimicrobianos e a escassez de
opções terapêuticas efetivas a curto e médio prazo para tratamento das infecções reforçam a
necessidade de se encontrar novas alternativas terapêuticas eficientes. As actinobactérias, bactérias
filamentosas que estão presentes nos mais diversos ambientes, são capazes de produzir uma grande
variedade de metabólitos secundários bioativos, incluindo antibióticos. Este trabalho teve como

objetivos investigar o potencial antimicrobiano da cepa Amycolatopsis sp. UFPEDA 3422 frente a
micro-organismos de interesse clínico e determinar as melhores condições de extração do metabólito
ativo. Amycolatopsis sp. UFPEDA 3422 foi cultivado em ágar ISP-2, a 37 °C, por 96 horas. Cultivos
submersos foram realizados inoculando-se 4 blocos medindo 8x8 mm em meio M1, a 37 °C, 150 rpm,
por 48 horas. 10% desta cultura foram transferidos para outros frascos contendo meio M1, os quais
foram cultivados sob as mesmas condições. O caldo fermentado, previamente obtido por filtração, foi
empregado na extração por partição, utilizando solventes orgânicos: hexano e acetato de etila, na
proporção 1:1 (v/v). O método de microdiluição em placas de múltiplos poços foi utilizado para
determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração Bactericida Mínima (CBM) frente a
Staphylococcus aureus UFPEDA 02 e Enterococcus faecalis UFPEDA 138. As frações orgânicas
foram rotaevaporadas e testadas nas concentrações de 3,9 µg/mL a 1.000 µg/mL. O teste foi realizado
em duplicata, utilizando gentamicina como controle positivo. A fração orgânica que melhor inibiu o
crescimento dos micro-organismos teste foi a acetato de etila, com CMI igual a 62,5 μg/mL para S.
aureus e 250 μg/mL para E. faecalis, visto que a fração hexano apresentou CMI de 250 µg/mL e 1000
µg/mL para S.aureus e E. faecalis, respectivamente. Os valores da CMB foram iguais às CMI. Os
resultados indicam que Amycolatopsis sp. UFPEDA 3422 representa um promissor para produção de
metabólitos ativos contra micro-organismos de interesse clínico.
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Resumo

O Rosmarinus officinalis (alecrim) é uma planta medicinal aromática utilizada, dentre outros motivos,
por sua ação antimicrobiana. Embora atribua-se amplamente essa atividade à constituição fitoquímica
das suas folhas, estudos dessa natureza acerca das suas outras partes vegetais, como o caule,
carecem na literatura. O objetivo deste estudo em questão foi avaliar a Concentração Inibitória Mínima
(CIM) e o Potencial Inibitório (PI) do Extrato Bruto Seco (EBS) dos caules de Rosmarinus officinalis.
Para tal, o material vegetal foi seco e macerado com solução hidroalcoólica (99%), sendo a solução
final posteriormente extruída, filtrada e evaporada, restando o EBS. Para o ensaio microbiológico, a
técnica de poços foi adotada utilizando como microrganismos-teste cepas de Streptococcus
agalactiae, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus spp., Escherichia coli, Bacillus cereus, Protheus
mirabilis, Enterobacter spp. e Salmonella spp. As estirpes foram suspensas em solução salina na
escala 0,5 de Marc-Farland e semeadas por tapetamento em ágar Mueller-Hinton. Quatro poços foram
inseridos em cada placa, sendo posteriormente acrescidos de 50uL de soluções diluídas
sucessivamente do extrato em soro fisiológico nas concentrações de 50, 25, 12,5 e 6,25 mg/mL. Para
controle positivo foi utilizado o antibiótico amoxicilina nas mesmas concentrações do extrato e todas
as análises foram feitas em duplicata. Como resultado, o extrato do caule apresentou ação apenas
contra a cepa de Enterococcus spp., com CIM de 25mg/mL. Em relação ao Potencial Inibitório, o
diâmetro do halo de inibição em 50mg/mL foi de 13,5mm (43,55% do controle), e em 25mg/mL de
12mm (40% do controle). As cepas de Streptococcus agalactiae, Klebsiella spp. se mostraram
resistentes a todas as concentrações de extrato de antibiótico testadas. Pesquisadores elucidaram na
literatura os potenciais patogênicos dos Enterococcus, onde estes causavam infecções como
endocardite, infecção do trato urinário, prostatite, infecção intra-abdominal e infecções em feridas,
corroborando com os potenciais terapêuticos dos caules do alecrim auxiliando no tratamento destas
infecções. Sendo assim, compreende-se que o extrato bruto seco dos caules do alecrim possui
atividade antimicrobiana mediana contra Enterococcus spp., não demonstrando atividade em relação
aos demais microrganismos testados sobre as condições e concentrações adotadas.
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Resumo
A procura de novos compostos com ação antimicrobiana tem se intensificado nos últimos anos, principalmente em decorrência da
resistência bacteriana aos fármacos existentes. A maioria dos antibióticos utilizados na clínica médica, apresentam déficit, e já foram
superados por pelo menos uma cepa bacteriana, inclusive fármacos tidos como referência no tratamento de determinadas infecções.
Contextualizando com a necessidade de descoberta de novos compostos contra bactérias resistentes, os peptídeos antimicrobianos
provenientes de Anuros, apresentam-se como moléculas promissoras no combate diversas cepas bacterianas, fato que pode ser
observado em várias publicações cientificas. Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar a atividade antimicrobiana, in vitro, do
peptídeo Dermaseptina H5, de Phyllomedusa azurea, contra cepas de Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Staphylococcus aureus
(MRSA). A metodologia empregada para análise antimicrobiana foi a concentração inibitória mínima (MIC), em que foram utilizadas
placas de 96 poços contendo diluição seriada do peptídeo de 800 a 1,2 µg/mL com volume de 100 µl. Em seguida, foram adicionados
100 µl de suspensão bacteriana (1,5x108 UFC/ml). Como controle positivo foi utilizado o Imipenem 500 µg/ml e como controle de
crescimento, somente BHI e suspensão bacteriana e incubada por 24 horas. Em seguida, as placas foram lidas em espectrofotometria
em absorbância de 500 nm. Após análise dos resultados, utilizando Graphic Prisma® 7.0 como ferramenta estatística, foi verificado que
a concentração inibitória mínima (MIC), a demostrar efetividade na inibição do crescimento bacteriano foi de 12,5 μg mL para
Staphylococcus aureus ATCC e 6,25 μg/ ML para Staphylococcus aureus MRSA quando comparados ao controle de crescimento. Após
análise, pode-se constatar a efetividade do peptídeo Dermaseptina H5 em combater o crescimento bacteriano in vitro em ambas as
cepas, tendo sua ação comparada ao controle positivo para morte celular utilizado neste trabalho. Estes resultados aliados a futuros
testes pode auxiliar a estabelecer parâmetros para melhor aproveitamento desta molécula extraída de Phyllomedusa azurea e de
peptídeos provenientes de outras espécies de Anuros, que apresentem potencial biotecnológico.
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Resumo
A pele de anuros são fontes de potenciais peptídeos que possuem atividades biológicas contra bactérias resistentes e formadoras de
biofilme. Entre os peptídeos extraídos da pele de anuros, observa-se que a Dermaseptina H5 de Phyllomedusa azurea possui atividade
antimicrobiana, podendo ser utilizada no desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas no controle de infecções causada por
bactérias multirresistentes. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo analisar a atividade antimicrobiana in vitro e avaliar a
capacidade de inibição de formação de biofilme do peptídeo Dermaseptina H5 contra cepas de Escherichia coli ATCC® 25922 e
carbapenemase positiva. A metodologia empregada para análise antimicrobiana foi determinada pela concentração inibitória mínima do
crescimento bacteriano, onde foram utilizadas placas de 96 poços contendo diluição seriada do peptídeo de 800 a 1,2 µg/mL com
volume de 100 µl. Em seguida, foram adicionados 100 µl de suspensão bacteriana (1,5x108 UFC/ml). Como controle positivo foi utilizado
o Imipenem 500 µg/ml. Em seguida a placa contendo triplica das amostras foram lidas em espectrofotômetro em absorbância de 500
nm. Para a concentração inibitória mínima de biofilme as bactérias foram crescidas em meio Muller Hinton por 18 h e diluídas em meio
BM2 na concentração 1:100. Em seguida, foram adicionados 100 µl do peptídeo em concentrações que variavam de 64 a 1 µg/mL. Após
a diluição do peptídeo foram acrescentados 100 µL da cultura bacteriana e incubado por 24 horas e posteriormente analisado em
espectrofotômetro com comprimento de onda 600 nm. Em seguida, as bactérias foram coradas com cristal violeta a 0,01% por 20 min e
posteriormente removidas com etanol 60% e analisadas em absorbância de 595 nm. Os resultados foram analisados através do Graphic
Prisma® 7.0, onde foram verificadas que as concentrações inibitórias mínimas comparadas ao controle de morte celular para E. coli
ATCC e multirresistentes foram respectivamente 12,5 e 6,25 µg/mL. Não houve inibição de células planctônicas em nenhuma das
concentrações testadas, comparadas ao controle de crescimento. Em contra partida, houve significativa inibição de biofilme de E. coli

ATCC nas concentrações 4 a 64 µg/mL. Com base nos resultados, o peptídeo Dermaseptina H5 caracteriza-se como molécula
antimicrobiana, capaz de inibir a formação de biofilme formado por E. coli, mesmo em baixas concentrações, Estudos futuros como
sinergismo podem potencializar os resultados obtidos.
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Resumo

Contendo uma gama de microrganismos aeróbicos e anaeróbicos, a vagina e colo do útero possuem
em um ecossistema implexo, perante as alterações nesta flora, os mesmos podem acarretar
inflamação cérvico-vaginal, muitas vezes seguida por uma secreção de odor desagradável. A Candida
sp é um fungo patogênico que mais produz quadros infecciosos na vulva, vagina e, mais raramente no
colo do útero, que pode estar associada a uma secreção espessa e de coloração esbranquiçada, além
de prurido e ardência na região vulvar. Em esfregaços citológicos a visualização de microrganismos
e/ou das alterações morfológicas, como no caso de alguns vírus, requer importantes conhecimentos
que em algumas conjunturas são decisivas para a consignação do diagnóstico. Relacionar as
implicações visualizadas na análise citológica com os resultados alcançados na pesquisa
microbiológica esquadrinhando desta forma compreender se a utilização desses métodos em
associação apresenta relevância clínica na detecção de Candida sp. Trata-se de um estudo
observacional, exploratório retrospectivo, de natureza quantitativa, realizado no período de setembro –
2015 a agosto – 2016, O estudo foi realizado em trinta e cinco pacientes do sexo feminino com idades
entre 18 e 58 anos para realização de citopatologia oncótica. A pesquisa de Candida sp pela citologia
e a identificação de estruturas leveduriformes por microscopia isoladas em cultura, não apresentou
relevante concordância. Sendo detectadas em ambos os métodos estruturas compatíveis com o
agente em apenas 02 dos 09 casos estudados em que o agente esteve presente, nos demais,
identificadas estruturas fúngicas apenas no último exame citado. Em 02 dos 35 casos analisados, as
pacientes apresentaram microbiota indeterminada. A pesquisa de Candida sp pela citologia e a cultura
não apresentaram concordância, conferindo a este fato a questão de nem sempre é possível a
identificação exclusiva do fungo nos esfregaços citológicos. Pode ser atribuída ao número insuficiente
de estruturas leveduriformes, além da presença de leucócitos em grande quantidade, que poderiam
obscurecer o achado morfológico do organismo no exame citológico. Mostrando que o exame
citopatológico pode ampliar a detecção dos influentes infecciosos cérvico-vaginais.
Palavras-chaves: Candidíase Vulvovaginal, Cervicite Uterina, Citologia, Leveduras

AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE TÉTANO NO ESTADO DA PARAÍBA/BRASIL NO PERÍODO DE
2012-2017

Autores

Wandemberg Farias de Albuquerque Neto 1, Raiza Santos Raiza Santos 1, Claudia
Kowalesky claudia kowalesky 1, Lucas Miguel Lima Lucas Miguel 1, Wandra Bandeira
wandra bandeira 1, Vanessa de Melo Cavalcanti Dantas Vanessa de Melo 1,2, Daniela
Barros 1,2

Instituição 1 FPB - Faculdade Internacional da Paraíba (Av. Monsenhor Walfredo Leal, 512 - Centro,
João Pessoa - PB), 2 FMN - Faculdade Uninassau ( Av. Pres. Epitácio Pessoa, 1201 Estados, João Pessoa - PB)
Resumo

Ê

É

Í

Í

AVALIAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE TÉTANO NO ESTADO DA PARAÍBA/BRASIL NO PERÍODO DE
2012-2017
Wandemberg Farias de Albuquerque Neto *1; Lucas Miguel; Cláudia Kowalesky; Raiza Santo; Wandra
Bandeira;Vanessa de Melo Cavalcanti Dantas1
1Faculdade Internacional da Paraíba.

Introdução: O Tétano é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, causada pelas exotoxinas e
neurotoxina, ambas produzidas pela Clostridium tetani, uma bactéria bacilo Gram-positiva anaeróbio.
Uma bactéria identificada normalmente na forma de esporo, geralmente encontrados nos seguintes
ambientes: terra, fezes, poeira, superfície de objetos metálicos e enferrujados. Na maioria dos casos
pode ocorrer contraturas musculares generalizada, podendo pôr em risco a vida de um indivíduo.
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo registrar a incidência de casos de Tétano no Estado
da Paraíba entre os anos de 2012 a 2017. Metodologia: O estudo se iniciou com a coleta do banco
de dados do DATASUS, relatando os incidentes de tétano no Estado da Paraíba. Foram realizadas
revisões bibliográficas em busca de fundamentação teórico-metodológica para o desenvolvimento do
estudo, utilizando dados específicos. Desenho do estudo: Utilização do banco de dados do
DATASUS. Resultados: Durante o período do estudo (2012-2017), houve 39 casos de tétano
acidental relatados pelo referido banco de dados. Uma média de 7 casos por ano foi observada nesse
período. Houve predomínio de casos do gênero masculino, correspondendo a 92% dos casos. Sobre
a idade, a maioria das pessoas afetadas se encontram na faixa etária de 20-39 anos (35,8%),
seguindo por 40-59 anos (48,7%). Discussões: A incidência de casos de tétano registrado no Brasil
tem queda de 44% nos últimos 10 anos, e essa queda é atribuída à vacinação de rotina e ao reforço
na imunização dos “grupos de riscos” como trabalhadores da zona rural, trabalhadores da construção
civil e aposentados. Conclusão: O perfil epidemiológico da situação de tétano acidental no Estado da
Paraíba teve um declínio dos casos principalmente no ano de 2015. Essa patologia é um grande
problema de saúde pública, principalmente porque é uma doença imuno-prevenível e de alta taxa de
mortalidade quando não tratada. Portanto, é muito importante a profilaxia com vacinação antitetânica
e dá importância a diversos meios de educação em saúde passado para população, como também a
necessidade de um profissional da saúde em atendimentos diversos.
Palavras-chave: Tétano; Perfil Epidemiológico; Letalidade.
Palavras-chaves: Tétano, Perfil Epidemiológico, Letalidade

AVALIAÇÃO DA MORBIMORTALIDADE POR MENINGITE NO BRASIL ENTRE OS ANOS 2007 E
2017

Autores

Jean Kleyton Isidorio dos Santos 1, Luciana Maria Medeiros Pacheco 1, Tarciane Lília dos
Santos 1, Sarah Gomes 1, Rafaella Maria Bezerra Pinheiro Custódio 1, Dayane Lima
Pereira de Lemos 1, Aline Maria Fatel da Silva Pires , José Ismair Oliveira dos Santos 1

Instituição 1 UNCISAL - Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Campus
Governador Lamenha Filho - Rua Jorge de Lima, 113 - Trapiche da Barra - Maceió/AL.
CEP 57.010 - 300 Fone: (82) 3315 - 6787 - CNPJ 12.517.793/0001 - 08 )
Resumo
A meningite, doença de notificação compulsória, corresponde a uma inflamação das leptomeninges, causada por diversos
agentes etiológicos. É uma doença grave, com altos índices de morbimortalidade, em especial quando causada por bactérias.
Este trabalho objetiva avaliar a morbimortalidade por meningite no Brasil, no período de 2007 a 2017. O estudo é de caráter
transversal descritivo e retrospectivo, de abordagem quantitativa, cujos dados foram coletados no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN), do DATASUS. Utilizaram-se os indicadores de “número de internações por meningite de
acordo com o sexo (masculino e feminino), faixa etária (<1 ano, 01-04, 05-09, 10-14, 15-19, 20-39, 40-59, 60-64, 65-69, 7079, 80 e +), região de notificação (norte, centro-oeste, nordeste, sul e sudeste), etiologia (viral, bacteriana e não-especificada)
e evolução (alta, óbito e óbito por outras causas)”. Os resultados foram tabulados e apresentados em forma de percentagem,
usando-se o Excel Windows 7. A discussão foi baseada na leitura de artigos científicos das bases Scielo e PubMed. Foram
notificados 223.006 casos no Brasil no período referido, sendo 58% no gênero masculino. A faixa etária predominante foi a de
01 a 04 anos (19%). No tocante às regiões, ocorreu mais no Sudeste (52%) seguida pelo Nordeste (20%), Sul (19%), CentroOeste (5%) e Norte (4%). A etiologia foi notificada como: viral em 45% dos casos, bacteriana em 33%, não especificada em
17% e como outras etiologias em 5%. Dos pacientes internados 87% evoluíram para alta, enquanto 13% foram a óbito.
Destes óbitos, a maioria foi de origem bacteriana (68%), sobretudo quando causada pelo Streptococcus pneumoniae, e a
etiologia viral causou 8% dos casos. Dessa forma, nota-se que a meningite é uma importante causa de morbimortalidade,
com o seguinte perfil de acometimento observado neste trabalho: maior na região Sudeste, em crianças do gênero masculino

e mortalidade maior quando a origem é bacteriana. Diante do contexto apresentado, destaca-se a relevância das políticas
públicas, tanto em função da prevenção, quanto da importância do diagnóstico precoce.
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Resumo

O Nordeste abrange parte do “Polígono das Secas”, possuindo características marcantes como baixa
pluviosidade que varia entre 300 e 800 mm/ano. Desse modo, desenvolver caminhos estratégicos
para uma boa convivência com os recursos impostos pela natureza da região são necessários. O
aproveitamento de águas das chuvas em cisternas vem se tornando uma prática comum entre os
sertanejos. No entanto, um problema observado é que parte dessa água perde a qualidade para o
consumo. Esta pesquisa objetivou analisar a qualidade microbiológica de águas de cisternas utilizadas
pela comunidade Miguel, zona rural do município de Itapetim-PE e a susceptibilidade destes
microrganismos à diversos antibióticos. Foram analisadas 10 amostras, onde a avaliação consistiu em
diluição seriada utilizando água peptonada e os Caldos Lauril Triptose (CLT), Caldo Escherichia coli
(EC), e para a pesquisa de E. coli o Ágar Eosina Azul de Metileno (EMB) e o Ágar Plate Count (PCA),
e por fim, os testes bioquímicos que consistiram em citrato utilizando o Ágar Citrato de Simmons
(ACS) inclinado, Indol, Voges-Proskaer e Vermelho de Metila. As cepas foram padronizadas a 0,5 (108
UFC/mL) e submetidas ao processo de susceptibilidade em ágar Mueller Hinton (MHA) frente a
amoxicilina/clavulamato-30μg; ciprofloxacina-15μg; colistina-10μg; cefoxitina-30μg; vancomocina30μg; aztreonam-30μg; meropenem-10μg; amocixilina/ácido clavulânico-30μg. Cerca de 71 cepas
foram positivas para E. coli nos testes bioquímicos. Uma evidência da contaminação é que a maioria
(60%) se demonstraram próximas a focos de contaminação como fossas sépticas, currais de animais
e vegetação. O problema é que a falta de estrutura sanitária e principalmente o manejo inadequado de
dejetos humanos e de animais incorporadas ao solo, são fatores mais importantes de contaminação
dos recursos hídricos. Os antibióticos amoxicilina/clavulamato; cefoxitina; meropenem; amocixilina/
ácido clavulânico foram os mais eficazes em todos os microrganismos, onde as estirpes apresentaram
percentual de sensibilidade entre 51% e 79% e a colistina o menos eficaz sendo de 92% o percentual
de resistência das cepas. Dessa forma, conclui-se que a água armazenada nas cisternas encontra-se
fora dos parâmetros de potabilidade para o consumo humano, apresentando cepas com níveis
elevados de sensibilidade a diversos antibiótico sintéticos.
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Resumo

A salmonela é uma bactéria que pertence à família Enterobacteriaceae e pode ser subdivida de acordo com o hospedeiro acometido:
adaptadas ao homem, aos animais e as salmonelas zoonóticas. Essas cepas são geralmente encontradas no solo, fezes e/ou alimentos
contaminados. Esse estudo visou avaliar a atividade microbiana frente aos antibióticos testados para cepas de Salmonella spp. Foram
utilizadas 70 amostras de Salmonella spp. oriundas de hortaliças (coentro e tomate) fornecidas em creches públicas no sertão
paraibano. Utilizou-se a técnica de disco difusão em meio de Ágar Muller Hinton. As culturas bacterianas foram diluídas em solução
fisiológica estéril (0,9%), para obtenção padronizada de 0,5 de turvação (108UFC/mL). As placas foram cultivadas com swab embebido
na cultura bacteriana, seguida da distribuição de discos de antibiótico e incubadas a 35°C/24h. A atividade das cepas frente os
antibióticos foram analisadas através da medição de halos de inibição de crescimento, sendo utilizadas classes de antibióticos pra
mensurar o crescimento dos halos para cepas de Salmonella spp.:Penicilinas + inibidor da ß-Lactamase (Amoxicilina/ácido clavulônicoAMC; Ampicilina/Sulbactan-APS); Carbapenens (Meropenem-MPM); Monobactâmico (aztreonam-ATM). Para a classe das Penicilinas +
inibidor da ß-Lactamase e Carbapenens, ocorreu sinergismo com inibição total da placa em 18,6% das amostras testadas. Já em
relação à resistência aos antibióticos testados, 3% apresentaram resistência a AMC, 1,4% de resistência ao MPM, 3% a APS e 72% das
bactérias foram resistentes ao ATM. O ATM, demonstrou que 3% dos resultados apresentaram valores intermediários. A resistência aos
antibióticos vem tomando cada vez mais destaque. Por meio da interação entre as cepas e a transferência de materiais genéticos como
plasmídeos e transposons ocorre na maioria das vezes a resistência aos agentes antimicrobianos. O uso indiscriminado desses
antibacterianos de uso comum a medicina humana e também veterinária, vem causando diversos prejuízos financeiros e
comprometendo a saúde dos indivíduos que fazem uso desses medicamentos. Nas doenças transmitidas por alimentos a multiplicidade
de sintomas (diarreias, vômitos, cefaleia, fadiga, febre e óbito, em alguns casos) acarretam muitas vezes em diagnósticos imprecisos
sendo confundida muitas vezes com outras enfermidades.
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Resumo
A cistite, considerada uma Infecção do Trato Urinário (ITU) baixa, é a inflamação provocada por uma infecção bacteriana na superfície
da mucosa da bexiga. Os agentes etiológicos mais comuns são E. coli, S. saprophyticus, Klebsiella, Proteus e Enterococcus. Já os
critérios para internamento hospitalar para ITU são: Acometimento sistêmico significativo, necessidade de procedimentos cirúrgicos
auxiliares e pacientes de risco como idosos, gestantes, crianças e imunossuprimidos. Esse trabalho tem como objetivo analisar o perfil
de epidemiológico e mortalidade hospitalar de pacientes internados com cistite no estado de Pernambuco entre os anos de 2013 e 2017.
Esse estudo é um estudo transversal, quantitativo, descritivo, com base no Sistema de Informações Hospitalares do SUS do
Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Foram levadas em consideração as variáveis: município de residência, ano de
internação e óbito, faixa etária e taxa de mortalidade. Foram notificados 5.182 internações por cistite em Pernambuco entre os anos de
2013 e 2017. Houve uma redução entre de 41,4% do número de casos notificados entre os 5 anos estudados. Os municípios de
residência com maior quantidade de pacientes internados foi Recife, Caruaru e Jaboatão dos Guararapes, com respectivamente, 757,
536 e 293 casos. O número de internamentos aumentou com o passar da idade. Os internamentos em idosos corresponderam a 43% do
total, enquanto que nas crianças e adolescentes foram 19% e os adultos jovens, 38%. A maior quantidade de internações foram em
idosos com 80 anos ou mais, com 821 internações nos 5 anos estudados. No geral, mais mulheres foram internadas por cistite, porém, a
partir dos 50 anos os homens foram mais acometidos. A taxa média de mortalidade hospitalar foi de 4%, sendo maior no sexo masculino
(4,3%) do que no feminino (3,8%). Notou-se, em mulheres com idade igual ou maior do que 80 anos, 12,52% de mortalidade por cistite.
Dos três municípios com maior incidência, Recife apresentou a maior taxa de mortalidade, com 7%. A cistite, embora seja uma doença
subestimada por muitos profissionais de saúde, tem uma significativa taxa de mortalidade. Faz-se necessário a capacitação dos
profissionais de saúde para o diagnóstico precoce visando à intervenção imediata, principalmente em pacientes idosos, já que esses
apresentaram uma elevada taxa de mortalidade.
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Resumo

Introdução. Bactérias Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis fazem parte da microbiota
humana. No entanto, ambas espécies estão frequentemente associadas a infecções em animais e
humanos, sobretudo durante eventos de imunossupressão. Estão associados com sepse, infecções
do trato urinário, infecções em feridas, meningites e endocardites. Dessa forma, o rápido e eficaz
tratamento é importante no controle destas infecções. Os pinenos são constituintes identificados nos
óleos essenciais de diversas plantas e apresentam interesse em formulações para estratégias
terapêuticas eficazes. Objetivo. Avaliar o potencial antimicrobiano dos (+) α-pineno e (+) β-pineno em
cepas de Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis. Desenho do estudo. Trata-se de um
estudo experimental, de natureza laboratorial e caráter in vitro. Método. A determinação da
concentração inibitória mínima (CIM) do (+)-α-pineno e (+)-β-pineno sobre cepas de S. aureus
(ATCC15656) e E. faecalis (ATCC14506) foi realizada por técnica de microdiluição. Para a
determinação da concentração bactericida mínima (CBM), as amotras previamente cultivadas na CIM,
CIMx2 e CIMx4 foram cultivados em placas de ágar BHI a 37°C/24h. Viabilidade foi determinada por
método visual e contagem de UFC/mL. Resultados. Foi observado inibição da atividade microbiana
somente no (+)-β-pineno nas concentrações de 0,25mg/mL em E. faecalis e 0,5mg/mL em S. aureus.
Apenas o (+)-β-pineno demonstrou inibição do crescimento de E. faecalis na concentração de
1mg/mL. Discussão. Observa-se que apenas (+)-β-pineno possuiu atividade promissora ao inibir o
crescimento de E. faecalis. Novos testes são necessários para definir o alvo de ação diferencial do
composto em bactéria gram positiva. Conclusão. As propriedades biológicas dos pinenos e suas
possíveis ações antimicrobianas são de interesse para formulações com fitomedicamentos. Novos
testes com outras bactérias são necessários para definição do perfil antimicrobiano dos pinenos.
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Resumo

O consumo de molhos e condimentos é uma prática recorrente, uma vez que valoriza o sabor e a
textura dos alimentos. As doenças transmitidas por alimentos (DTA’s) são causadas por
microorganismos que entram em contato com o ser humano por meio de água e alimentos
contaminados, levando a uma série de complicações. Diante disso, o grupo de microrganismos mais
associados à DTA’s são os coliformes fecais ou termotolerantes e o Staphylococcus aureus. Estes
pertencem à família Enterobacteriaceae, incluindo muitos gêneros, entre eles Escherichia, Salmonella,
Shigella, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus, Providencia, Citrobacter. O objetivo é evidenciar
os principais indicadores de contaminação presentes em maioneses caseiras. Foi realizada uma
revisão de literatura narrativa. Foram analisados artigos nos sites de busca da ANVISA, Ministério da
Saúde, assim como Scielo e Bireme, utilizando os descritores Contaminação de alimentos, Bactérias,
Saúde Pública. Como critério de inclusão foi observado artigos que abordassem os contaminantes
fecais presentes em maioneses caseiras entre o ano de 2012 e 2017. E tendo como parâmetro de
exclusão artigos que abordassem a não contaminação alimentar. Alguns dos componentes da
maionese, tais como óleo vegetal e ovos, devido sua elevada capacidade nutritiva podem
desencadear a multiplicação e crescimento de microorganismos. A Samonella e os coliformes fecais,
como a Escherichia coli são um dos microrganismos mais presentes em alimentos processados, pois
indicam contaminação pós–sanitização ou pós-processo. Com a finalidade de reduzir o índice de
contaminação, recomenda-se que a maionese seja refrigerada ou consumida de forma imediata.
Diante do exposto, é válido ressaltar que os consumidores estão ainda mais conscientes diante dos
riscos causados por alimentos contaminados. Uma pesquisa realizada em 2013 indica que 23% dos
brasileiros se importam com a qualidade e segurança dos alimentos. É imprescindível que os
estabelecimentos busquem melhorias na qualidade dos produtos oferecidos e da higienização do local
de trabalho a fim de reduzir a contaminação alimentar e proporcionar a saúde e o bem estar da
população.
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Resumo
Venenos ofídicos possuem ampla gama de constituintes, com destaque para os componentes proteicos. Este potencial molecular é
capaz de proporcionar novas ferramentas ao enfrentamento de infecções por bactérias multirresistentes. Assim, o objetivo desta
pesquisa foi avaliar, in vitro, a ação de frações ácidas do veneno bruto de Bothrops moojeni (VBM) sobre cepas ATCC (American Type
Culture Collection) e MRSA (patogênica multirresistente) de Staphylococcus aureus, por meio do método de microdiluição em caldo,
bem como avaliar o efeito citotóxico sobre linhagem celular HepG2. Amostra liofilizada de veneno bruto foi pesada, solubilizada e
submetida ao fracionamento em cromatografia de troca iônica (HPLC GE®Life Sciences, USA) para obtenção do grupo de frações
ácidas (FAC), que passou por dosagem proteica (DC Protein Assay®) e análise eletroforética em SDS-PAGE 12,5%. Inóculo bacteriano
preparado segundo o método de crescimento (CLSI, 2012). No método de microdiluição foi adotado Imipenem 500 μg/mL como controle
positivo (morte bacteriana) e caldo BHI, controle negativo. Ensaios em duplicata e microplacas incubadas a 37ºC por até 24 horas.
Leitura através de inspeção visual e confirmação por turbidimetria (450 nm). A Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi considerada a
menor concentração de FAC capaz de inibir completamente o crescimento bacteriano. One-Way Anova e Pós-teste de Tukey foram
aplicados na análise estatística das médias de absorbância. A avaliação de citotoxicidade sobre HepG2 foi realizada em triplicata, com
adição de MTT 5mg/mL e posterior leitura à 570 nm. Resultados expressos em concentração citotóxica para 50% das células (CC50).
Em SDS-PAGE 12,5%, FAC formou bandas notáveis de 15 e 60 kDa. A CIM de FAC ativa contra S. aureus ATCC 25923 e MRSA, ficou
definida em 7.8 μg/mL. Sobre HepG2, foi possível mensurar uma CC50 de 12.85 µg/mL e viabilidade celular de 100% em 3.12 μg/mL.
Estes resultados permitem inferir que FAC exerce ação antimicrobiana total em concentração próxima daquela com nenhuma
citotoxicidade sobre células do fígado humano. Estudos anteriores indicam que esta ação pode estar relacionada à LAAOs e PLA2
(STÁBELI et al., 2007; SILVEIRA et al., 2013). Pode-se considerar também uma possível ação sinérgica destas macromoléculas.
Maiores estudos com FAC VBM e seus componentes devem ser realizados, visando sua utilização como novas drogas de uso clínico.
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Resumo
Venenos de serpentes possuem ampla gama de constituintes com destaque para os componentes proteicos. Tal característica pode
proporcionar o desenvolvimento de novas estratégias no combate às infecções por bactérias multirresistentes. Assim, o objetivo desta
pesquisa foi avaliar, in vitro, a ação de frações do veneno bruto de Bothrops atrox (VBAT) sobre cepas ATCC (American Type Culture
Collection) e MRSA (patogênica multirresistente) de Staphylococcus aureus, por meio do método de poço-difusão em ágar. Amostra de
veneno bruto armazenada seca à vácuo foi pesada, solubilizada e submetida ao fracionamento por gel-filtração (HPLC GE®Life
Sciences, USA). As frações obtidas passaram por quantificação do teor proteico (DC Protein Assay®), análise em SDS-PAGE 12,5% e
foram avaliadas frente às cepas bacterianas na difusão em meio ágar. Inóculo bacteriano preparado segundo o método de crescimento
(CLSI, 2012). Imipenem 500 μg/mL como controle positivo e PBS 1X, controle negativo. Diâmetros dos halos de inibição do crescimento
medidos com o auxílio de halômetro. A gel-filtração de VBAT resultou em 8 frações (F) eluídas. SDS-PAGE 12,5% revelou que F1
contém proteínas com aproximadamente 55, 36 e 30 kDa. Na avaliação em poço-difusão, F1 demonstrou formação de halo sobre S.
aureus ATCC 25923 e MRSA. As frações restantes não formaram halo de inibição do crescimento. PBS 1X não formou halo e Imipenem
500 μg/mL, halo > 30 mm. A repetição do teste em triplicata com F1, revelou média do halo de 20.67 mm sobre S. aureus ATCC 25923 e
22 mm sobre MRSA. Em gel-filtração, moléculas maiores eluem juntas ao primeiro pico do cromatograma; moléculas menores, juntas ao
último pico. O tamanho real das moléculas reflete o seu peso molecular (KAZAKEVICH; LOBRUTTO, 2006). A ordem de eluição e o

SDS-PAGE 12,5% indicaram que F1 contém proteínas de maior peso molecular e concentração proteica mais elevada. O padrão
eletroforético das frações foi compatível aos de componentes isolados em outros estudos com veneno de B. atrox. Os resultados obtidos
demonstram que a fração F1 VBAT apresentou ação antimicrobiana sobre as cepas de S. aureus, ATCC e MRSA. Tal atividade pode
estar relacionada à presença de componentes proteicos com atividade enzimática, atuando de forma isolada ou sinérgica. Nesse
contexto, novos estudos devem ser realizados com o intuito de isolamento, purificação e caracterização funcional dos mesmos.
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Resumo
INTRODUÇÃO: As infecções causadas por patógenos na circulação sanguínea tem sido de grande impacto sobre o
diagnóstico e cuidados terapêuticos em pacientes. A identificação do microrganismo ocorre através de análise bacteriológica
no sangue pela hemocultura e tem valor preditivo no diagnóstico, monitoramento e triagem nos casos de septicemia. As
hemoculturas podem estar sujeitos às alterações devido a diversos fatores: contaminação no procedimento de coleta, o uso
indevido de antibióticos proporcionando o surgimento de novas cepas bacterianas e resistência microbiana. OBJETIVO:
Estudar a prevalência de hemoculturas positivas feitas no Laboratório de Bacteriologia/FMT-HVD, provenientes de pacientes
ambulatoriais e hospitalizados, determinar os principais microrganismos e analisar o perfil de sensibilidade dos principais
antibióticos. MÉTODOS: A pesquisa foi realizada retrospectivamente, de janeiro a dezembro de 2017, nas hemoculturas
processadas no Laboratório de Bacteriologia/FMT-HVD. Para o diagnóstico laboratorial usou-se a metodologia convencional
preconizada pelo Ministério Saúde. RESULTADOS: Analisou-se 232 resultados de hemoculturas positivas, destas 63%
(146/232) apresentaram culturas positiva para microrganismos gram positivos com prevalência de Staphylococcus epidermidis
72% (105/146) seguido de Staphylococcus aureus 14,4% (21/146) destes 43% (9/21) foram resistentes a oxacilina; os
microrganismos gram-negativos corresponderam com 27,6% (64/232) com prevalência de Escherichia coli 28% (18/64)
destas 16,7% (3/18) foram produtoras de ESBL, seguida de Klebsiella pneumoniae 25,4% (15/64) destas 73,3% (11/15) foram
produtoras de ESBL e Serratia sp corresponderam com 25,4% (15/64), houve crescimento ainda em menor escala de
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp, Proteus vulgaris, Acinetobacter sp. Salmonella typhi e leveduras em torno de
8,6% (20/232). CONCLUSÃO: Os cocos Gram positivos foram mais prevalentes em hemoculturas e ainda K. pneumoniae
com alta prevalência de cepas ESBL, estas resistentes as cefalosporinas e sensíveis aos carbapenênemicos. Demonstrando
que não se devem relacionar as infecções de forma restrita ao âmbito hospitalar, pois muitos microrganismos são adquiridos
na comunidade, tornando imperioso a elaboração e implementação de medidas mais efetivas de prevenção/controle de
infecções nosocomiais e implantação da antibioticoterapia racional para com os doentes, levando a uma diminuição do
impacto da resistência antimicrobiana.
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Resumo

Os jaraquis são peixes amazônicos muito consumidos na região norte do Brasil em função das
propriedades organolépticas do produto e sua abundância regional. A pesca e comercialização de

pescado é importante atividade econômica já que há uma grande demanda de consumo pela
população e a comercialização em questão ocorre, muitas vezes, em condições à margem das
condições higiênico-sanitárias ideais. O objetivo do presente estudo foi avaliar a qualidade dos
jaraquis (Semaprochilodus teanurus, S. insignis), comercializados nas feiras populares do município
de Parintins, Amazonas. As amostras foram coletadas de feiras populares e submetidas à pesquisa de
Salmonella spp., coliformes totais e termotolerantes. Do total de 30 amostras obtidas, 100% foram
positivas para Salmonella spp. Para os coliformes totais os valores do NMP variaram entre 16 e maior
que 1100 NMP/g. Quanto aos coliformes termotolerantes o NMP mínimo foi de 7,4 e o máximo maior
que 1100 NMP/g. Foram realizadas entrevistas com os respectivos feirantes e consumidores de
pescado. Através dos resultados pode ser constatada a indequação da estrutura física e sanitária nos
estabelecimentos. O consumo destes peixes contaminados por Salmonella spp., coliformes totais e
termotolerantes comercializados em feiras populares do município de Parintins, Amazonas
proporcionam riscos à saúde pública, tais como toxinfecção alimentar.
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Resumo
Introdução: Arranhadura de gato pode evoluir com infecções diversas, desde bacterianas, como Bartonelose, até infecções fúngicas,
como Esporotricose. O clínico deverá estar atento ao amplo diagnóstico diferencial e valorizar todos os sinais e sintomas. Objetivo:
relatar um caso de Bartonelose nodular presumida em paciente encaminhada com suspeita de sífilis, evidenciando as principais
diferenças entre essas patologias. Desenho do estudo: relato de caso. Métodos: revisão do prontuário. Resultados: paciente do sexo
feminino, 25 anos, hígida, relatou febre, mialgia, artralgia e lesões eritematosas na mão esquerda há 3 semanas. Ao exame físico,
estava em bom estado geral, prova do laço negativa, sem adenomegalias, auscultas cardíaca e respiratória normais. As lesões eram
nodulares, eritematosas, sem pus e sem linfangite associada. Devido à forte epidemiologia local, suspeitou-se de arbovirose, porém
evoluiu sem melhora. Em seguida, suspeitou-se de sífilis secundária, porém os exames (HIV, FTA-Abs, VDRL) foram negativos em duas
ocasiões distintas. Durante a investigação, a paciente relatou que adotou um gato, e que o mesmo arranhou a mão esquerda cerca de 2
semanas antes do início dos sintomas. Neste momento, considerou-se bartonelose, sendo tratada com azitromicina por 1 semana. Após
uma discreta piora inicial, houve resolução completa do quadro. Discussão: arranhadura por gato pode cursar com infecções estafilo e
estreptocócicas, as quais podem ser piogênicas e, geralmente, têm rápida evolução (piodermites, celulite, erisipela). Infecções por
Pasteurella, por sua vez, são incomuns. Na esporotricose, chama a atenção a disseminação linfática. Na sífilis secundária, seria
esperado marcadores positivos. O VDRL foi repetido para afastar o efeito prozona. A Bartonelose é multifacetada e, em
imucompetentes, pode cursar com nódulos cutâneos. Também pode ocorrer febre, mialgia e artralgia, permitindo que o clínico suspeite
de arboviroses, diferindo destas pela evolução subaguda (semanas). A melhora do quadro com macrolídeo (apesar de uma piora inicial
por provável reação de Jarisch-Herxheimer), além do contexto clínico-epidemiológico, permitiu o diagnóstico presumido de Bartonelose.
Conclusão: Como a maioria dos serviços não dispõem de recursos laboratoriais para confirmação etiológica de Bartonelose, o clínico
deve ficar atento a este importante diagnóstico diferencial diante de pacientes com febre, mialgia, artralgia e lesões cutâneas após
arranhadura de gato.
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BOTRIOMICOSE CUTÂNEA POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS: UM RELATO DE CASO
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Resumo
A botriomicose é uma doença granulomatosa crônica, caracterizada por nódulos, úlceras e abscessos, mais comumente associada à
infecção por Staphylococcus aureus. Apresenta-se sob a forma cutânea e raramente visceral e tem como principais fatores de risco
trauma, diabetes e imunodeficiências. O estudo visa relatar um caso de botriomicose cutânea em paciente acompanhado em serviço de
referência em Recife/Brasil. ISS, 34 anos, masculino, iniciou o quadro lesão tumoral e múltiplas ulcerações em antepé direito em 2002,
após trauma com espinheiro de rosa em jardim. Tais lesões eram pruriginosas e inicialmente indolores, com drenagem de grânulos
amarelos. Realizada cultura de fragmento que evidenciou S. aureus, sensível à oxacilina, sulfametoxazol-trimetoprim (SMX-TMP) e
clindamicina. Foi então iniciado tratamento com SMX-TMP (160mg/dia de trimetoprim) e corticoterapia, com regressão parcial da lesão.
Devido à alteração anatômica, foi realizada cirurgia citorredutora em antepé em 2006 e mantida antibioticoterapia. Durante
acompanhamento, os esquemas terapêuticos foram alternados entre ciprofloxacino 1000mg/dia e SMX-TMP (160mg/dia de trimetoprim),
porém apresentou piora progressiva da lesão nos últimos 2 anos por má adesão ao tratamento. Realizou novas culturas cujos resultados
evidenciavam o mesmo agente e perfil de resistência. Paciente foi encaminhado ao nosso serviço apresentando lesão tumoral com
sinais de flogose em antepé direito e lesão liquenificada em dorso do mesmo pé compatível com neurodermite. Realizado esquema com
oxacilina 12 g/dia e clindamicina 1800mg/dia por 4 semanas. Sorologias para HIV, hepatites e hemoculturas negativas. Função renal e
hepática normais. Realizou Ressonância Magnética de antepé direito que descartou osteomielite ou comprometimento vascular.
Paciente recebeu alta com SMX-TMP oral (320mg/dia de trimetoprim) apresentando melhora parcial da lesão, com programação
cirúrgica de área de fibrose remanescente. A forma cutânea é uma condição crônica persistente que se apresenta com lesões
granulomatosas e supurativas. Por ser uma infecção bacteriana rara, crônica e de início insidioso, faz diagnóstico diferencial com
infecções como actinomicose e eumicetoma, diferindo quanto à localização e consistência das lesões. A melhor opção terapêutica é a
associação do antibiótico adequado, seguindo perfil de sensibilidade, e a abordagem cirúrgica oportuna para redução de morbidade.
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BOTRIOMICOSE EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO EM HOMEM COM HISTÓRIA DE TRAUMA
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Resumo
A botriomicose é uma doença granulomatosa bacteriana não supurativa, que afeta principalmente a pele e tecido celular subcutâneo. É
uma infecção rara, sendo Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa os agentes mais envolvidos. Os principais fatores
predisponentes são trauma cutâneo, complicações pós-operatórias e condições imunossupressoras. Apresenta-se como lesões
nodulares ou abscedantes com descarga purulenta associada à eliminação de grãos, especialmente em áreas expostas ao trauma. Nós
reportamos o caso de um paciente de 48 anos, que chegou ao ambulatório de doenças fúngicas do Hospital Giselda Trigueiro (HGT) em
abril de 2017, com relato de que há 12 anos sofrera queda de bicicleta, tendo apresentado múltiplas escoriações no membro superior
direito quando colidiu com o solo. Após 3 anos, ele observou surgimento de nódulo endurecido, de aproximadamente 3cm, com rubor e
edema adjacente à região em que houve a escoriação. Desde o início do quadro, procurou por várias vezes atendimento médico, tendo
recebido múltiplos esquemas de tratamento antimicrobiano: sulfametoxazol com trimetroprim (5 meses), sendo observada regressão
parcial da lesão; levofloxacino (14 dias) + itraconazol (30 dias) e ciprofloxacino (14 dias). Nos últimos 11 meses, o paciente passou a
apresentar prurido mais intenso, drenagem de secreção purulenta, dor e aumento da quantidade das lesões. Ao exame, apresentava
edema endurecido acentuado, áreas de retração cicatricial e pontos de exteriorização de fístulas, com drenagem de secreção purulenta
e grãos de coloração clara no terço distal do antebraço D e face lateral da mão D. Em julho de 2017, a anatomia patológica da lesão
mostrava um processo inflamatório crônico agudizado e abscedado com tecido de granulação. Pesquisa de fungos pelo método PAS foi
negativa e a cultura, em dezembro de 2017, evidenciou crescimento de S. aureus na secreção de fístula do antebraço direito, o qual foi
sensível, dentre outros antibióticos, a sulfametoxazol + trimetoprim, o qual foi prescrito. Em abril de 2018 já se observou regressão
acentuada do edema e regressão completa da drenagem da secreção e dos grãos. O caso chama a atenção para a importância de se
evidenciar o diagnóstico microbiológico nos casos de micetoma, com o intuito de se estabelecer o tratamento adequado.
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Resumo
O botulismo é uma doença neuroparalítica grave não-contagiosa decorrente da ação de neurotoxinas do Clostridium botulinum,
encontrado em solos, produtos agrícolas e produtos de origem animal. Apresenta-se sob as formas alimentar, intestinal e por
ferimentos, com manifestações neurológicas ou gastrintestinais. É diagnosticada através da clínica, do estudo eletrofisiológico e da
identificação da toxina ou cultura do bacilo. O tratamento consiste em medidas gerais de suporte, monitorização cardiorrespiratória, uso
do soro antibotulínico e antibióticos, a depender da forma. Este trabalho objetiva relatar um caso de botulismo alimentar a partir da
análise de prontuário de paciente admitido no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC). Homem, 48 anos, natural e procedente de
Olinda-PE, chegou à triagem do Serviço de Doenças Infectoparasitárias (DIP) do HUOC com quadro - há 72 horas - de disfagia, disfonia
e discreta paralisia facial generalizada. Negou febre e referiu posteriormente episódios de tremor em membros inferiores ao deambular.
Os seus pais moravam com ele e estavam internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por Botulismo Alimentar Grave, há vinte
dias. Pela alta suspeita clínico-epidemiológica e gravidade da doença, o paciente foi admitido na UTI, iniciando-se rapidamente soro
antibotulínico (SAB), com necessidade de passagem de Sonda Nasoenteral (SNE) e de acompanhamento com fonoaudiologia e
fisioterapia motora. Foram coletadas, então, amostras de sangue periférico, lavado gástrico e fezes para a pesquisa da toxina botulínica,
as quais foram negativas. Em quatro dias, houve melhora clínica do paciente, com reabilitação fonoaudiológica e retirada de SNE,
havendo posteriormente resolução dos sintomas e alta hospitalar. A literatura salienta que o botulismo alimentar advém do consumo
direto da toxina ou de esporos do bacilo. Períodos de incubação longos sugerem menor gravidade e letalidade da doença. No caso
relatado, o diagnóstico foi essencialmente clínico-epidemiológico com pronto início do SAB. O botulismo alimentar é prevenível,
reforçando-se a necessidade de adoção de medidas higiênico-sanitárias. O sucesso terapêutico relaciona-se à precocidade do
diagnóstico e do tratamento, que deve ser iniciado preferencialmente em UTI com atendimento multidisciplinar.
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BRUCELOSE EM HUMANOS
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Resumo

A brucelose é doença infecto-contagiosa causada por bactérias do tipo cocobacilos gram-negativos do
gênero Brucella, sendo considerada pela Organização Mundial da Saúde como doença emergente e
agente potencial para bioterrorismo. Clinicamente a enfermidade é caracterizada por febre, dor nas
articulações, suor, perda de peso e hepatoesplenomegalia. O objetivo do presente trabalho foi realizar
uma atualização sobre os principais aspetos que envolvem a Brucelose no Brasil. Realizou-se uma
revisão sistemática na base de dados da Biblioteca Virtual da Saúde – BVS, utilizando os descritores
“Brucelose” e “Casos clínicos”. Foram incluídos na pesquisa artigos completos, no idioma português e
inglês, publicados no período de 2010 a 2017. Foram selecionados 8 artigos, dos quais 6 atenderam
aos critérios de inclusão. No Brasil, a Brucelose afeta principalmente bovinos, sendo o agente mais
comum o B. abortus. Os casos de brucelose humana ocorrem principalmente por transmissão de
alimentos contaminados ou no ambiente de trabalho. A transmissão alimentar ocorre devido à
ingestão de leite não pasteurizado e outros laticínios contaminados, mas devido à pasteurização

compulsória dos produtos lácteos e ao controle rigoroso da doença no gado leiteiro, a brucelose
humana de origem alimentar é rara no Brasil. Pesquisadores reportaram que a transmissão de
humano para humano tem sido descrita em alguns relatos de casos isolados, incluindo transmissão
sexual, transfusão de sangue, transplante de medula óssea e aerossol de um paciente infetado. Em
relação aos sintomas, os artigos revelaram que meningoencefalite e meningite foram relatadas em 5%
de todos os pacientes com Brucelose. A meningite brucelosa crônica e a meningoencefalite
frequentemente têm uma natureza sutil e não podem ser diagnosticadas facilmente devido ao curso
relativamente silencioso da doença. Estes quadros clínicos têm uma maior prevalência em pacientes
idosos com uma duração prolongada da doença. Os estudos constataram que a falta de informação é
um dos principais fatores condicionantes na infeção pela brucelose, visto que, muitos proprietários de
pequenas propriedades rurais não possuem informações básicas sobre a saúde animal, o que poderá
acarretar riscos graves para a saúde humana.
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Resumo
O tracoma é uma afecção inflamatória ocular que tem como agente etiológico a bactéria gram-negativa Chlamydia trachomatis.
Repetidas infecções da doença produzem sequelas e podem até levar à cegueira. Diante da persistência da dificuldade de acesso à
rede de serviços de saúde pelas populações mais vulneráveis, o Ministério da Saúde - MS lançou em 2013, a Campanha Nacional de
Hanseníase, Verminoses e Tracoma, em escolares de 5 a 14 anos das escolas públicas. Este trabalho objetiva avaliar os resultados dos
45 municípios do Tocantins que aderiram a Campanha de 2015. Trata-se de um estudo ecológico, realizado com dados da Campanha
de 2015, obtidos junto a Gerência de Doença Vetoriais e Zoonoses da Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins. A análise descritiva
e quantitativa dos dados foi realizada com auxílio do MicrosoftExcel ® 2010 e do Tabwin. Foram examinados 69.500 estudantes,
alcançando 77,15% dos alunos matriculados nas 443 escolas alvo da campanha. Foram identificados 1.357 casos de tracoma,
positividade de 1,95%. Três municípios (Bom Jesus do Tocantins, Praia Norte e Tocantínia) exibiram positividade superior a 10% e
outros dois (Esperantina e Guaraí) tiveram entre 5% e 10%, os demais tiveram resultados inferiores a 5%. A Região de Saúde Capim
Dourado foi a que realizou o maior número de exames (25.758) e a Bico do Papagaio teve o maior número de municípios com adesão a
campanha (17). A parceria entre a saúde e a educação contribuiu para a eficácia da ação. Com a realização da campanha foi possível
levar atendimento a um grande número de escolares, bem como a realização do tratamento dos casos confirmados e de seus
comunicantes, conforme preconizado pelo MS. A positividade superior a 5% em alguns municípios sugerem a necessidade de
intensificar ações de vigilância e controle do tracoma nesses munícipios para que se consiga baixar o número de casos ou até mesmo a
eliminação da doença. Deste modo, conclui-se que a Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses e Tracoma mostrou-se uma
estratégia exitosa favorecendo o acesso de escolares ao diagnóstico precoce e tratamento oportuno, integrando profissionais da saúde
e educação, além de possibilitar maior rendimento escolar e desenvolvimento das crianças.
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Resumo

Introdução: A Organização Mundial de Saúde estima que mais de um bilhão de pessoas estão
acometidas com uma ou mais doenças negligenciadas, o que em um contexto global representa um
sexto da população mundial. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde – SVS/MS,
realizada por meio de uma abordagem integrada propõem a Campanha nacional de eliminação da

hanseníase, geo-helmintíase e tracoma como uma estratégia que visa fortalecer a vigilância destes
agravos nos municípios prioritários com baixo índice de desenvolvimento humano municipal (IDH-M) e
altos índices dos indicadores relativos a incidência e prevalência dos agravos mencionados. Objetivo:
Identificar os casos de hanseníase, tracoma e reduzir a carga parasitária de geo-helmintos nos
escolares de 5 a 14 anos nos municípios prioritários. Método: trata-se de um estudo descritivo,
retrospectivo com abordagem quantitativa, utilizou-se como banco de dados as planilhas de
monitoramento da campanha da Secretária estadual do Ceará e os relatórios emitidos pelo formSUS
versão 3.0 dos anos de 2013 a 2016. Utilizou-se materiais ilustrativo e TCLE (Termo de consentimento
Livre e Esclarecido) para ser entregue aos pais, devido o público alvo da campanha pertencer a
menor idade (crianças de adolescentes de 05 a 14 anos). Foram respeitados os preceitos éticos.
Resultados/Discussões: A edição da campanha nos anos de 2013 a 2016 participaram 11.820
escolas distribuídas em 343 municípios. Percebeu-se um aumento na proporção de escolas
cadastradas na campanha no ano de 2013 (17,6%) à 2016 (28,1%) e um incremento de 117% de
municípios cadastrados na campanha. Mais de 2.570.371 milhões escolares receberam o formulário
de autoimagem. Nos anos de 2015 foram registrados o maior número de escolares cadastrados
(n=691.850). Destes, 26 casos foram confirmados como hanseníase. No ano de 2014 apresentou a
maior proporção (34,6%) de casos diagnosticados com hanseníase. Para o tracoma, foram
examinados 1.000.794 escolares, diagnosticados 37.197 casos. Conclusão: A busca ativa de casos
de tracoma e hanseníase por meio da utilização de campanha mostrou-se uma estratégia eficaz,
viabilizando acesso ao diagnóstico precoce e oportuno dos escolares menores de 15 anos. A
detecção dos casos desvela uma cadeia de transmissão oculta e reverberando oportunizando ações
de controle e eliminação do agravo.
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Resumo
A leptospirose é uma doença infecciosa endêmica no Brasil. Possui acentuada correlação com os períodos de índice pluviométrico mais
intenso e tem grande importância clínica dentre as doenças infecciosas devido as complicações que diagnósticos inadequados podem
acarretar na vida do doente. O presente trabalho visa analisar o perfil epidemiológico da leptospirose no Estado da Paraíba no período
de 2007 a 2017, compreendendo características importantes na história da doença. Trata-se de um estudo retrospectivo, através da
análise das informações publicadas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram coletados dados referentes
aos casos confirmados, mapeando as cidades que os notificaram, sendo possível calcular incidência e letalidade, traçar um perfil etário
e do sexo dos notificados, além de localizar as possíveis áreas e ambientes de infecção e o desfecho dos casos. Observou-se que
nesse intervalo de tempo, foram 157 casos confirmados com 40 óbitos, revelando uma incidência média de 0,37 casos/100.000
habitantes, e uma taxa de letalidade de 26,8%. João Pessoa, seguida de Campina Grande, são os municípios com maior número de
notificações, com 97 e 40, respectivamente. A maioria dos casos ocorre no sexo masculino, principalmente na faixa etária de 20 a 39
anos. Cerca de 77,1% dos casos foram confirmados através de critérios clínico-laboratoriais. Quanto a localização provável das
infecções, tem-se que 57% dos casos foram provavelmente da área urbana e, excluindo-se os ignorados/brancos, o ambiente mais
notificado foi o domiciliar, com 31%. Sobre os desfechos da doença, 69,4% dos casos evoluíram para a cura, enquanto 20,3%
resultaram em óbito por causa direta da doença. Pode-se observar que apesar da pequena incidência, é uma doença com elevada
mortalidade e gravidade, além de associada a área urbana, onde reside a maior parte da população. Além disso, a idade mais
acometida é a incluída na faixa de pessoas economicamente ativas, representando importância social. Conclui-se que a doença possui
implicações clínicas e sociais, além de apontar falhas de estruturação dos serviços de saúde. A identificação precoce e a condução em
tempo hábil são cruciais; portanto, o conhecimento do seu perfil oferecerá informações para melhor gerenciamento dos casos vindouros.
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Resumo
As populações que residem na área rural sofrem diante das condições precárias de abastecimento de água potável e esgotamento
sanitário, contribuindo no surgimento de doenças de veiculação hídrica. Dados fornecidos pela vigilância epidemiológica mostram que a
diarreia, na região Amazônica, tem aumentado nos últimos tempos. Desta maneira, a preocupação com a qualidade da água consumida
tem sido constante e concentra-se na ocorrência de bactérias indicadoras de contaminação, como os enterococos, que são
intrinsecamente resistentes a diversos antibióticos e adquirem muitas vezes resistências pela troca de genes de virulência, dificultando a
abordagem terapêutica. Sendo que, pouco se conhece sobre a resistência bacteriana e a estrutura genética populacional desse
patógeno em comunidades rurais. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi caracterizar as cepas de Enterococcusisoladas de fezes
diarreicas e da água de consumo provenientes da comunidade Lago do Limão. Foram coletadas 16 amostras de fezes diarreicas,
dessas, foram isoladas 9 Enterococcus faecium, 2 E. faecalis, 1E. duranse 1E. casseliflavus. Na coleta de água de consumo foi obtido
143 amostras, onde foram isoladas 3 E. faecalis, 1 E. duranse 1 E. casseliflavus. As amostras de água também foram submetidas ao
método colimétrico, a fim de, verificar a potabilidade das mesmas. As cepas isoladas foram submetidas ao teste de difusão em disco
para caracterização da resistência antimicrobiana . A diversidade genética das cepas isoladas foram analisadas pelo MLST (Multilocus
Sequence Typing). Os resultados mostraram que no teste de colimetria 24% das amostras de água apresentaram a presença de
contaminação por E. coli. Em 5 residências foram encontrados Enterococcus tanto na água de consumo quanto nas amostras de fezes
diarreicas. A maioria dessas cepas foram resistentes à eritromicina (72%) e aztreonam (72%). Os resultados do MLST mostraram 5 STs
diferentes entre as cepas de E. faeciumisolados, predominando o ST747 (56%). Nas cepas de E. feacalisforam detectados 4 STs
diferentes, onde o ST56 foi encontrado na amostra de água e na amostra de fezes diarreicas. Observou-se que houve semelhança tanto
pelas espécies de enterococos quanto pela similaridade da resistência antimicrobiana, presente nas águas de consumo e nas fezes
diarreicas. Possivelmente está ocorrendo uma contaminação cruzada entre a água e os moradores da comunidade, possibilitando a
transferência de genes de resistência na microbiota humana.
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Resumo

As infecções hospitalares são consideradas um problema de saúde pública, pois elevam o tempo de
hospitalização, os custos da assistência e favorecem a seleção e disseminação de microrganismos
multirresistentes. Este estudo levantou o perfil dessas infecções em um hospital de grande porte na
Amazônia brasileira entre outubro/2016-outubro/2017. Os dados foram coletados dos arquivos do
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar da referida instituição, bem como do Laboratório Central
de Saúde Pública. Foram incluídos 219 pacientes, destes 60.7% eram do sexo masculino, a média de
idade foi 47.2 anos (±19.3), porém os idosos representaram 21.5% da amostra e a UTI apresentou o
maior percentual das infecções (28.3%). Este achado está de acordo com estudos que apontam
pacientes com extremos de idade e aqueles internados em UTI como os mais predispostos a infecção
hospitalar. Quanto às características das infecções 84.0% foram causadas por um microrganismo e
52.5% dos pacientes receberam antibioticoterapia empírica. As classes de antibióticos mais prescritas
foram as cefalosporinas (47.0%) e os carbapenêmicos (28.7%). Dentre as amostras clínicas mais
frequentes estavam: trato respiratório (33.5%), lesões, secreções e abscessos (18.8%) e ponta de
cateter (18.1%). Os principais patógenos identificados (50.8%) pertenciam ao grupo ESKAPE
(Enterococcus faecium (0.5%), Staphylococcus aureus (5.8%), Klebsiella pneumoniae (16.2),
Acinetobacter baumannii (9.2%), Pseudomonas aeruginosa (13.3%), Enterobacter (5.8%), tais
microrganismos são uma grande preocupação no que se refere a infecção nosocomial versus
resistência a antibióticos. Quanto ao perfil de resistência, A. baumannii apresentou resistência
superior a 71,4% em cinco das seis classes de antibióticos testadas, P. aeruginosa demonstrou
resistência superior 63.6% em três das seis classes avaliadas e K. pneumoniae obteve valores
superiores a 63,3% em três das seis classes avaliadas, o que demonstra que esses patógenos
apresentam resistência a múltiplos fármacos, sendo sensíveis apenas à colistina. Dentre os isolados
Gram-positivos, 57,6% Staphylococcus (S. aureus e S. epidermidis) eram multirresistentes e
suscetíveis à vancomicina. Este estudo demonstrou maior frequência das infecções entre idosos e

pacientes internados na UTI. Dentre os principais patógenos estão os pertencentes ao grupo
ESKAPE, em especial os bacilos Gram-negativos multirresistentes aos fármacos.
Agência de fomento: Instituto Oswaldo Cruz e CNPq.
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Resumo
A Paratuberculose bovina (PTB) ou doença de Johne continua entre os maiores problemas veterinários nos países de agropecuária
industrial, como o Brasil. É uma infecção intestinal crônica de ruminantes, causada por Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis
(MAP). Os animais doentes apresentam sinais como a diarreia, perda de peso, redução da produção de leite, levando aos prejuízos
econômicos. O MAP é eliminado nas fezes e leite de animais infectados, tanto durante a manifestação clínica quanto na fase subclínica
da infecção, contaminando outros animais e a pastagem. Dessa forma, novas abordagens para o imunodiagnóstico baseadas na
detecção e identificação de antígenos de bactéria em fezes podem ser úteis para o diagnóstico e controle da PTB. Um dos antígenos
ativamente secretado por MAP em sobrenadante de cultura e que pode ser utilizado como alvo de detecção é o antígeno APA. De
acordo com os nossos dados anteriores, o antígeno APA está presente nas fezes do gado com PTB e pode servir como um biomarcador
da doença. No presente trabalho, objetivamos isolar e purificar o antígeno APA secretado pelo MAP em sobrenadante de cultura e em
fezes de animais com PTB através de cromatografia de afinidade, utilizando anticorpos monoclonais e policlonais produzidos contra o
antígeno APA-MAP. Inicialmente, buscamos realizar um rastreio das vacas leiteiras nas fazendas da Região Norte e Noroeste
Fluminense com objetivo de selecionar animais com PTB utilizando kit de ELISA comercial, PARAS-4P ID-Vet Screen® Paratuberculosis
Indirect Screening kit para a detecção de anticorpos anti-MAP. As fezes dos animais positivos no teste de ELISA foram utilizadas para a
detecção e purificação do antígeno APA. Os resultados de teste sorológico por ELISA revelam ocorrência dos anticorpos anti-MAP em
amostras de 18 animais em 59 testados, uma prevalência de 30,5%. Os ensaios de purificação do antígeno APA-MAP por cromatografia
utilizando coluna de resina sepharose 4B revelou a presença de picos de absorbância, nas fezes de 2 animais demonstrando através
disso a presença do antígeno APA. As fezes desses animais foram submetidas ao teste de cultura fecal e Ziehl Neelsen confirmando
doença ativa e consequentemente eliminação do antígeno APA-MAP nas fezes. Diante dos fatos mencionados, antígeno APA secretado
pela micobactéria causadora da PTB é um biomarcador da doença que pode ser detectado nas fezes de bovinos infectados.
Antígeno APA, Fezes, Imunodiagnóstico e Paratuberculose
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Resumo

A resistência bacteriana vem ascendendo ao longo das últimas 5 décadas, principalmente dentro do
ambiente hospitalar, ocorrendo uma especial preocupação com as bactérias multidrogarresistente,
sendo o gênero Staphylococcus um representante de destaque responsável por cerca de 70% das
infecções nosocomiais. A produção de biofilme bacteriano, associada aos diversos mecanismos de
resistência, eleva significativamente a morbimortalidade. Caracterizar os isolados do gênero
Staphylococcus spp. resistentes quanto à produção de biofilme bacteriano e sua relação com os
casos de infecção hospitalar. Trata-se de um estudo observacional, transversal descritivo, de caráter
quantitativo. As amostras de hemoculturas foram recolhidas junto ao setor de microbiologia do

hospital, sendo transportadas para o laboratório escola Asces-Unita para o semeio em meios de
cultura não seletivo, seletivo e diferencial, com fins de identificação fenotípica. Para a análise do perfil
de resistência foi utilizada a metodologia de Bauer e Kirby, seguindo critérios previamente
estabelecidos através do Clinical & Laboratory Standards Institute – 2018. A presença do biofilme
bacteriano foi verificada pelo protocolo que consistiu na incubação das amostras a 37ºC em caldo TSB
por no 24h, sendo realizada em seguida uma diluição na proporção de 2:5(v/v) em placa de
microtitulação que foi incubada por 24h, sendo em seguida retirado o excesso por inversão e
adicionado 125µL de cristal violeta (0.4%) que, após 15min, houve observação ao microscópio óptico
invertido. A quantificação do biofilme bacteriano foi realizada no espectrofotômetro com a adição de
ácido acético a 30%. Foi verificado que 58,33% das hemoculturas apresentaram Staphylococcus
aureus. 36,36% dessas amostras foram resistentes a maioria dos antibióticos testados, sendo 63,63%
dos isolados identificadas como MRSA. Em relação à quantificação do biofilme, 90,90% das amostras
foram classificadas como moderadamente produtoras, e 9,10% foram fortes produtoras de biofilme
bacteriano. Os Staphylococcus spp. estão entre os principais agentes microbianos presentes no
ambiente hospitalar, estando sua disseminação ligada a procedimentos invasivos. Quando fatores
como o biofilme e MRSA estão associados, o tratamento se torna mais complexo em virtude de uma
possível difusão ineficaz dos antibióticos, além de ser uma fonte constante de disseminação.
Palavras-chaves: Bactérias, Biofilmes Bacterianos , Hospital

CAUSA INCOMUM DE ABDOME AGUDO PERFURATIVO: PERFURAÇÃO ILEAL NA FEBRE
TIFOIDE
Autores Olival Cirilo Lucena da Fonseca Neto 1, Eduarda Santa Rosa Barata 2
Instituição 1 HR - Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra (Avenida Agamenon
Magalhães, s/n - Derby, Recife - PE), 2 HUOC - Hospital Universitário Oswaldo Cruz (R.
Arnóbio Marquês, 310 - Santo Amaro, Recife - PE)
Resumo
A salmonelose é uma doença endêmica de países em desenvolvimento e está relacionada com deficiência no saneamento básico e
estruturas mínimas de sobrevivência. Dor abdominal aguda e febre podem estar relacionadas a causas infecciosas, inclusive febre
tifoide. Serão descritos 2 casos de abdome agudo perfurativo em pacientes com febre tifoide através de estudo retrospectivo. Os dois
pacientes eram do sexo masculino, 47 e 62 anos; o primeiro pescador de Itapissuma – PE e o outro ribeirinho de São Lourenço da Mata
– PE. Refere história clínica de dor abdominal e diarreia que aumentou 24 horas antes da admissão na urgência. Diagnosticado abdome
agudo perfurativo (pneumoperitônio em raio-x). Submetido a laparotomia exploradora com reparo de lesão ileal (debridamento + síntese)
e colecistectomia (no primeiro paciente), o segundo paciente evoluiu com sepse abdominal e necessidade de reoperações (3) evoluindo
para o óbito no 2° mês por IMOS. Febre e dor abdominal em pacientes de ambiente com deficiência no saneamento básico e condições
insalubres devem sugerir causas infecciosas. A perfuração intestinal única apresentando-se como abdome agudo perfurativo não é
comum e pode sugerir a febre tifoide como causa. O tratamento cirúrgico é obrigatório. A colecistectomia deve ser realizada na suspeita
de salmonelose. A evolução desfavorável poderá ocorrer em quadros mais graves (idosos, imunossuprimidos). Perfuração ileal por febre
tifoide deve permanecer no diagnóstico diferencial de abdome agudo perfurativo em pacientes provenientes de ambientes com
saneamento básico precário.
abdome agudo, cirurgia, complicação, febre tifóide, salmonelose
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Resumo

A leptospirose é uma infecção sistêmica bacteriana causada pela Leptospira interrogans que afeta
animais domésticos e animais selvagens, bem como humanos. Os seres humanos normalmente são
contaminados através do contato ocupacional, recreativo ou doméstico com a urina de animais
portadores, diretamente ou via água ou solo que apresentem o agente. Nesse sentido, o objetivo da
pesquisa foi relatar os aspectos epidemiológicos dos casos de Leptospirose humana na Bahia em

2017. Consiste em um levantamento epidemiológico, pautado em casos notificados e confirmados no
estado, coletados até o dia 21 de novembro de 2017 através do banco de dados do SINAN. Em
relação aos resultados, é notório o aumento de casos notificados entre abril e agosto, constatando
redução nos demais meses do ano. Durante todo o ano foram notificados 172 casos suspeitos de
Leptospirose, destes, 62 (36%) foram confirmados utilizando critérios epidemiológicos ou laboratoriais
- 28 e 33 respectivamente - e em apenas 01 caso não houve registro do critério de confirmação.
Desses, a maioria foram pacientes do sexo masculino com 55 casos confirmados (88,7%). Em relação
a faixa etária, constatou-se um maior acometimento em pessoas entre 35 a 49 anos, predileção esta
que se repete desde 2015. Dentre os municípios, Salvador registrou o maior número de casos
confirmados com 37 positivos (59,67%) seguido de Canavieiras, Feira de Santana, Ilhéus, Ipirá,
Itabuna e São Félix, todos esses com 2 registros (3,22%). Os municípios de Bonito, Casa Nova, Tatu,
Cícero Dantas, Gandu, Maragogipe, Santaluz, São Francisco do Conde, Teofilândia, Ubaitaba,
Valença, Vera Cruz e Vitoria da conquista contribuíram com apenas 1 registro (1,61%). Com base nos
resultados, as evidências demonstram que a leptospirose está disseminada na Bahia e embora não
exista uma predileção de gênero ou de idade, a doença ocorreu com maior frequência em pessoas do
sexo masculino e em indivíduos na fase adulta. Além disso, os períodos mais chuvosos entre abril a
agosto proporcionaram condições para contaminação pela Leptospira interrogans justificando os
índices de notificação mais elevados nesses meses visto que o período pré-patente é curto (apenas 4
dias). Nesse sentido, pesquisas sobre a leptospirose devem ser encorajadas a fim de obter melhores
resultados nos programas de controle.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Zoonose, Saúde Pública, Leptospira
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Resumo
A sífilis é caracterizada como doença sexualmente transmissível, causada por uma espiroqueta, o Treponema pallidum, cuja
transmissão se faz pelo contato sexual e por via transplacentária. A Sífilis Congênita considerada um problema de saúde
pública, é resultado da disseminação hematogênica do treponema da gestante infectada não tratada ou inadequadamente
tratada para o concepto por meio placentário. No estado do Piauí, a realidade é bastante agravante, sendo de suma
importância um estudo epidemiológico que possa demonstrar a intensidade desses agravos. O presente trabalho tem como
objetivo, traçar o cenário epidemiológico da sífilis congênita no Piauí no período correspondente aos anos de 2015 a 2017.
Trata-se de um estudo descritivo, exploratório de abordagem quantitativa utilizando dados secundários de casos de sífilis
congênita ocorridos no estado do Piauí notificados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).
Além disso, buscou-se artigos para compor a discussão do trabalho na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
utilizando descritores pré-estabelecidos. A pesquisa foi desenvolvida durante os meses de março a abril de 2018.Os casos
confirmados durante esses anos no estado do Piauí, foram 866. Sendo o ano de 2017, o de maior prevalência, obtendo o
percentual de 51,1% de todos os casos nesse intervalo de tempo. Dentre os dados obtidos, revelou-se que 85,9% destas
gestantes realizaram exames pré-natais, o nível escolar das mães mais acometidas pela sífilis congênita, foi do ensino
fundamental incompleto (34,6%). Os casos diagnosticados em até 6 dias de gestação, resultam em 93,1%. Este estudo
possibilitou conhecer o perfil epidemiológico da sífilis congênita no estado do Piauí, revelando a relevância e amplitude da
doença como problema de saúde pública. Diante do que foi exposto, torna-se necessário a implementação de programas
educacionais que aperfeiçoem o conhecimento da população e do grupo de risco a respeito da sífilis.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Saúde Pública, Sífilis
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Resumo
INTRODUÇÃO: A Febre Maculosa Brasileira (FMB), causada pela bactéria Rickettsia rickettsii, é zoonose importante em
saúde pública. O Estado do Ceará tem casos confirmados de FMB, sendo a maioria no Maciço de Baturité. OBJETIVO:
Comparamos os resultados obtidos em dois períodos deinvestigações preventivas, julho/2011 a abril/2013 e janeiro a março
de 2015,para determinar a diagnose de potenciais vetores de riquétsias no maciço de Baturité. MÉTODOS: No primeiro
período os espécimes foram submetidos individualmente à extração de DNA e quantificação de DNA extraído. No segundo
período as amostras foramcoletadas pelo LACEN/CE e analisadas e revisadas pela equipe do LIRN, seguindo o
Procedimento Operacional Padrão do LIRN (POP 017). RESULTADOS: Nos dois períodos avaliados observa-se que
Rhipicephalus sanguineus ainda é a espécie comprovadamente transmissora de riquétsiaspatogênicas, tendo sido
predominante nos ambientes investigados.Os cães continuam com papel significativo na epidemiologia da FMB devido ao
contato próximo com seres humanos. Outras espécies foram identificadas: Amblyomma ovale, Amblyomma dubitatum,
Amblyomma parvum. De 2011 a 2015 a região de Baturité registrou 11 casos (SINAN-Net). DISCUSSÃO e CONCLUSÃO: A
região investigada continua endêmica para riquétsias patogênicas com o ciclo enzoótico e epidêmico envolvendo,
principalmente, cães e seus ectoparasitos, apontando para a manutenção contínua de um programa de controle desses
vetores na região e a intensificação de ações educativas mais eficazes quanto a orientação da população residente para os
riscos de contato com esses carrapatos, sinais e sintomas da doença.
Palavras-chaves: Amblyomma sp, Febre Maculosa Brasileira, Maciço de Baturité, Rhipicephalus sanguineus, Rickettsia
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CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA DAS FOLHAS DE Rosmarinus officinalis Linn.
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Resumo

A resistência microbiana caracteriza-se como a capacidade que os microrganismos possuem em se
multiplicar na presença de concentrações de antibióticos mais altas do que as doses terapêuticas
administradas usualmente nos indivíduos. É um fenômeno fisiológico de adaptação das bactérias que
se segue à introdução de agentes antimicrobianos na prática clínica. Com frequência, bactérias
utilizam mais de uma estratégia para evitar a ação dos antimicrobianos, sendo assim, a ação conjunta
de múltiplos mecanismos pode produzir um acentuado aumento da resistência aos antimicrobianos.
Esforços para combater esta resistência estão sendo testados, dentre eles, plantas como o
Rosmarinus officinalis (alecrim) caracteriza-se como uma espécie com atividades antimicrobianas já
elucidadas na literatura. O objetivo do trabalho em questão foi mensurar a Concentração Inibitória
Mínima (CIM) do Extrato Bruto Seco (EBS) das folhas de Rosmarinus officinalis diante dos seguintes
microrganismos: Bacillus cereus, Enterobacter spp., Enterococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e Streptococcus
agalactiae, Para a realização do teste, foi preparada uma suspensão de 5mL de solução salina estéril
para inoculação dos microrganismos e posterior semeio em tapete no meio Ágar Mueller-Hinton.
Foram inseridos na placa-teste 4 poços para inserção de 50μL de EBS diluído nas concentrações de
50, 25, 12,5 e 6,25mg/mL e para controle utilizou-se o antibiótico amoxicilina diluído nas mesmas
concentrações. As placas foram incubadas em estufa a 37ºC por 24 horas, a CIM foi determinada a
partir da verificação da menor concentração de extrato capaz de inibir o crescimento microbiano.
Como resultado, identificou-se a CIM do Bacillus cereus (6,25mg/mL), Pseudomonas aeruginosa
(25mg/mL), Staphylococcus aureus (6,25mg/mL) e Streptococcus agalactiae (25mg/mL), os demais
microrganismos não apresentaram CIM nas concentrações testadas. A literatura aponta que os
microrganismos que possuíram inibição frente ao EBS de Rosmarinus officinalis são potencialmente
patogênicos e sujeitos a resistência microbiana, sendo assim, conclui-se que este extrato em questão
é uma alternativa em potencial no combate a resistência microbiana.
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Resumo
Nos últimos anos no Brasil, houve um aumento da procura e consumo de produtos da culinária japonesa, que é conhecida por servir
pratos in natura como o sashimi. Por ser um alimento consumido cru e pela alta manipulação durante o seu preparo, existe um o risco
desse alimento causar doenças como as gastroenterites. Dentre os agentes etiológicos mais associados a surtos alimentares estão as
enterobactérias que habitam no intestino de humanos e animais e podem ser facilmente transmitidas ao alimento durante a fase de
preparo. Este trabalho teve como objetivo avaliar a presença de enterobactérias em amostras de sashimis de salmão comercializados
em dois shoppings da região Centro-Sul de Manaus, Amazonas. Trata-se de um estudo transversal. Foram coletadas uma amostra de
sashimi por semana de cada estabelecimento, denominados como R1 e R2, durante o período de cinco semanas. As dez amostras
totais foram levadas ao laboratório e uma porção de 25 gramas de cada foi separada para avaliação microbiológica. As amostras foram
cultivadas em meios de cultura ágar Salmonella-Shigella e ágar Eosina Azul de Metileno, por 24 horas a 37°C. Para colônias suspeitas
realizou-se posteriormente a série bioquímica IAL-Rugai. Foram identificadas as seguintes enterobactérias nas dez amostras analisadas
Escherichia coli (34,4%), Klebsiella spp. (22,2%), Morganella spp. (16,65%), Enterobacter sp. (11,1%), Salmonella enterica sorovar Typhi
(11,1%) e Acinetobacter spp. (5,55%). A presença dessas bactérias em alimentos é um indicativo de contaminação fecal. Assim como
no presente estudo, estudos similares analisaram a presença de enterobactérias em superfícies inanimadas usadas no processo de
manipulação de alimentos, e detectaram a presença de Escherichia coli e Klebsiella spp. Os autores sugerem que os estabelecimentos
que vendem alimentos devem instruir os funcionários sobre boas práticas de limpeza. Contribuindo assim para minimizar os riscos de
contaminação por bactérias patogênicas. A partir dos resultados obtidos, conclui-se que os restaurantes R1 e R2 encontram-se com
baixos níveis de controle higiênico-sanitários e processamento dos pescados, o que acarreta riscos para a saúde de seus clientes e uma
preocupação grande para a Saúde Pública perante a crescente demanda por estabelecimentos que comercializam comida a base de
pratos crus.
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Resumo
A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade e morbimortalidade infantil. Seu agente etiológico é o bacilo
Bordetella pertussis. Ela compromete o aparelho respiratório (traqueia e brônquios) e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. A
transmissão ocorre principalmente por gotículas de secreção de orofaringe eliminadas pela tosse, espirro ou fala. Objetivou-se descrever
o perfil epidemiológico dos casos confirmados de coqueluche no estado da Bahia, no período de 2007 a 2017. Trata-se de um estudo
epidemiológico, retrospectivo e descritivo, de abordagem quantitativa, cuja fonte de dados é o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação, do Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel 2010. Foram notificados
1.568 casos no período. Detectou-se aumento do número de casos de 2006 até o pico de notificação em 2014, que registrou 39,5% das
notificações, seguido de queda nas notificações. Os municípios de maior ocorrência foram Feira de Santana (29,3%) e Salvador
(23,4%). Do total de casos, 58% ocorreram no sexo feminino, 57,7% na raça/cor parda, 82,8% em zona urbana e 51,8% na faixa etária
de menor que 1 ano de idade. Dos casos que ocorreram em menores de 1 ano de idade, 80,4% eram menores que 1 mês de idade. O
critério de confirmação foi laboratorial em 29,3% dos casos. A evolução para cura correspondeu a 92,5%, óbito 1,1% e a evolução foi
ignorada em 5,8%. Do total de casos que evoluíram para óbito, 94,1% ocorreram em menores que 1 ano de idade. A coqueluche ainda é
frequente no estado da Bahia, com mais da metade dos casos ocorrendo nas duas cidades mais populosas do estado. O aumento do
número de casos entre 2007 e 2014 pode estar relacionado a deficiências na cobertura vacinal. Embora a taxa de cura seja alta no
estado, a coqueluche apresentou maior letalidade em lactentes, o que está em conformidade com a literatura. Há a necessidade de se
reforçar as ações de saúde principalmente nesta faixa etária; como a vacinação (3 doses de Pentavalente + 2 reforços de Tríplice
Bacteriana); além da educação continuada de profissionais de saúde sobre este agravo e completa notificação dos casos.
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Resumo
O gênero Acinetobacter spp. está frequentemente associado a infecções hospitalares, principalmente relacionadas ao uso de
ventilação mecânica e ao desenvolvimento de multirresitência. Isolados multirresistentes dificultam o diagnóstico clínico e
limitam as opções terapêuticas. As OXA-carbapenemases constituem o principal mecanismo de resistência aos
carbapenêmicos nesse gênero, no entanto, a detecção laboratorial destas carbapenemases é dificultada, considerando que a
grande maioria dos testes fenótipos disponíveis, utilizando inibidores clássicos de beta-lactamases, não é padronizado para
essa classe enzimática. O objetivo deste estudo foi avaliar a performance do teste fenotípico Blue-carba frente a isolados
hospitalares de Acinetobacter spp. resistentes aos carbapenêmicos produtores de OXA-23. Foram selecionados 15 isolados
hospitalares de Acinetobacter spp., dos quais 14 foram confirmados como A. baumannii devido à presença do gene blaOXA-51.
A maioria dos isolados foi proveniente de UTI (53,3%), sendo as amostras de trato respiratório as mais prevalentes (66,6%).
Quanto ao perfil de sensibilidade avaliado por microdiluição, 12 isolados foram classificados como resistentes ao imipenem
(IMI) e meropenem, e três foram sensíveis. Em relação ao perfil genotípico, 12 isolados foram produtores de OXA-23,
enquanto que os três isolados restantes não foram produtores de carbapenemases. Para o teste de Blue-carba um loop de
alça de 10 uL de cultura bacteriana fresca foi suspensa em 100 uL de solução teste sem IMI e solução teste com 3 mg/mL de
IMI, em tubos de 1,5 mL incubados a 37 °C por duas horas. Atividade enzimática foi revelada quando houve alteração na
coloração da solução teste em comparação a solução sem IMI. O teste revelou resultado positivo para 11 dos 12 isolados
produtores de OXA-23 e, negativo para os três isolados sensíveis aos carbapenêmicos, resultando em uma sensibilidade (S)
de 91,6% e uma especificidade (E) de 100%. O Blue-carba demostrou ser um teste satisfatório para a detecção de
oxacilinases na rotina laboratorial, considerando os valores de S e E obtidos, além do baixo custo e da praticidade da técnica.
Palavras-chaves: Acinetobacter, blue carba, multirresistência, oxacilinases
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Resumo
A brucelose e Leptospirose, causadas respectivamente pela Leptospira ssp.e Brucella abortus são caracterizadas por
desordem reprodutivas em bovinos, acarretando consideráveis perdas econômicas. Além disso, são importantes zoonoses
com forte caráter ocupacional. Deste modo, objetivou-se pesquisar aglutininas anti-Leptospira spp. e anti- Brucella spp. em
bovinos de abatedouros públicos no Estado do Rio Grande do Norte. Para isso, foram colhidos durante a linha normal de
abate sem nenhuma distinção quanto ao sexo, idade, raça ou local de origem, o sangue de 306 animais no período de
dezembro de 2010 a agosto de 2011. O diagnóstico sorológico para infecção por Leptospira spp. foi realizado através do teste
de soroaglutinação microscópica (SAM), no Laboratório de Zoonoses Bacteriana da Universidade de São Paulo. O Teste foi
realizado com uma coleção de culturas vivas de Leptospira spp. com um representante de cada sorogrupo, totalizando 25
variantes sorológicas: Australis, Bratislava, Autumnalis, Butembo, Castellonis, Bataviae, Canicola, Whitcombi, Cynopteri,
Grippotyphosa, Hebdomadis, Copenhageni, Icterohaemorrhagiae, Javanica, Panama, Pomona, Pyrogenes, Hardjo (estirpes
Hardjoprajitno e Hardjobovis), Wolffi, Shermani, Tarassovi, Andamana, Patoc e Sentot. A sorologia para brucelose foi
realizada através das provas do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) e 2-Mercaptoetanol (2-ME), sendo o primeiro utilizado
como teste de triagem e o segundo como teste confirmatório, sendo que três animais foram positivos ao AAT, desses apenas
um reagiu positivamente ao 2-ME. Através da SAM foram detectados 189 (61,76%) animais sororreagente para Leptospira
spp., sendo o sorovar Hardjo (24,9%) o mais predominante, seguido do Wolffi, Butembo, Icterhaemorrragiae e Hebdomadis
que contribuiram com frequências que variaram de 14,8% a 2,6%. Os sorovares Australis, Pomona, Grippotyphosa, Patoc,
Canícola, Autumnalis e Sentot foram menos frequentes. Em análise em separado, o sorovar Hadjo apresentou maior
ocorrência no período seco do que no chuvoso (p=0,031), indicando transmissão direta entre bovinos; no período de chuva, a
infecção por sorovares atípicos para bovinos sugerem a participação de outros animais na cadeia de transmissão, favorecida
pelas condições do meio ambiente. Diante do exposto conclui-se que a infecção por Leptospira spp. em bovinos ocorre no
semiárido do Rio Grande do Norte e que deve haver estratégias diferentes de prevenção e controle de acordo com a época
do ano
Palavras-chaves: Aglutininas, Doenças infecciosas, Zoonoses.
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Resumo

A água constitui um bem público indispensável para a vida e sua significância para a saúde pública é
largamente reconhecida. A veiculação hídrica de agentes etiológicos de caráter infeccioso ou
parasitário é responsável pela alta incidência de doenças que afetam as populações de modo geral.
Pseudomonas aeruginosa é um patógeno oportunista e devido à falta de correlação entre a sua
presença e outras bactérias indicadoras de contaminação fecal, deve-se recomendar a sua pesquisa
como análise complementar para avaliação da qualidade de águas destinadas ao abastecimento
público. Esta pesquisa objetivou determinar quantitativamente a ocorrência de Pseudomonas
aeruginosa em água para consumo humano no estado Pernambuco, e se caracterizou por ser um
estudo descritivo de natureza transversal. Foram analisadas 95 amostras de água de consumo,
conforme a técnica de Tubos Múltiplos para Pseudomonas aeruginosa. A partir dos dados coletados
constatou-se que, o maior percentual de amostras analisadas (61%) é oriundo de soluções
alternativas (poço, cacimba, cisterna, entre outros) e que 28,4% das amostras apresentaram ausência
de Pseudomonas aeruginosa em 100 mL, enquanto que, nas demais 71,6% verificou-se presença do
supracitado microrganismo, verificando-se que o maior percentual, 41%, está no intervalo de 8 a 79
NMP/ 100 mL. Com os dados obtidos constatou-se um alto quantitativo de Pseudomonas aeruginosa
nas amostras analisadas. Estes resultados corroboram para subsidiar alterações na legislação vigente
para este produto, que incluam a determinação periódica de P. aeruginosa em adição aos dados
rotineiramente coletados na maioria dos sistemas de abastecimento, buscando assim resguardar a
população dos efeitos danosos deste microrganismo.
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Resumo

Biofilmes são um sério problema dentro da indústria alimentícia, particularmente em laticínios, pois
dificultam a higienização de equipamentos devido à maior resistência a desinfetantes, além de serem
uma fonte de contaminação constante, pois micro-organismos podem ser liberados gradativamente.
Grande parte da contaminação do leite após a pasteurização ou esterilização está relacionada com a
formação de biofilmes e há evidências que esses podem levar ao aumento da resistência a
antimicrobianos. O objetivo do presente trabalho foi a detecção fenotípica de Escherichia coli
produtora de biofilme em placa de poliestireno e caracteriza-se como um estudo transversal. Foram
utilizadas 28 cepas de E. coli isoladas de leite de tanques de expansão de nove propriedades (6 no
Estado de Minas Gerais e 3 em São Paulo). Inicialmente as amostras foram cultivadas em meio

McConkey e as colônias suspeitas foram reisoladas e submetidas as seguintes provas bioquímicas:
EPM, MILi e citrato de Simmons (EPM: produção gás/glicose, produção de ácido sulfídrico, hidrólise
da uréia e desaminação do L-triptofano; MILi: motilidade, produção de indol e descaboxilação da
lisina). Após a confirmação da espécie bacteriana, as colônias foram reisoladas no meio Luria Bertani
e adequadas para escala 0,5 de McFarland (108 UFC) com auxílio de turbidímetro. Foram pipetados
200 µL de cada estirpe em triplicata em placa de poliestireno de fundo reto, mantendo-se a 25ºC por
48 horas. A seguir, a placa foi lavada três vezes, com solução salina tamponada (pH 7,4), secagem à
temperatura ambiente e corada com cristal violeta 1%, por 15 minutos. Após três lavagens com água
destilada, e secagem a temperatura ambiente e 200 μl de álcool acético glacial foi adicionado, para
desprendimento e homogeneização do biofilme. Após 15 minutos, realizou-se a leitura da placa em
leitor de ELISA a 540 nm. A cepa EAEC 042 foi utilizada como controle positivo e o meio TSB (caldo
triptona soja) como controle negativo. O ponto de corte foi estabelecido a partir da média da triplicata
de controle negativo acrescido do desvio padrão do controle negativo. Dos 28 isolados, 19 foram
classificados como produtores de biofilme (67,86%). Os resultados desse estudo evidenciam a
presença de cepas de E. coli produtoras de biofilme no leite dos tanques de expansão avaliados e
alertam para possíveis problemas em laticínios. Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (Processos 2015/19688-8 e 2017/07246-6).
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Resumo

A ocorrência de redução da susceptibilidade à vancomicina em isolados de Staphylococcus spp. está
relacionada a complicações em pacientes com câncer, podendo ser agravada pela produção de
biofilme. O objetivo deste estudo foi pesquisar a ocorrência de isolados de Staphylococcus spp. com
susceptibilidade reduzida à vancomicina e capazes de produzir biofilme em pacientes com câncer
através de técnicas fenotípicas e moleculares. As amostras clínicas foram coletadas de pacientes do
Hospital do Câncer de Pernambuco, no período de outubro de 2015 a julho de 2016. Posteriormente,
as amostras foram reidentificadas e foi avaliada a susceptibilidade à vancomicina através de
screening e microdiluição em caldo de acordo com o Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI). A produção de biofilme foi investigada pelo semeio em ágar vermelho Congo e pelo método
de incubação em placa de poliestireno. Além disso, foi realizada a detecção do gene icaAD pelo
método de reação em cadeia da polimerase (PCR). 56 isolados das várias amostras clínicas de
pacientes com câncer foram analisados, dos quais 85,7% eram S. aureus e 14,3% estafilococos
coagulase-negativo (CoNS). Todos os isolados foram submetidos ao teste de susceptibilidade à
vancomicina, dos quais 18% deles apresentaram susceptibilidade reduzida ao fármaco, oito S. aureus
e dois CoNS. 39 (70%) dos isolados foram identificados como produtores de biofilme em ambos os
métodos de ágar vermelho Congo e produção de biofilme em placa de poliestireno. Além disso, 39,3%
dos isolados produtores de biofilme eram portadores do gene icaAD. Dois isolados de S. aureus eram
portadores do gene icaAD e apresentavam susceptibilidade reduzida à vancomicina. No presente
estudo, foi identificado um aumento na ocorrência de isolados com resistência intermediária à
vancomicina (CIM= 4 a 8 μg/ml) e resistentes à vancomicina (CIM> 8 μg/ml) em pacientes
hospitalizados. Estudos demonstram que o ambiente do biofilme bacteriano promove a propagação de
genes de resistência antimicrobiana. A ocorrência de S. aureus produtores de biofilme, portadores do
gene icaAD e com susceptibilidade reduzida à vancomicina em pacientes com câncer, sugerem que a
pesquisa do biofilme bacteriano deve ser incluída como uma rotina bacteriológica, visto que
tratamentos antimicrobianos são menos eficazes nestes isolados que podem causar infecções
persistentes.
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Resumo
Leptospirose é uma zoonose negligenciada associada com problemas de infraestrutura e baixas condições socioeconômicas.
A doença é transmitida, principalmente, pela urina de ratos nos ambientes urbanos e esse fator de risco em nível local pode
ser um instrumento preditor para o controle e prevenção da transmissão. O objetivo deste estudo foi delinear um modelo
preditor espacial antecipado para leptospirose humana em áreas menores de centros urbanos. Além disso, testar a
metodologia com ratos de esgoto e seus fatores ambientais associados. Foram selecionados fatores de risco para
leptospirose. Os setores censitários (SC) de um bairro considerado endêmico de Curitiba-PR foram divididos como alto e
baixo risco usando 12 fatores de risco selecionados: área inundável, abastecimento de água, cobertura verde, arborização,
rede de esgoto, esgoto a céu aberto, lixo acumulado, reciclagem de lixo, caçamba de lixo, pavimentação e reclamação prévia
de roedores. Ratos foram capturados em locais pré-determinados de janeiro a março de 2017, e eutanasiados com
subsequente coleta de fragmento de rim para diagnóstico molecular. Os casos ocorridos em pessoas foram obtidos no
registro municipal (2014-15). No total, 95/112 (84,8%) SC foram classificados como baixo risco de leptospirose. Não houve
diferença estatística entre a frequência de casos humanos e a classificação em alto e baixo risco. Entre as amostras de ratos,
17/25 (68,0%) foram positivos para Leptospira spp. Os principais fatores de risco associados com a presença de roedor foram
abastecimento de água (p=0,04), rede de esgoto (p=0,04), pavimentação (p=0,04) e reclamação de roedores (p=0,04). O
estudo oferece uma nova abordagem para determinar, previamente, o risco de transmissão de leptospirose em pequena
escala e suas heterogeneidades entre os SC de áreas endêmicas. Os fatores de risco ambientais de transmissão de
Leptospira spp. no bairro foram associados, principalmente, á diferenças de infraestrutura e serviços básicos. Esta é a
primeira pesquisa comparando Leptospira spp. em ratos como preditor de transmissão da doença em pessoas, em uma
grande cidade. Apesar do baixo número de ratos capturados nesse estudo, a metodologia pode ser usada em outros locais e
estabelecer áreas prioritárias para intervenções precoces e mais efetivas, focadas em áreas de alto risco de leptospirose
antes da ocorrência de casos humanos. Deste modo, reduzir o impacto em áreas com piores condições ambientais de
grandes cidades.
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Resumo

O interesse por plantas medicinais que atuam com compostos bioativos tende a crescer e a Eugenia
uniflora L. (pitanga) apresenta um grande número de constituintes potencialmente terapêuticos. O chá
produzido a partir de suas folhas têm propriedades hipotensoras, antigota, estomáquico e
hipoglicemiante e seu fruto é utilizado como cicatrizante epidérmico e cicatrizante. A partir das

informações apresentadas, a pesquisa em questão objetivou realizar testes de Concentração Inibitória
Mínima (CIM) com o Extrato Bruto Seco (EBS) das folhas e frutos da Eugenia uniflora (pitanga). As
bactérias utilizadas para as folhas foram: Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pyogenes,
Staphylococcus aureus e Candida albicans e para os frutos foram: Streptococcus agalactiae,
Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus e Candida albicans. A CIM foi baseada na
metodologia disponível no livro de Diagnóstico laboratorial de Koneman (2008) onde, foram
preparados inóculos em solução salina, a partir de semeio por esgotamento com o auxílio do swab em
meio ágar mueller-Hinton e em cada placa semeada foram confeccionados quatro poços de 6 mm de
diâmetro, para a inserção de 50μL do EBS em diferentes concentrações de 50, 25,12,50 e
6,25mg/mL, sendo o procedimento realizado em duplicata. Após essa etapa, as placas foram
incubadas a 37ºC por 24 horas e os halos mensurados em milímetros (mm). A bactéria Klebsiella
pneumoniae apresentou CIM na concentração de 6,25% no EBS das folhas e para o EBS dos frutos a
CIM encontrada foi de 25% nas cepas de Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes e
Staphylococcus aureus. Os demais microrganismos testados apresentaram resistência nos EBS nas
condições e concentrações testadasConforme a literatura, a atividade antimicrobiana das folhas e
frutos de Eugenia uniflora sobre bactérias gram-positivas e gram-negativas apresenta considerável
ação antimicrobiana, onde, pesquisadores também relataram a ação das folhas e frutos dessa espécie
contra Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. os EBS de Eugenia uniflora apresentaram melhor
ação antimicrobiana no fruto em relação às folhas, expressando sua importante atividade
antimicrobiana.
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Resumo
O uso de plantas da Caatinga na medicina popular é bastante frequente, em
consequência das inúmeras atividades biológicas apresentadas pelos extratos
naturais. O objetivo do estudo é determinar a presença de ação antioxidante e
aspecto antimicrobiano no extrato metanólico da casca de Ximenia americana
em cepas bacterianas: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, e Escherichia coli. As
amostras foram obtidas no Parque Nacional do Catimbau e depositadas no
Herbário do Instituto de Pesquisas Agronômicas de Pernambuco (96261/IPAPE). Em 100mL de metanol foram adicionados 10g do pó da casca,
condensado por 30min, filtrado e armazenado à 8ºC. As cepas utilizadas são
categorizadas pelo CLSI (2018): P. aeruginosa (ATCC 27853), S. aureus
(ATCC 29213), K. pneumoniae (ATCC 700603), A. baumannii (ATCC 19606) e
E. coli (ATCC 25922). O extrato foi diluído em DMSO e inóculos ajustados em
escala MacFarland, sendo a ação antimicrobiana verificada por microdiluição
em caldo (400 a 6,25µg/mL) e contagem das unidades formadoras de colônias
(UFC). Já a presença de ação antioxidante foi avaliada pelo método de DPPH.
Foi observado que o extrato metanólico da casca de X. americana apresentou
aspecto antimicrobiano apenas em S. aureus em 200µg/mL, não sendo
determinado o número de UFC. Além disso, exibiu ação antioxidante de 93,3%,
à qual foi demonstrada em porcentagem de inibição de radicais livres na
concentração de 400µg/mL, comparada aos padrões de ácido gálico (91,9%),
ácido ascórbico (96,7%) e quercetina (95,7%). Sabe-se das atividades
biológicas de X. americana na terapia popular: anti-inflamatória e cicatrizante.

Estudos revelam a análise da ação antioxidante da folha, fruto e raiz dessa
espécie vegetal. Neste estudo, o extrato metanólico não impediu o crescimento
de bactérias Gram-negativas; no entanto, há relatos da inibição de E. coli pelo
extrato metanólico de X. americana. Esse resultado pode ser indicado, devido
às diferentes estruturas da parede celular encontradas em bactérias Gramnegativas e Gram-positivas, o que pode modificar a susceptibilidade à ação de
microbicidas. Outros estudos citam que alguns fatores (temperatura, umidade,
local e radiação) podem influenciar na ação biológica do vegetal. Diante disso,
este estudo pontua que o extrato metanólico da casca de X. americana possui
ação antioxidante e antimicrobiana diante de S. aureus, indicando pesquisas
das atividades biológicas de espécies vegetais.
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Resumo

Os animais apresentam uma microbiota oral bastante diversificada de microrganismos.
O
conhecimento da microbiota oral de cães (Canis lupus familiaris), é de extrema importância pela
elevada casuística de mordedura, por parte de alguns animais que apresentam comportamento
agressivo. As lesões apresentam-se de difícil tratamento, em virtude das infecções que se instalam,
por isso, o conhecimento das espécies de bactérias e fungos, permite orientar uma melhor escolha de
tratamento nestes casos. O objetivo deste estudo foi identificar o perfil de bactérias aeróbias da
microbiota oral de Canis lupus familiaris aparentemente hígidos. Foram coletadas 42 amostras da
cavidade oral de cães, sem raça, sexo definidos e com idade variando entre um a 10 anos. A colheita
do material foi realizada por meio de fricção de swab no biofilme dental do canino superior. As
amostras foram transportadas em meio ágar nutriente ao Laboratório de Doenças Infecciosas do
Hospital Universitário de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em
caixa isotérmica, sob refrigeração 06±1°C. Cada amostra foi cultivada em ágar nutriente, acrescido de
sangue desfibrinado de ovino 5% e ágar MacConkey e incubadas em estufa bacteriológica a 35±1°C
por 24-48 horas. Posteriormente foi realizada bacterioscópia pelo método de Gram e provas
bioquímicas tais como: citrato, esculina, manitol, ágar tríplice açúcar ferro, gelatinase, coagulase,
telurito a 0,04% e catalase. Dos resultados encontrados 90% das espécies bacterianas são Gram
positivas dentre estas: Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Micrococcus
spp., Enterococcus spp., Bacillus spp. quanto a Gram negativas, foram encontradas bactérias do
gênero Escherichia, Pseudomonas, Citrobacter, Proteus, Klebsiella. Tais patógenos estão envolvidos
frequentemente como importantes causadores de doenças infecciosas. Espécies como S. aureus,
enterococcus sp e Pseudomonas aeruginosas, foram listados por apresentarem alta taxa de
resistência a antimicrobianos pela Organização Mundial de Saúde. Por isso, a ocorrência de acidentes
com mordedura canina é um risco para saúde pública em decorrência da transmissão desses e outros
patógenos presentes na mucosa oral dos cães.
Palavras-chaves: Cães, Microrganismos, Mordedura, Mucosa Oral, Saúde Publica
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Resumo
O aumento dos casos de infecções por micro-organismos resistentes fez com que houvesse uma maior preocupação para a
descoberta de novos agentes terapêuticos. As plantas medicinais por possuírem metabólitos com múltiplas propriedades e
apresentarem resultados significativos na inibição ou redução da resistência bacteriana, constituem importante recurso no
tratamento de infecções. Desta forma o objetivo deste estudo foi avaliar o perfil fitoquímico e potencial antibacteriano das
inflorescências de Musa paradisíaca L coletadas no município do Crato, Ceará, no mês de setembro, 2017. Para obtenção do
extrato, as inflorescências foram trituradas e submersas em etanol 99,8% por sete dias, sendo posteriormente filtrado e
concentrado em condensador rotativo a vácuo. O extrato obtido foi submetido a avaliações fitoquímicas para identificação de
seus compostos bioativos, e solubilizados em Dimetilsulfóxido (DMSO) a 1% para o teste de atividade antibacteriana, na qual
foram determinadas a Concentração Inibitória Mínima (CIM) pelo método de microdiluição em caldo com cepas padrão de
Escherichia coli (ATCC 25922), Staphylococcus aureus (ATCC 12624), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442), Bacillus
cereus (ATCC 33018), e Streptococcus mutans (ATCC 00446). Os resultados da análise fitoquímica do extrato revelaram a
presença de alcalóides e compostos fenólicos como, taninos condensados e flavonóides. Quanto à atividade antibacteriana o
extrato não apresentou atividade antibacteriana contra as estirpes testadas. Dessa forma sugere-se que sejam realizados
novos estudos com a finalidade de testar esta planta com outras espécies de bactérias, como também com outros solventes
extratores de substâncias bioativas.
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Resumo

Resumo:
Introdução: Sepse é definida como uma síndrome de resposta inflamatória ameaçadora à vida
secundária à resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção, com elevada morbidade e
mortalidade. A identificação precoce é primordial e um grande desafio para a mudança deste cenário.
Objetivos: descrever a implementação de um protocolo para identificação precoce da sepse em
ambiente hospitalar. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, desenvolvido em um hospital
de ensino, na região Nordeste do Brasil, no período de setembro de 2017 a abril de 2018. Resultados:
foram coletados dados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sobre a Síndrome da Resposta
Inflamatória Sistêmica (SIRS), sepse grave e choque séptico entre os anos de 2015 e 2016, e
observou-se retardo no diagnóstico, que por vezes, só era efetuado nos estágios de sepse grave e
choque séptico. Destes pacientes, grande parte, evoluiu para óbito. Discussão: O start do protocolo é
dado pelo enfermeiro com a identificação precoce de sinais clínicos utilizando um instrumento
construído pelos profissionais do serviço. A avaliação é realizada com a aplicação do Sequencial
(sepsis-related) organ failure assessement (SOFA), que é uma escala de predição de mortalidade,
porém, como o SOFA requer precedentes como exames laboratoriais, aliou-se então a versão
simplificada denominada quick sequential organ failure assessment score (qSOFA ou quickSOFA), na
qual são avaliados três parâmetros: estado mental, frequência respiratória e pressão arterial. A
presença de alteração em dois desses parâmetros requer o início do pacote de cuidados ou bundle de
3h. A implementação do protocolo institucional, sensibilizou os profissionais do serviço acerca da
importância da detecção precoce e prevenção da sepse, por meio das discussões entre as equipes
médica e de enfermagem, quanto aos critérios para abertura de protocolo. Conclusão: A
implementação do protocolo possibilitou compartilhar conhecimentos e fortaleceu o senso
investigativo dos profissionais, especialmente dos enfermeiros. Após a implementação do protocolo
observou-se redução nas notificações de choque séptico, comprovando que identificar precocemente
a sepse, melhora o prognóstico do paciente e reduz a mortalidade. Os resultados positivos desse

piloto foram compartilhados com profissionais e gestores de unidades voltadas a segurança do
paciente, com vistas a incentivar a utilização do protocolo e de implementá-lo em todo o hospital.
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Resumo
A febre maculosa brasileira (FMB) é uma doença aguda e de elevada morbidade, causada pela bactéria Rickettsia ricketsii
transmitida por carrapatos infectados. A reação de imunofluorescência indireta (RIFI) é o método sorológico mais utilizado
para a pesquisa de anticorpos específicos (IgM e IgG) para FMB e a mais disponível na rotina laboratorial com altas
sensibilidade e especificidade. Sabe-se, contudo, que existe um período de janela imunológica, na qual os anticorpos podem
não ser detectáveis. Em geral, a RIFI é recomendada para amostras coletadas a partir do sétimo dia do início dos sintomas e
confirmadas por meio de uma nova amostra colhida 15 a 21 dias após a primeira, na qual observa-se um aumento no título
das imunoglobulinas com a evolução da doença. Por outro lado, as reações em cadeia pela polimerase (PCR) são eficazes
nos primeiros 7 dias e confirmatórias quando positivas. Quanto mais precoce a coleta das amostras, maiores as chances de
se detectar as bactérias diretamente e menor a detecção dos anticorpos específicos. Com a implantação do PCR, houve um
aumento significativo da sensibilidade para detecção da doença, porém com possibilidade de resultados falso negativos
devido ao curto período de bacteremia. Na rotina laboratorial, a data de início de sintomas e o desfecho da FMB constituem
os fatores determinantes para a escolha de um ou outro método a ser empregado no diagnóstico. Todavia, o Laboratório
Central de Saúde Pública de Minas Gerais optou por realizar RIFI e PCR para todos os casos suspeitos desta doença com
coleta de amostras inferior a 12 dias. Este trabalho relata 2 casos de pacientes positivos, empregando-se as duas
metodologias (sorologia e PCR) no total de 43 pacientes com suspeita clínica de FMB. No primeiro caso, um paciente do sexo
masculino com 60 anos de idade, procedente da região Centro-Oeste de Minas Gerais, teve a amostra colhida com 11 dias do
início de sintomas, apresentando sorologia positiva com título 1:512 para R. rickettsii e resultado detectável por PCR em
tempo real. No segundo caso, outro paciente que foi a óbito, também do sexo masculino com 29 anos de idade, procedente
do estado Espírito Santo, teve sua amostra colhida com 2 dias, sendo positivo por ambas as metodologias e RIFI 1:128.
Observou-se que a PCR foi uma importante ferramenta para confirmação de casos suspeitos de FMB, principalmente
paciente sob risco de óbito, sugerindo-se a extensão do prazo de coleta de amostras para superior a 10 dias.
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Resumo

Apesar das intensificações das ações de vacinação, a difteria permanece ocorrendo em diversos
países do mundo de forma endêmica e epidêmica, inclusive no Brasil. O Brasil, desde a década de
1990, apresentou importante redução na incidência dos casos, mediante a ampliação das coberturas
vacinais de Tetravalente e DTP. Apesar da redução da incidência, há registro de casos no país. Em
2017, foram notificados 40 casos suspeitos, destes, cinco casos foram confirmados em quatro
estados: Acre, Minas Gerais, Roraima e São Paulo. OBJETIVO: Realizar uma análise epidemiológica
da difteria em Roraima no período de 1989 a 2017. MÉTODO: Estudo descritivo e retrospectivo. Os
dados foram obtidos do SINAN na Vigilância em Saúde estadual entre 2007-2017, e de pesquisa
documental entre 1989-2006. RESULTADOS: Foram notificados cinco casos de difteria no período,

um caso em 2007, 2008 e 2016, cada, e dois casos em 2017, e apenas este foi confirmado. Do total
de casos notificados, um caso foi registrado na faixa etária entre 1 a 4 ano e entre 10 e 14 anos, cada,
e três casos entre 20 e 29 anos de idade, 60% no sexo masculino. Todas as notificações ocorreram na
capital, Boa Vista. O caso confirmado foi por meio de cultura com prova de toxigenicidade, e é
importado da Venezuela, uma criança de 10 anos, sexo masculino, oriunda de área de garimpo do
estado de Bolívar e nunca vacinada. Recebeu soro antidiftérico e antibiótico, contudo, evoluiu para
óbito. A situação vacinal era ignorada em 60% (3) dos casos, em 20% (1) apresentou três doses
(DPT/DT/TT), e 20% (1) não vacinado. DISCUSSÃO: A difteria é uma doença infecciosa aguda,
contagiosa, potencialmente letal e imunoprevenível. A principal medida de prevenção da difteria é a
vacinação. Vacinas com o componente toxóide diftérico encontram-se disponíveis no SUS tanto na
demanda espontânea nos serviços de saúde, ou em forma de campanhas de vacinação ou, ainda, de
bloqueio vacinal seletivo, quando realizado na ocorrência de um caso suspeito ou de surto da doença.
O caso fatal ocorrido em Roraima, importado da Venezuela, reforça a necessidade de manter as
coberturas vacinais (CV) do estado elevadas e homogênea, a CV em 2017 (81,2%), abaixo da meta
preconizada pelo MS, e a homogeneidade em 2014 (46,7%). Conclusão: Devido as baixas CV e
dificuldades nos reforços vacinais a difteria tornou-se um problema de saúde pública no estado,
sobretudo após a intensa imigração da Venezuela.
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Resumo
Atualmente a disseminação de A. baumannii resistentes aos carbapenêmicos é relacionada a complexos clonais de circulação mundial,
CC1, CC2 e CC3, principalmente carreadores de genes codificadores de oxacilinases, como blaOXA-23 e blaOXA-24. Porém, no Brasil
há prevalência dos CC1, CC15 e CC79, denominados clones de alto risco. O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição dos genes
blaOXA-23-like e blaOXA-24-like em isolados clínicos de A. baumannii pertencentes aos CC1, CC15 e CC79. Foram avaliados 136
isolados clínicos fenotipicamente identificados como complexo A. calcoaceticus-A. baumannii (ACB), de 11 diferentes instituições
brasileiras, entre 2016 e 2017. PCR Multiplex foi utilizada para detecção de blaOXA-23-like, blaOXA-51-like, blaOXA-24-like, blaOXA-58like e blaOXA-143-like. Os clones de alto risco foram identificados pela técnica de trilocus sequence typing modificada (m3LST). O teste
estatístico de qui-quadrado (Fischer) foi usado para comparar as frequências dos genes de oxacilinases entre os clones de alto risco.
Dos 136 isolados de ACB recebidos, 88 (64,7%) foram identificados como clones de alto risco, distribuídos nos CC1 (n=20; 22,7%),
CC15 (n=17; 19,3%) e CC79 (n=51; 57,9%), dos materiais clínicos secreção traqueal (n= 27; 30,7%); sangue (n=21; 28,9%); urina
(n=17; 19,3%); líquor (n=6; 6,8%); ponta de cateter (n=3; 3,4%); outros (n=14; 15,9%). Todos os isolados foram carreadores de blaOXA51-like, identificando como A. baumannii. Os outros genes detectados foram blaOXA-23-like (n=64; 72,7%) e blaOXA-24-like (n=24;
27,3%); blaOXA-58-like e blaOXA-143-like não foram detectados. Quando escalonados por clone de alto risco, 94,6% dos isolados
pertencentes aos CC1 e CC15 apresentaram o gene blaOXA-23-like e apenas 5,4%, blaOXA-24-like. Por outro lado, nos isolados do
CC79, o gene blaOXA-23-like foi detectado em 56,9% e o gene blaOXA-24-like em 43,1% (p<0,001). Nesta amostragem multicêntrica,
houve predomínio (64,7%) de clones de alto-risco associados ao gene blaOXA-23-like (CC1 e CC15) e blaOXA-24-like (CC79). A
disseminação de isolados do CC79, prevalentes neste estudo, carreadores de OXA-24, indica uma alteração epidemiológica da
resistência antimicrobiana em A. baumannii no Brasil.
Agradecimento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Processo FAPESP 2017/16988-6.
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Resumo

Bartonella henselae é uma bactéria adquirida através de arranhadura de gato, capaz de provocar
doença humana com diversas manifestações clínicas, conforme o estado imunológico do indivíduo.
Diante deste contexto, objetivou-se relacionar o diagnóstico laboratorial para esta infecção às
condições clínicas do paciente e ao contato com animais. Um estudo descritivo na Funed foi realizado
com amostras positivas para B. Henselae de 91 pacientes com suspeita de zoonose em Minas Gerais,
no período de 2014 a 2017. Os dados clínicos foram levantados a partir de Fichas de Notificação. Os
achados indicam aumento acentuado de casos diagnosticados laboratorialmente: 2 (2014), 17 (2015),
30 (2016) e 46 (2017); destes 81,3% estavam concentrados na região central do estado. Nos
registros, 37 pacientes foram hospitalizados; nenhum caso evoluiu para óbito. Do total, 52,8% são
homens e a idade variando de 1-79 anos, com predominância em menores de 12 anos. Dos sinais e
sintomas relatados: 38,2% pacientes tiveram febre, 22,8% linfodenopatia, 19,1% cefaléia, 18,2%
mialgia/prostação, 14,6% dor abdominal, 13,7% náusea/vômito, 11,8% hepatomegalia, 10,9%
exantema, 4,6% hiperemia conjuntival/sinais hemorrágicos, 3,6% microabcessos em baço/fígado ou
turvação visual ou diarréia, 2,7% neurorretinite ou alterações respiratórias, 1,8% hipotensão/choque
ou nódulos ou uveíte, 0,9% manifestações meníngeas ou convulsão ou lesão da pele. Constatando-se
uma infecção zoonótica emergente no estado, afetando principalmente crianças e caracterizada por
linfadenopatia, mas pode ser acompanhada por febre ou fadiga conforme dados da literatura. As
manifestações clínicas vão desde a forma assintomática, distúrbios gástricos ou oculares, até quadros
mais graves em pacientes hospitalizados apresentando choque/hipotensão, neurorretinite, sinais
meníngeos e/ou hemorrágicos, convulsão e ulceração dérmica. A imunofluorescência indireta com
título de anticorpos igual ou superior a 10 é indicativo desta infecção bacteriana. No entanto, 9 dos
pacientes apresentando títulos baixos na sorologia não relataram febre e 11, linfadenopatia, o que
poderia sugerir uma reação cruzada com outras patologias. Conclusão: A ocorrência de infecção por
B. henselae é uma recente realidade entre indivíduos infanto-juvenis de Minas Gerais, sendo plausível
leva-la em consideração dentre o diagnóstico diferencial de doenças febris associadas a zoonoses.
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Resumo

A doença da mordedura do rato é uma importante zoonose causada pela bactéria Streptobacillus
moniliformis, um bacilo gram negativo comumente encontrado na orofaringe de roedores. Quando
adquirida por ingestão de alimentos contaminados é também conhecida como febre de Haverhill. O
objetivo deste estudo é relatar a presença desta zoonose no município do Rio de Janeiro, onde foram
diagnosticados cinco animais e dois munícipes com a enfermidade. No ano de 2008, uma mulher de
35 anos e sua filha de sete anos, compareceram no Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge
Vaitsman (IJV), Rio de janeiro, com um grupo de cinco roedores (topolinos - Mus Musculus) adquiridos
em uma pet shop, apresentando alterações clínicas. Os animais apresentavam como achados
clínicos: articulações aumentadas, emagrecimento, andar cambaleante e amputação espontânea da
cauda. Foi relatado pela tutora que ela e sua filha haviam sido mordidas pelos animais e
apresentavam sintomas como: febre recorrente, dores articulares e erupções cutâneas, todos
compatíveis com a doença da mordedura do rato. A tutora foi então orientada quanto à necessidade
de acompanhamento médico e investigação laboratorial. Foram colhidas amostras de sangue da
tutora e de sua filha em laboratório Estadual para análise. O material dos roedores, após o óbito e
necropsia dos mesmos, foi encaminhado ao Laboratório de Bacteriologia do IJV onde procedeu-se a
cultura das amostras, semeadas em meio de tioglicolato, enriquecido com soro de cavalo e incubado

em jarra de anaerobiose em estufa a 37°C. O isolamento de todas as amostras apresentou
crescimento do mesmo microrganismo. Através das características morfológicas, tintoriais e
bioquímicas foi possível identificar a espécie bacteriana - Streptobacillus moniliformis. A doença da
mordedura do rato merece uma atenção enquanto zoonose no município do Rio de Janeiro e deve
confrontar com sífilis, febre tifoide, infecção gonocócica disseminada, infecção viral, doença de Lyme e
leptospirose no diagnóstico diferencial já que apresentam sintomatologia semelhante.
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Resumo

A Doença de Weil traduz a expressão clínica mais grave da Leptospirose, e manifesta não apenas
sintomas infecciosos inespecíficos, mas um quadro clássico de icterícia, associado a fenômenos
hemorrágicos, disfunções renais e pulmonares. Em raros casos, o tecido sanguíneo acometido
desenvolve Coagulação Intravascular Disseminada (CID), que dificulta sobremaneira o prognóstico da
doença. O presente estudo relata A.C.P.R., parda, 23 anos, do lar, natural de Sumé-PB, admitida em
19/08/16 no Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC) com queixas de dor abdominal difusa, em
queimação, êmese e oligúria há 1 semana. Antecedentes incluem banhos em açudes na região, e
acesso a água potável, saneamento básico e coleta de lixo. Ao exame físico geral: estado geral ruim,
consciente, desorientada, hipocorada (2/4+), ictérica (3/4+), desidratada e febril (38,2°C). Das
alterações no aparelho respiratório, têm-se taquipneia (FR: 24 ipm) e murmúrios vesiculares
diminuídos em base de hemitórax esquerdo. Ao exame abdominal: globoso, com ruídos hidroaéreos
diminuídos, doloroso à palpação superficial e profunda (sem resposta à descompressão brusca), e
fígado a 2cm do rebordo costal. O hemograma realizado no mesmo dia evidenciou anemia microcítica
grave, leucocitose elevada com desvio à esquerda, e achados de icterícia colestática importante
(relevância clara da fração direta), provável dano hepático (perda proteica moderada e uremia
elevada), insuficiência renal aguda e distúrbio eletrolítico razoável (hipercreatininemia e
hipopotassemia). A suspeita de uma coagulopatia adquirida também foi levantada, com resultados de
TP e TTPA prolongados, em associação à trombocitopenia grave e à presença de esquizócitos e
macroplaquetas. A Gasometria arterial 24h após admissão flagrou alcalose respiratória compensada.
Durante internação, as sorologias foram negativas para HIV 1 e 2, Toxoplasmose e Dengue; e positiva
para Leptospirose (IgM). O tratamento de início abordou esquema empírico de antibióticos, hidratação
endovenosa e transfusões de hemácias e plasma, mas sem resposta satisfatória, o que resultou em
transferência à UTI 4 dias depois – com terapia adicional de hemodiálise e suporte ventilatório
invasivo. 20 dias seguintes, a paciente vem a óbito por falência múltipla de órgãos, com diagnóstico
comprovado de Leptospirose e indicativo de coagulopatia adquirida – CID (com escore ISTH de 4-5
pontos). Palavras-chave: Coagulação Intravascular Disseminada; Doença de Weil; Leptospirose.
Palavras-chaves: Coagulação Intravascular Disseminada, Doença de Weil, Leptospirose

DOENÇAS DE TRANSMISSÃO HÍDRICA E PRINCIPAIS AGENTES ETIOLÓGICOS
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Resumo

As epidemias causadas pelas doenças de transmissão hídrica são, em geral, as que causam maiores impactos na sociedade, exigindo
medidas imediatas por parte do poder público. Várias doenças podem ser provocadas por micro-organismos patogênicos encontrados
em água contaminada, como diarreias infecciosas, leptospirose, hepatite e gastroenterites( BRILHANTE et al.,2016). Esse trabalho visa
destacar algumas dessas doenças e informar sobre os principais agentes etiológicos. As Doenças de Transmissão Hídrica (DTA) são
doenças em que a água é o principal meio de sua ocorrência e são comumente causadas por microrganismos patogênicos de origem
entérica, animal ou humana. As doenças diarreicas estão entre as principais enfermidades transmitidas pela água e a população infantil
é considerada a parcela mais atingida (SILVA et al.,2016). Os principais agentes biológicos presentes nas águas contaminadas são as
bactérias patogênicas, parasitos (helmintos e protozoários) e vírus. As bactérias patogênicas são responsáveis por numerosos casos de
enterites, diarreias infantis e doenças epidêmicas, com resultados frequentemente letais, constituindo uma das principais fontes de
morbidade em nosso meio. Os coliformes totais representam um grande grupo de bactérias usadas como indicadores de poluição fecal
da água e a Escherichia coli participa desse grupo, sendo o indicador que detém maior importância. As linhagens patogênicas de E. coli,
normalmente transmitidas por via fecal-oral, provocam diarreias do tipo hemorrágicas ou não e oferecem sérios riscos à saúde humana,
podendo ser fatal para crianças, idosos e imunocomprometidos, além de ter relação direta com inúmeras outras infecções
(BRASIL,2014). Outra classe importante é a bactéria de caráter oportunista Pseudomonas spp, um dos agentes patogenicos mais
comuns a causar infecções respiratórias em pacientes hospitalizados e imunossuprimidos, podendo estar relacionada a surtos de
gastroenterites, meningites, artrites e complicações entéricas (NEBES et al.,2016; WAIDEMAN,2015). Dessa forma, essa revisão de
literatura revela a necessidade de se manter, pelo poder público, um sistema de monitoramento e controle para a adequada vigilância da
qualidade da água destinada ao consumo humano, uma vez que a água de má qualidade, associada às condições precárias dos
serviços de saneamento, levam ao aumento da incidência das doenças de veiculação hídrica, estando entre os grupos mais vulneráveis
as crianças, idosos e imunossuprimidos.

Palavras-chaves: Água contaminada, Coliformes totais, Doenças de transmissão hídrica , Microrganismos patogênicos ,
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Resumo
A sífilis representa um grave problema de saúde pública por sua magnitude e transcendência. Entre as principais consequências da
infecção não tratada, destaca-se a transmissão vertical do Treponema pallidumque resultaem sífilis congênita.As ações de educação em
saúde além de se constituírem em uma das formas de prevenção, também irão auxiliar no cuidado adequado àqueles que já estão
infectados pela sífilis. Através da informação e troca de experiências, é possível desmistificar crenças, tirardúvidas, atender às
necessidades, proporcionar um cuidado integralem ambientes prisionais.Ressalta-se que essas ações possuem relação custoefetividade extremamente favorável. Objetiva-se relatar a ação de educação em saúde sobre sífilis para homens privados de liberdade.
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, desenvolvido por acadêmicas do curso de graduação em Enfermagem,
durante o estágio da disciplina de Saúde do Homem, realizado no Presídio de Vitória de Santo Antão – PE em junho de 2017. O trabalho
foi desenvolvido na escola prisional, onde foi abordado o que é a sífilis, transmissão, controle e profilaxia da infecção, utilizando
metodologias ativas como imagens, diálogo e vídeos educativos para facilitar o processo de ensino-aprendizagem.Percebeu-se durante
a ação que a falta de conhecimento prévio da doençapelos reeducandos e as suas consequências ainda existia.Reforçou-se a
importância de estratégias de educação em saúde mais atuantes neste setor,contudo há várias dificuldades para o desenvolvimento de
ações de saúde nas prisões, destacando-se a deficiência quantitativa de profissionais, que resulta no acúmulo de função daqueles que
estão presentes.Participar da promoção da saúde às pessoas privadas de liberdade, além de ser uma responsabilidade do Estado,
constitui uma missão e um desafio para profissionais de saúde, razãopela qual a Universidadeaderiu à propostapara que os futuros
profissionais da saúde ampliem as possibilidades nos vários ambientes de atenção à saúde.O papel do Enfermeiro como multiplicador
de conhecimento é essencial para a promoção e prevenção de saúde no contexto do sistema prisional onde a situação de saúde é
precária devido à superlotação.O tratamento e o monitoramento dessas infecções durante o cumprimento de pena contribuem para a
redução de suas disseminações, tanto dentro como fora da prisão.
Palavras-chave: Educação em Saúde, Sífilis Cutânea, Prisões.
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Resumo
Introdução: O uso de plantas medicinais para alívio ou cura de doenças é uma prática antiga. Entre essas plantas, as
aromáticas são aquelas cujas propriedades biológicas vêm sendo estudadas nos últimos anos. Objetivo: Analisar in vitro o
efeito antimicrobiano do óleo essencial de Rosmarinus officinalis, Linn, contra bactérias gram negativas e gram positivas.
Materiais e Métodos: O óleo foi obtido comercialmente da farmácia da Manipulação Farmacotécnica. A atividade
antimicrobiana do óleo foi avaliada utilizando disco-difusão em ágar (DDA) e placa-ágar com poços. Os microrganismos
utilizados foram: Staphylococcus aureus e Enterococcus faecalis (gram positivas), Escherichia coli e Serratia marcescens
(Gram negativas). Resultados: Óleo essencial teve ação antimicrobiana contra S. aureus e S. marcescens, E. coli. S. aureus
foi mais sensível à ação do óleo essencial do que E. coli, quando testadas usando a técnica de disco. A amostra de óleo inibiu
de forma semelhante S. aureus e S. marcescens nos testes utilizando o método de ágar de placa em poço e não teve efeito
sobre E. faecalis. As investigações usando o óleo essencial dessa planta em géis in vitro apresenta grandes dificuldades,
devido as características físico-químicas do óleo e sua instabilidade na técnica de disco-difusão. Mesmo com essa limitação
os resultados são promissores e básicos para o desenvolvimento de novas pesquisas. Os resultados encontrados corroboram
com os dados encontrados em outros estudos. Conclusão: Os resultados mostraram que o óleo de R. officinalis Linn pode
ser utilizado no tratamento de infecções causadas por S. aureus, S. marcescens e E. coli.
Palavras-chaves: Rosmarinus officinalis, antimicrobiano, óleo essencial, fitoterapia, , bactéria
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Resumo
A enterocolite necrosante (ECN) é a emergência clínica e cirúrgica mais encontrada na neonatologia, com taxa de mortalidade
aproximada de 50% em RN com peso menor que 1.500g. Corresponde a vários graus de necrose isquêmica dos intestinos
grosso e delgado do RN. Comumente encontrada em prematuros e sua etiologia é pouco definida, complexa e multifatorial.
Trata-se de um relato de caso cujo objetivo é debater sobre importância de diagnóstico e conduta de RN com ECN. RN do
sexo feminino, nascido de parto vaginal por trabalho de parto prematuro com placenta 30% descolada, apgar 8/9. Sem
necessidade de manobras de reanimação e pesando 1500g. Ainda na sala de parto, houve saída de sangue vivo na
aspiração de via aérea e gástrica do RN e, o mesmo, evoluiu com desconforto respiratório precoce, sendo encaminhado a UTI
neonatal para suporte respiratório e nutricional. Admitido na UTI no mesmo dia com dieta zero, solicitado raio x de abdome e
tórax, ventilação não invasiva, gasometria arterial, hemocultura e prescrito ampicilina + gentamicina. No dia 10 de vida,
apresentou-se hipoativa, reativa ao manuseio, com distensão abdominal importante, fezes com sangue. Solicitado raio x de
abdome, encontrando-se pequena lamina de gás livre na cavidade. Iniciado tazocim, fentanil e dieta zero, com HV e nutrição
parenteral, suspeitando-se de NEC. Hemocultura evidenciou Klebsiella pneumoniae ESBL positivo, iniciando-se troca de
tazocim por meropenem e mantendo observação rigosa. Evoluiu com queda da saturação de até 85% com bradicardia e
hipotonia, realizado intubação. No dia 15 foi realizado raio x com laudo de “pobreza de gás com melhora evolutiva”. No dia 23,
após 10 dias de VMI, foi extubado para ar ambiente, Sat: 92%, realizado nebulização com adrenalina e suspendido fentanil,
foi iniciada dieta LHO, com redução gradual da dieta parenteral. No dia 32, paciente recebeu alta da UTI, sendo transferida
para o método canguru. Teve acompanhamento médico ambulatorial adequado, após alta da canguru, sendo de extrema
importância para a observação e controle de complicações de desenvolvimento que possam aparecer ou fatores que levem a
uma evolução desfavorável do quadro. Desta forma, é necessária rápida identificação, intervenção e correta abordagem do
RN, pois o atraso no diagnóstico e na intervenção correta no caso de ECN pode agravar o quadro, levando ao pior
prognóstico da criança. Deve-se envolver toda a equipe, com foco no tratamento e manejo do paciente com ECN.
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Resumo

A coqueluche é um grave problema de saúde. Trata-se de um doença de notificação compulsória que
pode atingir pessoas de todas as faixas etárias, com maior gravidade nos menores de 1 ano de idade.
No Brasil, a vacina contra DTP promoveu a redução da incidência de casos desde 1973. Porém,
passaram a ocorrer surtos da doença em 2010. No Piauí a taxa de mortalidade de 64% em 1990
decresceu para 23% em 2015. O objetivo deste estudo foi analisar os aspectos sóciodemográficos e
epidemiológicos da coqueluche no estado do Piauí. Trata-se de um estudo descritivo, realizado com
dados obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – versão Net (SINAN NET)
abrangendo as notificações de coqueluche em residentes no estado do Piauí de 2007 a 2017. Foram
calculadas proporções das notificações segundo as variáveis faixa etária, gênero, raça, zona de
residência, escolaridade, critério de confirmação, evolução do caso e cobertura vacinal da DTP e
DTPa. Durante o período em estudo, foram notificados 683 casos de coqueluche no estado do Piauí,
sendo que 81,5 % da Macrorregião de saúde de Floriano (onde fica a capital Teresina). Predominaram
casos em menores de 1 ano (50,2%), no sexo feminino (54,1%), raça parda (65,3%) e residentes da
zona urbana (87,4%). Observou-se elevado percentual de casos em investigação (84,1%), contudo,
somente 8,3% foram confirmados laboratorialmente. Destaca-se a elevada frequência de cura
(89,0%), com reduzido percentual de óbitos (0,43%). A macrorregional de Picos apresentou melhores
coberturas vacinais (95,2%) para DPT. Quanto a vacina DPTa permanece com baixa cobertura em
todas as macrorregiões, média de (15,4%). A elevada proporção de confirmação por critério clínicoepidemiológico e de casos em investigação evidencia a carência de suporte laboratorial para realizar
cultura para Bordetella pertussis e técnica PCR. A baixa cobertura vacinal de DTPa em gestantes e
não homogeneidade de cobertura para DTP em crianças corrobora para ocorrência de surtos.
Concluiu-se que a população mais afetada por coqueluche no Piauí correspondeu aos menores de 1
ano. Evidenciou-se baixa cobertura de DPTa e elevada frequência de casos sem investigação
concluída. É necessário melhorar imunização e vigilância dos casos, encerrando os casos em tempo
oportuno e por critério laboratorial.
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Resumo

A cardiopatia reumática crônica (CRC) é rara em países desenvolvidos, porém ainda é a maior causa
de doença cardíaca entre crianças e jovens adultos em países em desenvolvimento, como o Brasil. A
CRC é uma das complicações da febre reumática, resultante de resposta imune tardia à
faringoamigdalite causada pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo A. A CRC cursa com sequelas
valvares graves que culminam em insuficiência cardíaca. Objetivou-se descrever as internações
hospitalares por CRC no estado da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10, no período de
2008 a 2017, quanto às características sociodemográficas, financeiras e de mortalidade. Estudo
epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de
Morbidade Hospitalar (SIH-SUS), do Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e
tabelas através do Microsoft Excel 2016. Foram registrados 4.761 internações por CRC para o

período. Nos cincos primeiros anos, as internações mais que triplicaram: de 177 em 2008 para 593
em 2012 (aumento de 235%). Após 2012, houve redução no número de internações até 2014,
seguindo se novo aumento até 2016, ano que concentrou 13,63% das internações. A capital Salvador
abrigou 71,77% das internações. O sexo feminino correspondeu por 60,9% das internações, a faixa
etária predominante foi de 40 a 49 anos (21,1%), seguida de 30-39 anos (20,83%) e 50-59 anos
(15,29%). Quanto a raça/cor, 58,81% dos registros foram ignorados/em branco. Quanto ao caráter de
atendimento, 73,85% das internações foram eletivas. O valor total das internações para o período foi
de 48 milhões de reais, em média R$ 10.066,57 reais para cada internação. O tempo médio de
internação foi 10,6 dias. Dos 231 óbitos registrados para o período, 56,95% ocorreram no sexo
feminino e 28,26% na faixa etária de 60 a 69 anos. A taxa de mortalidade média foi de 4,83 óbitos/100
internações. A CRC ainda é problema de saúde pública na Bahia e importante causa de gasto de
verbas de saúde. O crescimento do número de internações pode sugerir deficiência na profilaxia
secundária da febre reumática. As internações são predominantes na faixa etária economicamente
ativa, atingindo em maior escala as mulheres acima dos 30 anos. A elevada falta de informação
quanto a raça, reforça a necessidade de maior treinamento dos profissionais de saúde sobre a
importância do preenchimento correto das fichas de notificação.
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Resumo
A febre reumática aguda (FR) é uma complicação inflamatória tardia não supurativa da faringoamigdalite causada pelo estreptococo
beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Ela decorre do tratamento inadequado e resposta imune tardia a esta infecção em populações
geneticamente predispostas. Possui quadro clínico variado, podendo se manifestar por febre, artrite, cardite, coreia de Sydenham e mais
raramente nódulos subcutâneos e eritema marginatum. Objetivou-se descrever as internações hospitalares por febre reumática aguda
no estado da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10, no período de 2008 a 2017, quanto às características sociodemográficas,
mortalidade e custos de hospitalização. Estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados foi
o Sistema de Morbidade Hospitalar (SIH-SUS), do Ministério da Saúde. Foram registradas 2.471 internações por FR no estado da Bahia
para o período analisado. O ano de 2011 concentrou o maior número de internações (14,36%). Após este ano houve uma redução de
64,48% no número de internações. A macrorregião de saúde sudoeste concentrou 31,44% das internações, porém 22,25% ocorreram
na capital Salvador (macrorregião de saúde leste). Do total, 52,8% das internações ocorreram no sexo feminino, 51,95% na raça/cor
parda e 89% tiveram caráter de urgência. A faixa etária predominante foi de 10-14 anos (14,89%), seguida de 5-9 anos (13,55%) e 3039 anos (11,12%). O tempo de permanência média das internações de urgência foi de 5,3 dias e as eletivas de 11,8 dias. O valor total
das internações para o período foi de 907,5mil; o valor médio foi de R$ 1.095,11 para as internações eletivas e de R$392,74 para as de
urgência. A taxa de mortalidade média para o período analisado foi de 1,38 óbitos/100 internações. Quando aos óbitos, 55,88%
ocorreram no sexo masculino e 14,7% na faixa etária de 20-29 anos, mesma percentagem para a faixa etária de 60-69 anos. A faixa
etária mais frequente nas internações é concordante com a literatura. Mesmo de baixa letalidade, destaca-se o maior gasto e maior
permanência em internações eletivas, o que pode representar casos de FR com cardite, quadro que se sem tratamento adequado pode
complicar em disfunção valvar e insuficiência cardíaca futuras. Mesmo com a redução do número de internações a cada ano, a FR ainda
é problema de saúde pública na Bahia, possivelmente se relacionando com baixo nível econômico, más condições de habitação e
higiene.
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Resumo
A pneumonia é uma infecção das vias aéreas inferiores, de importante morbimortalidade, que leva 20% dos acometidos a necessitar de
internação hospitalar. Os principais agentes etiológicos são Streptococcus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus
influenzae, Chlamydophila pneumoniae e vírus respiratórios. Se manifesta por febre, tosse e dispneia, acompanhado ou não de dor
torácica ou pleurítica, hemoptise, mialgias, anorexia e fadiga. O presente estudo tem como objetivo descrever as internações
hospitalares por pneumonia no estado da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10, ocorridas no período de 2008 a 2017,
considerando características sociodemográficas, mortalidade e custos de hospitalização. Estudo epidemiológico, descritivo,
retrospectivo, de análise quantitativa. Utilizou-se como fonte de dados o Sistema de Informações Hospitalares (SIH-SUS), do Ministério
da Saúde. Foram registradas 508.335 internações por pneumonia no período. Houve redução de 45% no número de internações para o
período, com pico em 2009, quando ocorreram 69.807 internações (13,7%). A Macrorregião Sudoeste concentrou 17,5% das
internações, com destaque para Vitória da Conquista (4,6%), porém a capital Salvador concentrou o maior número de internações do
estado (10%). Do total de pacientes internados, 52,15% eram do sexo masculino, 79,5% eram de cor/raça parda e 96,8% receberam
atendimento em caráter de urgência. As faixas etárias mais acometidas foram as de 1 a 4 anos (26,97%), menores de 1 ano (12,8%) e
80 anos ou mais (9,2%), o que expõe a maior susceptibilidade das populações em extremos de idade. A duração média das internações
de urgência foi de 4,4 dias e das eletivas foi de 8,3 dias. O custo total das internações nesse período foi de R$ 364.192.669,84; o valor
médio das internações eletivas foi de R$ 1049,56 e das urgências foi de R$ 705,64. Houve aumento de 312% na taxa de mortalidade no
período, com taxa de mortalidade média de 3,8%. Os óbitos foram mais frequentes na faixa etária superior a 80 anos (38,4%), seguida
de 70 a 79 anos (20,4%) e de 60 a 69 anos (12,6%). Apesar do decréscimo no número de internações por pneumonia no estado da
Bahia, a mortalidade tem aumentado, o que pode evidenciar uma maior frequência de patógenos multirresistentes a antibioticoterapia.
Ressalta-se a importância do diagnóstico e tratamento preferencialmente guiado por antibiograma, de forma a reduzir os impactos desse
importante problema de saúde pública.
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Resumo
O Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) é classicamente associado a infecções relacionadas aos cuidados de saúde.
Entretanto, nos últimos 20 anos, tem sido descrito aumento significativo de cepas de MRSA adquiridas em comunidade (CA-MRSA),
afetando indivíduos sem fatores de risco clássicos para suscetibilidade ao patógeno. O objetivo deste trabalho é relatar um raro caso de
paciente com espondilodiscite, pneumonia, infecção de corrente sanguínea, endocardite e artrite séptica por CA-MRSA. MCS, 40 anos,
masculino, branco, natural e procedente de Sirinhaém-PE, catador de caranguejo. Foi admitido no Hospital Universitário Oswaldo Cruz
por dor lombar incapacitante, há um ano, lentamente progressiva, sem irradiação, com piora à movimentação, associado à perda
ponderal de 14 quilos no período. Acompanhante informava que o paciente era previamente saudável e ativo até surgimento de ferida
em região lombar, e, que a partir desse evento, iniciou-se a dorsalgia. Apresentava-se com comprometimento do estado geral,
emagrecido, torporoso, hipocorado, desidratado, dispneico e com murmúrio vesicular diminuído em bases. Notavam-se lesões
hipercrômicas cicatriciais em membros inferiores e dorso. Sem alterações no exame cardiovascular. Feito diagnóstico clínico e
radiológico de pneumonia. Durante o internamento, evoluiu com sinais de endocardite e artrite séptica em joelho. A ressonância de
coluna lombrossacra evidenciou espondilodiscite lombar. Hemoculturas do momento da admissão e cultura de líquido pleural isolaram
Staphylococcus aureus resistente à oxacilina. Após tratamento prolongado e guiado pelo perfil de sensibilidade, recebeu alta com
resolução das infecções. Nesse caso, o quadro clínico insidioso, não associado a internamentos ou cuidados de saúde e o perfil do
antibiograma indicaram infecção por CA-MRSA. As infecções por CA-MRSA geralmente são leves, mas podem ser graves e resultar em
hospitalização e morte. Geralmente associados à infecção de pele e partes moles, podem, no entanto, causar diferentes síndromes
clínicas, como pneumonia, infecções do trato urinário e sepsis. Infecções por CA-MRSA geralmente ocorrem em indivíduos mais jovens
em comparação àqueles tipicamente infectados por MRSA e as definições epidemiológicas têm sido baseadas no momento do
isolamento do MRSA em relação ao tempo de admissão no hospital. Apesar do melhor entendimento sobre o CA-MRSA, mais estudos
são necessários para melhorar as estratégias de controle desse patógeno.
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Resumo

Introdução: O tracoma é um agravo milenar que se manifesta por meio da ocorrência de uma
infecção ocular ocasionada pela Chlamydia trachomatis, com evolução clínica crônica, que pode levar
a cegueira. Segundo a OMS em 2017, estima-se que o tracoma é um problema de saúde pública em
42 países com a ocorrência de deficiência visual em 1,9 milhões de pessoas no mundo. Objetivo:
Desenvolver estratégias para o fortalecimento da vigilância do tracoma no Ceará. Método: Estudo
quantitativo longitudinal e retrospectivo. Este estudo foi desenvolvido em três fases: Na primeira
ocorreu a captação de parcerias públicas para o desenvolvimento de estratégias que possibilitam a
melhoria da vigilância do tracoma. Na Segunda fase foi realizada uma análise situacional da endemia
do tracoma no estado do Ceará. O terceiro momento, efetuou-se com a aplicação das estratégias e
análise de impactos. Resultado: O processo de educação permanente proporcionou a capacitação de
202 profissionais das cinco macrorregiões de saúde do estado, sendo 38,6% (n=78) da macrorregião
Fortaleza e 31,2% (n=63) da macrorregião Cariri, da macrorregião Sobral 15,8%(n=32), da
macrorregião Sertão central 10,4% (n=21) e macrorregião Litoral Leste 4% (n=8). A parceria
SESA/NUVET com a ESP-CE, associou o trabalho do NUVET/SESA com a Politica Nacional de
Educação Permanente em Saúde(PNEPS) desenvolvida pela ESP-CE para elaboração do currículo
do Curso Básico de Vigilância e Controle do Tracoma com carga horária de 40hs, baseado em
competências para desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes na vigilância do tracoma
envolvendo atividades teórico-práticas, desenvolvidas de forma presencial que acrescentam e
sistematizam o conhecimento teórico que sustenta a prática. Antes da intervenção de 2012 a 2014 a
positividade no estado para o tracoma era de 4% (310.001/14.881) com a vigilância ativa em 45
municípios, depois da intervenção no período de 2015 a 2017 a positividade reduziu para 3%
(740.581/25.057). Com o acréscimo de 35% de municípios com vigilância ativa para o tracoma
perfazendo um total de 70 municípios, nestas áreas a cobertura dos exames oftalmológicos externos
nos escolares após a intervenção foi ampliada em 41,4%. Os investimentos do governo do estado foi
de R$ 44.287,51 no período de 2015 a 2017. Conclusão: A educação permanente em saúde e uma
estratégia eficaz para o enfrentamento do tracoma.
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Resumo

O estreitamento entre fauna silvestre, doméstica e humanos possibilita o surgimento de diversas
patogenias de caráter zoonótico. O Didelphis é um gênero de marsupial americano amplamente
distribuído no território brasileiro. O objetivo deste trabalho foi identificar a microbiota associada a este
gênero, de modo a verificar a existência de patógenos que caracterize potencial risco para saúde
pública e dos animais domésticos. 2 Didelphis aurita e 2 Didelphis albiventris, ambos fêmeas e em
bom estado de saúde, foram capturados em Salvador e Mata de São João, ambos na Bahia. Foram
obtidas amostras das mucosas orais, auditiva, ocular, gênito-urinário e pele através de swabs estéreis
e emergido em solução transporte (meio ágar semi-sólido) e enviados refrigerados para o laboratório.
As amostras foram repicadas em meio estéreo enriquecido BHI (Brain Heart Infusion), acondicionados
em tubos de ensaio de 5mL contendo 3mL do inóculo e colocados em um tubo contendo 3mL de
solução salina 0,9% e novamente homogeneizados. Em seguida, foram semeados em meio de cultura
ágar sangue de ovino em placas de petri e incubadas em estufas a 37°C por 24 a 48 horas. Após
crescimento bacteriano as colônias foram isoladas e direcionadas às análises bacteriológicas: a)
macroscópicas - tamanho, coloração, aspecto, presença e tipo de hemólise; b) características
microscópicas – morfologia e coloração de Gram e c) provas bioquímicas (Citrato, Gelatinase,
Esculina e Fenil), conforme o manual de protocolos do Laboratório de Doenças Infecciosas (LDI) da

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Das 35 amostras isoladas, 32 tiveram crescimento
bacteriano. As bactérias Gram-positivas foram expressivamente mais prevalentes (90,6%) em relação
as bactérias Gram-negativas (9,4%). O gênero sugestivo para Enterococcus spp. foi o mais prevalente
com crescimento em todas as mucosas e na pele (63,3%), seguido por Nocardia sp. (18,2%),
Pseudomonas sp. (9,1%) e Staphylococcus spp. (9,1%). Embora tenha sido isolada uma diversidade
de bactérias nos animais estudados, nenhuma alteração clínica foi descrita. Em relação aos
resultados obtidos, bactérias Gram-positivas encontraram-se mais presentes nas microbiotas das
mucosas da conjuntiva ocular, auditiva, oral e genital dos marsupiais pesquisados (D. aurita e D.
albiventris), sugerindo a exposição destes animais a bactérias que podem ser patogênicas para os
seres humanos e para outros animais.
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Resumo
Introdução: Com o aumento da resistência a carbapenêmicos as polimixinas tornaram-se os antibióticos de última escolha utilizados na
clínica médica. Entretanto, a eminência de surtos de infecção hospitalar causados por enterobactérias resistentes a polimixina é um
problema global. Objetivo: O objetivo foi à caracterização dos mecanismos de resistência de cepas de Klebisiella pneumoniae
resistentes a polimixina. Desenho do estudo: Foi realizado um estudo retrospectivo, por um período de 12 meses. Pacientes
infectados/colonizados com K. pneumoniae foram incluídos no estudo, os dados e amostras clínicas foram coletados. Métodos: As
cepas bacterianas foram isoladas de agosto/2015 a agosto/2016 e identificadas pelo sistema automatizado Phoenix® (BD). O perfil de
susceptibilidade antimicrobiana foi determinado através da técnica de microdiluição em caldo Mueller Hilton para os antibióticos
ampicilina, aztreonam, ceftadizima, cefotaxima, clorafenicol, gentamicina, imipenem, meropenem, ertapenem e polimixina B. A detecção
de genes de resistência foi realizada pela técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), seguido do sequenciamento do produto
amplificado. Alterações nos genes que codificam as proteínas da membrana externa (OmpK35 e OmpK36) foram analisadas por PCR e
sequenciamento de DNA, assim como SDS-PAGE. Resultados: Durante o período do estudo foram isoladas 30 cepas de K. pneumoniae
resistentes a polimixina, sendo que 60% foram provenientes de pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Todas as cepas
foram resistentes aos antibióticos testados e 66,6 % eram provenientes de aspirado traqueal. O gene blaKPC-2 foi detectado em todas as
cepas, os genes blaSHV e blaTEM foram detectados em 90% e 86%, respectivamente. Alterações de proteínas da membrana externa
foram identificadas em 13%, incluindo a presença de um elemento de inserção no gene OmpK36. Discussão: O gene blaMCR-1 não foi
detectado, indicando que possivelmente estas cepas possuem um novo mecanismo de resistência a polimixina ainda desconhecido, o
qual poderá ser elucidado mediante o sequenciamento completo do genoma. Conclusão: Os resultados indicam um elevado número de
cepas de K. pneumoniae resistentes a polimixina circulantes neste hospital. O sequenciamento do genoma destas cepas está sendo
realizado, buscando elucidar os mecanismos de resistência à polimixina nestas cepas.
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Resumo
Sífilis é uma doença infecciosa sistêmica causada pela bactéria Treponema pallidum. A principal forma de transmissão é através da via
sexual. A sífilis na gestante é de grande preocupação, uma vez que existe também a transmissão transplacentária. Objetivamos
descrever o perfil epidemiológico dos casos notificados de sífilis em gestantes no estado do Ceará no período de 2011 a 2015. Trata-se
de um estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo com dados coletados do Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais do

Ministério da Saúde. Os dados foram dispostos em uma planilha no programa Microsoft Office Excel 2016 e analisados segundo as
variáveis: ano de diagnóstico, idade gestacional, faixa etária, escolaridade e classificação clínica. Foi realizada uma busca sobre os
boletins de ocorrência da sífilis dos anos referidos, seguido de estudo na literatura médica. Entre os anos de 2011 e 2015, ocorreu um
aumento de 48,8% dos casos de sífilis em gestantes, possivelmente por maiores campanhas de pré-natal, assim como de notificações.
Na idade gestacional de diagnóstico, houve uma redução no número de diagnósticos no primeiro trimestre de 2011 a 2013, aumentando
a partir de 2014, chegando a 217 casos diagnosticados em 2015, pressupondo boa assistência ao pré-natal. No segundo trimestre,
houve aumento de 111 diagnósticos de 2011 a 2015, um aumento de 60,32%. Por fim, os diagnósticos no terceiro trimestre superam os
do primeiro e os do segundo, ocorrendo uma redução do número de casos entre 2011 e 2012 e aumentos sucessivos até 2015. É
relevante destacar o aumento expressivo dos diagnósticos em mulheres com idades entre 20 e 29 anos com relação às demais faixas
etárias, sendo também a faixa etária de maior número de casos nesse período de 2011 até 2015, o que pode ser devido a maior procura
do serviço de saúde. Sobre a escolaridade das pacientes, notou-se destaque no aumento de casos da doença em mulheres com 5ª
série completa até 8ª incompleta, o que demonstra a possível influência dos fatores sociais na contextualização do agravo. No período
de 2011 a 2015, pode-se perceber que, em todos os anos, o maior número de casos foi de sífilis primária, com percentual de 40,18% em
relação às demais condições clínicas. A sífilis gestacional continua sendo um agravo subestimado, visto que o diagnóstico tardio ou o
não diagnóstico, assim como a falta de tratamento das gestantes pode gerar grandes consequências para elas mesmas, bem como
ocasionar a sífilis congênita.
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Resumo

Introdução: A Brucelose é uma zoonose considerada emergente e subnotificada, em países em
desenvolvimento, pela Organização Mundial da saúde. Causada por bactérias do gênero Brucella spp,
acomete animais de diferentes espécies e o homem. Apesar de não existir um protocolo de notificação
obrigatória para brucelose canina, vários inquéritos sorológicos foram realizados no Brasil
identificando anticorpos anti-Brucella canis, a maioria deles utilizando o teste de Imunodifusão em Gel
de Agarose (IDGA).
Objetivo: Realizar o diagnóstico sorológico diferencial entre Brucella ovis e Brucella canis em cães
domésticos, domiciliados e semi-domiciliados, a fim de evidenciar uma real soroprevalência de
anticorpos anti-Brucella canis.
Desenho do estudo: Foram realizados três censos para coleta de amostras biológicas em cães que
vivem no entorno do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), nos Bairros de Abaitinga e Gaviões do
município de São Miguel Arcanjo-SP, em 2015, 2016 e 2017.
Método: O diagnóstico sorológico para B. ovis foi realizado com IDGA do Instituto de Tecnologia do
Paraná (Tecpar) que utiliza como antígeno lipopolissacarídeos e proteínas da cepa Reo 198 de B.
ovis. Para confirmação do diagnóstico sorológico de B. canis foi utilizado o kit de ELISA que detecta o
anticorpo (IgG) anti B. canis (ALERE®).
Resultados e discussão: Foram visitados 189, 200 e 179 domicílios, respectivamente, e coletadas
amostras de sangue de 350, 396 e 345 animais. No teste IDGA 4 (1,1%), 19 (4,8%) e 6 (1,7%)
animais foram positivos, respectivamente. Todas estas amostras positivas foram re-testadas com o TR
e apenas duas delas (6,9%) foram positivas (com banda fraca) no ano de 2016. Destes dois animais
um residia em bairro com ruas pavimentadas e outro residia em sítio próximo à sede do PECB. Eram
machos e com livre acesso à rua.
Discussão: Estudos no Brasil utilizam IDGA como principal método para diagnóstico de B. Canis,
porém, mesmo havendo baixa positividade no teste confirmatório, foi identificada a necessidade do
diagnóstico diferencial entre as duas espécies de Brucella.

Conclusão: Demonstramos a relevância do diagnóstico diferencial e soroprevalência de anticorpos
anti-Brucella canis nos animais pesquisados, podendo indicar a presença do micro-organismo com
potencial zoonótico em ambiente coabitado por outras espécies.
Palavras-chave: brucelose; diagnóstico; saúde pública; saúde única; zoonose.
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Resumo
A Fasciíte Necrosante (FN) é uma infecção grave que acomete tecidos subcutâneos moles e fáscias, geralmente causada por
bactérias Gram positivas, como Streptococcus do grupo A, Clostridium e Staphylococcus aureus. Apresenta altos índices de
morbimortalidade, principalmente se não tratada rapidamente. O diagnóstico precoce é necessário para evitar sequelas mais
severas ou o óbito. Trata-se de uma infecção rara, acometendo, majoritariamente, indivíduos imunossuprimidos, diabéticos e
portadores de doenças crônicas ou câncer. Esse trabalho objetiva descrever as características e a evolução clínica da FN, bem
como seus mecanismos de desenvolvimento e tratamento. O presente trabalho foi desenvolvido através de revisão
bibliográfica, por meio das bases de dados SCIELO e PUBMED. A FN é classificada em dois tipos. O tipo I provém de flora
anaeróbia e outras bactérias, e o tipo II relaciona-se a infecções causadas pelo Streptococcus do grupo A (SGA), isolado ou
associado ao Staphylococcus aureus. Apresenta-se com edema grave, febre, calafrios, vômitos, fadiga, dor intensa, baixa
resposta aos antibióticos e rápida progressão. A pele encontra-se hiperemiada, hipertérmica e com áreas roxo-avermelhadas
que se espalham rapidamente. Para o tratamento dessa infecção, utiliza-se antibióticos de amplo espectro, desbridamento da
lesão e, dependendo do avanço da infecção, a remoção dos tecidos injuriados. A amputação de membros pode ser realizada
em casos mais graves. Considera-se diagnóstico de FN em caso de infecções em tecidos moles, com sinais de toxicidade e
edema local intenso, mesmo em ausência de alteração na contagem de leucócitos e febre. Deve-se atentar precocemente para
os sinais clínicos da FN, visando evitar sequelas mais graves para o paciente. A conscientização dos agentes de saúde e da
população é imprescindível para o reconhecimento da doença em seus estágios iniciais, pois pode ser facilmente confundida
com outros quadros mais simples e menos graves, atrasando a conduta necessária para seu tratamento.
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Resumo
Stenotrophomonas maltophilia (S. maltophilia) é um bacilo gram-negativo, oportunista, não fermentador e de distribuição variável. Possui
baixa virulência, mas está associado a elevadas taxas de morbimortalidade. Esse patógeno tem importância no ambiente clínico por sua
capacidade de constituir biofilme e por sua resistência intrínseca a diversos antimicrobianos representando um desafio para a prática
clínica. Com o objetivo de evidenciar a importância de S. maltophilia em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) foi realizado um estudo
retrospectivo entre Janeiro de 2013 a Dezembro de 2015 com a finalidade de estabelecer o perfil epidemiológico desse patógeno nas
UTIs de um hospital privado de alta complexidade do Nordeste do Brasil a partir da avaliação de fatores de risco associados à
ocorrência desse microrganismo. Todos os pacientes imunocompetentes hospitalizados com mais de 48 horas foram avaliados. As
amostras foram processadas pela automação Vitek®system (Biomerieux SA, France), e os laudos disponibilizados pelo laboratório de
apoio de microbiologia. A análise estatística foi realizada por meio do software SPSS versão 19.0 ([SPSS Inc., Chicago, IL, USA] OR =
95%, p<0,05). Oitenta e três culturas foram positivas para S. maltophilia e 24 foram excluídas em razão da ausência de informações do
paciente. As 59 culturas incluídas foram obtidas de 42 pacientes. Aproximadamente 61% dos isolados de S. maltophilia foram obtidos de
secreção traqueal. A realização de traqueostomia em 27 pacientes [27 de 42 pacientes (p=0,034)], bem como o tempo de duração de

16±15 dias (p=0,011) foram identificados como fatores independentes à ocorrência de S. maltophilia. Em relação ao fatores de risco
associados à mortalidade na UTI, dos 127 pacientes considerados (42 casos e 82 controles), 45 vieram à óbito, sendo possível observar
que as falhas respiratórias em 27 pacientes [27 de 45 pacientes (p=0,019)] assim como a realização de traqueostomia em 29 pacientes
[29 de 45 pacientes (p=0,007)] foram fatores independentes relacionados à mortalidade na UTI. A partir dos resultados foi possível
identificar a ocorrência de S. maltophilia em pacientes imunocomprometidos e que o sítio principal de ocorrência da bactéria foi o
sistema respiratório, sendo principalmente isolado de secreção traqueal.
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Resumo
As meningites bacterianas caracterizam uma patologia de caráter inflamatório nas meninges, ocorrendo mais comumente até o 28º dia
de vida, podendo ocasionar graves sequelas neurológicas nos sobreviventes, além de apresentar um elevado grau de mortalidade entre
os neonatos. O objetivo do estudo foi analisar quais são os principais fatores de risco que favorecem o alto índice de casos da meningite
bacteriana, principalmente em crianças recém-nascidas. Trata-se de um estudo exploratório, realizado por meio de uma pesquisa
bibliográfica. Realizou-se busca da literatura nas bases de dados Google Acadêmico, LILACS, PubMed e Scielo. Foram selecionados 9
artigos, sendo 4 nacionais e 5 internacionais que atenderam aos critérios de inclusão. O número de patógenos responsáveis por este
tipo de meningite em recém-nascidos é variado, sendo os mais frequentes os bacilos gram-negativos entéricos e estreptococo do grupo
B. Os estudos mostraram uma maior incidência da meningite bacteriana principalmente em bebês prematuros e com muito baixo peso
ao nascer, evidenciando um aumento do risco equivalente a três vezes maior de se contrair a infecção, ao se comparar com os recémnascidos com o peso normal. Expõe-se ainda, que outros fatores de risco presentes são: crianças que passaram por procedimentos
invasivos no sistema nervoso central, como a colocação de válvula ventrículo-peritoneal, malformação do SNC, neonatos do sexo
masculino, em casos de gemelaridade, asfixia, bebês que necessitaram de manobras de ressuscitação, doenças metabólicas, infecções
do trato urinário gestacional e febre materna. Levando em consideração a dificuldade diagnóstica dessa patologia em lactentes, devido à
inespecificidade dos sinais e sintomas, e negatividade das culturas bacterianas em muitos dos casos, isso eleva o seu grau de
letalidade. Conclui-se que devido a esses fatores supracitados, essa patologia se constitui como agravo neonatal, especialmente em
crianças prematuras e com baixo peso ao nascimento.
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Resumo
A brucelose é uma enfermidade amplamente disseminada pelo mundo e endêmica em praticamente todo o território brasileiro.
É causada pela bactéria Brucella abortus que acomete diversas espécies animais e provoca em bovinos um quadro clínico de
alterações no sistema reprodutor. É uma enfermidade importante para a saúde pública por se tratar de zoonose causada
principalmente pela ingestão de alimentos contaminados, contato direto de mucosas e pele lesada e com aerossóis (no caso
de laboratoristas) caracterizando risco ocupacional, uma vez que pode acometer tratadores, médicos veterinários e
laboratoristas. A prevenção da brucelose humana é dependente diretamente do combate à infecção em animais sendo o seu
diagnóstico de extrema importância. Este trabalho tem por objetivo estimar a frequência de anticorpos anti-Brucella abortus
em bovinos abatidos em matadouro público de Parintins – AM, correlacionando resultados sorológicos positivos aos achados
da inspeção ante e post mortem. Entre 2012 e 2014 foram coletadas e analisadas 674 amostras de bovinos de corte. Foi
realizado exame sorológico utilizando Antígeno Acidificado Tamponado (AAT) e Teste de Fixação do Complemento (TFC) e foi
feita uma prévia avaliação dos indivíduos na inspeção ante e post mortem. Ao total dos 674 bovinos avaliados, 7,57%
apresentaram resultados positivos ao AAT, sendo confirmados soropositivos 2,97% destes, utilizando o TFC. Nenhum animal
apresentou sinais ou lesões sugestivas de brucelose durante a inspeção, isto porque os sinais clínicos ou lesões sugestivas
são difíceis de se detectar nos exames ante e post mortem. Ressalta-se a baixa frequência de anticorpos anti-Brucella

abortus nos rebanhos bovinos de Parintins - AM, o que indica a aplicação eficaz de estratégias de controle da brucelose entre
os criatórios avaliados.
Palavras-chaves: brucelose, bovino, frequência, anticorpos, sorologia

FREQUÊNCIA DE ANTICORPOS, DETECÇÃO MOLECULAR E TENTATIVA DE ISOLAMENTO DE
Leptospira sp. A PARTIR DO TRATO GENITURINÁRIO DE SUÍNOS ABATIDOS NA
MICRORREGIÃO DE CATOLÉ DO ROCHA, ESTADO DA PARAÍBA, BRASIL

Autores

Juciê Jales Fernandes 1, Diego Figueiredo da Costa 1, Maria Luana Cristiny Rodrigues
Silva 1, Clebert José Alves 1, Sergio Santos de Azevedo 1, Severino Silvano dos Santos
Higino 1

Instituição 1 UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (Centro de Saúde e Tecnologia Rural
- CSTR Avenida Universitária S/N - Bairro Santa Cecília - Cx Postal 61 - Patos/PB
CEP:58708-110 Telefone: (83) 3511-3000 E-mail: cstr@cstr.ufcg.edu.br)
Resumo
A leptospirose é uma doença infectocontagiosa que afeta os animais domésticos e silvestres, sendo uma importante zoonose. Nos
suínos causa problemas reprodutivos como abortos, leitegadas fracas e infertilidade, levando a diversos prejuízos econômicos para os
criadores. O presente trabalho objetivou determinar a presença da Leptospira sp. no trato geniturinário de suínos abatidos na
microrregião de Catolé do Rocha - PB, através da realização do diagnóstico sorológico, molecular e da tentativa de isolamento do
agente. Foram coletadas amostras de 50 suínos (22 machos e 28 fêmeas) abatidos no matadouro municipal de Brejo do Cruz - PB,
entre agosto de 2016 a abril de 2017; sendo coletados o sangue (soro), fragmento renal, secreção vaginal e urina. As amostras foram
processadas no Laboratório de Doenças Transmissíveis (LDT/UFCG), onde o diagnóstico sorológico foi realizado pela técnica de
soroaglutinação microscópica (SAM). Para a tentativa de isolamento, as amostras de fragmento renal, secreção vaginal e urina, foram
cultivadas em meio EMJH, incubadas a 28°C e acompanhadas semanalmente por 12 semanas. Para o diagnóstico molecular os
mesmos espécimes foram submetidos a reação da Cadeia da Polimerase (PCR) no Laboratório de Biologia Molecular do Semiárido
(BIOLMOL/UFCG). Dos 50 suínos examinados, 20 apresentaram aglutininas anti-Leptospira sp. (frequência de 40%). Entre os 20
soropositivos 10 (50%) foram para o sorovar Tarassovi, e 5 (25%) para Bratislava, ainda reagiram para Pomona 3 (15%), Bataviae 1
(5%) e Icterohaemorrhagiae 1 (5%). No diagnóstico molecular foram detectados 10 animais positivos, sendo 7 a partir da urina e 3 a
partir da secreção vaginal. Na tentativa de isolamento não houve crescimento nas amostras cultivadas. Os resultados sugerem a pouca
participação de outros hospedeiros na transmissão das leptospiras para os suínos da região, e alertam para a preocupação com
medidas preventivas como: vacinação dos suínos, limpeza e desinfecção das instalações, destino apropriado dos dejetos dos criatórios,
o uso de luvas e botas para pessoas expostas ao contato direto com esses animais; evitar contato com lixo e água de enchentes e
esgotos, com o objetivo de minimizar os riscos da ocorrência da doença nos criatórios entre os animais e sua transmissão para os seres
humanos.
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Resumo

O Gavião-carijó (Rupornis magnirostris) e o Carcará (Caracara plancus) são aves silvestres
encontradas na América Latina e são consideradas as aves de rapina mais abundantes do Brasil.
Essas aves são consideradas indicadoras de qualidade ambiental, graças a seu destaque como
predadoras de topo em cadeias e teias alimentares, além da capacidade de adaptação a ambientes
antropizados. Assim, a identificação de microrganismos que possam ser transmitidos a outras
espécies animais por essas aves se torna um importante alvo de estudo com relevância para a saúde
pública. Desta forma, esse estudo teve como objetivo identificar o perfil de susceptibilidade a
antimicrobianos de bactérias gram-positivas e gram-negativas presentes na orofaringe do Gavião-

carijó e do Carcará. Inicialmente, foram obtidos seis Gaviões-carijós e seis Carcarás do Centro de
Triagem de Animais Silvestres (CETAS) – IBAMA, durante o período de março a novembro de 2017. A
coleta das amostras da orofaringe desses animais foi realizada utilizando swabs estéreis, os quais
foram transferidos para caldo para identificação de Staphylococus aureus e enterobactérias. Por fim,
foi realizada a análise do perfil fenotípico de resistência das bactérias presentes nas amostras de
acordo com o Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). As cepas confirmadas de
Staphylococcus aureus foram submetidas ao teste de difusão de disco e teste para a determinação da
Concentração Mínima Inibitória (CIM) de antimicrobianos. A identificação do perfil de resistência das
bactérias gram-negativas foi realizada através dos testes de difusão em disco, teste de aproximação e
teste de Hodge. Das 12 aves analisadas no estudo, 10 delas apresentaram cepas de S. aureus e/ou
enterobactérias na orofaringe. Foram identificadas 8 cepas de S. aureus, das quais 3 (37,5%) foram
caracterizadas como S. aureus sensível à meticilina (MSSA), 1 (12,5%) como S. aureus resistente à
meticilina e 4 (50%) como S. aureus resistente à vancomicina (VRSA). Foram identificadas 25 cepas
de enterobactérias, das quais 10 (40%) eram produtoras de betalactamases de espectro estendido
(ESBL) e 2 (8%) eram Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC). Os resultados demonstram um
percentual preocupante de cepas bacterianas com perfil de resistência na orofaringe dessas aves de
rapina. Assim, são necessários mais estudos relacionados ao perfil de susceptibilidade desses
microrganismos e a influência deles na disseminação de infecções nos centros urbanos.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Recentemente ocorreu o ressurgimento da coqueluche em vários países desenvolvidos, apesar da existência
de vacinas eficazes contra a doença causada pela Bordetella pertussis. Este fato é inquietante e indica que há uma
necessidade de vigilância e uma preocupação constante e global em saúde pública. A toxina pertussis, é produzida
exclusivamente pela B. pertussis, e é um componente essencial tanto das vacinas integrais quanto acelulares. A identificação
de epítopos protetores da toxina pertussis representa um passo importante na obtenção de informações para o
desenvolvimento de novas vacinas. Portanto, visando contribuir para a melhora da eficácia das vacinas contra a coqueluche,
estamos caracterizando as principais proteínas envolvidas na proteção vacinal. Neste trabalho, descrevemos a identificação
de novos epitopos da toxina pertussis. MÉTODOS: Os epitopos B das subunidades S1-S5 da toxina pertussis foram
caracterizados através da triagem de uma biblioteca de peptídeos sintéticos (15aa com sobreposição de 9aa) produzidos pela
técnica de Spot-synthesis, e um pool de soro de crianças vacinadas com a vacina celular. Um modelo estrutural para cada
subunidade da toxina pertussis foi gerado usando ferramentas de bioinformática para localizar espacialmente os epítopos
identificados. A especificida e possíveis reações cruzadas foram analisadas utilizando ferramentas de bioinformática.
RESULTADOS: Vinte e quatro epítopos foram identificados nas subunidades S1-S5 da toxina pertussis. Destes 11 foram
identificados como novos epitopos imunodominantes e vinte específicos de B. pertussis. A subunidade S1 (9) foi o segmento
mais imunogênico seguido pelo S3 (7), S2 (4), S5 (3) e S4 (1). Os epítopos estavam todos presentes na superfície da
molécula e nenhum ocupava o centro ativo em S1. Todos os epitopos foram altamente conservados em B. pertussis sp,
específicos para doença invasiva e localizados em domínios funcionais da toxina. DISCUSSÂO: Nosso estudo caracterizou
em detalhes os epitopos IgG das subunidades S1-S5 da toxina pertussis utilizando soro de crianças vacinadas.
CONCLUSÃO: A identificação e caracterização destes epítopos fornecem informações valiosas para entendermos o
mecanismo de proteção das vacinas atuais, além de projetar imunógenos mais duradouros e o desenvolvimento de novos
testes diagnósticos mais específicos.
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Resumo

Infecções intramamárias em vacas por Staphylococcus coagulase negativa (SCN) têm sido relatadas
em muitos sistemas de produção leiteira no mundo todo. O leite, alimento bastante apreciado pelo alto
valor nutritivo e energético, é um meio de cultura ideal para o crescimento de microrganismos que,
quando encontram condições ideais, passam a se multiplicar e podem atingir números muito
elevados. Nesta perspectiva, o consumidor desse alimento busca um produto idôneo, livre de
patógenos e rico em nutrientes. Desse modo, a qualidade do leite é definida com base na sua
composição e higiene e o controle microbiológico avalia o risco que o leite pode apresentar para a
saúde do consumidor quando possui microrganismos patogênicos ou suas toxinas. A contagem de
células somáticas (CCS) é considerada como o principal indicador de qualidade do leite e da situação
da mastite nos rebanhos. Sob esse olhar, alguns estudos têm demonstrado que principal
consequência da mastite por SCN é o aumento da CCS no leite. Objetivou-se assim, estudar as
consequências da mastite por SCN para a saúde pública. Para tanto, foi realizado um estudo de metaanálise dos dados obtidos em pesquisas bibliográficas e consulta de publicações científicas nas
principais bases de dados. Neste contexto, a pesquisa apontou que os SCN são patógenos
emergentes e que têm sido mais comumente identificados nas análises microbiológicas do leite de
animais com mastite. Dessa forma, a mastite por SCN é evidenciada como risco para a saúde pública,
pela possibilidade de veiculação por meio do leite, ao alterar sua composição e higiene. Além disso,
alguns dos SCN possuem a habilidade de produzir enterotoxinas e de aderir a uma superfície e/ou
entre si (aderência intercelular) formando biofilme em equipamentos e utensílios de ordenha e de
armazenamento do leite. Assim, constata-se que o monitoramento contínuo da mastite por SCN nos
rebanhos é imprescindível para o seu controle, para se evitar a disseminação do patógeno, reduzir os
riscos à saúde pública e manter a qualidade do leite produzido.
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Resumo
Introdução. A leptospirose é uma antropozoonose, que se caracteriza como uma doença infecciosa não contagiosa. Sua
transmissão é realizada através do contato direto com urina contaminada de ratos e outros animais ou de forma indireta com
água ou solo contaminado, que tanto podem conter a toxina quanto a própria bactéria do gênero Leptospira spp. Durante o
processo de infeção é observado tantos casos de pacientes assintomáticos, como os que evoluem para uma doença febril
aguda. Objetivo. O presente estudo propõe avaliar a incidência de casos de leptospirose na cidade de João Pessoa-PB no
período de 2010 a 2017. Desenho do estudo. Foi realizado um estudo baseado em revisão de literatura e na coleta de dados
fornecidos pelo DATASUS. Métodos. Tratase de um estudo de caráter quantitativo e de revisão de literatura, iniciado através
da coleta de dados indexados durante o período de 2010 a 2017 no DATASUS, periódicos da CAPES e PUBMED.
Resultados. Durante o período de 2010 a 2017, foi evidenciado o total de 74 casos de leptospirose na cidade de João Pessoa.
Os anos de 2011 e 2013, apresentam um aumento significativo de ocorrências confirmadas, quando comparados com os
anos anteriores, equivalendo-se um total de 39 casos. Em contrapartida, no período de 2014 a 2017, foi observado uma
diminuição significativa. Uma vez, que no final do ano de 2014 aproximadamente 71,75% da população possuía acesso ao
serviço de saneamento básico. Contudo, a faixa etária mais acometida por essa infecção foram indivíduos que se
enquadravam entre 20-39, correspondendo a 45 casos notificados, quando comparado com outras faixas etárias. Discussão.
A leptospirose não é uma doença com alta incidência na cidade de João Pessoa, no entanto, esse índice pode aumentar em
decorrência de períodos chuvosos, já que a infestação se agrava em áreas onde há aglomeração populacional e falta de
saneamento básico. Alguns estudos relataram, que os indivíduos mais susceptíveis a esse patógeno, são os que exercem
atividade agricultora, comerciantes, estudantes, operários de construções civis e domesticas. Conclusão. Dessa forma, se
fazem necessárias estratégias de prevenção primária implementadas precocemente, principalmente aos habitantes de áreas
de risco, para promover um bom prognostico da doença.
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Resumo
A sífilis constitui uma das infecções sexualmente transmissíveis mais recorrentes durante a gravidez, isso acarreta em problemas na
gestação, principalmente para os bebês. A sífilis congênita é uma infecção bacteriana causada pelo Treponema pallidum, a transmissão
ocorre via transplacentária através de mães infectadas não tratadas ou tratadas inadequadamente. É importante ressaltar que a sífilis
pode ser transmitida para o bebê em qualquer período gestacional ou fase clínica da doença. Outras formas de contágio são através do
canal de parto, se houver lesões genitais maternas, e no aleitamento ocorrerá apenas se houver lesão mamária por sífilis. A morte
perinatal ocorre em 40% dos casos, podendo haver também aborto ou parto prematuro. Os sinais clínicos e laboratoriais envolvem
hepatomegalia com ou sem esplenomegalia; lesões cutâneas; periostite, osteíte ou osteocondrite; pseudoparalisia dos membros;
sofrimento respiratório; icterícia; anemia; convulsão; meningite; trombocitopenia; leucocitose; leucopenia; etc. Em caso de sífilis
congênita tardia os sintomas podem incluir tíbia em “Lâmina de Sabre”, articulações de Clutton, fronte olímpica, nariz em sela,
malformações dentais, surdez neurológica, dificuldade de aprendizado, entre outros. A importância do rastreamento de sífilis materna se
dá pelo fato de que mais de 50% das crianças são assintomáticas ao nascimento. A pesquisa aborda um estudo descritivo transversal
realizado através da busca de dados secundários na base nacional do SINAN, disponíveis através do Departamento de Informática do
SUS (DATASUS), no ano de 2017. A pesquisa identificou que houveram 360 casos novos de sífilis congênita em Alagoas no ano de
2017. No total foram registrados10 óbitos, sendo 8 pelo agravo notificado e 2 por outra causa. Devido a incompletude das fichas de
notificação, 12 crianças têm evolução ignorada e 338 evoluíram vivos. Sendo a sífilis uma doença que possui cura e tratamento, é
importante estar sempre reforçando as atividades de educação em saúde para a população sexualmente ativa, tanto homens quanto
mulheres. A conscientização sobre o que é a sífilis e o que ela pode causar, a importância da prática do sexo seguro e também da
realização correta do pré-natal. E, para evitar os casos de sífilis congênita é essencial o tratamento imediato e correto, não só da
gestante como de seu parceiro.
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Resumo
Escherichia coli é um micro-organismo pertencente à microbiota fecal de animais domésticos, silvestres/selvagens e
humanos, encontrado no solo, água e matéria orgânica. Em bovinos, é um dos principais patógenos envolvidos na casuística
de mastite clínica em todo o mundo. O uso indiscriminado de antimicrobianos no tratamento dos animais pode aumentar a
pressão de seleção de micro-organismos multirresistentes. Na maioria dos países, a profilaxia da vaca seca é um dos únicos
procedimentos ainda permitidos em animais utilizando antimicrobianos de modo profilático. Foram utilizados 57 isolados de E.
coli em casos de mastite clínica bovina provenientes dos Estados de Minas Gerais e São Paulo. O índice de resistência
múltipla aos antimicrobianos (IRMA) foi calculado pela razão entre o número de classe(s) de antimicrobiano(s) contra a(s) qual
(ais) cada isolado é resistente e o número total de classes testadas (nove classes). Índices >0,3 foram considerados como
fonte potencial de transmissão de genes de resistência. Todos os isolados foram submetidos ao teste padrão de difusão com
discos diante de antimicrobianos de nove grupamentos indicados no tratamento/profilaxia de vacas com mastite - na lactação
e período seco - por via intramamária e/ou parenteral, a saber: 1) cefalosporinas (ceftiofur - 30 µg, cefoperazona sódica - 30
µg), 2) tetraciclinas (tetraciclina - 30µg), 3) fluorquinolonas (enrofloxacino - 5µg, marbofloxacino - 5µg, ciprofloxacino - 5µg), 4)
aminoglicosídeos (gentamicina - 10µg, neomicina - 30µg, estreptomicina - 10µg), 5) penicilinas semi-sintéticas e
aminopenicilinas (ampicilina - 10µg, amoxicilina - 10µg), 6) sulfonamidas/trimetoprim (sulfametoxazole/trimetoprim - 25µg), 7)
anfenicóis (florfenicol - 30µg), 8) lincosaminas (lincomicina - 2µg) e 9) polipeptídeos (bacitracina - 10UI). Do total de isolados,
24,5% (n=14/57) resultaram IRMA≥ 0,3 e foram considerados multirresistentes aos antimicrobianos. Os isolados
apresentaram maior resistência às classes dos polipeptídeos (n=57/57; 100,0%), lincosaminas (n= 57/57; 100%), tetraciclinas
(n= 8/57; 14%), aminopenicilinas (n= 7/57; 12,2%) e aminoglicosídeos (n= 4/57; 7,0%). A emergência de bactérias multidroga
resistentes figura entre os principais problemas de saúde pública em todo o mundo, reforçando a necessidade do uso racional
dos antimicrobianos no tratamento de enfermidades nos animais domésticos, com base em testes “in vitro” de sensibilidade
dos isolados.
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Resumo

Aves infectadas com Chlamydophila psittaci (C. psittaci) podem ser assintomáticas e alguns fatores
favorecem a ocorrência da doença e a disseminação do agente nas secreções nasais e nas fezes,
desses animais portadores, o que aumenta o risco de infecção para outras aves e seres humanos
suscetíveis. O objetivo do presente estudo foi detectar C. psittaci, por meio da seminested PCR
(snPCR), em Psittaciformes mantidos em zoológicos, centros de reabilitação de animais silvestres
(CETAS), criadouros comerciais e conservacionistas no Estado da Bahia, e identificar possíveis
fatores de risco para a ocorrência de clamídia nesses psitacídeos, associados ao manejo geral que os
mesmos são submetidos. Dados do questionário epidemiológico, observações in loco e coleta de
amostras de suabe de cloaca e da orofaringe de aves para análises por snPCR foram feitos em dez
estabelecimentos diferentes. A ocorrência geral de infecção por C. psittaci foi de 20,1% (58/288). A
maior positividade de psitacídeos infectados foi observada em criadouros comerciais 60% (30/50),
seguidos por criadouros de conservação 14,3% (5/35), centros de reabilitação 12,8% (18/141) e
zoológicos 8% (5/62). As variáveis origem, tempo de vida no estabelecimento e procedimentos
utilizados para a entrada de novas aves apresentaram significância estatística pelo teste Qui quadrado
(X2), utilizando-se o programa SPSS na versão 19 (IBM, EUA), com nível de significância de 5%.
Apesar da boa higiene e baixa densidade de aves em gaiolas, houve maior frequência de infecção por
C. psittaci em criadouros comerciais com risco 5,1 vezes maior (IC 95%: 3,3-7,7) para a infecção em
comparação aos demais estabelecimentos. Este fato pode ser atribuído à entrada frequente de
psitacídeos de diferentes origens e principalmente à deficiência de quarentena adequada. Além
desses possíveis fatores, é importante relatar a existência de um mesmo veterinário prestando
serviços a ambos os estabelecimentos comerciais e trabalhando também em uma clínica que atende
aves doentes, sugerindo assim sua possível participação na disseminação do agente infeccioso.
Considerando que os criadouros comerciais fornecem as aves que serão adquiridas pela população
em lojas de animais, é essencial estabelecer um melhor manejo nesses estabelecimentos para evitar
a disseminação de patógenos e mitigar o risco de zoonoses para os seres humanos.
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Resumo

Infecções cutâneas e de partes moles são causadas por invasões microbianas de camadas da pele e
tecidos profundos, nos quais induz-se resposta hospedeiro-invasor, e cujo diagnóstico é
essencialmente construído à presença de sinais flogísticos. Imunossupressão, doenças
cardiovasculares ou pulmonares e diabetes mellitus são comorbidades que dificultam o prognóstico do
quadro. No presente estudo é relatada S.S.S, mulher trans, 47 anos, profissional doméstica, relato de
relações sexuais com múltiplos parceiros, natural de Recife-PE, com queixas de inchaço e dor em
queimação no M.I. esquerdo. Antecedentes incluem aplicação ilícita de silicone industrial em seios,
glúteos, coxas, joelhos e boca (1998); soropositiva (HIV), diagnosticada em 2006, e com tratamento
interrompido voluntariamente há 5 anos (2013), período no qual referiu progressão temporal de lesões
de pele caracterizadas por pápulas, ascendentes, confluentes, hiperpigmentadas, indolores,
acompanhadas de edema assimétrico em MMII, mais intenso em MIE, por todo seu comprimento, com
lesão infiltrada em região anterior da coxa esquerda, com sinais flogísticos. Em Março de 2018,
retomou tratamento com TARV e manifestou tontura, astenia e piora das lesões da pele, motivando
variação da terapia (TDF + 3TC + ATV/r), todavia evoluindo com intensidade do edema em MIE, a
somar cefaleia, febre e calafrios. Em Abril, durante nova internação, USG de MIE evidenciou presença
de material hiperecogênico, produzindo forte sombra acústica posterior, e comprometendo as partes
moles da coxa e da perna - sendo mais observado no tecido celular subcutâneo, com infiltração de
planos musculares profundos. Para estudo terapêutico foram solicitadas Contagem de CD4 e CD8 418 (19,72%) para CD4 e 1090 (52,19%) para CD8, com razão CD4/CD8 de 0,38, CD45+ em 2088; e
carga viral de 279 cópias/mL. O diagnóstico final consistiu em Linfangite/Celulite secundária ao
implante de silicone industrial, sendo o tratamento baseado em uso de analgésicos endovenosos,
antiinflamatórios corticosteróides e antibióticos sistêmicos (além de TARV sustentada), progredindo
com melhora significativa e alta semanas depois. Nessa perspectiva, aponta-se uma evolução grave e
de complexo prognóstico sobre aplicações de silicone, retratando que o uso desta substância, mesmo
guarnecido por experiência médica, deve ter um contexto de motivações e impactos bem
esclarecidos.
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INFECÇÕES NOSOCOMIAIS RELACIONADAS À STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTES À
METICILINA (MRSA) EM UM HOSPITAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO.
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Resumo

O sangue é isento de microrganismos, porém, a contaminação por bactérias é fator que eleva
diretamente a morbi-mortalidade, em especial se o paciente estiver internado em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), pois lá estão com o sistema imunológico debilitado, podendo a origem das infecções
hospitalares (IH) serem endógenas ou exógenas. O desafio é maior quanto os agentes etiológicos
presentes mostram-se multirresistentes, a exemplo dos Staphylococcus aureus Meticilino Resistentes
(MRSA). Verificar a presença de MRSA nos registros de hemoculturas positivas, observando a relação
com os casos de infecção nosocomial no agreste Pernambucano.Trata-se de um estudo
observacional, exploratório retrospectivo, de natureza quantitativa. Foram incluídos neste estudo
dados registrados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que compreenderam os
anos de 2012 a 2016, que apresentavam hemoculturas positivas e antibiogramas de bactérias que
possuíam perfis de resistência relacionados ao MRSA, em um hospital de emergência do agreste
pernambucano. Foram excluídos dados incompletos quanto a identificação bacteriana. O
processamento dos dados se deu através do software Excel (Microsoft Office®). A bactéria mais
isolada foi o Staphylococcus Coagulase Negativa com 77,69% das IHs, sendo o principal local de
disseminação a UTI com 63,25% dos casos, sendo que uma média de 72,39% tratavam-se de MRSA,
a prevalência na população masculina foi de 60,5% dos casos. Os Staphylococcus spp. em UTIs são

os maiores responsáveis por infecções nosocomiais, sendo que sua inoculação na corrente sanguínea
ocorre quando os procedimentos invasivos não são realizados seguindo os principais cuidados com a
assepsia do paciente, facilitando desta maneira a disseminação de isolados MRSA, que são agentes
resistentes aos beta lactâmicos, macrolídeos, aminoglicosídeos, sulfas e lincosaminas. A população
masculina foi a mais atingida, pois é aquela que no âmbito hospitalar é a mais atendida por traumas
físicos que podem facilitar uma IH. A alta prevalência de MRSA no ambiente hospitalar mostra, muitas
vezes, uma carência de procedimentos básicos de cuidados, elevando a disseminação de fatores de
resistência, bem como o aumento nos custos com o tratamento e permanência do paciente no
ambiente hospitalar, sendo fundamental que os profissionais de saúde atuem em conjunto no controle
das IHs.
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Resumo
A própolis vermelha é uma substância resinosa produzida por abelhas Apis mellífera coletadas em regiões diferentes das
plantas para proteger a colmeia contra os microorganismos. Sua cor e composição variam de acordo com os metabólitos da
flora visitada pela abelha, além disso, sofre alterações devido ao clima, estação, temperatura, espécie, época de colheita e
flora local. É importante realizar estudos fitoquímicos biodirecionados para atividade biológica dos constituintes químicos com
a presença dos compostos fenólicos e flavonoides, pois apresentam propriedades antioxidante e antimicrobiana. Analisar a
ação antimicrobiana do extrato etanólico da própolis vermelha de acordo com o melhor resultado fitoquímico da sazonalidade.
Amostras da própolis vermelha foram coletadas em duas estações do ano diferentes, em dezembro/2016 e Março/2017. Após
a preparação do extrato etanólico bruto foram realizados os testes colorimétricos de triagem fitoquímica, determinação
quantitativa de compostos fenólicos e de flavonoides totais. Foi selecionada estação com maior teor de compostos fenólicos e
flavonoides totais (verão) para a avaliação da atividade antimicrobiana pelo método de ágar difusão com o extrato nas
concentrações de 15, 30, 60, 90, 120, contra Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923 e Candida
sp. No teste qualitativo foi detectada a presença dos mesmos metabólitos secundários nas duas estações: fenóis, catequinas,
flavonona, flavonas, flavonóis e xantonas, triterpenóides e saponinas. A comparação quantitativa de compostos fenólicos e
flavonoides nas duas estações verificou que houve um maior teor das duas substâncias na estação verão (1045,06 mg EAG/g
de própolis e 55,71 mg EQ/g de própolis, respectivamente). Os testes antimicrobianos realizados com a própolis da estação
verão, inibiram o crescimento de S. aureus ATCC 25923, sendo que E. coli ATCC 25922 e Candida sp. foram resistentes à
todas as concentrações testadas. Pode-se concluir que a própolis vermelha alagoana possui atividade antioxidante, com um
teor de compostos fenólicos e flavonoides maior no verão e que devido a presença destas substâncias ocorreu a inibição do
crescimento de S. aureus ATCC 5923.
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Resumo
De grande importância médica dentro e fora do ambiente hospitalar, Klebsiella pneumoniae é uma das principais causadores de
pneumonia, sendo de grande risco para pacientes imunossuprimidos em internação. Devido aos anos de contínua exposição a diversos
antibióticos, K. pneumoniae adquiriu, inicialmente, resistência aos carbapenêmicos, uma subclasse dos betalactâmicos, devido a
produção de carbapenemase (KPC). Atualmente, outros antibióticos já se mostraram ineficazes ao combate da KPC, entre eles a
colistina, fármaco de último recurso. Desta forma, é necessária a busca por novos compostos que se mostrem eficazes na inibição da
KPC. Este estudo tem como objetivo avaliar a supressão da formação de biofilme de Klebsiella pneumoniae carbapenemase (KPC) pelo
peptídeo Filoseptina-P1 (Pithecopus palliatus). A formação de biofilme foi obtida mediante culturas bacterianas crescidas durante 18 h
em meio Muller Hinton, diluídas em meio BM2 e alocadas em placa 96 poços, seguido pelo descarte do meio e lavagem dos poços por
três vezes com água deionizada. As células aderidas à superfície da placa foram coradas com cristal violeta (0,01%) por 20 minutos,
seguido de sua remoção e lavagem dos poços por duas vezes com água deionizada. O cristal violeta aderido às células foi solubilizado
com 110 μL de etanol (60%) e levado para leitura em leitor de microplacas no comprimento de onda de 595 nm. As concentrações
testadas variaram entre 31,25 µM e 0,48 µM em diluição seriada. A concentração inibitória de 50% da formação de biofilme (CIMB50) foi
de 0,85 µM, contudo não foi possível determinar o índice em 90% (CIMB90), estando este acima da maior concentração testada. Um dos
antibióticos usados nas infecções por KPC é a amoxicilina, cuja concentração indicada é de 350,3 µM, entretanto, uma combinação de
diferentes antibióticos é indicada, uma vez que reduz o risco do aumento de resistência, além de diminuir a concentração final dos
fármacos, como no uso sinérgico de amoxicilina-clavulanato de potássio (concentração indicada de 43,78 µM). Assim como a terapia já
em prática, a Filoseptina-P1 pode figurar como um composto sinérgico a antibióticos já existentes, ainda que sua ação não tenha
alcançado um alto valor de inibição. Em suma, a baixa concentração obtida para o CIMB50 estimula maior entendimento sobre a
relação peptídeo-bactéria e incentiva a busca por estudos que atestem o potencial terapêutico deste peptídeo.
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Resumo
O tracoma assim como outras doenças infecciosas prevalentes um regiões com baixo desenvolvimento socioeconômico é considerada
uma doença negligenciada, porquanto demanda ações estratégicas para a eliminação como um problema de Saúde Pública. O presente
trabalho tem por objetivo descrever os métodos e recursos utilizados na realização do inquérito de tracoma para identificar a doença no
município de Seabra-BA e propor ações e abordagens nas práticas de trabalho, no âmbito local e Regional, para enfrentamento do
problema. Trata-se de um inquérito epidemiológico, pois buscou fornecer dados sobre casos de tracoma em suas fases de transmissão
e sequelar da doença. Realizou-se inquérito domiciliar e escolar comunidade Brejo de João Alves e inquérito escolar no Povoado Cochó,
zona rural do município. O mapeamento dos casos positivos foi efetuado por meio do georreferenciamento. Utilizou-se como método o
diagnóstico clínico por meio do exame oftalmológico externo, utilizando lupa binocular de 2,5 vezes de aumento. No inquérito escolar em
Brejo do João Alves foram examinadas 11 crianças de 4 a 6 anos e um adulto. Duas crianças apresentavam sinais clínicos do tracoma,
apontando a prevalência de 18,2%. No inquérito domiciliar 35 pessoas foram examinadas e nove com resultado positivo, estimando uma
prevalência de 25,7% entre os examinados. Na escola do Povoado Cochó foram examinados 123 alunos de 3 a 14 anos e 11
funcionários, sendo 27 casos tracoma transmissível o que corresponde à prevalência de 20,15%. Os dados coletados nas duas
comunidades testemunham uma situação bastante próxima no que se refere à distribuição de casos de tracoma em localidades com
inadequadas condições sanitárias e de saneamento básico. Assim, para enfretamento da doença como causa de cegueira requer ações
intra e intersetoriais no que se refere à fonte de infecção, medidas relativas às vias de transmissão e do cuidado em saúde de forma
integral, organizada e com fluxos definidos na Rede de Atenção em Saúde. Diante dos resultados foram sugeridas as seguintes ações:
constatar laboratorialmente o agente etiológico Chlamydia trachomatis e o sorotipo circulante; capacitar os profissionais da Atenção
Básica de acordo com as atribuições de cada membro da equipe, bem como equipe da Vigilância Epidemiológica do município e
Regional de Seabra e; definir a Rede de Atenção em Saúde para avaliação oftalmológica e/ou tratamento cirúrgico nos casos de
sequelas do tracoma.
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Resumo
A doença meningocócica é causada por Neisseria meningitidis, a qual é uma bactéria de transmissão respiratória que coloniza a
nasofaringe humana em cerca de 5-10% da população em geral, normalmente, de forma assintomática. O portador assintomático é o
principal elemento na cadeia de transmissão e manutenção em natureza desta bactéria, mesmo durante períodos epidêmicos. Não
existem estudos epidemiológicos sobre a infecção por N. meningitidis em populações indígenas no Brasil. Realizamos um estudo
epidemiológico de campo do tipo transversal com o objetivo de investigar a infecção assintomática por N. meningitidis em três aldeias
indígenas no estado do Amazonas: Aldeia São Félix (etnia Mura), Aldeia Fronteira (Munduruku) e aldeia Pirahã do Maicí (MuraPirahã). A tipagem fenotípica e genética dos isolados de portadores foi realizada pela técnica de soroaglutinação e de multilocus
sequence typing (MLST), respectivamente. Nas três aldeias incluídas foram examinados com swab da nasofaringe e entrevistados 210
(19% de perda), 268 (0,8% de perda) e 108 (37% de perda) indivíduos, respectivamente. Na Aldeia São Félix, encontramos uma
prevalência de portadores de N. meningitidis de 2,4% (5/210); na Aldeia Fronteira, encontramos uma prevalência de 1,5% (4/268) e
na Aldeia Pirahã do Maicí, encontramos uma prevalência de 1,9% (2/108). A caracterização fenotípica identificou o sorogrupo B em
todas as amostras de N. meningitidis isoladas dos portadores. A genotipagem por MLST identificou dois novos tipos seqüenciados (ST):
ST-13111 (complexo clonal [cc] 1136) e ST-13110 (-). Uma única cepa foi identificada como ST-11406 (-). O ST-13111 (cc1136) foi
identificado nas três aldeias. A investigação identificou uma prevalência de portadores de N. meningitidis semelhante àquela encontrada
para indivíduos que não são contatos íntimos de casos de doença meningocócica. Apenas o deslocamento para fora da aldeia como
estudar, trabalhar, viajar esteve associado ao estado de portador. As STs identificadas são, geralmente, isoladas da nasofaringe
humana e, raramente, de doença invasiva, o que pode justificar a ausência de casos de doença nas aldeias investigadas. Ficou
demonstrado a introdução e circulação de N. meningitidis nas aldeias indígenas investigadas e, portanto, a possibilidade de introdução
de cepas hiperinvasivas, as quais podem causar doença invasiva de início abrupto rapidamente progressivo e potencialmente fatal.
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Resumo
A febre maculosa brasileira (FMB) é causada principalmente por Rickettsia rickettsii, cujos reservatórios e vetores são os
carrapatos, particularmente da espécie Amblyomma sculptum. Nos carrapatos há transmissão transovariana e transestadial e
hospedeiros vertebrados atuam na infecção de novas linhagens. Capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris) e gambás (Didelphis
spp.) são hospedeiros amplificadores. A infecção por riquétsias do grupo da febre maculosa (GFM) foi investigada em
mamíferos silvestres capturados entre abril/2014 a março/2015 na área de proteção ambiental (APA) de Campinas, São
Paulo, município responsável pelo maior número de casos notificados no estado. Amostras de sangue foram colhidas e
destinadas à extração de DNA e obtenção do soro. A reação de imunofluorescência indireta foi empregada para pesquisa de
anticorpos em amostras de soro de gambás diluídas de 1:64 a 1:2048, utilizando-se como antígeno R. rickettsii cepa Taiaçú. A
reação em cadeia da polimerase (PCR) foi realizada utilizando-se primers para o gene gltA de Rickettsia spp. (CS-5/CS-6 e
CS-239/CS-1069) e ompA de riquétsias do GFM (Rr190.70p/Rr190.602n). No total, foram amostrados 82 mamíferos das
espécies: Callithrix jacchus (sagui-do-tufo-branco; n=8), Callithrix penicillata (sagui-do-tufo-preto; n=18), Didelphis albiventris
(gambá-de-orelha-branca; n=43), Didelphis aurita (gambá-de-orelha-preta; n=11), Mazama gouazoubira (veado catingueiro;
n=1) e Sciurus (Guerlinguetus) aestuans (esquilo; n=1). Anticorpos foram detectados na amostra de um D. albiventris, com
título de 128, perfazendo soroprevalência de 1,8% (1/54; IC95% 0,04-9,8). Amostras sanguíneas de todos os mamíferos
foram negativas à PCR. A detecção nessas amostras é rara, devido à localização endotelial das riquétsias e o curto período
de riquetsemia, que em condições experimentais foi de 16-30 dias em D. aurita. Por outro lado, soroprevalência superior era
esperada nesta área, endêmica para FMB, e devido ao papel dos gambás como hospedeiros amplificadores. A ausência de
anticorpos ocorre em animais nunca infectados, mas também em recém-infectados que ainda não desenvolveram resposta
imune ou infectados anteriormente, cujos anticorpos caíram a um nível indetectável, como foi demonstrado em gambás
infectados experimentalmente. À medida que a FMB representa risco à saúde humana, o monitoramento da fauna silvestre é
importante para elucidar o ciclo enzoótico das riquétsias e auxiliar na vigilância e controle da enfermidade.
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Resumo

O leite é um dos principais elementos presente na dieta dos brasileiros, e segundo a FAO, 2013 o
Brasil é o quarto maior produtor de leite no mundo. A presença de microrganismos no leite tem
causando diversos casos de toxinfecções e infecções tornando-se um problema de saúde pública. O
objetivo desse trabalho foi avaliar a presença de Staphylococcus coagulase positiva, negativa e
Enterococcus spp em amostras de leite cru comercializado no município de Cruz das Almas - Ba.
Foram colhidas oito amostras de leite cru, comercializados em embalagens plásticas com volume de 1
L, sob refrigeração em diferentes estabelecimentos de produtos alimentícios do município. As
amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário de
Medicina Veterinária da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em caixa isotérmica, sob
refrigeração 05±1°C. Para enumeração de Staphylococcus as amostras foram diluídas até 10⁴,
posteriormente 0,1 mL de cada diluição foi inoculada pelo método de plaqueamento em superfície em
ágar manitol salgado em duplicata a 35º±1°C por 24-48 horas, após este período, foi realizado a
contagem de colônias sugestivas e para confirmação foi realizado teste morfotintorial e teste
bioquímico de coagulase. Para determinação de Enterococcus spp, 0,1 mL das amostras foram
inoculadas pelo método plaqueamento em superfície diretamente no ágar bile esculina e incubadas a
35º±1°C a 24-48 horas e posteriormente foi realizado a avaliação de presença ou ausência de
colônias pretas características para Enterococcus spp, para confirmação foi realizado provas
bioquímicas manitol, Triple sugar iron, catalase e telurito a 0,04%. Das amostras analisadas os
resultados para Staphylococcus coagulase positiva variaram de 1,2 x 10² até 4,4 x 10³ UFC / mL, já
coagulase negativa variaram de 4,9 x 10³ até 3,0 x 10⁵ UFC / mL (estimativa) o teste morfotintorial
confirmou que todas amostras era cocos gram positivas, e o teste bioquímico coagulase mostrou que
das oito amostras três (37,5%) foram positivas e cinco (62,5%) foram negativas. Das oito amostras
avaliadas para Enterococcus spp cinco (62,5%) estavam presentes e três (37,5%) estavam ausentes.
Portanto (25%) duas amostras apresentaram valores superiores a 10⁵, sugerindo que o consumo é
um risco de causar toxinfecções e infecção pela ingestão deste produto. Os Enterococcus spp por sua
vez, indica problemas nas condições higiênico-sanitárias de obtenção de leite.
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Resumo
O gênero Sesbania integra a subfamília Papilionoideae e contém 70 espécies amplamente distribuídas nos trópicos e
subtrópicos. Deste, tem-se a Sesbania virgata, um arbusto popularmente conhecido por acácia negra, saranzinho,
mãe-josé e feijãozinho, que é nativo da parte sul do continente americano e ocorre na região Nordeste do Brasil,

cujas sementes apresentam elevado teor proteico. Em função dessa abundância proteica, objetivou-se investigar o
perfil bactericida do extrato proteico com atividade lectínica (EPAL) obtido de sementes de S. virgata contra Bacillus
subtilis (ATCC-6633) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC-25853 e P-03). Para tal, a farinha das sementes de S. virgata
(1:15, p/v) foi tomada para obtenção do extrato aquoso em tampão Glicina-NaOH (0,1 mol.L -1 ; pH 9,0) enriquecido
com NaCl 0,15 mol.L -1. Após 22 horas de homogeneização em temperatura ambiente (35 °C), o extrato foi
centrifugado (10000 x g, 30 min, 4 °C) e o sobrenadante recolhido (denominado EPAL) para determinar o teor de
proteínas solúveis, a atividade lectínica – conforme procedimento sugerido e aprovado pelo CEUA/UFPB (nº178/2015)
– e o perfil bactericida. As cepas foram adquiridas na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ/RJ) e no Laboratório de
Micologia e Microbiologia (DCF/UFPB). Os ensaios foram realizados em meio líquido Caldo Brain Heart Infusion e a
determinação da concentração inibitória mínima (CIM) do EPAL (10 mg de EPAL:1 mL de tampão) foi realizada por
microdiluição (1024 μg/mL – 32 μg/mL) em placas de 96 poços com fundo em “U”, adicionado à uma suspensão de
bactérias (10 5 UFC/mL) preparada conforme o tubo 0,5 da Escala McFarland, e incubadas a 35 °C por 24-72 horas. O
corante resazurina (0,01%) foi utilizado na visualização do crescimento bacteriano e cloranfenicol (100 µg/mL) como
controle positivo. O teor de proteínas solúveis presente em EPAL foi de 7,1304 mgP/mL e 106,9566 mgP/mgF e a
atividade lectínica foi confirmada macroscopicamente e expressa por 32 UH/mgP -1, com 480 UH/gF e 273,6134
UH/mgP. Embora haja lectinas no extrato, estas não foram capazes de romper a parede celular das bactérias, em
função da baixa interação com os pepetideoglicanos presentes nestas. Isso sugere que as lectinas presentes em
EPAL, obtido de sementes de S. virgata não foram capazes de reconhecer o padrão de glicosilação destes
microrganismos e inibir seu crescimento, fazendo, pois, do EPAL um agente bacteriostático nas concentrações
testadas.
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Resumo

O estudo teve como objetivo identificar os microrganismos presentes nas superfícies inanimadas e
equipamentos utilizados em pacientes internados na UTI de um hospital Regional no sertão
paraibano . Foi realizado um estudo descritivo exploratório, transversal com abordagem quantitativa,
na UTI adulta do Hospital Regional Deputado Janduy Carneiro, localizada no município de Patos (PB).
Para coleta das amostras utilizou-se três leitos dos pacientes, de acordo com tempo de internação
que deveria ser superior a 72 horas, totalizando 11 amostras. Foram incluídas cinco superfícies da UTI
: Grades das camas, botões do monitor da função cardíaca, e dos ventiladores mecânicos, bancada
de enfermagem e maçaneta da porta. Os procedimentos de coleta das amostras foram realizados por
meio de swab umedecido em solução fisiológica 0,9% estéril, o qual foi friccionado continuamente, em
20 cm2 das áreas de investigação determinadas em cada material. Após a coleta, os swabs foram
introduzidos em tubos contendo 3 ml de caldo BHI, identificados acordo com a superfície e
transportados para o Laboratório de Ciências Básicas das Faculdades Integradas de Patos (FIP) para
realizar as analises microbiológicas. A interpretação dos resultados forma realizadas pela contagem
de unidades formadoras de colônias (UFC/cm2). O perfil de susceptibilidade dos microrganismos
isolados foi determinado usando disco de difusão , método de Bauer-Kirby, utilizando antimicrobianos
preconizados pela ANVISA e padronizados pelo Hospital. Das 11 amostras obtidas das superfícies
inanimadas da UTI, nove (81,8%) estavam contaminadas por alguma espécie de microrganismo.
Dentre as superfícies avaliadas, o monitor da função cardíaca e a grade da cama apresentaram um
elevado numero de UFC/ cm2. Foram isolados Staphylococcus sp (beta hemolitico), Klebsiella sp. e o
fungo Aspergillus sp. Com relação ao teste de sensibilidade aos antibióticos, observou-se que dos 19
discos de antibióticos testados, os gêneros de bactérias isoladas neste estudo mostraram-se
resistentes a 18 deles (94,73%) , e somente sensível ao antibiotico tetracilina. Nesse estudo houve
uma
alta
frequência
de
contaminação
ambiental
por
Staphilococcus
sp
e
Klebsiella sp. multiressitentes . Sendo assim, devem ser implementadas medidas de controle e
incentivo às boas práticas dentro de uma unidade hospitalar são de fundamental importância, pois
somente com ações direcionadas poderá diminuir a disseminação e resistência aos antimicrobianos.
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Resumo
Introdução: Infecções causadas por Pseudomonas aeruginosa produtoras de β-lactamases constituem um grave problema de saúde
pública, devido a sua capacidade de disseminação e à resistência a múltiplas drogas, reduzindo as opções terapêuticas. Objetivo: Este
trabalho teve por objetivo isolar e avaliar o perfil de resistência de cepas de P. aeruginosa isoladas de pacientes internados em um
hospital público de Dourados/MS. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo retrospectivo, por um período de 12 meses. Os pacientes
com casos de infecções causadas por P. aeruginosa foram encaminhados para participar do estudo, todos os pacientes tiveram os
dados demográficos e amostras coletadas, com aprovação do comitê de ética. Métodos: As cepas bacterianas foram isoladas de janeiro
de 2017 a dezembro de 2017 e identificadas pelo sistema automatizado Phoenix® (BD). O perfil de susceptibilidade à antimicrobianos
foi determinado através da técnica de microdiluição em caldo Mueller Hinton para os carbapenêmicos imipenem e meropenem. A técnica
da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) foi realizada visando identificar a presença de genes codificadores de β-lactamases
(blaKPC-2, blaIMP-1, blaNDM-1, blaTEM, blaSHV, blaGES-l, blaCTX-M-14, blaSPM, blaSIM, blaGIM, blaPER, blaOXA-58, blaOXA-24 e blaBES) e de
proteína de membrana externa (oprD). Resultados: No período de 12 meses foram isoladas 36 cepas de P. aeruginosa resistentes aos
carbapenêmicos. Com a análise dos dados clínicos foi possível identificar que a maioria dos isolados foram recuperados de aspirado
traqueal (36,1%). Sendo que 36,1% dos pacientes estavam internados em unidades de terapia intensiva e 52,8% dos pacientes eram do
sexo masculino. A PCR demonstrou que o gene blaKPC-2 foi detectado em 6 cepas (16,6%), o gene blaSPM em 4 cepas (11,1%) e o
gene blaBES em 4 cepas (11,1%). Os demais genes investigados não foram identificados nestes isolados. Discussão: Os resultados
obtidos indicam um elevado número de cepas de P. aeruginosa resistentes a carbapenêmicos circulantes neste hospital, no entanto a
maioria das cepas estudadas não apresentou genes de resistência à β-lactamases. Portanto, mais estudos são necessários para
identificar os mecanismos de resistência que estão presentes nestas cepas. Conclusão: Sendo assim, mais estudo são necessários afim
de elucidar os mecanismos de resistência destas cepas, contribuindo assim na elaboração de medidas de controle de infecção
hospitalar.
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Resumo
A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial, causada por Leptospira spp., apresenta espectro clínico amplo. Assume grande
relevância epidemiológica devido ao alto nível de infectividade entre animais domésticos e silvestres que podem apresentar doença
crônica e de forma endêmica transmitir o agente etiológico a outros animais. A leptospirose é mantida pela persistente colonização dos
túbulos renais de animais que servem como hospedeiros. A infecção em humanos acontece de forma acidental após contato com a
urina do animal infectado. A Leptospira interrogans Canicola é um dos sorovarianos patogênicos mais importantes para a manutenção
da doença. Embora seja considerada altamente adaptada aos cães, já foi descrita em humanos. O objetivo é relatar caso de
apresentação clínica grave, caracterizado exclusivamente por angústia respiratória consequência de hemorragia pulmonar. Para este
trabalho foram utilizados dados da anamnese e do exame físico, além dos exames complementares sorológicos e de imagem. R.O.D,
20 anos, hospitalizado no Centro de Medicina Tropical de Rondônia, CEMETRON, em abril de 2018, história de mal estar geral,
inapetência e febre não aferida há 7 dias com evolução para dispneia progressiva há 12 horas. Aproximadamente 30 dias que antes do
quadro adotou cães de rua que vieram a óbito, decorrência de anorexia e vômitos. O paciente foi mantido em UTI, em ventilação
mecânica com PEEP elevada, recebeu terapêutica com Ceftriaxona e evolui com melhora após o quinto dia. Recebe alta após 18 dias
de internação, sem sequelas. A suspeita clínica foi confirmada pela dosagem de IgM e Microaglutinação que revela aumento dos títulos
para L. Canicola. Apesar da forte evidência clínica-epidemiológica de que a infecção tenha sido transmitida pelo cão, não foi possível à
investigação animal. Ressaltando a importância do cão como hospedeiro e levando em consideração a proximidade com o homem, a
leptospirose transmitida por cães deve ser preocupação sanitária. No Brasil, L. interrogans sorovar Canicola já foi detectado em cães
selvagens e domésticos, bovinos e suínos o que amplia sua importância epidemiológica. É importante considerar a Leptospirose entre
os organismos capazes de causar síndrome do desconforto respiratório para o manejo adequado e diminuição de mortalidade. Apesar
de não eleger como endemia prioritária, a OMS discutiu amplamente a leptospirose como doença endêmica relevante ressaltando o
risco que representa à saúde pública.
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Resumo
A Leptospirose é uma zoonose de importância mundial, causada por bactérias do gênero Leptospira e transmitida pelo contato com
urina de animais infectados ou água e lama contaminadas. A penetração do organismo ocorre através da pele com lesões, pele íntegra
quando imersa em água por longo período ou por mucosas. Clinicamente se expressa por febre abrupta. O espectro da doença varia
desde formas assintomáticas e subclínicas até quadros graves, com manifestações fulminantes. No Brasil, sua incidência se relaciona
com populações que vivem em aglomerações urbanas, deficiência sanitária, infestações de roedores, estações chuvosas e inundações.
Objetivou-se analisar o perfil epidemiológico dos casos confirmados de leptospirose no estado da Bahia durante 2007 a 2017. Trata-se
de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados é o Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, do Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel 2010.
Foram notificados 1.412 casos no período. O ano de 2010 correspondeu por 14,23% dos casos; após este ano se percebeu uma
tendência de redução do número de casos a cada ano. Os meses de março a agosto concentraram 61,40% dos casos. A capital
Salvador correspondeu por 68,35% dos casos. A leptospirose predominou no sexo masculino (81,37%), na faixa etária de 20 a 29 anos
(42,28%), na escolaridade da 5ª a 8ª séries incompletas do ensino fundamental II (14,09%), na raça/cor parda (54,81%) e em residentes
de zona urbana (61,05%). A evolução ocorreu para cura em 75,92%, com taxa de letalidade de 14,09%. Dos casos que evoluíram para
cura, 72,1% foram confirmados por testes laboratoriais, enquanto que nos óbitos essa forma de confirmação correspondeu por 56,28%
dos casos. A taxa de letalidade no estado da Bahia é superior à letalidade média nacional (10,8%). Os meses de maior ocorrência do
agravo correspondem aos meses de maior pluviosidade no estado. Há necessidade de ampliar os métodos diagnósticos e a
infraestrutura sanitária, de forma a permitir o diagnóstico precoce e reduzir a ocorrência deste agravo.
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Resumo

A peste, infecção causada pela bactéria Yersinia pestis, é uma zoonose primária de roedores,
geralmente transmitida por pulgas, que infecta humanos e outros mamíferos. O diagnóstico
bacteriológico tradicional da peste pode ser comprometido pela qualidade das amostras coletadas em
áreas remotas, transportadas inadequadamente e recebidas no laboratório semanas após a coleta.
Técnicas de diagnóstico molecular dispensam o cultivo e são exequíveis quando as bactérias estão
inviáveis ou em amostras multicontaminadas. Métodos moleculares convencionais (PCR, qPCR,
Nested-PCR) requerem equipamentos sofisticados para amplificação e visualização dos resultados,
impedindo seu uso em laboratórios menos equipados. A amplificação isotérmica mediada por loop
(Loop-mediated isothermal amplification - LAMP), uma variação da PCR convencional, utiliza enzima
que permite amplificação isotérmica, apresenta alta especificidade, sensibilidade, rapidez e custo
reduzido, sendo utilizada na detecção de diversos patógenos. Esta técnica emprega de quatro a seis
primers e a enzima Bst DNA polimerase, que além da atividade de síntese, atua abrindo a fita dupla
de DNA. O resultado da amplificação é visualizado no próprio tubo, a olho nu. O objetivo deste projeto
foi aplicar a técnica LAMP no desenvolvimento de um teste para o diagnóstico da peste. Foram
construídos cinco primers específicos para amplificação do gene caf1, exclusivo de Y. pestis,
utilizados em ensaios com o DNA da cepa Y. pestis A1122, para determinar as concentrações ótimas
dos reagentes, temperatura (60°C, 63°C e 65°C) e tempo de duração da reação (15, 30, 45, 60 e 90
minutos). As reações foram incubadas em banho maria. A amplificação foi visualizada diretamente
nos tubos contendo SYBR® Safe ou SYBR® Green I. Foi observado que a partir de 45 minutos de
reação ocorre amplificação do gene caf1, nas três temperaturas testadas. Além disso, a técnica
mostrou-se específica e sensível, sendo capaz de detectar até 10 pg de DNA de Y. pestis.
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Resumo
Introdução: A Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC) é uma infecção do trato respiratório inferior caracterizada por processo
inflamatório decorrente da resposta do hospedeiro ao agente agressor. Seu quadro clínico envolve, independentemente do agente
etiológico, tosse, febre e dificuldade respiratória. Descrição do caso: Sexo masculino, 4 anos, 18 kg, procurou atendimento em Unidade
de Saúde por tosse produtiva, prostração e febre há 48 horas. Mãe refere piora progressiva, com vômitos e dispneia. Relata
atendimento há cerca de 24 horas em UBS, com diagnóstico de rinofaringite, sendo prescrito antitérmico e higiene nasal. Ao exame
físico, REG, acianótico, febril (38,8 ºC), anictérico, normocorado, hidratado e hipoativo. RCR, 2T, BNF, S/S e FC 120 bpm. MVU
diminuído à direita e com presença de sopro tubário, com TSC e TIC, FR 40 rpm e SatO2 90%. Abdome flácido, indolor à palpação, sem
visceromegalias ou massas, com RHA presentes. Otoscopia, oroscopia e rinoscopia normais. Extremidades com pulsos periféricos
palpáveis, sem edemas e sem cianose. Evolução do caso: Ao atendimento inicial, foi prescrito antitérmico VO e cateter nasal com
oxigênio para manutenção da SatO2≥ 94%. Foi solicitado RxT, sendo indicada internação hospitalar. Ao diagnóstico de PAC, foi
prescrita Amoxicilina 50 mg/kg/dia VO 8/8h por 10 dias. A medicação VO não foi bem tolerada devido à apresentação de quadros de
vômito pelo paciente, o que justificou a substituição da medicação para Penicilina G Cristalina 200.000 UI/kg/dia EV. Evolução
satisfatória com alta no 16odia de internação. Discussão: Casos de PAC em crianças, especialmente na faixa etária supracitada, têm
como agente etiológico mais comum o Streptococcus pneumoniae. Nesses casos, o antibiótico de primeira escolha é a Penicilina,
embora o uso da Amoxicilina VO seja justificado em casos de tolerância a essa via e na ausência de sepse ou de outras complicações.
A indicação de internação hospitalar ocorreu devido à disfunção respiratória, à temperatura elevada e à baixa saturação do paciente.
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Resumo

INTRODUÇÂO: A leptospirose é uma zoonose emergente de nível global e de grande importância,
causada por infecção com espécies de Leptospira patogênicas, merecendo destaque principalmente
nos países em desenvolvimento. Recentemente, casos endêmicos e epidêmicos de hemorragia
pulmonar grave têm sido reconhecidos como mais uma importante manifestação relacionada à
leptospirose. O diagnóstico precoce na fase aguda da infecção é importante e necessário para se
iniciar a antibioticoterapia. Vários ensaios de ELISA foram desenvolvidos para o diagnóstico em
humanos e animais. Entretanto estes testes apresentam baixas sensibilidade e especificidade
principalmente na fase aguda da infecção. As proteínas de membrana externa (OMPs), predominam
na membrana externa da bactéria e são altamente conservadas entre as diferentes espécies de
Leptospira. Portanto, essas OMPs são importantes alvos para o desenvolvimento de novos testes de
diagnóstico. OBJETIVOS: Mapear todos os epítopos IgG de 6 proteínas de L. interrogans,
identificando os epítopos de reação cruzada e específicos para compor insumo para o
desenvolvimento de um novo teste de diagnóstico sorológico rápido e específico. METODOLOGIA:
Uma biblioteca de 321 peptídeos cobrindo toda a extensão de 6 proteínas [(LipL32, LipL41, LipL49,
ISD, peptidase sinal (PS), serino protease (SP)], com um comprimento de 15aa e sobreposição de
9aa foi sintetizada e avaliada para a reatividade de anticorpos IgG por metodologia de alto rendimento
de microarranjos peptídicos. As sequencias dos epítopos identificados foram confrontadas em banco

de proteínas, usando ferramentas de bioinformática, para identificar possíveis reações cruzadas. A
especificidade foi confirmada através de ELISA usando MAPs. RESULTADOS: Foram identificados 64
epítopos IgG abrangendo toda a extensão das 6 proteínas de L. interrogans. A SP apresentou maior
antigenicidade seguida da ISD e LipL49. Entretanto a LipL32 apresentou o maior numero de epitopos
específicos. CONCLUSÃO: A especificidade de epítopos indica a possibilidade concreta de serem
obtidos insumos com potencial de desenvolvimento de novos ensaios diagnóstico imunológicos mais
específicos para a Leptospirose. DISCUSSÂO: Esforços estão sendo empreendidos para a
construção de uma quimera molecular para uso diagnóstico.
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Resumo
O Helicobacter pylori (H. pylori) é uma bactéria gram-negativa responsável pela patogênese da gastrite crônica, sendo
também um importante fator de risco para o desenvolvimento de úlceras pépticas e carcinomas gástricos. Estudos
populacionais conduzidos no Brasil indicam elevadas taxas de prevalência. Todavia, no estado do Pará, há poucos estudos
que investigaram a ocorrência da infecção pelo patógeno. O objetivo deste estudo foi determinar os marcadores de virulência
do H. pylori (VacA, CagA, OipA e DupA) e suas associações com gastrite, úlceras pépticas e neoplasia gástrica no município
de Bragança, Pará, Brasil. Em uma abordagem prospectiva, foram coletadas biópsias teciduais de 245 pacientes com
diagnóstico clínico – endoscópico de gastrites, úlceras gastroduodenais e neoplasias gástricas, atendidos no Serviço de
Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria, localizado no município de Bragança. A
detecção do DNA do H. pylori e dos genes vacA, cagA, oipA e dupA foi feita por Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). O
DNA bacteriano foi isolado em 92% (226/245) das biópsias gástricas de pacientes. Desses, 87 (35%) tinham gastrite, 67
(27%) úlcera duodenal, 41 (18%) úlcera gástrica e 30 (12%) adenocarcinoma. Com relação aos diferentes genes de
virulência, foram encontrados 96% (217/226) das amostras de mucosa gástrica continham somente uma cepa bacteriana. Na
análise dessas amostras com uma cepa bacteriana, foi observado quanto ao gene vacA que 67% (146/217) possuíam o alelo
s1 e 33% (71/217) o alelo s2, na região mediana desse gene foi observado que 88% (191/217) possuíam o alelo m1 e 12%
(26/217) o m2. Na associação entre esses alelos foram obtidos os mosaicos s1m1 em 64% (140/217) do material analisado,
s2m1 em 24% (51/217), s1m2 em 3% (6/2017) e s2m2 em 9% (20/217). Os genes cagA, dupA e oipA foram isolados em 67%
(145/217), 58% (128/217) e 60% (131/217), respectivamente, das amostras estudadas. Foi observada que a frequência dos
alelos do gene vacA (s1 e m1) não diferiram entre as doenças. A presença do gene cagA demonstrou associação com o
desenvolvimento de adenocarcinoma gástrico. Já os genes dupA e oipA demonstraram associação com o desenvolvimento
das úlceras péptica. Assim, observa-se uma heterogeneidade de combinações gênicas do H. pylori, importantes para sua
prevalência na mucosa gástrica e sua capacidade de virulência.
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Resumo
Pneumonia Nasocomial (PN) é definida como uma infecção seguida de inflamação aguda do trato respiratório inferior (TRI), ocasionada
principalmente por enterococcus gram-negativos. Frequentemente acomete pessoas em unidades de terapia intensiva (UTI), submetidas
a ventilação mecânica. Está entre as principais causas de mortalidade dos pacientes intubados, sendo um grave problema de saúde
pública no Brasil. O objetivo do presente estudo é elucidar o mecanismo fisiopatológico, prevenção e conduta terapêutica da PN. Foi
realizada a busca eletrônica de publicações nas seguintes bases de dados Scielo, PubMed e Lilacs, utilizando as seguintes palavraschave: Pneumonia Nasocomial, internação e infecção. Foram escolhidos artigos publicados no período de janeiro de 2007 a fevereiro de
2018, referentes a língua inglesa e portuguesa. Foram escolhidos 75 trabalhos, após análise 57 foram excluídos e ao final, 18 artigos
foram escolhidos para integrar este estudo. A PN compromete os alvéolos pulmonares, bronquíolos, brônquios e pulmões, que dificulta a
hematose e prejudica o trabalho de todas as células do corpo. Visto que, é resultante da inalação de microrganismos para o TRI, os
tubos nasotraqueal e orotraqueal, podem ter um papel decisivo como agentes mediadores dessa infecção. A intervenção proposta pela
literatura atual remete a meios preventivos e medicamentosos, respectivamente: esterilizar e desinfectar todos os equipamentos,
educação dos profissionais de saúde, bem como, implementar boas práticas para lavagem de mãos, antibioticoterapia sistêmica de
acordo com o grau de necessidade do patógeno, sendo importante a coloração de Gram do escarro e da secreção endotraqueal para
permitir uma decisão terapêutica apropriada. Tendo em vista o grave problema sistêmico, se faz necessário maior conhecimento do
mecanismo fisiopatológico, prevenção e conduta terapêutica. Dante disso é necessário pensar em estratégias eficazes de prevenção e
controle, pensando sempre na rápida recuperação dos pacientes da UTI sem a aquisição dessa doença.
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Resumo
A meningite é um processo inflamatório das membranas leptomeníngeas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal. Pode ser
causada por bactérias, vírus, protozoários, helmintos ou traumas. Apresenta amplo espectro clínico, que varia desde febre transitória e
bacteremia oculta até formas fulminantes, com a morte do paciente em poucas horas após o início dos sintomas. A transmissão se dá
pelo contato pessoa a pessoa, através de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes. Objetivou-se
descrever o perfil epidemiológico dos casos confirmados de meningite na região nordeste do Brasil entre os anos de 2007 a 2017. Tratase de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados é o Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, do Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel 2010.
Foram notificados 44.003 casos de meningites, com redução de 71,1% no número de casos para o período. Os estados de Pernambuco
e Bahia totalizaram 36,12% e 30,09% dos casos respectivamente. O sexo masculino representou 69% dos casos e a raça/cor parda
59%. As faixas etárias de 1 a 9 anos e dos 20 aos 39 anos foram as mais acometidas, com 37% e 19,7% respectivamente. Cerca de
85% dos casos ocorreram em zona de residência urbana. Em relação a etiologia, a viral foi a mais frequente (47,81%), seguida da não
especificada (19,27%) e da bacteriana (13,66%). O critério de confirmação quimiocitológico foi empregado em 68,45%, seguido do
critério clínico (10,41%) e da cultura (9,54%). As meningites meningocócicas e a meningococcemia representaram 8,54% dos casos.
Dentre estas, o sorogrupo C foi responsável por 30,93%. Do total de casos, 84,31% evoluíram para cura, porém 8,45% foram a óbito por
meningite. As maiores taxas de mortalidade foram representadas pela meningococcemia (38,29%) e pela meningite por Streptococcus
pneumoniae (25,48%). Apesar da grande redução no número de casos a cada ano, as meningites ainda apresentam alta frequência e
mortalidade na região Nordeste do Brasil. É necessário reforçar a imunização ativa especialmente na população com perfil aqui descrito
e quanto à vacina anti-pneumocócica, agente etiológico de maior letalidade. Ademais, é fundamental estimular cursos de atualização
para profissionais de saúde com objetivo de reduzir as taxas de subnotificação.
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Resumo
A meningite é um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e medula espinal. Sua etiologia é diversa,
abrange agentes infecciosos como vírus, bactérias e fungos e processos não infecciosos, como o trauma. Em geral, o quadro clínico é
grave: febre, cefaléia intensa, náuseas, vômitos, rigidez de nuca, prostração, confusão mental, sinais de irritação meníngea,
acompanhados de alterações do líquido cefalorraquidiano. Buscou-se traçar o perfil clínico epidemiológico dos casos confirmados de
meningite no estado da Bahia entre 2007 e 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, de abordagem
quantitativa, cuja fonte de dados é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do Ministério da Saúde. Os dados foram
tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel 2010. Foram registrados 13.393 casos de meningite no estado da Bahia. Em
2007 ocorreram 2.146 casos, enquanto em 2017 ocorreram 470, o que correspondeu a uma redução de 78,1%. A capital Salvador
concentrou aproximadamente 73% dos casos. Houve maior acometimento no sexo masculino (59,25%) e raça/cor parda (52,9%). A
meningite incidiu principalmente nas faixas etárias de 20 a 39 anos (22,3%) e de 5 a 9 anos (17,86%). A etiologia mais frequente foi a
viral (50,83%), seguida da bacteriana (15,23%). A etiologia não foi especificada em 2,2% dos casos. Os critérios diagnósticos mais
utilizados foram o método quimiocitológico (70,23%) e a cultura (10,5%). Do total de casos, 79,25% evoluíram para cura, enquanto que
8,8% foram a óbito. Após analisados os dados, é perceptível a retração no número de casos de meningite no estado da Bahia. A
retração das meningites pode ser resultado das ações de saúde pública, como o aumento da cobertura vacinal contra os principais
agentes (Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae e Neisseria meningitidis), equipes de profissionais de saúde mais
capacitadas e avanço no tratamento farmacológico disponível. A ocorrência da doença não depende apenas dos agentes etiológicos,
mas também das condições socioeconômicas da população, que podem ter sido aprimoradas no período.
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Resumo
A Leptospirose é uma zoonose que apresenta uma vasta distribuição geográfica e, portanto, constitui um grande problema de
saúde pública. No Brasil, segundo o Ministério de Saúde, anualmente são notificadas mais de quatro mil casos com uma taxa
de mortalidade de 12%. Sendo assim, faz-se necessário a implementação de medidas para a prevenção e diagnóstico
precoce e desta enfermidade no intuito de reduzir sua ocorrência. O trabalho de pesquisa tem por objetivo descrever as
técnicas de diagnóstico utilizadas na Leptospirose. Realizou-se um estudo de revisão sistemática na base de dados da
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), adotando os termos “Leptospirose” e ”Diagnóstico”. Como critérios de inclusão foram
utilizados artigos completos, em idioma inglês, publicados no período de 2010 a 2016. Foram selecionados 19 artigos, sendo
que apenas 6 atenderam aos critérios de inclusão. Os artigos estudados reportaram sobre o uso de técnicas laboratoriais e da
sua eficiência em diagnosticar a Leptospirose, tanto na fase aguda como na fase grave da doença. Segundo um estudo
realizado para detectar a leptospira lip32, adotou-se o diagnóstico de PCR em amostras de DNA de 127 casos confirmados e
23 não confirmados em Salvador e Curitiba. Pode-se constatar que a sensibilidade das amostras foi de 61% para o sangue
total e 29% para amostras do soro. Este resultado pode ser justificado pela capacidade de internalização das leptospiras nos
leucócitos circulantes. A sensibilidade foi maior para as amostras coletadas nos primeiros dias da doença, quando os
pacientes estavam menos sintomáticos, sendo que a possibilidade de um falso negativo no teste pode aumentar com a
demora na procura de atendimento. O ensaio ainda foi eficaz para detectar cerca de 56% dos casos não confirmados. Um
outro estudo foi realizado utilizando a técnica de Plataforma de Caminho Duplo (DPP), sensível para a Leptospirose na fase
aguda e grave, em soros de 667 casos. Na fase aguda, o ensaio alcançou uma sensibilidade de 85% e 64% para a
leptospirose grave e leve, respectivamente. Após 7 dias do início da doença houve uma redução para 77% nos casos de
doença grave e 60% para a leptospirose leve. Este ensaio reduz a interferência entre as imunoglobulinas e as suas proteínas
conjugadas na amostra biológica. O diagnóstico precoce da Leptospirose pode ser realizado através de diversos testes
laboratoriais, sendo importante no controle da doença.
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Resumo
As doenças tropicais negligenciadas representam um grupo de doenças infecciosas que afetam populações de baixa renda na região
dos trópicos. A bouba é uma doença infecciosa, causada pela subespécie Treponema pallidum pertenue, que acomete principalmente a

pele, os ossos e a cartilagem de crianças de comunidades rurais em áreas tropicais. Uma vez que o T. pallidum pertenue é dependente
de temperatura e umidade, a enfermidade é encontrada em regiões tropicais úmidas na América do Sul, África, Ásia e Oceania.
Juntamente com a sífilis (T. pallidum pallidum), o bejel (T. pallidum endemicum) e a pinta (T. carateum), a bouba constitui o grupo das
treponematoses endêmicas. Observa-se que as treponematoses são indistinguíveis por métodos bacteriológico e imunológicos, sendo
diferenciadas com base em técnicas sorológicas, características epidemiológicas e manifestações clínicas. Objetivou-se assim, estudar
as principais técnicas de diagnóstico que podem ser utilizadas para distinguir as doenças treponêmicas. Para tanto, foi realizado um
estudo de meta-análise dos dados obtidos em pesquisas bibliográficas e consulta de publicações científicas nas principais bases de
dados. Neste contexto, a pesquisa apontou que, atualmente, diversas técnicas sorológicas podem ser utilizadas, dentre elas existe o
Teste de Absorção Fluorescente de Anticorpos Treponêmicos (FTA-abs), considerado padrão ouro para as doenças treponêmicas, e o
Teste de Hemaglutinação Treponêmica Passiva (TPHA). O FTA-abs é um teste de fluorescência indireta realizado para detecção de
anticorpos contra Treponema spp., assim como a maioria dos testes sorológicos não possui especificidade, portanto não é possível
realizar diagnóstico conclusivo quanto ao agente infeccioso envolvido dentre as doenças treponêmicas. O TPHA é um teste de
hemaglutinação que se baseia na ligação dos anticorpos presentes no soro testado com as hemácias impregnadas com antígenos de
Treponema pallidum. No entanto, vale ressaltar que a Reação em Cadeia Polimerase (PCR) é considerada o método mais preciso de
diagnóstico da bouba, ou seja, capaz de identificar o agente infeccioso envolvido, diferente dos testes sorológicos. Assim, constata-se
que o desenvolvimento de métodos de diagnóstico para a enfermidade é de fundamental importância no estabelecimento da etiologia
das infecções para correta intervenção terapêutica, contribuindo para a erradicação da doença.
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Resumo

Infecção do Sítio Cirúrgico (ISC) pode ser conceituada como sendo o resultado da invasão,
multiplicação e consequentes efeitos fisiopatológicos de microrganismos sobre os tecidos de um
indivíduo após um procedimento cirúrgico. Entre os fatores de risco para a infecção em cirurgia
cardíaca estão a idade do paciente, sexo, obesidade, desnutrição e doenças crônico-degenerativas, já
em relação a cirurgia estão os fatores como o tempo da operação, cirurgia de emergência, abertura da
cavidade pleural, tempo de intubação, tempo de permanência em UTI e sangramento ou necessidade
de hemotransfusão. O objetivo deste trabalho é identificar os microrganismos presentes nas infecções
de sítio cirúrgico pós cirurgias cardíacas realizadas em um Hospital particular de grande porte do
Nordeste, fazendo uma comparação entre os anos de 2016 e 2017. Estudo descritivo de prevalência,
tendo como amostra as infecções do sítio cirúrgico de cirurgias cardíacas realizadas nos anos de
2016 e 2017 a fim de identificar os microrganismos presentes nas ISC existentes. Foram analisados
os resultados das culturas colhidas dos sítios cirúrgicos dos pacientes com características de infecção
pós-cirurgia cardíaca. No ano de 2016 foram encontradas 11 diferentes espécies de microrganismos
presentes nas ISC de cirurgias cardíacas, já no ano de 2017 houve uma redução, diminuindo para 7
tipos de microrganismos diferentes.Após pesquisa das culturas de ISC pode-se observar que em 2016
os microrganismos mais presentes foram: S. epidermidis, S. aureus, K. pneumoniaee E. aerogenes.
Em 2017 foram encontrados: E. cloaceae, S. epidermidis e S. marcescens. Salienta-se que a
aplicação correta e dinâmica do protocolo para cirurgia segura, em especial a cardíaca, é um dos
requisitos para a obtenção de resultados positivos para a diminuição dos microrganismos presentes
na ferida operatória dos pacientes.
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Resumo

A sífilis é uma doença milenar que se mantém prevalente mesmo com eficácia da penicilina no tratamento e
cura. Na gestante, a sífilis pode provocar a sífilis congênita (SC), que é responsável por altas taxas de
morbimortalidade para o concepto. O presente estudo analisa os casos notificados de sífilis congênita e os
desfechos para o feto e o recém-nascido no estado de Pernambuco por meio de um estudo transversal,
descritivo e com dados secundários provenientes do banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). Foram analisadas as seguintes variáveis: ano do diagnóstico, faixa etária, raça e sexo da
criança, faixa etária e escolaridade da mãe, evolução da doença e momento do diagnóstico da sífilis materna e
realização de pré-natal. Foram excluídas as opções “branco” ou “ignorado” de cada variável, reduzindo a
amostra de 10.457 para 5.266 casos. A capital pernambucana concentrou 36,84% dos 5.266 casos notificados
de SC no estado de Pernambuco nos últimos 10 anos, sendo o município com maior quantidade de casos
notificados da doença nesse estado, em seguida vem os municípios de Olinda e Jaboatão dos Guararapes
com, respectivamente, 10,39% e 9,09%. Os grupos mais acometidos pela SC foram de filhos de mulheres com
nível de escolaridade da 5ª a 8ª série incompleta do ensino fundamental (39,92%) e 1ª a 4ª série incompleta do
ensino fundamental (16,14%). Já os grupos com menor quantidade de casos foram de filhos de mulheres com
ensino superior completo (0,53%) e incompleto (0,70%). Aproximadamente 87,77% das mulheres que tiveram
filhos com SC fizeram acompanhamento pré-natal. Esse grupo teve uma mortalidade menor quando comparado
ao grupo de filhos de mulheres que não tiveram o acompanhamento pré-natal, com respectivamente, 1,38% e
3,41%. A mortalidade também foi maior nos filhos das mulheres que não tiveram o diagnóstico de sífilis
gestacional (4,54%) e que tiveram o diagnóstico no momento do parto e curetagem (2,4%) e menor na sífilis
gestacional diagnosticada durante o pré-natal (0,9%). Quando comparados os anos de 2008 e 2017 percebe-se
um aumento de 423,59% da quantidade de notificações de SC no estado de Pernambuco. Pode-se concluir que
a SC acarreta um crítico problema de saúde pública, pelas suas graves consequências e elevada
morbimortalidade. Logo, é essencial uma melhor assistência à saúde das gestantes e RN, principalmente no
diagnóstico precoce e no acompanhamento para garantir um tratamento efetivo das gestantes.
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Resumo

O Vibrio cholerae é o agente etiológico causador da cólera, caracteriza-se por ser uma bactéria gram
negativa autóctone do ambiente marinho. O sorogrupo O1 é dividido em dois biótipos, o Clássico e o
El Tor. Fatores antigênicos permitem a diferenciação desses dois biótipos em três sorotipos: Ogawa,
Inaba e Hikojima. O monitoramento ambiental do Vibrio cholerae O1 e O139 busca subsidiar as ações
de prevenção e controle da doença em tempo oportuno, pois, permite a rastreabilidade e delimitação
do patógeno, impedindo sua disseminação. Este trabalho teve como objetivo realizar o monitoramento
de V. cholerae O1 em amostras de ambiente aquático no período de 2014 a 2017, no estado de
Pernambuco. Para isso, foram realizados levantamentos de dados oriundos dos registros analíticos
das amostras recebidas no LACEN-PE, no período de 2014 a 2017, destinadas a pesquisa de V.
cholerae O1. Os resultados obtidos evidenciaram que no período supracitado, foram analisadas 3399
amostras de ambiente aquático para pesquisa de V. cholerae O1, dentre estas, 7 amostras foram
diagnosticadas como V. cholerae O1 Sorotipo Inaba e 11 como V. cholerae O1 Sorotipo Ogawa.
Observou-se também que 58,16% das amostras são oriundas de Rio com coleta proveniente de
Mechas, coincidindo com a origem da maioria das amostras positivas para V. cholerae O1. Com isso,
verifica-se que um percentual mínimo do total de amostras analisadas foram insatisfatórias, o que
pode indicar avanços no quadro de saneamento básico da população de Pernambuco nos últimos

quatro anos, tendo em vista, a relação da presença desta bactéria com a qualidade das reservas
hídricas e dos efluentes. Bem como, denota-se a importância da execução deste monitoramento
ambiental rotineiro, em pontos estratégicos, mantendo a rede laboratorial e de vigilância em alerta e
preparada para uma possível emergência em saúde pública.
Palavras-chaves: Cólera, Vibrio cholerae, Ambiente aquático
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Resumo

A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de notificação compulsória nacional, cujo principal
agente etiológico é a bactéria Bordetella pertussis. Ela se caracteriza por paroxismos de tosse seca
persistente, guincho inspiratório, febre baixa, êmese. A transmissão ocorre por contato direto com
gotículas de saliva de pessoas infectadas. Objetivou-se descrever as internações hospitalares por
coqueluche no Estado da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10 (A37), no período de 2010 a
2017, quanto aos custos de hospitalização, características sociodemográficas e mortalidade. Trata-se
de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados
foi o Sistema de Morbidade Hospitalar (SIH-SUS) do Ministério da Saúde, tabulados em gráficos e
tabelas no programa Microsoft Excel 2016. Foram registradas 1.106 internações por coqueluche no
Estado da Bahia, com distribuição Gaussiana, sendo o pico no ano de 2014, que concentrou 34,53%
das internações. O valor médio de internamento foi de R$ 1.142,90, com o valor total de R$ 1.264
milhões, e o tempo médio de permanência hospitalar foi de 7,1 dias. A taxa de mortalidade foi de 1,08
óbitos/100 internações e 58,33% ocorreram na faixa etária 0-1 ano. O sexo feminino correspondeu a
50,63% dos casos, a faixa etária predominante foi 0-1 ano (88,42%) e 49,63% dos registros foram
ignorados quanto à raça/cor. Mesmo com a redução do número de internações a cada ano, a
coqueluche ainda é um problema de saúde pública na Bahia e causa importante de morbimortalidade
infantil, acarretando despesas consideráveis. A alta proporção de casos em menores de um ano se
deve a não completa imunização dessas crianças. O tempo de permanência hospitalar e a
mortalidade podem estar associados a manifestações mais frequentes em menores de um ano de
idade, como cianose e complicações neurológicas. Ressalta-se, portanto, a necessidade de reforçar
as atividades de prevenção e desenvolver estratégias modificadoras dos desfechos de pacientes
acometidos por coqueluche. A manutenção de altas coberturas vacinais, educação em saúde e um
sistema de vigilância epidemiológica eficiente e eficaz se fazem fundamentais nesse contexto.
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Resumo

A resistência aos antimicrobianos representa um grave problema de saúde pública mundial por reduzir
as alternativas de tratamento das doenças infecciosas. Esse cenário critico aponta para a
necessidade de obter novas formulações capazes de destruir as bactérias resistentes, sendo as
plantas medicinais uma possível fonte de obtenção de compostos ativos. A espécie Morus nigra é
uma planta utilizada em diferentes partes do mundo como fitoterápico, sendo popularmente conhecida
como amora negra. Estudos prévios vêm demonstrando suas atividades anti-inflamatória,
antioxidante, hipoglicemiante, entre outras. Esse estudo avaliou a atividade antimicrobiana do extrato
hidroalcoólico da M. nigra (EMN) e a sua interação com antimicrobianos sintéticos prescritos na
clínica. Foram utilizados cinco isolados clínicos (obtidos de ponta de cateter) e uma cepa ATCC de
Staphylococcus aureus, previamente identificadas pelo sistema VITEK® 2 e cultivados em ágar
Nutriente. A Concentração Inibitória Mínima (CIM) foi determinada por meio da coloração com
resazurina utilizando microdiluição em placas de 96 poços contendo caldo BHI, nas quais se adicionou
a suspensão bacteriana na escala 0,5 de MacFarland e o EMN em concentrações que variaram de 7,8
a 1000µg/mL. A interação do EMN com os antimicrobianos foi avaliada por meio da difusão de discos
em meio sólido, onde o EMN, com concentração igual a 1000µg/mL, foi combinado com
antimicrobianos de uso clínico (Amoxicilina 10mg, Levotiroxina 5mg, Penicilina 10mg, Gentamicina
10mg, Sulfazotrimim 25mg). Considerou-se como efeito sinérgico ou antagônico quando o halo de
inibição do antimicrobiano associado com o extrato teve diâmetro, respectivamente, maior ou menor à
2 mm, em comparação ao halo formado pelo antimicrobiano isolado. A CIM do EMN nas diferentes
cepas utilizadas variou de 7,8 a 15,6µg/mL. Observou-se uma tendência de sinergismo da
combinação desse extrato com amoxicilina e levotiroxina. O EMN é ativo contra sobre isolados
clínicos de S. aureus e potencializa o efeito de fármacos antimicrobianos sintéticos. Os dados obtidos
sugerem que a partir da amora negra podem ser desenvolvidos fitofármacos capazes de melhorar a
ação medicamentos utilizados no tratamento de infecções causadas por bactérias resistentes. Novos
ensaios serão realizados com o fracionamento biomonitorado do EMN.
Palavras-Chaves: Amora Negra, Fitoterápicos, Morus nigra, Sinergismo, Staphylococcus aureus.
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Resumo

O tracoma é uma doença tropical negligenciada que se caracteriza por uma infecção crônica da
conjuntiva provocada pelos sorotipos A, B e C da Chlamydia trachomatis. Essa infecção pode
progredir para cicatrização da conjuntiva tarsal, entrópio, triquíase e opacidade da córnea, provocando
cegueira. Sua prevalência se dá em áreas privadas de água limpa, saneamento básico e falta de
informação a respeito de higiene pessoal. Constata-se que, apesar do processo infeccioso ter causa
conhecida e prevenção acessível, existe pouca resolutividade quanto a erradicação da doença.
Devido a essa realidade, faz-se necessário analisar o cenário de contaminação pela Chlamydia
trachomatis a partir da omissão de medidas profiláticas e terapêuticas, além de descrever o processo
fisiopatológico do tracoma, identificando as mudanças estruturais do tecido e as alterações
imunológicas. A metodologia utilizada constou de uma revisão de literatura baseada em 12 artigos,
nos quais foram empregados os descritores: Tracoma e Cegueira – cadastrados no DeCS, com busca
na língua inglesa. A revisão foi desenvolvida a partir dos bancos de dados: PubMed, Lilacs e Scielo.

Os fatores analisados relevantes com relação aos cenários de infecção foram: transmissão por
contato direto, principalmente entre crianças, uso de objetos compartilhados, além da transmissão por
moscas e outros vetores, comprovando que a melhoria dos determinantes sociais é válida no controle
do tracoma. Quanto ao processo fisiopatológico, a doença se manifesta em estágios: inflamação
tracomatosa folicular, inflamação tracomatosa intensa, cicatrização conjuntival tracomatosa, triquíase
tracomatosa e opacificação corneana. Durante essa evolução, identificou-se IL-6 como modulador da
resposta imune local, interleucina que contribui para ativação dos fibroblastos, os quais apresentam
atividade aumentada na cicatrização fibrótica, conduzindo à cegueira. Além disso, observou-se que a
ativação de células Natural Killer (NK) é determinante na gravidade do tracoma, pois participam da
remodelação tecidual. A célula NK é fonte de Interferon Gama (IFNγ), que controla o desenvolvimento
intracelular da bactéria, possibilitando a regressão da infecção. Portanto, o diagnóstico precoce, um
efetivo tratamento embasado na fisiopatologia e o avanço das condições socioeconômicos da
população são determinantes para a eliminação das formas mais graves que conduzem à cegueira,
bem como para a possível erradicação da patologia.
Palavras-chaves: Cegueira, Doenças negligenciadas, Fisiopatologia, Tracoma
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Resumo
A febre maculosa brasileira (FBM) é uma doença reemergente no Brasil, com 1245 casos confirmados entre 2007 e 2015, sendo que
776 casos ocorrem na região Sudeste. É uma doença infecciosa, febril aguda e de grande importância para a saúde pública devido à
elevada taxa de letalidade e dificuldade de diagnóstico. Causada principalmente pela bactéria Rickettsia rickettsii, tem como principal
vetor no Brasil o carrapato Amblyomma sculptum. Os animais silvestres e domésticos tem papel fundamental na epidemiologia da febre
maculosa, possibilitando a infecção de novas gerações de carrapatos e também servindo como dispersores do vetor infectado para o
ambiente urbano. Na região metropolitana de Campinas, a capivara é considerada o principal hospedeiro primário, com importante papel
como hospedeiro amplificador. Diante desse cenário, diversas informações sobre a doença são veiculadas pelos meios de comunicação,
e em muitos momentos influenciando as ações de controle e prevenção desenvolvidas por estados e municípios. Com o objetivo de
compreender e analisar as discursividades sobre a FMB na mídia, como processos sociais de produção de sentido, utilizou-se um
método qualitativo de análise do discurso, de linha francesa proposto por Michel Pêcheux na França, a fim de analisar materiais
midiáticos divulgados por um jornal impresso do município de Campinas entre 2008 e 2016. Entre os textos, 58% destacavam as ações
sobre manejo de capivaras, em especial a eutanásia, quando comparados a outros assuntos. As discursividades sobre FMB
acentuavam a polarização entre defender e atacar as capivaras, protagonizadas por profissionais de saúde com discurso científico
biomédico, ONGs protetoras de animais com discurso intransigente e fechado, e gestores municipais com discurso ambíguo e
inconclusivo. Notou-se o apagamento de sujeitos pertencentes à população mais exposta ao risco, entre eles os trabalhadores dos
parques públicos e suas famílias e moradores das áreas onde mais ocorreu a doença. O veículo de comunicação privilegiou a
divulgação de notícias parciais e sensacionalistas, provocando e reforçando a polarização de opiniões na sociedade, particularmente
sobre o abate dos mamíferos, deixando de lado os determinantes da circulação da doença na comunidade e o seu papel educativo.
Considerou-se que o jornal contribuiu pouco para uma comunicação em saúde crítica e colaborativa, essencial para uma consciência
sanitária da população.
análise do discurso, febre maculosa, imprensa.
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Resumo
Introdução: As doenças autoimunes apresentam diversas possíveis etiologias e dentre elas, destaca-se a hipótese que tange
às infecções bacterianas. Destarte, estudos recentes relacionam a infecção por Helicobacter pylori com o surgimento e

progressão das Doenças Tireoidianas Autoimunes (DAIT). Diante disso, atuar na prevenção e tratamento das Infecções
Bacterianas (IB) pode ser tida como prevenção ao desenvolvimento das comorbidades acarretadas pelas Tireoidites e quanto
pelo seu tratamento. Objetivos: Identificar a relação entre as IB e o desenvolvimento e progressão das DAIT. Desenho de
Estudo: Corresponde a um estudo do tipo secundário descritivo, sob a forma de revisão de literatura, onde foram utilizados
como meio de pesquisa as plataformas Lilacs, Medline e Scielo. Métodos: Foram encontrados 11.678 artigos dos últimos 5
anos utilizando como descritores “doenças autoimunes”, “infecções bacterianas” e “tireoidite autoimune”. Desses, selecionouse 10 como base em seu resumo sistematizando à associação de IB às DAIT. Resultados: Atualmente pouco se sabe acerca
da relação entre as DAIT e as IB. Todavia, através de testes sorológicos de anticorpos bacterianos, evidencia-se uma possível
etiologia bacteriana no começo e na progressão da patologia, sendo os principais agentes as bactérias Yersinia enterocolitica,
Helicobacter pylori e Borrelia burgdorferi. Outrossim, pesquisa recente, desenvolvida em 2017, obteve-se 2.875 indivíduos
(52,3%), de um universo amostral de 5.502, sendo que em 430 (7,8%), a autoimunidade tireoidiana estava presente. Houve
uma predominância de positividade de anticorpos tireóide perioxidase maior em indivíduos com infecção por H. pylori, a qual
estava presente em 246 de 2,875 indivíduos [8,6%] contra 184 de 2.627 indivíduos [7,0%]. Assim, considerando a importância
dos fatores ambientais envolvidos e que dentre eles se destacam as infecções. Entende-se que a identificação da função dos
microbiomas na evolução da doença através de biomarcadores possam subsidiar os estudos. Conclusão: As IB podem ser
fatores de risco para DAIT e alto volume de tireoide em pacientes diagnosticados com avaliação histológica. Todavia estudos
clínicos adicionais sejam necessários para explorar a relação entre DAIT e infecção bacteriana, principalmente pelo agente H.
Pylori, os médicos devem atentar-se às DAIT nesses pacientes, como forma de prevenção e melhor escolha terapêutica.
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Resumo
Febre maculosa ( FMB) é uma doença infecciosa febril aguda multissistêmica com curso clínico variável desde quadros clássicos
a formas atípicas sem exantema, formas viscerotrópicas e fulminantes com alta possibilidade de óbito se não diagnosticada e tratada
precocemente. É causada pela Rickttesia rickettsii, transmitida por vetor do gênero: Amblyomma ( Acari- Ixodidae) tendo com vetor
primário Amblyomma cajennense e com grande variedade de hospedeiros: equinos, capivara e outros. Considerando a transmissão pelo
vetor que permanece infectado por toda vida e com transmissão transovariana variedade de hospedeiros, que possibilitam a fonte de
alimento e deslocamento ao vetor ao encontro dos humanos e infectado-os.O estudo objetiva a conhecer a ocorrência da Febre
maculosa no Brasil no ano de 2017 e subsidiar dados para medidas de controle e alerta para a necesidade de melhor conhecimento da
doença na atenção à saúde. É um estudo descritivo, retrospectivo,com fonte de pesquisa de dados do Sistema de Infornação de
Agravos de Notificação Sinan Net do Ministèrio da Saúde, no ano de 2017. Foram notificados e confirmados com critério clinico
laboratorial e epidemiológico 105 casos e 36 óbitos (34,28%), sendo: na Região Norte ( 1), Região Nordeste (2), Região Sudeste ( 77) (
São Paulo (48),e Minas Gerais ( 26) com maiores números casos notificados nestes estados, Região Centro Oeste ( 1) e Região Sul (
23). Quanto ao gênero dos acometidos 77 masculino e 28 feminino, a faixa etária mais acometida foi de 40 a 59 ( 31), com casos
encontrados também em crianças e idosos, nos menores de 20 anos ( 21) entre estes 11 foram menores de 10 anos e nos de 60-80 (
24). A zona de infecção foi rural (48), urbana ( 35) e periurbana ( 8) e ignorados (14) e o ambiente de infecção: domiciliar (35), Trabalho (
23), Lazer ( 22) e outros (4). A evolução para óbitos nas faixas etárias de 40 a 59 anos ( 18- 50,00%). e em menores de 10 anos (513,88), 10-14 (1- 2,77), 20-39 ( 5- 13,88% ) e 60-80 ( 7- 19,44). FMB é uma doença com alta letalidade acometendo humanos de várias
idades, gênero todos suscetíveis, ainda que exista tratamento adequado com antimicrobiano, que pode evitar óbitos quanto instituído
precocemente, sendo necessário maior cuidado na atenção á saúde para diagnostico e tratamento precoce, sendo uma doença de
transmissão vetorial tem uma epidemiologia complexa, facilitando a expansão da doença. com moradia, deslocamentos ocupacionais e
de lazer para área rural..
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OS EFEITOS DO LIGHT EMITHING DIODES (LED) EM GRAM POSITIVOS E GRAM NEGATIVOS
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Resumo

Introdução: Um recurso fototerápico comumente utilizado no tratamento de lesões dermatológicas é
o Light Emithing Diodes (LED), um diodo emissor de luz, capaz de produzir uma potência de
irradiação absolutamente segura, com pouco consumo de energia, vida útil longa, baixa intensidade e
boa potência. Estudos tem demonstrado sua eficácia no tratamento de infecções de pele, entretanto
seus efeitos antibacterianos in vitro em gram negativos e gram positivos ainda são pouco explorados
na literatura. Objetivo: revisão integrativa da literatura através da seguinte pergunta norteadora: quais
contribuições práticas a literatura científica atual tem a oferecer acerca do potencial antibacteriano do
LED para gram positivos e gram negativos? Metodologia: A busca foi realizada no período de 2002 a
2018 nas seguintes bases de dados online: IBECS, SciELO e PuMed. Foram utilizados os descritores:
“bactérias gram-positivas” (DeCS); “bactérias gram-negativas” (DeCS); “antibacteriano” (DeCS); e
“LED” (palavra-chave). Resultados: A literatura sublinha que a cor azul (430 a 485nm) emitida pelo
LED possui ação bactericida, através do estresse oxidativo. Alguns estudos já comprovaram sua
eficácia em bactérias gram-positivas do gênero Propionibacterium. O espectro de luz vermelho
(630nm) ao infravermelho próximo (880nm) estimula cascata de sinalização celular, gerando
alterações na homeostase, na produção de ATP, modulação da síntese de DNA e RNA, modificações
na permeabilidade da membrana, alcalinização dos citoplasmas e despolarização de membranas
celulares. Este espectro, aparentemente, tem efeito cicatrizante, mas suas propriedades bactericidas
são questionáveis. Alguns estudos ainda inferem que, in vitro, o potencial bactericida do LED em
colônias de Staphylococcus aureus e Escherichia coli são questionáveis. Considerações Finais:
Aparentemente, o efeito antibacteriano do LED delimita-se ao uso do espectro de luz azul mais
proeminente em gram positivos, sendo o vermelho mais efetivo no processo de cicatrização de lesões.
Entretanto, ainda são necessários estudos in vitro com amostragens maiores e in vivo,
posteriormente, para determinar o alcance do sucesso terapêutico desta técnica.
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OSTEOMIELITE EM PÉ DIABÉTICO: UMA REVISÃO DA LITERATURA
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Resumo

Diabetes mellitus é considerada um problema de saúde mundial. Em 2015 a Federação Internacional
de Diabetes calculou que aproximadamente 415 milhões de pessoas foram acometidas pela doença.
Uma das principais sequelas da diabetes é o pé diabético, que é uma das maiores causas de
internação envolvendo essa doença. A osteomielite em pé diabético é uma sequela da contaminação
de uma lesão de tecidos moles, geralmente lesões cutâneas, e da diminuição da sensibilidade
protetora dos pés. Desta forma, o objetivo desse trabalho é analisar na literatura a manifestação da
osteomielite em indivíduos com diabetes. Trata-se de uma revisão integrativa, na qual através da
busca em bancos de dados Scielo, PubMed e LILACS foram selecionados artigos com base nos
seguintes critérios de inclusão: artigos publicados entre 2013 e 2018, em inglês e português. Neste
estudo foram usados os descritores “Osteomielite AND Pé diabético” e “Osteomyelitis AND Diabetic
Foot”. A partir dos critérios acima descritos foram selecionados 25 artigos. Após análises desses
artigos foi possível observar que cerca de 50% dos indivíduos diabéticos são acometidos pelo pé
diabético. Essa patologia afeta os nervos periféricos causando deformidades ósseas, anestesia,
diminuição do tônus vascular, além de aterosclerose e isquemia arterial. Todos esses fatores irão
contribuir para o desenvolvimento da osteomielite que é uma doença inflamatória, na qual uma
infecção bacteriana irá afetar os espaços medulares ou as superfícies corticais ósseas que resulta em
destruição do tecido e do osso culminando em necrose. Na maioria dos casos, essa infecção é
polimicrobiana e pode ser classificada em aguda ou crônica, superficial, local ou difusa, o individuo
pode não ter febre e sinais flogísticos no local. Assim, conclui-se que a osteomielite está bastante
ligada a amputação não-traumática de membros inferiores, pois quando não tratado de forma correta,
o processo infeccioso irá se espalhar pelo membro resultando em amputação e em alguns casos
agravamento do quadro levando o indivíduo a óbito.
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Osteomielite: epidemiologia das internações hospitalares no estado da Bahia nos últimos 5
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Resumo

A osteomielite é um processo inflamatório do tecido ósseo, de origem infecciosa, propiciada por
situações de trauma, infecções nosocomiais ou após a cirurgia de substituição do implante, sendo o
Staphylococcus aureus responsável pela maioria dos casos, que culminam em destruição inflamatória,
necrose e neoformação óssea. O tratamento inclui a administração de doses elevadas de antibióticos
e, frequentemente, requer cirurgia para remoção de tecidos necróticos. Objetivou-se descrever as
internações hospitalares por osteomielite no Estado da Bahia através da lista de morbidade do CID-10
(M86), no período de 2013 a 2017, quanto aos custos de hospitalização, características
sociodemográficas e mortalidade. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de
análise quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de Morbidade Hospitalar (SIH-SUS) do
Ministério da Saúde, tabulados em gráficos e tabelas no programa Microsoft Excel 2016. Foram
registradas 6.071 internações por osteomielite no Estado da Bahia, com diminuição de 50,18% de
2013 para 2017 e valor médio de R$ 807,35 por internamento. 74,51% das internações ocorreram no
sexo masculino e 50,76% ocorreram na cor/raça parda. A faixa etária predominante foi de 25-34 anos
(19,76%), seguida de 35-44 anos (17,36%). O tempo médio de permanência das internações foi de
5,6 dias, com aumento de 30,0% no período analisado, enquanto a taxa de mortalidade foi de 0,94
óbitos/100 internações, com redução de 68,51% e predominante no sexo feminino (64,91%) e nos
indivíduos acima de 60 anos (56,14%). A letalidade, apesar de baixa e decrescente a cada ano, foi
maior em idades mais avançadas, possivelmente pelas comorbidades do paciente, condizendo com a
literatura de que esse é um fator de mau prognóstico. A predominância no sexo masculino pode ser
devido a ocorrência de osteomielite como complicação de outras condições frequentes nesse sexo,
como fraturas ósseas em acidentes de trânsito. Não foram encontradas diferenças significativas
quanto à cor/raça. Mesmo com a redução do número de internações a cada ano, a osteomielite ainda
é um problema de saúde pública na Bahia, acarretando despesas consideráveis. Deste modo, é
necessário exercer atividades preventivas, como atuar com rigor no cumprimento das normas e leis de
biossegurança em ambiente hospitalar, bem como reforçar a relação médico-paciente e intervenções
multidisciplinares para melhor adesão do paciente ao tratamento e otimização dos resultados.
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Resumo

A infecção por Proteus sp caracteriza-se como uma das mais agressivas patogenias geradas por Bactérias Gram-Negativas, devido,
principalmente, a suas especificidades como a presença de urease na espécie Proteus mirabilis, sendo a mais frequentemente
manifestada. Este estudo visa caracterizar o padrão de resistência a antibióticos por essas bactérias, em infecções de trato urinário
comunitárias, além de definir as faixas etárias onde há uma maior prevalência desta situação. O estudo foi descritivo, transversal e
retrospectivo, realizado com 2260 pacientes atendidos por um laboratório particular da cidade de Sobral, de janeiro a julho de 2017. Nos
pacientes cujo exame de urinocultura deram positivo para a presença de bactérias foram realizadas provas bioquímicas para
reconhecimento da espécie do patógeno. Logo após, um Teste de Sensibilidade ao Antimicrobiano foi realizado para detectar as
resistências expressas pela espécie. Foram excluídos do estudo, além dos negativos, os exames com resultado inconclusivo. O padrão
de resistência foi classificado por idade dos pacientes. Dos 2260 pacientes atendidos no Laboratório, 379 apresentaram Infecção de
Trato Urinário (ITU). Desses, 30 (7,91%) apresentaram Proteus sp como a espécie presente na urina. De modo geral, essa espécie foi
significativamente mais resistente à Ampicilina e Amoxicilina, com 16 e 14 pacientes respectivamente. Representantes das classes de
cefalosporinas também foram tidos como inadequados em alguns casos, não podendo excluir as sulfonamidas, que aparecem
comumente nos estudos de resistências bacterianas. Indivíduos com mais de 65 anos foram os principais afetados por bactérias
resistentes, enquanto a faixa etária de 41 a 65 anos não apresentou nenhum caso nessa situação. Visto que a resistência a
antimicrobianos é uma realidade na medicina atual, atingindo até mesmo crianças, é de crucial importância uma reestruturação das
terapias, para que haja a promoção de um tratamento sempre mais específico e direcionado, de maneira a evitar a criação de
superbactérias no futuro. Com isso, também é válida a instrução da população acerca da utilização correta de antibióticos. Faz-se
necessário também estudos epidemiológicos que analisem e tracem o perfil de sensibilidade de microrganismos a antimicrobianos na
comunidade.
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Resumo
A pancreatite aguda é uma doença inflamatória que afeta a parte exócrina do pâncreas, geralmente causada por alcoolismo e cálculos
biliares, apenas 10% dos casos se relacionam com micro-organismos infecciosos, entre eles a Leptospira. Apresenta espectro amplo,
variando desde formas intersticiais leve até formas necrosantes graves e fatais. Hiperamilasemia aparece em mais de 65% dos casos de
leptospirose severa e o diagnóstico de pancreatite aguda é dificultado pela presença de insuficiência renal concomitante que pode elevar
os níveis séricos desta enzima. O objetivo é relatar caso de pancreatite aguda como manifestação de leptospirose sem o acometimento
renal. Foram utilizados dados da anamnese e do exame físico além dos exames complementares sorológicos e de imagem. A.R, 67
anos, hospitalizado no Centro de Medicina Tropical de Rondônia, CEMETRON em maio de 2018 com história de dor abdominal de forte
intensidade acompanhada de inapetência, icterícia e febre há 5 dias. Nega etilismo e tabagismo. Morador de zona rural relata contato
corriqueiro com curral de porcos sem o uso de sapatos. Exames de admissão revelam amilase e bilirrubinas marcadamente elevadas e
após realização de ultrassonografia de abdome dentro da normalidade, afastando causas obstrutivas, iniciada terapêutica com
Ceftriaxona para o tratamento de leptospirose. Paciente recebeu alimentação de forma precoce, reposição de eletrólitos e analgesia.
Recebe alta após 10 dias de internação, sem sequelas. Diagnóstico confirmado através de Sorologia IgM positiva e conversão de MAT
com aumento de títulos para o sorovar Tarassovi. A leptospirose é uma zoonose de grande relevância epidemiológica devida seu alto
nível de infectividade entre animas que apresentam colonização crônica e de forma endêmica transmitem o agente etiológico. Na zona
rural, as características do ambiente e a presença de animais reservatórios de Leptospira levam a contaminação humana. Há uma
incidência elevada da doença nesta população devido ao baixo nível socioeconômico e contato direto com o rebanho. A pancreatite é
descrita como uma complicação incomum da leptospirose caracterizada por um processo inflamatório difuso do pâncreas que pode ser
causado pela própria leptospirose. Deve-se suspeitar de acometimento pancreático em todo paciente com leptospirose que desenvolve
dor abdominal a fim de reduzir a morbimortalidade desta complicação grave.
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Resumo

Introdução: o “açaí na tigela” é um prato de atual destaque no Brasil, devido ao seu valor nutritivo e
elevado teor energético. No entanto, pode ser contaminado durante a sua preparação, favorecendo o
desenvolvimento de microrganismos patogênicos, os quais, além de causarem a deterioração, são
responsáveis pela disseminação das Doenças Transmitidas por Alimentos. Dessa forma, conhecer o

perfil bacteriológico é fundamental para determinar o grau de contaminação dos alimentos. Objetivo:
analisar a qualidade bacteriológica do “açaí na tigela” comercializado no município de Caruaru – PE.
Desenho do estudo: estudo de caráter experimental (laboratorial), de coorte transversal (fevereiro a
novembro de 2017). Amostragem realizada de acordo com o CODEX ALIMENTARIUS, em 50% dos
estabelecimentos especializados, com amostras adquiridas na forma de consumidor. Métodos:
coletou-se, de maneira asséptica, 10 amostras contendo açaí acrescido de frutas (banana ou
morango) e 10 contendo apenas a pasta do açaí, em seguida, transportadas em caixas térmicas até o
Laboratório de Microbiologia de Alimentos da Asces-Unita para a realização das análises
bacteriológicas, segundo a metodologia preconizada pela APHA de 2012, para determinação do
Número Mais Provável de Coliformes Totais/Fecais (NMP) por grama e pesquisa de Salmonella spp.
Resultados e discussões: os resultados evidenciam que para as amostras contendo açaí acrescido
de frutas 100% apresentaram coliformes totais (1,6 x 103 ± 1,7 x 102 NMP/g), enquanto 40%
continham coliformes fecais. Uma amostra mostrou-se positiva para presença de Salmonella spp. e
nove para Shigella spp. Já as amostras que continham apenas o açaí, o número mais provável de
coliformes totais reduziu (4,8 x 102 ± <1,8 x 101 NMP/g), para coliformes fecais apenas 10% foram
positivas e todas se mostraram ausentes para Salmonella spp. e Shigella spp. Dessa forma,
observou-se que o índice de contaminação diminuiu quando relacionado com aquelas que tinham
frutos, demostrando uma provável manipulação incorreta das frutas, o que interfere diretamente na
qualidade do açaí. Conclusão: o “açaí na tigela” demonstrou-se insatisfatório do ponto de vista
bacteriológico, refletindo que as condições higiênico–sanitárias estão inadequadas na maioria dos
estabelecimentos. Portanto, os mesmos devem adotar as boas práticas de manipulação,
conscientizando os profissionais envolvidos, a fim de diminuir o risco de contaminação e garantir a
segurança alimentar à população.
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Resumo
A sífilis é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Treponema pallidum mais comum em jovens e sem predileção por etnia
ou sexo. Sua transmissão ocorre principalmente pelo contato sexual e transmissão vertical. É de caráter sistêmico podendo evoluir com
períodos de atividade primária, secundária, terciaria e latência. Seu período ativo varia desde uma única lesão, o cancro duro, a
erupções generalizadas e acometimento dos sistemas nervoso e cardiovascular. O diagnóstico inclui testes sorológicos para anticorpo
não treponema e antitreponema, além de outros imunoensaios. No Brasil, no período de 2010 a junho de 2016, foi notificado no Sistema
de Informação de Agravos de Notificação um total de 227.663 casos de sífilis adquirida, o que mostra a alta prevalência da doença em
nosso meio. Diante disso, esse trabalho teve como objetivo correlacionar os perfis clínico, epidemiológico e laboratorial dos pacientes
atendidos no ambulatório de dermatologia do HUOC-PE, entre julho de 2017 e fevereiro de 2018 com diagnóstico de sífilis. Trata-se de
um estudo descritivo, observacional transversal, no qual foi descrito o evento estudado, sem manipulação das variáveis. Durante a
coleta de dados, os pacientes com suspeita clínica de sífilis responderam um formulário semiestruturado e a confirmação do diagnóstico
se deu através dos títulos de VDRL. O tratamento foi realizado no serviço com subsequente acompanhamento ambulatorial. Foram
diagnosticados, no total, oito pacientes com sífilis com idade média de 45 anos, sendo todos pertencentes a região metropolitana do
Recife. Para as apresentações clínicas, 75% foram de sífilis secundária e um caso de terciária. Em relação às manifestações cutâneas,
o acometimento palmoplantar e pápulas eritematoescamosas distribuídas no tórax e abdome foram as mais encontradas. Assim como é
visto em diversos estudos, a prevalência em homens foi observada, contudo contrariando o que é visto na literatura, apenas um
declarou atividade sexual com múltiplas parceiras. Os resultados mostraram um pequeno número de indivíduos a procurar serviço
especializado, em relação aos novos casos notificados pela SES-PE (1829 casos no ano de 2017). Tal fato demonstra que não houve
necessidade de chegar ao nível terciário de atenção à saúde para obter diagnóstico ou tratamento. Em contrapartida, o fato de esta
pesquisa detectar casos de sífilis secundária e terciária revela maior preocupação, pois demonstra maior gravidade e acometimento
sistêmico.
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Resumo

Introdução: Coqueluche é uma doença bacteriana das vias respiratórias, causada pela Bordetella
pertussis. Segundo a Organização Mundial de Saúde a morbi-mortalidade pela doença ainda é alta,
principalmente nos país em desenvolvimento e nos menores de 06 meses de idade. Alguns trabalhos
recentes buscam entender a reemergência da doença e analisar o comportamento clínico e
epidemiológico na população mais vulnerável. Objetivo: O objetivo do presente estudo foi descrever
as características clínicas e epidemiológicas da coqueluche em menores de seis meses de idade da
Região Metropolitana do Recife no ano de 2017. Metodologia: Estudo observacional, transversal
usando os dados secundários do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (Sinan) do estado
de Pernambuco, com 131 pacientes com coqueluche e menores de 6 meses. Resultados: A
coqueluche ocorreu de forma endêmica e o critério predominante para o confirmação foi o clínico
(95,4%). [KL1] Em nosso estudo o sexo masculino representou 66 (50,4%), porém, não foi evidenciado
diferença estatística entre os sexos (p>0,05). [KL2] Os menores de 03 meses representavam 100
(76,3%) dos casos. Foram observadas diferenças na apresentação clássica clínica entre os menores
e maiores de 03 meses de idade.[KL3] A principal complicação foi a pneumonia e não houve óbitos. [KL4]
A necessidade de hospitalização foi esteticamente significativa em relação aos casos confirmados e
descartados de coqueluche (p<0,05). [KL5] Entre as crianças adoecidas apenas uma fez 03 doses da
vacina Pentavalente.[KL6] Os lactentes destacam-se como um grupo de risco ao adoecimento,
gravidade e necessidade de hospitalização, principalmente os menores de 03 de meses após o
recrudescimento dos casos. É essencial a introdução no estado de método molecular de analise como
rotina com o objetivo de tonar o diagnóstico da coqueluche mais sensível e oportuno.
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Resumo

As infecções relacionadas à assistência à saúde - IRAS é uma das causadoras de morbidade e
mortalidade dentro das unidades hospitalares. A bacteremia é um dos principais problemas de
infecção em pacientes internados e submetidos a procedimentos invasivos. Identificar a prevalência
dos microrganismos em hemocultura positiva no ano de 2017 de um hospital de referência em Recife.
Os dados foram obtidos de registro do laboratório de análises clínicas do pronto socorro cardiológico
de Pernambuco, das amostra de hemoculturas de pacientes internados no ano 2017. Trata-se de um
estudo retrospectivo, quantitativo de corte transversal de janeiro a dezembro de 2017. As amostras
foram processadas por sistema de automação sendo os fracos de hemoculturas incubados em

equipamento Bact/Alerta e identificadas no Vitek 2 compact e os dados obtidos do Sistema Observa
Versão 04.03 da Biomerieux. Os resultados foram analisados no programa Excel 2017. Das amostras
de hemoculturas enviadas, 213 positivaram com prevalência de Klebsiella pneumonae 33 (15,5%),
Staphylococcus epidermidis 32 (15,0%), Staphylococcus haemolyticus 21 (9,9%) Staphylococcus
aureus e Acinetobacter baumanni 17 (8,0%) cada, Streptococcus hominis, Enterococcus faecales e
Serratia marcescens 15 (7,0%) cada, Pseudomonas. aeroginosa 10 (4,7 %), Candida parapsilosis 9
(4,2%). Quanto à resistência a Klebsiella pneumonae, liderando ranque caracterizando-se como KPC
resistente e seguido da Staphylococcus haemolyticus, ambas resistente principalmente aos grupos
dos aminoglycosideos, beta-lactâmicos e quinolonas. As infecções sanguíneas conhecidas como
sepsis representam uma complicação dos processos infecciosos. Salientado que não foi um perfil
isolado de unidade de terapia intensiva e de URCT, mas também positivaram em paciente internados
nas enfermarias. Portanto, os microrganismos circulante em vários setores de internamento do
ambiente hospitalar podem ser transmitidos tanto pelo paciente como pelos profissionais da saúde.
Essa situação torna-se um agravante de infecção hospitalar, já que pode levar a resistência aos
antibióticos, causando um alto índice de óbitos por infecção hospitalar. No presente trabalho foi
possível realizar um perfil dos microrganismos mais prevalentes nas hemoculturas. E assim tendo
conhecimentos dos microrganismos que estão colonizando um determinado ambiente hospitalar e
suas resistências aos antibióticos torna-se importânte para o controle das infecções hospitalar.
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Resumo

A resistência bacteriana é atualmente um dos problemas de saúde pública mais relevantes a nível
global. As coleções hídricas são importantes cenários na disseminação desta resistência. O presente
trabalho teve como objetivo avaliar o perfil microbiológico e de resistência antimicrobiana em coleções
hídricas de área rural e urbana da Bahia. Para esta análise, três amostras de coleções hídricas do
distrito de Jenipapo em Ubaíra/Ba (zona rural) e nove em Salvador/Ba (zona urbana), foram coletadas
a cada três meses, no mesmo ponto, no período de um ano (Out/2016-Ago2017). O que totalizou 48
amostras. Pontos estes que não estão localizados próximos a hospitais ou centros de saúde. O
isolamento de enterobactérias foi realizado em duas placas de agar MacConkey, contendo 2µg/mL
cefotaxima e 1µg/mL meropenem, individualmente. A identificação foi realizada por espectrometria de
massa (MALDI-TOF®) e o perfil de sensibilidade por microdiluição em caldo (Vitek®). Os genes de
resistência aos betalactâmicos foram analisados por PCR convencional. Os primers tinham como alvo
os genes de resistência associados à produção de beta-lactamases do tipo cefotaximases (blaCTX-M,
blaSHV, blaTEM) e carbapenemases (blaKPC, blaVIM, blaNDM, blaSPM, blaOXA-48). Foram identificadas
19 espécies de enterobactérias, no total de 196 bactérias selecionadas. As principais enterobactérias
identificadas na área rural foram: Enterobacter cloacae (31%), Providencia rettgerii (18%), Escherichia
coli (9%) e Morganella morgani (9%). Já na área urbana: E. cloacae (38%), Klebsiella pneumoniae
(27%) e E coli (16%). Tanto na área urbana quanto na rural, isolados de E. cloacae estavam
associados a altos índices de resistência. Mais que 35% dos isolados de E. cloacae mostraram-se
resistentes a Ampicilina/Sulbactam. Na área urbana foram ainda identificadas cepas de E. coli e K.
pneumoniae multirresistentes, 20% e 7% respectivamente. Genes associados à resistência foram
identificados tanto nas enterobactérias analisadas na área rural: blaVIM (38%), blaOXA-48 (33%),
blaCTX-M (19%) e blaSPN (9%); quanto na área urbana: blaOXA-48 (35%), blaCTX-M (22%); blaVIM
(19%); blaSPN (19%), e blaNDM (2,7%);. blaTEM (1,3%). Os resultados apresentados neste trabalho
evidenciaram a presença de bactérias resistentes nas coleções hídricas na Bahia, tanto do ambiente
rural quanto urbano, mesmo distante de áreas hospitalares.
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Resumo
Os Bacilos Gram negativos não fermentadores (BGNNF) são um grupo de microrganismos que não possuem a capacidade
de fermentar carboidratos como forma de obtenção de energia. Espécies como Acinetobacter baumannii e Pseudomonas
aeruginosa estão entre os principais microrganismos desse grupo, envolvidos, na grande maioria das vezes, em casos de
infecções nosocomiais. O objetivo do presente estudo foi identificar e analisar o perfil de resistência de bactérias do grupo dos
BGNNF resistentes isoladas em amostras de superfícies dos leitos na UTI de um hospital da cidade de Caruaru-PE. Trata-se
de um estudo descritivo transversal, realizado sob o parecer do Comitê de Ética 1.061.201. As bactérias foram isoladas a
partir de cinco superfícies ambientais (grades e manivela da cama, botões da bomba de infusão e prateleira de apoio). Os
microrganismos foram isolados por metodologia de coleta convencional e identificados por espectrometria de massas (MALDIBiotyper®). O perfil de resistência foi avaliado através do método de disco difusão de Bauer e Kirby seguindo padronização do
CLSI 2016. Foram obtidas 40 amostras bacterianas das superfícies coletadas, sendo 16 (40%) reportadas como BGNNF.
Destas, 14 (87,5%) foram identificadas como Acinetobacter baumannii e 2 (12,5%) identificadas como Pseudomonas
aeruginosa. Quanto ao perfil antimicrobiano in vitro, as cepas de A. baumanni foram resistentes a Ceftriaxona, Ceftazidima,
Imipenem, Meropenem e Ciprofloxacina. 92,85% das cepas de A. baumannii apresentaram resistência intermediária a
Levofloxacina. Em relação as cepas de P. aeruginosa, todas apresentaram resistência ao Aztreonam. A identificação e análise
do perfil de resistência dos BGNNFs, apesar de ainda limitadas em alguns laboratórios de microbiologia, é de grande
importância, uma vez que sua presença constitui um risco aos pacientes hospitalizados por apresentarem significativa
capacidade de aquisição de resistência aos antimicrobianos de uso hospitalar. O aumento da frequência de infecções
nosocomiais associadas aos BGNNFs resistentes vem se tornando um sério problema de saúde pública, sendo fundamental o
monitoramento epidemiológico contínuo dos casos isolados, contribuindo no fortalecimemto de medidas de controle da
contaminação de tais microrganismos, bem como em um direcionamento mais eficaz da terapia adequada para cada paciente
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Resumo
A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de elevada transmissibilidade, causada pela bactéria Bordetella pertussis e
sua principal medida de prevenção é a vacinação. Diante dos casos suspeitos de coqueluche, a vigilância epidemiológica
deve instituir as medidas de prevenção e controle oportunamente, para evitar casos secundários, quebrar a cadeia de
transmissão e reduzir o número de possíveis portadores, principal fonte de transmissão da B. pertussis, em especial, lactentes
– grupo vulnerável a complicações, inclusive à morte por coqueluche. Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da
coqueluche em Roraima nos últimos 5 anos. Método: Estudo descritivo e retrospectivo realizado em Roraima no período de
2013 a 2017. Os dados foram extraídos do SINAN NET por meio da Secretaria de Saúde do estado. Resultados: Foram
notificados 125 casos no período e destes 50,4% (63 casos) foram confirmados, porém apenas um caso foi pelo critério
laboratorial. Entre os suspeitos 8% (10 casos) eram de outros países (6,4% da Venezuela e 1,6% da Guiana). Boa Vista, a
capital, concentrou 50,4% das notificações. A faixa etária que concentrou maior número de casos notificados (72,8%) e casos
confirmados foi a de menores de um ano de idade. Houve predomínio de casos no sexo masculino e da raça/cor parda, com
exceção de 2014 onde a maioria dos casos ocorreu em indígenas. Observou-se maior frequência de casos confirmados em
2017, com 28 (22,4%) casos e a incidência deste ano foi de 12,1/100.000 habitantes. Discussão: A análise do perfil
epidemiológico e o monitoramento do sistema de informação (SINAN NET) demonstram a necessidade de melhoria na
qualidade das informações sobre os casos notificados e o aumento da confirmação pelo critério laboratorial, garantindo o
diagnóstico etiológico correto. A coqueluche ainda deve ser considerada uma doença de importância para a saúde pública e,
por isso, reitera-se às vigilâncias locais a importância de notificar e investigar todos os casos suspeitos.
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Resumo
A coqueluche é uma doença infecciosa, causada pela bactéria Bordetella pertussis. A doença pode acometer indivíduos em
qualquer faixa etária, mas os casos de maior gravidade ocorrem em lactentes, especialmente em menores de seis meses de
idade. Trata-se de doença prevenível por meio de vacinação, inserida no Programa Nacional de Imunizações desde 1973. O
presente estudo teve por objetivo realizar uma análise epidemiológica retrospectiva com relação aos casos de coqueluche na
II Região de Saúde de Pernambuco entre os anos de 2012 e 2016, tendo como base dados oficiais obtidos do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação – SINAN, analisados através de cálculo de freqüência absoluta e relativa. Com um total
de 215 casos notificados, maior ocorrência entre sexo feminino (52,1%) e em crianças menores de um ano (57,7%),
apresentou uma tendência geral à diminuição da ocorrência de coqueluche na região, mas em 2014 obteve o maior número
de notificação (91 casos). Em relação ao critério de confirmação, apresentaram os respectivos resultados, laboratorial
(17,7%), clínico (20,9%) e clínico epidemiológico (45,6). Sabe-se que a faixa etária mais acometida é constituída por crianças
menores de um ano e que o monitoramento rigoroso da cobertura vacinal é a principal estratégia para adesão aos programas
de imunização. O diagnóstico clínico-epidemiológico acontece a partir de um caso suspeito, vinculado a algum caso
confirmado, cuja cultura tenha sido negativa ou não realizada. O diagnóstico Laboratorial é a realizado através da cultura de
material de nasofaringe/ isolamento de B.pertussis é considerado “padrão ouro” para diagnóstico. Existe um impasse já
reconhecido pela literatura nacional e também observado neste estudo é a dificuldade técnica encontrada para confirmar o
diagnóstico laboratorial da coqueluche. Além disso, é imprescindível que os serviços de vigilância dos municípios que
compõem a II Região de Saúde se mantenham alerta sobre a situação epidemiológica da coqueluche. Bem como
desenvolver estratégias específicas direcionadas para melhorar a cobertura vacinal da região e o diagnóstico precoce da
coqueluche.
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Resumo

A meningite é um processo inflamatório das membranas leptomeningeas que envolvem o encéfalo e a
medula espinhal. A doença possui diversos fatores causais, incluindo bactérias, vírus, protozoários,
helmintos ou traumas. A transmissão se dá pelo contato interpessoal, através de secreções
respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes. Nos últimos oito anos, foram
notificados 147.027 casos de meningite no Brasil, com letalidade de 9,36%. Objetivou-se descrever o
perfil epidemiológico dos casos confirmados de meningite no município de Feira de Santana entre
2010 e 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo. Os dados foram
coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde, e
tabulados em gráficos e tabelas no programa Microsoft Excel 2016. Foram verificados 217 casos de
meningite em Feira de Santana, com uma redução de 45,23% de 2010 para 2017. Quanto à etiologia,
25,80% (56) dos casos foram por meningite bacteriana; 25,34% (55) por meningite não especificada;
25,34% (55) por meningite viral; 5,99% (13) por meningite meningocócica; 4,60% (10) por meningite

meningocócica e meningococcemia; 4,15% (9) por meningite de outra etiologia; 3,68% (8) por
meningite por pneumococos; 1,84% (4) por meningite tuberculosa; 1,84% (4) por meningococcemia e
0,46% (1) por meningite por hemófilos. Nesse período, houve uma letalidade de 16,74% (38 óbitos),
sendo 31,57% (12) por meningite não especificada; 15,78% (6) por meningite bacteriana; 13,15% (5)
por meningite meningocócica e meningococcemia, e por meningite de outra etiologia; 7,89% (3) por
meningococcemia; 5,26% (2) por meningite por pneumococos e 2,63% (1) por meningites
meningocóccica, viral e tuberculosa. Os casos de etiologia viral e bacteriana foram os mais incidentes,
porém a de etiologia bacteriana apresentou maior letalidade (10,71%) que a viral (1,81%). A
quantidade de casos por meningite não especificada reflete as deficiências na acurácia desse
diagnóstico e no atendimento médico oferecido. Embora a cidade de Feira de Santana tenha
apresentado redução do número de casos de meningite, a alta letalidade e grande quantidade de
casos por meningite não especificada podem refletir a vulnerabilidade, principalmente relacionada a
qualidade dos serviços de saúde, dos grupos afetados. Os números trazem, portanto, luz à
necessidade de mais estratégias de prevenção e modificadoras dos desfechos de pacientes
acometidos por meningite.
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Resumo
A Sífilis Gestacional é uma doença de fácil diagnóstico que apresenta tratamento eficaz, sendo essa patologia de rastreio obrigatório no
protocolo de assistência pré-natal no Ministério da Saúde do Brasil. É um agravo de notificação compulsória desde 2005. O presente
estudo objetiva descrever a ocorrência da sífilis Gestacional no Município de Tucuruí-Pará, considerando-se o perfil epidemiológico das
mães e dos casos notificados pelo município, no período de 2012 a 2018. Trata-se de um estudo observacional, analítico quantitativo e
transversal dos casos notificados de Sífilis Gestacional no município de Tucuruí/PA. Os dados foram coletados no Departamento de
Vigilância Epidemiológica (DEVEP) do município, procedentes das fichas de notificações compulsórias. Este trabalho levou em
consideração as variáveis como ano de notificação, faixa etária, moradores de zona rural e urbana, ocupação e teste treponemico de pré
natal. Foram notificados de 2012 a 2018 um total de 180 casos, com tendência decrescente de 2015 a 2016, e aumento considerável
entre 2016 a 2017. Observou-se que os intervalos com maior incidência concentrou-se nos anos de 2013, 2015 e 2017. Dentre as
gestantes com diagnóstico, destaca-se as que fazem parte da faixa etária de 20 a 34 (55,8%). Além disso, a maioria das mulheres
acometidas pela patologia são da raça/cor parda (95%). Também, verificou-se maior número de mulheres donas de casa, apresentando
total de 129 casos (78,1%). Com isso, destaca-se que o grupo acima de 20 anos, que podemos presumir sua infecção como resultado
de relacionamentos extraconjugais ou ter múltiplos parceiros sexuais. Quanto a grande incidência no grupo pardo seria, devido a
constituição brasileira ser a união de várias etnias o que garante este grupo como maioria. Diante disso, percebemos a importância de
medidas educativas, além da garantia de um esquema de pré-natal completo com a realização do teste treponemico para detecção de
casos.
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Resumo

A Leptospirose é uma doença infecciosa febril, causada por uma bactéria do gênero Leptospira, do qual são conhecidas 14
espécies patogênicas, sendo a mais importante a Leptospira Interrogans. Essa infecção caracteriza-se por início abrupto e
amplo espectro clínico, que varia de processo inapetente a potencialmente grave. A transmissão ocorre por contato direto
com a urina de animais infectados ou, indiretamente, pela exposição à água contaminada. Diante disso, o presente artigo
objetiva determinar o perfil epidemiológico dos casos de Leptospirose em Unidade Federativa do Nordeste Brasileiro. Trata-se
de um estudo epidemiológico transversal baseado em dados coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificações
(SINAN) e no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (software TabWin 32), com pesquisa através dos casos
confirmados e notificados em Alagoas. As variáveis deste estudo foram: sexo, etnia, faixa etária, zona da residência, ano do
1º sintoma, evolução, critérios de confirmação na Unidade Federativa do Alagoas de 2007 a 2015, sob o capítulo I e algumas
doenças infecciosas e parasitárias (A00B99) conforme CID10. De acordo com as notificações do sistema DATASUS e SIM,
em Alagoas, nos últimos 9 anos, foram registrados 544 casos de infecção por bacterianas zoonóticas Leptopira Interrogans,
sendo que destes, 430 evoluíram com cura, 59 ainda se encontram em tratamento, 47 evoluíram para óbito por outras causas
e 8 causadas por agravos da Leptopirose. Notamos que o maior número de casos é em pessoas pardas, 504 casos, do sexo
masculino, 448 casos e de idade entre 20 a 39 anos, 263 casos, e com a área urbana sendo a mais afetada, sendo 489
casos. Entre os anos analisados, o ano de 2011 se destacou com 85 casos. Nessa perspectiva, a relação estabelecida entre
as notificações e os novos casos por Leptospirose em Alagoas demonstrou a necessidade de medidas para reduzir a
incidência e a letalidade da doença. Assim, é imprescindível monitorar a ocorrência de novos casos e surtos e identificar os
sorovares circulantes segundo o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Além disso, o número de casos
notificados entre o sexo masculino demonstra que as medidas preventivas e o controle para conscientizar esse grupo devem
ser aperfeiçoadas e direcionadas para os possíveis reservatórios. Dessa forma, valendo-se de políticas públicas preventivas
para evitar o aumento da transmissão é possível melhorar as condições de proteção para a população.
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Resumo
A coqueluche é uma doença infectocontagiosa causada pelo bacilo Bordetella pertussis. A transmissão ocorre pelo contato direto com
gotículas de secreção da orofaringe ao tossir, falar ou espirrar. Trata-se de uma causa importante de morbimortalidade infantil que
compromete principalmente o aparelho respiratório. Caracteriza-se por paroxismos de tosse seca, e em lactentes pode levar a maiores
complicações e até a morte. O período de maior transmissibilidade compreende a primeira semana, aproximadamente 95%. O
tratamento envolve o uso de antibióticos, que podem reduzir a intensidade, o duração da doença e o período de transmissibilidade. A
pesquisa aborda um estudo descritivo transversal realizado através da busca de dados secundários na base nacional do SINAN,
disponíveis através do Departamento de Informática do SUS (DATASUS), de 2015 a 2017. A pesquisa identificou que em 2015 foram
registrados 34 casos de coqueluche, sendo 28 (82,35%) identificados em área urbana, 4 (11,76%) em área rural e 2 (5,88%) em zona
periurbana. Em 2016, 14 (73,68%) em área urbana, 4 (21,05%) em zona rural e 1 (5,26%) em área periurbana. Por fim, em 2017, 10
(76,92%) em área urbana, 1 (7,69%) e 2 (15,38%) em área periurbana. Podemos então concluir que a partir dos dados obtidos a
coqueluche tem maior incidência em zona urbana, devido aos dados apresentados nos últimos três anos. Nessas áreas a circulação e o
aglomerado de pessoas é maior, demonstrando um maior risco de entrar em contato com outros doentes. É considerável lembrar que a
doença pode ser evitada quando há vacinação correta e em dias. Portanto, estratégias de conscientização para a importância da
vacinação correta e em dias é importante, não só para crianças como também para adultos. A cobertura vacinal pode ser acompanhada
através dos dados sobre vacinação obtidos nas unidades básicas de saúde.
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Resumo

A leptospirose é uma doença bacteriana aguda, de distribuição global, e resulta da exposição direta
ou indireta à urina de animais infectados. Sua ocorrência está relacionada à exposição aos fatores de
risco como situações ocupacionais específicas, precárias condições de infraestrutura sanitária, alta
infestação de roedores infectados e a ocorrência de enchentes que favorecem o contato de humanos
com as excretas dos reservatórios. A penetração do microrganismo no hospedeiro acontece pela pele
com lesões, na pele íntegra quando imersa em água por longo tempo, ou pelas mucosas. Nos países
tropicais, é uma doença de caráter endêmico, e os surtos ocorrem durante a estação chuvosa,
coincidindo com áreas inundadas. Pode manifestar-se de maneira assintomática, por quadros leves
ou casos graves que podem levar a morte. O diagnóstico baseia-se no quadro clínico e nos dados
epidemiológicos, sendo confirmado por testes laboratoriais. Este trabalho tem como objetivo conhecer
a situação epidemiológica da Leptospirose em Alagoas no ano de 2017. A metodologia utilizada
baseou-se na análise de dados fornecidos pelo Departamento de informática do SUS (DATASUS), e
utilizaram-se as variáveis: idade, sexo, critério diagnóstico, mês de aparecimento dos sintomas e
evolução. Foi identificado um total de 67 casos confirmados no período analisado, com predomínio do
sexo masculino correspondendo a 89,6% dos casos, contra 10,4% do sexo feminino. As faixas etárias
mais prevalentes foram de 20-39, 40-59 e 15-19 anos com 35,8%, 28,4% e 19,4% respectivamente.
52 casos foram confirmados clinico-laboratorialmente, contra 15 confirmados por dados clínicoepidemiológico. Os meses que apresentaram maiores índices de incidência foram junho e junho
sendo responsáveis por 41,8% e 28,9% respectivamente. 53 pessoas evoluíram com cura enquanto
12 pessoas chegaram a óbito pelo agravo. De acordo com os dados obtidos fica evidente o
predomínio dos casos nos meses chuvosos da região, como também a precariedade da infraestrutura
das cidades brasileiras que não apresentam eficácia no seu escoamento, favorecendo o seu acúmulo
e consequentemente aumento do risco da transmissão da doença. Pontando, é necessário que haja a
implementação de medidas de prevenção e controle com obras de saneamento básico, coleta e
tratamento de lixo e esgotos, limpeza e canalização de córregos e o controle de roedores.
Palavras-chaves: epidemiologia, leptospirose, prevenção
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Resumo

O Tétano é uma doença infecciosa, não contagiosa, causada pelo Clostridium tetani, que penetra no
organismo através de uma porta de entrada, seja ela um ferimento leve ou grave. O C. tetani está
presente e livre no meio ambiente, juntamente com poeira, areia, objetos enferrujados, instrumentos
cirúrgicos não esterilizados e outros. O Tétano Acidental (TA) pode apresentar-se de forma localizada
ou generalizada, de acordo com a distribuição da contratura e espasmos musculares. O tétano pode
ser caracterizado como risco ocupacional de categorias específicas de trabalhadores, dentre estes se
destacam os da indústria da construção civil. O TA ainda é uma doença frequente nos países
subdesenvolvidos e em desenvolvimento, mas que pode ser prevenida por imunização. Este trabalho
tem como objetivo conhecer a situação epidemiológica do Tétano Acidental na Região Nordeste no
ano de 2017. A metodologia utilizada baseou-se na análise de dados fornecidos pelo Departamento
de informática do SUS (DATASUS), e utilizaram-se as variáveis: idade, sexo, Unidade da Federação
(UF) de atendimento e evolução. Foi identificado um total de 57 casos confirmados no período
analisado, com predomínio do sexo masculino correspondendo a 91,22% destes, contra 8,78% do
sexo feminino. As faixas etárias mais prevalentes foram de 40-59 anos e 20-39 anos com 29 e 11
casos respectivamente. Os Estados da região com maiores índices são Ceará, Maranhão e Bahia que
apresentam 22,8% e os dois últimos 19,3% respectivamente. 20 pessoas evoluíram para óbito pelo
agravo, 5 morreram por outras causas, 24 tiveram cura e 8 casos foram ignorados. Estes dados
remetem a uma reflexão sobre a deficiência da saúde pública no que condiz a imunização da
população, visto que este agravo pode ser prevenido através da vacinação. Os programas de
vacinação tem privilegiado o controle do tétano neonatal, e consequentemente as mulheres em
período reprodutivo são beneficiadas, pois é vacinada com a finalidade de proteger a criança.
Contudo, há uma baixa cobertura vacinal ao adulto, principalmente os homens, por não estarem
incluídos nos programas e campanhas de imunização, atrelado a isto os homens estão mais expostos

aos fatores ocupacionais. Mesmo o tétano se tratar de uma doença prevenível por imunização, ainda
é frequente. Portanto, é necessário que haja políticas públicas de imunizações eficientes, com
inclusão maciça de homens nestas.
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Resumo
A meningite meningocócica é quadro inflamatório grave das membranas que revestem o encéfalo e a medula espinal, podendo ser
provocada por diversos agentes etiológicos, como bactérias, vírus e parasitas. Entre os agentes etiológicos das meningites bacterianas,
a bactéria gram-negativa Neisseria meningitidis, encontram- se entre a mais prevalente. A Neisseria meningitidis, em seus diversos
sorogrupos (A, B, C, X, Y, Z, W135 e L), pode levar a população acometida à óbito, em virtude de sua gravidade e poder de
disseminação. O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo descritivo dos casos notificados de Meningite bacteriana na
Unidade Federativa de Pernambuco no período de 2013 a 2017. Para tanto, foi realizado um estudo transversal descritivo baseado na
análise de dados do Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN) e do Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS). Foram analisadas as seguintes variáveis: Município de notificação, faixa etária, sexo, sorogrupo, evolução dos casos
e critério de confirmação. Neste estudo, foram notificados 4.648 casos durante o período analisado. Os casos foram notificados em 47
municípios do Estado de Pernambuco sendo que Recife apresentou a maioria dos casos (n=4.349; 93,57%). A faixa etária mais
prevalente foi em crianças de 5 a 7 anos de idade, 20,44% (n=950) seguida de jovens adultos de 20 a 34 anos (n=823; 17,70%). A maior
casuística foi composta pelo sexo masculino (n=2.774; 59,68%). A maioria dos casos notificados foram previamente classificados com o
sorogrupo de B (n=14) e C (n=45) porém a maioria dos casos foram definidos como inconclusivos (n=4587). O critério de confirmação
mais utilizado foi o quimiocitológico (3.602 casos confirmados). Em relação a evolução dos casos foram notificados 240 óbitos por
meningite no período analisado. Diante disso, fica evidente a necessidade do diagnóstico precoce, afim de se realizar tratamento
adequado. Em acréscimo, é preciso maior controle nos municípios mais afetados, no que se refere a quimioprofilaxia, controle vacinal e
informações à equipe de saúde responsável pela localidade.
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Resumo
A sífilis é uma doença infectocontagiosa que permanece como um problema de saúde pública, apesar de seu diagnóstico e tratamento
ser eficaz e de baixo custo. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde (MS), ao ano, 50 mil parturientes têm o diagnóstico de sífilis, em
função da assistência pré-natal e do grau de instrução materna, resultando em aproximadamente 12 mil nascidos vivos infectados
anualmente. Possui transmissão por via sexual, sífilis adquirida, ou por via transplacentária, sífilis congênita. Se não tratada ou tratada
de maneira inadequada a sífilis gestacional pode acometer o feto, viabilizando a sífilis congênita, podendo gerar nati e neomortalidade, e
sequelas precoces ou tardias ao feto. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência de sífilis congênita de casos notificados no
Sistema de Informações e Agravos de Notificações (SINAN) no município de Porto Velho/Rondônia no período de 2013 a 2017. Constitui
um estudo transversal descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa. Com população composta de 477 casos notificados de
sífilis congênita, os dados utilizados foram casos notificados no SINAN. No período foram notificados 387 casos de sífilis congênita
sendo residentes e notificados no município de Porto Velho/Rondônia, a detecção da doença foi identificada em 98,7% dos casos em até
6 dias de vida. Destes casos, 50,6% são do gênero feminino e 49,4% são do gênero masculino, sendo a cor parda prevalente com
75,4% e 8,5% branco. Dos casos notificados 97% são residentes da zona urbana. Mediante ao total de casos, no ano de 2013 foram
notificados 45 casos, enquanto em 2016 foram notificados 89 casos e 2017 foram notificados e confirmados 87 casos. Do total de
casos, houve 4 óbitos devido à sífilis congênita e 366 nascidos vivos. A falta ou inadequação da assistência pré-natal consiste um dos
principais fatores para permanência deste problema de saúde pública. A sífilis congênita é eficazmente evitada quando identificada e
tratada de maneira efetiva, não obstante continua sendo um agravo de saúde pública negligenciado. Desta forma, é relevante que se
possa discernir a prevalência desses agravos e assim elaborar estratégias para iniciativas de prevenção, medidas diagnósticas e
introdução terapêutica precoce a fim de minimizar o seu desfecho. Palavras-chave: sífilis congênita, epidemiologia, transmissão vertical.
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Resumo
As enterobactérias são microrganismos envolvidos com infecções bacterianas adquiridas na comunidade e nos ambientes dos cuidados
com a saúde. O tratamento das infecções bacterianas na maioria das vezes é realizado com a utilização de antibióticos e uma das
maiores classes de antimicrobianos é a dos β-lactâmicos. Entre os principais mecanismos de resistência aos antimicrobianos βlactâmicos observa-se: alteração do alvo antimicrobiano; alteração da permeabilidade ao β-lactâmico; bombas de e-fluxo e a presença
de mecanismos enzimáticos que destroem o β-lactâmico. Essas enzimas são conhecidas como beta-lactamases e são codificadas por
genes específicos. Dessa forma, o objetivo deste estudo foi correlacionar o perfil de resistência das enterobactérias, utilizando
metodologias fenotípicas e identificar 14 genes que codificam as enzimas beta-lactamases: genes blaOXA; blaIMP; blaNDM; blaSME;
blaDHA; blaCMY, blaTEM, blaKPC, blaSPM, blaCTX-M, blaVIM, blaSIM, blaGIM e blaSHV. As metodologias fenotípicas utilizadas foram
o Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos por disco-difusão, e testes complementares para detecção dos mecanismos de resistência
das beta-lactamases (ESBL, MBL, AmpC e Carbapenemase). A metodologia molecular utilizada foi a qPCR, utilizando o sistema Sybr
Green. Entre os resultados fenotípicos encontrados nas bactérias observou-se que 74,28% foram resistentes a ampicilina, 34,28% foram
resistentes a aztreonam, 62,85% foram resistentes a amoxicilina associado ao clavalunato, 51,42% foram resistentes a ceftazidima,
41,42% foram resistentes cefoxitina, 54,28% foram resistentes a cefazolina, 44,28% foram resistentes a cefepime, 41,42% foram
rsistentes a ceftriaxona, 8,57% foram resistentes a cefuroxima, 35,71% foram resistentes a imipenem e 41,42% foram resistentes a
piperacilina associada tazobactam. Entre o total de amostras, o mecanismo de resistência que apresentou maior expressão foi o ESBL
(17,14%). Os genes estudados que foram detectados em um maior número de gêneros foram o blaGIM e o blaSIM (66,66% das
amostras). O gene que foi amplificado em um menor número de amostras foi o blaVIM (16,66%). Conclui-se assim que apesar de haver
baixa correlação entre as metodologias analisadas, os níveis de resistência a antimicrobianos em enterobactérias são altos e
preocupantes e uma maneira de minimizar a acelerada emergência de resistência inclui o desenvolvimento ou aprimoramento de
técnicas que gerem diagnósticos com alta eficiência e rapidez.
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Resumo
A piomiosite tropical é uma infecção muscular mais comum nos trópicos, geralmente de etiologia bacteriana, sendo a mais
comum pelo S. aureus. Os músculos mais acometidos em crianças são o quadrícipe femoral, os músculos glúteos e o
iliopsoas. Pode cursar com formação de abscessos e necrose muscular progressiva, podendo resultar em graves
complicações sistêmicas, principalmente no diagnóstico tardio. A infecção tem alguns fatores predisponentes como trauma,
diabetes, corticoterapia, desnutrição e imunodeficiência, como em pacientes portadores da síndrome mielodisplásica (SMD).
Relatar o caso de um paciente com SMD e piomiosite tropical e desfecho favorável. Estudo observacional de braço único, tipo
relato de caso. As informações foram obtidas por meio da revisão do prontuário, entrevista com o paciente e revisão da
literatura O Paciente M, 14 anos, com diagnóstico de SMD apresentando quadro de febre alta, leucocitose e dor associada à
aumento da circunferência de ambas as coxas há mais ou menos 02 dias. CPK (creatino-fosfoquinase) elevada e ultrassom
de partes moles mostrando apenas celulite. Foram coletadas hemoculturas e iniciado Cefepime e Teicoplanina e como não
houve melhora, o Cefepime foi trocado por Meropenem e foi solicitado RNM (Ressonância Nuclear Magnética) dos membros
inferiores pela possibilidade de piomiosite tropical. A RNM confirmou a hipótese diagnóstica e então foi mantido o esquema
antimicrobiano por seis semanas. Contra-indicada a drenagem cirúrgica das coleções em virtude do distúrbio hematológico
grave. As hemoculturas coletadas foram todas negativas. O paciente evoluiu bem com resolução dos sintomas e regressão
das coleções à RNM.O aumento do volume muscular, a mialgia associada a febre além da elevação da CPK corroboram o
diagnóstico de piomiosite tropical. Apesar das hemoculturas negativas e a impossibilidade de coleta de secreção das coleções
para cultura, neste caso, não foi possível desconsiderar a etiologia bacteriana para insistindo-se na terapia antimicrobiana. A
RNM, partircularmente neste caso, foi fundamental para a confirmação diagnóstica e para o acompanhamento do tratamento.
O diagnóstico precoce da piomiosite tropical é fundamental para instituição do tratamento adequado e controle das
complicações principalmente quando se trata de pacientes imunodeprimidos.
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Resumo
A coqueluche é uma doença infectocontagiosa das vias respiratórias causada pela Bordetella pertussis. Surtos da
doença ainda ocorrem e independem da cobertura vacinal. Estudos têm demonstrado baixa sensibilidade da cultura
para confirmação de caso quando comparada à reação em cadeia de polimerase (PCR) e à sorologia. O presente
estudo objetivou identificar a frequência de confirmação dos métodos laboratoriais dos casos de coqueluche da
Região Metropolitana do Recife (RMR). Trata-se de um estudo descritivo, composto pelos resultados das cultura de
orofaringe e PCR para pesquisa da B. pertussis nos casos suspeitos de coqueluche realizados no Laboratório
Central de Saúde Pública de Pernambuco no período de janeiro de 2016 a maio de 2018. De janeiro de 2016 a abril de
2018, foram 889 casos suspeitos de coqueluche na RMR, 395(44,4%) confirmados, sendo 11 (2,8%) por cultura, 13
(3,3%) por critério clínico-epidemiológico e 371 (93,9%) por critério clínico. Em maio de 2018, as 39 culturas dos
casos suspeitos não tiveram crescimento para B. pertussis, mas em 6 (15,4%) a PCR foi positiva para B. pertussis.
Em dois anos, devido à baixa sensibilidade da cultura para B. pertussis, apenas 11 casos de coqueluche tiveram
confirmação laboratorial e em apenas 1 mês a PCR conseguiu identificar 6 casos de coqueluche. A introdução da
PCR para B. pertussis aumentou o número de casos de coqueluche confirmados por laboratório, podendo contribuir
para um melhor controle da coqueluche no Estado de Pernambuco uma vez que o diagnóstico laboratorial oportuno
da coqueluche é essencial pois pode minimizar as chances de transmissão, complicações e óbito.
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Resumo
Causada por Rickettsias e transmitida principalmente por carrapatos do gênero Amblyomma a febre maculosa (FM) é uma
doença infecciosa, febril, aguda que pode apresentar desde formas assintomáticas até formas graves, com elevada taxa de
letalidade. As ações investigativas para casos suspeitos de FM devem focar na vigilância de casos humanos e de ambientes,
para determinar o local onde o paciente provavelmente se infectou (LPI) e o efetivo ciclo ecológico da doença. Em Goiás
confirmou-se o primeiro caso em 2010, porém ainda não foram estudadas a distribuição de espécies de carrapatos e tipos de
bactérias envolvidas no ciclo da FM no estado. Objetivou-se com este estudo relatar a fauna de vetores encontrada na
investigação ambiental de um caso de FM, com evolução para óbito, em área rural no município de Ipameri-GO. Realizou-se
a investigação de potenciais vetores no LPI utilizando-se as técnicas de arrasto de flanela, armadilha de gelo seco e coleta de
vetores no corpo de animais domésticos, silvestres e de seres humanos. Coletou-se vetores em nove pontos distribuídos pela
propriedade investigada. Identificou-se as espécies de vetores encontradas e os espécimes positivos para Rickettsia spp, bem
como o sequenciamento genético das bactérias no Laboratório de Referência Nacional em Vetores das RiquetsiosesFIOCRUZ/RJ.Foram coletados e testados 1.040 Amblyomma sculptum, 292 Rhipicephalus (Boophilus) microplus e 01

Ctenocephalides felis resultando em 1.333 espécimes. Destes foram examinados 273 espécimes sendo 13 positivos para
presença da riquetsias (larva, ninfa e adultos). O sequenciamento genético das riquetsias encontradas em alguns espécimes
de carrapatos, evidenciou a Rikettsiabelli como a bactéria que está circulando na região investigada. Essa espécie não tem
patogenicidade conhecida até o momento.Em função da elevada quantidade de Amblyomma sculptum observada, da
presença de amostras positivas destes carrapatos com gênero de Rickettsias de patogenicidade desconhecida e ainda da
detecção de capivaras circulando na região do LPI a área investigada é passiva de ocorrência de casos de FM em humanos
devendo portanto ser mantida sob vigilância.
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Resumo
A mudança fenotípica de células planctónicas de vida livre para células sésseis está amplamente relacionada como problemas de saúde
pública. Uma parcela significativa de todas as infecções bacterianas no mundo está relacionada com biofilmes que podem proporcionar
perfis de resistência aos antimicrobianos e cronicidade de infecções. Neste contexto, torna-se necessário mais estudos na descoberta
de novos compostos que possuem efetividade contra esse estilo de vida bacteriano. O presente estudo tem por objetivo, avaliar a
capacidade do peptídeo Dermaseptina H5 de Phyllomedusa azurea em inibir a formação de biofilme in vitro, das cepas, Klebsiella
pneumoniae KPC e Pseudomonas aeruginosas ATCC 27853. A técnica de concentração inibitória mínima de biofilme, culturas
bacterianas crescidas durante 18 h em meio Muller Hinton foram diluídas (1:100v/v) em meio BM2. Na placa 96 poços realizaram-se
diluições seriadas do peptídeo de 64 a 1 µg/mL. Em seguida, acrescentou-se 100µL de cultura bacteriana e incubou-se por 24 h. Após
esse período, foi verificado a absorbância em espectrofotômetro das células planctónicas a 600 nm. Após, os poços foram corados com
cristal violeta a 0,01% por 20 min, posteriormente o cristal violeta foi removido e os poços da microplaca lavados duas vezes com água
deionizada, o cristal violeta aderido às células foi solubilizado com 110 μL de etanol a 60%, e a formação de biofilmes foi obtida através
da absorbância a 595 nm. O peptídeo foi avaliado pela eficiência em inibir o crescimento de células planctônicas e biofilme. O peptídeo
não foi capaz de inibir o crescimento de células planctónicas em ambas as cepas bacterianas em nenhuma das concentrações testadas.
Para a concentração inibitória Mínima de biofilme de Klebsiella pneumoniae, observou-se diferença significativa de inibição das
concentrações de 2 a 64 μg/mL quando comparadas ao controle de crescimento, sendo 2 μg /mL a última concentração a inibir a
formação de biofilme. Para P. aeruginosas, observou-se diferença significativa comparada ao controle de crescimento as concentrações
(8 e 64 μg/mL) sendo 8 μg/mL a menor a inibir a formação de biofilme. Com base nos resultados, o peptídeo Dermaseptina H5, se
mostra promissor no combate a formação de biofilme. Estudos que possibilitem modificações estruturais na molécula, além de
associação com fármacos já existentes, podem potencializar o efeito positivo desse peptídeo.
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Resumo
Os Streptococcus agalactiae costumam colonizar as regiões anal, intestinal e retal das mulheres. Nos recém-nascidos, a
infecção por essa bactéria pode ocorrer ainda dentro do útero, por invasão do líquido amniótico ou na hora do parto, durante a
passagem da criança pelo canal vaginal. As infecções por esses microrganismos podem evoluir a quadros de septicemia e
meningite em neonatos, além de endometrite e febre pleural. A partir do apresentado, alternativas estão sendo buscadas para
diminuir os índices de infecções microbianas. Uma opção em potencial é o uso de plantas medicinais como o Rosmarinus

officinalis (alecrim), conhecido por sua atividade antimicrobiana em potencial. O objetivo deste trabalho foi mensurar o
Potencial Inibitório (PI) do Extrato Bruto Seco (EBS) das folhas de Rosmarinus officinalis (alecrim) frente a Streptococcus
agalactiae. Foi preparada uma suspensão de 5mL de solução salina estéril para inoculação do Streptococcus agalactiae e
ocorreu o semeio em tapete desse microrganismo em Ágar Mueller-hinton. Posteriormente foram inseridos na placa de teste 4
poços para inserção de 50μL de EBS diluído nas concentrações de 50, 25, 12,5 e 6,25mg/mL e para controle utilizou-se o
antibiótico amoxicilina diluído nas mesmas concentrações. As placas foram incubadas em estufa a 37ºC por 24 horas e o
teste foi realizado em duplicata para posterior mensuração dos halos de inibição em milímetros, comparando-os com o
percentual de inibição do antibiótico utilizado como controle. Como resultado no teste, o Streptococcus agalactiae teve sua
ação inibida nas concentrações de 50mg/mL (16mm com inibição de 1600%) e 25mg/mL (15mm com inibição de 1500%) em
comparação a amoxicilina utilizada para controle e verificação da atividade antimicrobiana. Segundo a literatura, Os
Streptococcus agalactiae tem índices altos como responsáveis por partos prematuros ou nascimento de crianças com baixo
peso corporal. Muitos neonatos, particularmente prematuros, infectados ainda no útero e nascidos de mães colonizadas por
esse microrganismo podem estar criticamente doentes ao nascer, tendo um baixo prognóstico e uma mortalidade de 15 a
20%. Tais achados incentivam a conclusão que alternativas antimicrobianas utilizando as folhas de Rosmarinus officinalis são
de grande interesse, visto que sua atividade antimicrobiana foi muito maior em comparação com um antibiótico já disponível
no mercado.
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Resumo

A Eugenia uniflora Linn. conhecida popularmente como pitanga é uma planta de fruto comestível
muito conceituada no Brasil. Esta espécie demonstra distintos efeitos terapêuticos sendo um deles,
um alto potencial antimicrobiano e alta atividade antifúngica por meio de suas folhas. O presente
trabalho objetivou analisar o Potencial Inibitório (PI) e Concentração Inibitória Mínima de Aderência
(CIMA) das folhas da Eugenia unifora (pitanga). No teste da CIMA suspendeu-se a bactéria em em
soro fisiológico e em seguida transferiu 1 µL dessa solução para o tubo estéril com 4,5 mL de Ágar
Mueller-Hinton em caldo e 0,5 mL da solução do extrato identificando os tubos com suas
respectivas concentrações de: 50, 25, 12,5 e 6,25mg/mL. Para o PI, utilizou-se bactéria suspensas
em 5mL de soro fisiológico dentro de tubos de ensaio estéreis, posteriormente foram feitos 4 poços
na placa, os quais foram preenchidos com 50μL da diluição do extrato nas mesmas concentrações
da CIMA. Para controle foi utilizado o antibiótico Amoxicilina. Posteriormente, foram colocados na
estufa a 37°C por 24 horas. A avaliação foi feita verificando-se, com o auxílio de uma régua, o
diâmetro do halo formado ao redor do poço contendo o extrato. O extrato da Pitanga apresentou
ação inibitória e formação de halos nas concentrações de 50mg/mL (25mm), 25mg/mL (20mm) e
12,5mg/mL (18mm) para Candida albicans e 50mg/mL (24mm), 25mg/mL (16mm) e 12,5mg/mL
(13mm ) para Staphylococcus aureus. Além de apresentar ação inibitória nas concentrações de 50,
25, 12,5 e 6,25mg/mL na cepa de Klebsiella pneumoniae, com formação de halo de 2mm, 20mm,
19mm e 12mm respectivamente. Na concentração de 50mg/mL para Streptococcus pyogenes,
obteve-se uma inibição na formação de biofilme na parede do tubo. De acordo com a literatura, o
extrato das folhas da Eugenia uniflora a 70% mostrou ter concentração inibitória de 100mg/mL
sobre Staphylococcus aureus. As folhas da planta demonstram uma reação variada com maior
atividade de inibição igual ou inferior a 10mm de diâmetro em Staphylococcus aureus e Escherichia
coli, com zonas de inibição de 12mm e 20mm, respectivamente. A partir do exposto, conclui-se que
EBS das folhas de Eugenia uniflora apresenta considerável ação no PI e CIMA nas concentrações
e condições testadas.
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Resumo

O uso de plantas medicinais é considerado uma alternativa muito útil em programas de atenção primária
de saúde. Nesse contexto, a Eugenia uniflora (pitanga) é usada há muitos anos pela medicina popular com
propriedade terapêutica adstringente, febrífuga, estimulante, refrescante, antioxidante e antibiótica. O
presente trabalho objetivou determinar o Potencial Inibitório (PI) e a Concentração Inibitória Mínima de
Aderência (CIMA) dos Extratos Brutos Secos (EBS) dos frutos da Eugenia uniflora. No PI suspendeu-se os
microrganismsos em 5mL de soro fisiológico dentro de tubos de ensaio e posteriormente foram semeados
na forma de tapete em placas de petri contendo meio ágar mueller-Hinton. Posteriormente, foram feitos
poços preenchidos com 50μL de EBS diluídos em concentrações de 50, 25, 12,5 e 6,25mg/mL de EBS e
em seguida colocados na estufa a 37ºC por 24h. Para a CIMA utilizou-se 1µL da suspensão microbiana
transferida para tubo de ensaio com 4,5mL de meio caldo mueller-Hinton e 0,5mL da solução do EBS do
fruto nas mesmas diluições empregadas no PI, por fim os tubos foram colocados inclinados em 30º em
estufa a 37ºC por 24h e analisados com adição de azul de metileno. Tanto o PI como a CIMA, utilizaram
como antibiótico de controle amoxicilina. O EBS apresentou potencial inibitório nas concentrações
testadas de 50 e 25mg/mL respectivamente frente a cepas de Streptococcus pyogenes (23mm e 17mm),
Streptococcus agalactiae (24mm e 20mm) e Staphylococcus aureus (22mm e 15mm). Em relação a CIMA,
o extrato apresentou ação inibitória nas concentrações de 12,5mg/mL para Streptococcus agalactiae,
25mg/mL para Streptococcus pyogenes e 50mg/mL para Staphylococcus aureus, inibindo a formação de
biofilme na parede do tubo. Estudos relataram Staphylococcus aureus e Escherichia coli, com zonas de
inibição de 12 mm e 20 mm, respectivamente para extratos dos frutos de Eugenia, expressando sua
importante atividade antibiótica para esses microrganismos patogênicos em potencial. Com os resultados
encontrados, conclui-se que o extrato apresentou formações de halo significativas, apresentando
importante ação antibiótica nas concentrações e condições testadas.
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Resumo
O açaí (Euterpe oleracea, Mart.) é um fruto muito consumido na região Norte do Brasil e tem ganhado notoriedade em âmbito
mundial principalmente por possuir em sua composição propriedades anti-inflamatórias e flavonóides como as antocianinas,
que reduzem os danos oxidativos nas células. Apesar disso existe atualmente risco de infecções alimentares pela ingestão do
fruto in natura, em decorrência sobretudo da má manipulação, armazenamento e transporte que consequentemente acarreta
na contaminação microbiológica do mesmo ao longo de toda a cadeia produtiva. O objetivo desse trabalho foi verificar a
presença de enterobactérias em polpas de açaí comercializadas em forma pasteurizada e in natura na zona centro-sul da
cidade de Manaus-AM. Trata-se de estudo analítico transversal. Foram coletadas ao longo de seis semanas oito amostras de
polpas de açaí sendo quatro pasteurizadas e quatro não-pasteurizadas. As amostras foram semeadas em ágar Salmonella
Shigella, meio de cultivo diferencial seletivo, e levadas a estufa por 24 horas a 37°C, com a confirmação de colônias em meio
EMB (eosin methileny blue) e posteriormente no teste bioquímico IAL/Rugai. Com base nos resultados obtidos nas análises
realizadas, o predomínio bacteriano nas polpas de açaí foi de Escherichia coli, bactéria que está diretamente relacionada a
contaminação fecal que serve de parâmetro de qualidade sanitária. Observou-se a presença de Escherichia coli em 6 das
amostras, seguido de Klebsiella spp. (4), Enterobacter spp. (3) Salmonella spp. (3), Proteus spp. (2) e Morganella spp. (1).
Estudos anteriores mostraram contaminantes presentes em polpas de açaí e entre as bactérias mais encontradas destacamse Staphylococcus sp., Escherichia coli e Salmonella sp., bolores e alguns tipos de leveduras. Inserir boas práticas em toda
cadeia de produção do açaí é fundamental pois garante a qualidade do produto final. De acordo com a RDC de n°12 da
ANVISA, açaí e similares tem como tolerância para amostras indicativas de coliformes a 45°C o valor de 102 ufc/ml. Portanto,
nenhuma das polpas analisadas estão aptas para o consumo, pois não atendem aos padrões sanitários adequados, nem
mesmo aquelas que passaram pelo processo da pasteurização que deve garantir a eliminação da microbiota contaminante.
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Resumo
Introdução: As infecções causadas por bactérias configuram o maior índice de morbimortalidade nos idosos. O trato urinário
é o local mais comumente acometido na população geriátrica, e, consequentimente, constituem a maior causa de morte em
geral. Objetivo: Analisar a prevalência de casos de infecção urinária em pacientes idosos em um laboratório privado em
Maceió. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, realizado em um laboratório particular da cidade de
Maceió. O trabalho foi desenvolvido através da análise dos resultados de uroculturas realizados por idosos no período de
fevereiro a abril de 2017. Os aspectos éticos da pesquisa foram respeitados. Resultados/Discussão: Foram analisados 325
resultados de uroculturas, sendo 94(28,9%) positivos para crescimento microbiológico. Das amostras positivas, 16(17,0%)
eram de pacientes do sexo masculino e 78(83%) de pacientes do sexo feminino. Os microrganismos mais isolados foram
bactérias da família Enterobacteriaceae, Os agentes etiológicos mais encontrados foram a Escherichia coli (63,5%), seguido
de Klebisiella pneumoniae (21,2%), dentre elas, (5,3%) Klebsiella pneumoniae produtora de carbapenemase (KPC),
Enterobacter aerogenes (3,2%), Citrobacter koseri (2,1%), outros (10%). As alterações anatômicas e funcionais próprias do
envelhecimento da mulher idosa, tais como: incontinência urinária, devido ao enfraquecimento da musculatura da pélvis,
mudanças hormonais, que alteram a flora vaginal, bem como doenças comuns a esta faixa etária, são fatores importantes que
contribuem para origem e prevalência da patologia no sexo feminino. Conclusão: A identificação do agente etiológico isolado
em cada paciente permite a indicação de terapia adequada, orientada pelos testes de sensibilidade antimicrobiana. Contudo,
proceder com o tratamento empírico do agente pode acarretar na escolha inadequada do antimicrobiano, agravando os
efeitos colaterais, os fenômenos de resistência e a ineficiência ao combate da infecção.
Palavras-chaves: Idoso, Carga Bacteriana, Técnicas de Laboratório Clínico
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Resumo
Introdução: A pressão seletiva do uso indiscriminado de antibióticos nos últimos anos tem provocado a emergência de
variados microrganismos multirresistentes, dos quais as enterobactérias produtoras de beta-lactamases de espectro
extendido são um paradigma de preocupação no âmbito da saúde pública. A prevalência crescente de amostras produtoras
dessas enzimas, tanto em patógenos da comunidade como, principalmente, em hospitais, representa um impacto significativo
na prescrição de antimicrobianos. Objetivo: Estimar a prevalência de E. coli e K. pneumoniae produtoras de ESBL em
amostras de urinas no laboratório de Bacteriologia da FMT/HVD. Métodos: Foram analisadas 261 cepas isoladas de urinas
de origem comunitária e hospitalar, no período de Janeiro a dezembro de 2017. Realizaram-se testes de sensibilidade aos
antimicrobianos padronizados no laboratório pelo método de disco difusão (Kirby e Bauer), procedendo-se uma triagem
presuntiva inicial de amostras ESBL com base no perfil de resistência apresentado utilizando-se critérios recomendados pelo
doc.CLSI (2017), onde são estabelecidos os valores para os tamanhos dos halos de inibição (disco-difusão) para ceftazidima
(22 mm); aztreonam (27mm); cefotaxima (27mm) e ceftriaxona (25mm). Os testes confirmatórios da produção dessas
enzimas foram executados pela técnica de disco aproximação. Resultados: Das 261 cepas isoladas, 196( 75%) resultaram
em Escherichia coli, sendo 155(79%) não produtoras de ESBL e 41 (21%) produtoras de ESBL e 65 (25%) de K.pneumoniae
destas 43 (66%) foram não produtoras de ESBL e 22 (34%) produtoras de ESBL. Conclusão: O estudo encontrou uma alta
prevalência 24% (63/261) de enterobacterias produtoras de ESBL em amostras de urina. Como o perfil de produção de betalactamase é influenciado pela maneira com que os antimicrobianos são rotineiramente utilizados, é importante que se faça a
correta realização, leitura e interpretação do antibiograma e a realização de testes confirmatórios para detectar, com
segurança, a presença de cepas produtoras de ESBL na rotina, auxiliando a clínica na correta terapêutica.
Palavras-chaves: microrganismos multirresistentes, enterobactérias, Manaus
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Resumo
A infecção do trato urinário em gestantes configura tema de importância para a saúde devendo ser encarada como grave em todos os
casos, com indicação absoluta de tratamento. O objetivo foi esclarecer a prevalência de ITU, durante o terceiro trimestre de gestação,
identificar os antibióticos mais utilizados para o tratamento, se houve realização de exame de urina e urocultura e identificar os sinais e
sintomas característicos de ITU apresentados pelas gestantes. Pesquisa descritiva, documental, com abordagem quantitativa e pesquisa
de campo, realizada em de fevereiro de 2018. Verificou-se que, 16 (35,55%) da população apresentaram ITU, sendo prevalente
gestantes entre 18 e 30 anos, 24,44% da população. A idade média foi de 26 anos. Apenas três prontuários apontaram a forma clínica
da ITU, sendo 01 pielonefrite e 02 cistite, 13 (81,25%) não continham tal informação. Os sinais e sintomas mais prevalentes foram
disúria 05 (31,25%) seguido de Disúria + dor lombar 3 (18,75%). Foi solicitado exame de urina + urocultura e instituído tratamento para
100% da amostra. O medicamento de escolha foi cefalexina com 8 (50%) dos tratamentos. A taxa de internação para tratamento da ITU
foi 11,11% das gestantes. Inferiu-se que toda infecção do trato urinário durante a gestação deve ser encarada como grave, com
indicação absoluta de tratamento, uma vez que a terapêutica medicamentosa se encontra reduzida neste período, devido a toxidade das
drogas para o feto, e que devido à alta prevalência de ITU no terceiro trimestres torna-se evidente a necessidade de educação em
saúde para as gestantes.
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Resumo

As bactérias são seres procariontes e unicelulares encontrados tanto vivendo de forma isolada
quanto formando colônias, e algumas são causadoras de doenças graves. As doenças causadas
por bactérias, também chamadas de doenças bacterianas ou bacterioses, possuem os mais
variados sintomas e formas de transmissão, porém muitas delas se desenvolvem na população por
falta de estrutura sanitária nas cidades ou hábitos higiênicos inadequados por parte da população. A
atual pesquisa teve por objetivo analisar a ocorrência de infecções bacterianas em um hospital público
referência em doenças infectocontagiosas na cidade de Maceió-AL, no ano de 2017. Realizou-se um
estudo epidemiológico descritivo, a partir da análise dos casos confirmados pelo Núcleo de Vigilância
Epidemiológica do hospital. Foram notificados 440 (100%) casos de agravos causados por bactérias,
dos quais as maiores incidências foram a tuberculose que apresentou 323 (73,4%) e a leptospirose
com 105 (23,8%) internações. As outras doenças bacterianas notificadas foram: doença
meningocócica 6 (1,3%), 2 (0,4%) casos de tétano acidental e 4 (0,8) de febre tifoide. Os casos de
leptospirose ocorridos no ano de 2017, comprovam a fragilidade nos serviços de saneamento básico,
que dessa forma acabam por não sanar os problemas de inundações de vias públicas, principalmente
nos meses de junho, julho e agosto, onde o volume de chuva aumenta, entupindo os bueiros e
consequentemente ocorrendo acúmulo de lixo, que pode conter roedores, que são os principais
reservatórios da Leptospira interrogans, micro-organismo que podem estar presentes nos túbulos
renais e contaminar a urina dos roedores que podem entrar em contato com o ser humano. A
tuberculose apresentou o maior número de casos, doenças esta que é mais prevalente em pacientes
com imunidade comprometida. Portanto, com a análise dos dados, demonstra-se a necessidade de

implementação de medidas públicas que visem a melhoria do saneamento básico, além de medidas
que melhorem a qualidade de vida da população aumentando a segurança alimentar e nutricional.
Palavras-chaves: Infecções bacterianas, Prevalência, Qualidade de Vida, Saneamento Básico, Saúde Pública
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Resumo
Introdução: A ocorrência de infecções em pacientes oncológicos tem sido relacionada à altas taxas de morbidade e mortalidade, onde a
Escherichia coli e a Klebsiella pneumoniae destacam-se como as mais prevalentes. Objetivos: Relatar o perfil microbiológico de agentes
patogênicos em infecções de pacientes oncológicos no hospital Ophir Loyola (HOL) Métodos: O estudo é do tipo epidemiológico,
observacional, transversal, retrospectivo com abordagem quantitativa descritiva. O estudo foi realizado no HOL, um hospital público
classificado pelo Instituto Nacional do Câncer como Centro de Alta Complexidade em Oncologia. Foram analisados 1136 registros no
período de janeiro/2016 a dezembro/2017. os principais achados foram classificados em: cultura em geral e hemocultura. Os dados
foram submetidos a estatística descritiva. Resultados: Nos anos de 2016 e 2017 E. coli foi a mais frequente com 34,1% (n=387) e 31,3%
(n=312); seguida de Pseudomonas aeruginosa 15,4% (n=175) e 17,6% (n=176) e Klebsiella pneumoniae 11,7% (n=133) e 14,1%
(n=141). Já nas hemoculturas, o patógeno mais frequente no ano de 2016 (n=554) foi o Staphylococcus coagulase negativa, 30,6%
(n=169), seguido da K. pneumoniae 12,5% (n=69) e E. coli 9,7% (n=54). No ano de 2017 (n=324), o patógeno que apresentou maior
frequência nas hemoculturas foi a P. Aeruginosa 19,1% (n=62), seguida da K pneumoniae , 14,8% (n=48) e do Staphylococcus
coagulase negativa 10,2% (n=33). Conclusão: Este estudo identificou a Escherichia coli como patógeno mais frequente, corroborando
com a literatura atual. A Klebsiella spp. destaca-se entre os isolados de pacientes oncológicos, onde esse patógeno se estabelece entre
os três principais causadores de infecções nesta população nos anos de 2016 e 2017, e sua importância epidemiológica se relaciona ao
seu potencial para agregar fatores de resistência antimicrobiana em ambientes hospitalares.

Palavras-chaves: Cancer, Enterobacteriaceae, Infecções bacterianas, Microbiologia

PREVALÊNCIA DE PSEUDOMONAS SPP. EM HEMOCULTURAS DE UM HOSPITAL DO AGRESTE
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Resumo

A infecção hospitalar (IH) é atualmente uma das preocupações encontradas, em especial nas
Unidades de Terapia Intensiva (UTI), sendo uma das principais causas do aumento da mobimortalidade, tempo permanência e, por conseguinte a elevação em cerca de três vezes com custos da
internação. Avaliar a prevalência de Pseudomonas spp. em hemoculturas de pacientes de um hospital
do agreste de Pernambuco, bem como seu principal local de disseminação e sua resistência frente
aos antibióticos. Trata-se de um estudo observacional, exploratório retrospectivo, de natureza
quantitativa. Foram inclusos dados sobre hemoculturas, registrados nos livros da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), durante os anos de 2012 a 2016, que apresentaram-se
positivas para Pseudomonas spp. e possuíam antibiograma com perfil de resistência em um hospital
de emergência do agreste pernambucano. Foram excluídos dados incompletos como o nome, ou o
antibiograma inconclusivo. Todos os dados foram processados através do software Excel (Microsoft
Office®). A prevalência de Pseudomonas spp. foi de 21,02% dos pacientes internados no hospital
sendo a UTI o principal local de prevalência, com taxa de 19,04%. Os níveis de resistência para
Cefepime foram de 33,12%, Ceftriaxona 100%, Aztreonam 40,21%, Meropenem 84,37%, Gentamicina
37,5%, Amicacina 33,57%, Ciprofloxacina 56,25%, Levofloxacina 49,99% e Piperacilina+Tozobactam
33,12%, sendo a população masculina a mais atingida com 60% dos casos. A significativa prevalência
do gênero Pseudomonas spp no ambiente hospitalar, especialmente na UTI é reflexo deste ser um
patógeno oportunista. O início destas IH é muitas vezes exógeno e são por diversas vezes

decorrentes de lesões cutâneas prévias, de modo que a exposição do organismo já debilitado aos
fatores psicossociais, nutricionais e ambientais, quando combinados, facilitam a colonização por este
microrganismo. A taxa crescente de resistência frente aos antibióticos é reflexo, muitas vezes, do uso
indiscriminado destes, tanto a nível hospitalar quanto na comunidade, sendo fundamental o reforço
quanto ao controle e uso racional de antimicrobianos.
Palavras-chaves: Pseudomonas, Unidade de Terapia Intensiva , Sepse
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Resumo

Em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) ocorre
entre 20 e 35% de todos os pacientes que estão entubados por mais de 48 horas. A PAV eleva a
morbimortalidade no ambiente hospitalar em torno de 40-50%, para os pacientes que são
diagnosticados. Avaliar a prevalência de Pseudomonas spp. em secreção traqueal de pacientes da
UTI de um hospital do agreste de Pernambuco, bem como sua resistência frente aos antibióticos.
Trata-se de um estudo observacional, exploratório retrospectivo, de natureza quantitativa. A inclusão
dos dados se deu através dos livros de registro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar
(CCIH), durante os anos de 2012 a 2016, que apresentavam culturas de secreção traqueal positivas
para Pseudomonas spp. e antibiogramas com perfil de resistência, em um hospital de emergência do
agreste pernambucano. Todos os dados foram processados através do software Excel (Microsoft
Office®). A Pseudomonas spp. foi registrada em 23,04% das culturas de secreção traqueal, com taxa
de resistência a Meropenem de 28,07%, frente a Amicacina de 30,76%, diante da Ciprofloxacina,
63,15% e da Levofloxacina de 50,87%. A população mais atingida foi a masculina com 55% dos
casos. A prevalência do gênero Pseudomonas spp dentro da UTI é reflexo deste ser essencialmente
um patógeno oportunista, de modo que a exposição do organismo já debilitado aos fatores
hospitalares como a ventilação mecânica, fatores psicossociais, nutricionais e ambientais, quando
combinados facilitam a colonização por este microrganismo, a crescente taxa de resistência frente aos
antimicrobianos é reflexo do uso indiscriminado destes. Existe a necessidade do controle e o uso
racional dos fármacos, tanto a nível hospitalar quanto comunitário, bem como o controle da
disseminação de microrganismos no ambiente hospitalar, especialmente por se tratar de um local
onde estão pacientes se encontram suscetíveis a uma PAV.
Palavras-chaves: Bactéria, infecção, prevalência, UTI
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Resumo
Zoonose mundialmente conhecida a leptospirose pode acometer bovinos de duas maneiras: forma aguda onde os animais
vão apresentar hipertermia, hematúria e icterícia; e a forma crônica que os animais vão apresentar abortos, natimortos e
repetição de cio, sendo essa a fase com maior ocorrência e que traz maiores prejuízos na produção. O objetivo desse
trabalho foi avaliar os fatores de risco e a prevalência da Leptospira sp. em vacas leiteiras da região Oeste do Paraná, Brasil.
Para isso foram coletadas amostras de sangue de 600 animais, distribuídos igualmente em 60 propriedades dos municípios
de Cascavel, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Palotina, e aplicado um questionário epidemiológico para avaliar a

presença de fatores de risco. As amostras de soro sanguíneo foram analisadas pelo Teste de Soroaglutinação Microscópica
para 12 sorovares: australis Brastilava, autumnalis Butembo, ballum Castellonis, canicola Canicola, grippotyphosa
Gryppotyphosa, icterohaemorrhagiae Icterohaemorrhagiae, icterohaemorrhagiae Copenhageni, pomona Pomona, pyrogenes
Pyrogenes, sejroe Hardjo, sejroe Wolffi, tarassovi Tarassovi. Os resultados e dados do questionário foram analisados através
do programa EpiInfo. Trinta e nove vírgula oitenta e três por cento dos animais e 81,67% das propriedades foram positivas
para pelo menos um sorovar. Os sorovares com maior prevalência foram: Pomona (27,5%), Brastilava (9,5%), Grippotyphosa
(8,83%), Wolffi (7,33%), Hardjo (7%), Copenhageni (6,67%), Pyrogenes (5,5%). Nenhum animal apresentou anticorpos contra
o sorovar Tarasovi, já os sorovares Butembo, Castellonis, Grippotyphosa e Icterohaemorrhagiae apresentaram percentual
abaixo de 2%. Os principais fatores de risco encontrados foram: produção intensiva, produção de leite acima de 1000 litros
por dia, manejo reprodutivo utilizando IATF e IA, reposição de animais acima de dois anos, presença de cães na propriedade,
número de cães (acima de oito animais) e contato dos cães com os bovinos. Já os fatores de proteção foram: produção
extensiva, manejo reprodutivo com touro, produção de até 200 litros de leite por dia, reposição de animais anualmente, e
ausência de cães na propriedade. Esses resultados indicam alta prevalência de Leptospira sp. em bovinos leiteiros da região
Oeste do Paraná, devendo, portanto, adotar medidas preventivas para evitar a disseminação da doença para a população
humana e de animais.
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Resumo
A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, imunoprevenível, causada pela Bordetella pertussis que compromete o
aparelho respiratório. Responsável por uma das maiores causas de mortalidade infantil no mundo, em bebês menores de 6
meses, sendo as mães fonte de infecção mais comum com cerca de 37% dos casos. Por conferir proteção ao feto, com
efetividade de até 91%, a vacina Dtpa foi agregada ao calendário vacinal das gestantes em 2014, pelo Ministério da Saúde,
tendo em vista a coqueluche como um problema de saúde pública, devido ao aumento de casos nos últimos anos chegando a
1,5 casos por 100 mil habitantes em 2015. Tendo a falta de conhecimento ou cumprimento dessa vacina, que além da
coqueluche, conferi proteção contra a Difteria e Tétano, um fator preocupante. O objetivo desse trabalho é identificar a
prevalência da coqueluche, e avaliar o nível de conhecimento das gestantes sobre a vacina. Trata-se de uma revisão
integrativa de literatura, constituída por 10 artigos, em pesquisa realizada nas plataformas MedLine, PubMed, LILACS e
Scielo. Inicialmente, resultando em 36 artigos encontrados, através dos descritores Pregnancy AND dTpa AND Prevalence
AND Knowledge, disponíveis no DECS. Sendo selecionados 10 artigos, todos MEDLINE em inglês. Não foi encontrado
nenhum artigo PubMed, LILACS e Scielo. Tais estudos são disponibilizados na íntegra e publicados no período de 2014 a
2016. Dentre os achados dos estudos, 44% destacaram o aumento dos casos mundialmente, 41% dos estudos relataram a
importância da vacinação das gestantes como prevenção de agravos dos lactentes. Com relação ao nível de conhecimento
das gestantes, 57% dos artigos mostraram deficiência de informação dessas mulheres sobre a importância da vacina, e
dentre eles, um estudo afirmava que 40% das gestantes não achavam a vacina necessária. Outro fator presente em 33% dos
estudos, afirmavam que as gestantes deixam de tomar a vacina por medo dos efeitos adversos, que mesmo
comprovadamente mínimos, ainda configura uma barreira na adesão à vacina, caracterizando um cenário preocupante, com
relação aos possíveis danos causados pela susceptibilidade ao Bordetella pertussis. Desta forma, além do acompanhamento
das gestantes desde o pré-natal, são necessárias, medidas interventivas de educação em saúde, que abordem a importância
da vacinação das gestantes, de forma a minimizar novos casos e possíveis agravos.
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Resumo

A manipulação incorreta de frutas, polpas e utensílios no preparo de sucos comercializados em lanchonetes pode favorecer a
proliferação de bactérias. O objetivo desse estudo foi analisar a qualidade microbiológica de sucos em lanchonetes de uma instituição de
Ensino Superior localizada em Manaus-AM. Trata-se de um estudo experimental onde foi pesquisada presença de bactérias patogênicas
em sucos. Foram coletadas doze amostras de variados sabores, sendo levadas para análise no Laboratório de Análises Clinica III, setor
de Microbiologia localizado no Centro Universitário FAMETRO. Foram utilizados três métodos diferentes para análise dos produtos: Ágar
Salmonella-Shigella para identificar a presença de microrganismos, o Eosina Azul de Metileno (EMB) para confirmação da presença de
Escherichia coli e Klebsiella sp. e método bioquímico IAL/Rugai para identificação de bactérias que não foram identificadas com os dois
métodos anteriores. Das doze amostras coletadas, nove amostras apresentaram microrganismos tais como: Escherichia coli (66,4%),
Enterobacter sp. (16,6%), Klebsiella sp. (8,3%) e Morganella sp (8,3%). Conforme os resultados obtidos, 84% das amostras foram
insatisfatórias para consumo. A escassez de higiene no preparo e armazenamento dos sucos sugere falta de atenção das boas práticas
de fabricação, bem como treinamento apropriado aos manipuladores e higiene adequada dos materiais utilizados para o preparo do
suco.
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Resumo
O leite é um dos principais elementos presente na dieta dos brasileiros, e segundo a Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura, 2013 o Brasil é o quarto maior produtor de leite no mundo. A presença de microrganismos no leite
está geralmente relacionada com problemas higiênicos- sanitários. Objetivo deste estudo foi investigar a qualidade
microbiológica do leite cru comercializado no município de Cruz das Almas, Bahia. Foram colhidas oito amostras de leite cru,
comercializados em embalagens plásticas com volume de 1 L, sob refrigeração em diferentes estabelecimentos de produtos
alimentícios do munícipio de Cruz das Almas, Bahia. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Doenças
Infecciosas do Hospital Universitário de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em caixa
isotérmica, sob refrigeração 05±1°C. As análises foram realizadas para enumeração de coliformes a 35°C, Escherichia coli,
aeróbios totais e leveduras pelo método de Petrifilm 3M. Inicialmente, utilizou-se 25 mL da amostra em 225 mL de água
peptonada 0,1%, a qual foi homogeneizada e submetida a diluições decimais até 10⁴. Posteriormente, foram realizados a
inoculação em duplicata de alíquotas de 1 mL das respectivas diluições acima, em placa 3M™ Petrifilm™, as quais foram
incubadas a 35±1°C por 24 – 48 horas e após este período foi realizado o procedimento de interpretação e leitura, conforme
orientações determinadas pelo fabricante. Os resultados indicaram valores mínimos de 1,2x10⁵ e 6x10⁷ UFC/mL para
coliformes 35°C. No entanto não houve crescimento significativo de Escherichia coli. Já para aeróbios totais 80% das
amostras apresentam-se acima dos limites aceitáveis, para consumo oscilando entre 6x10⁶ e 6x10⁷ UFC/mL estimativa. Já
para as análises de leveduras, foram detectados valores entre 4,4x10⁶ e 1,8x10⁷ UFC/mL, contudo a legislação do Brasil, não
apresenta parâmetros aceitáveis, alguns autores determinam que acima de 100 UFC/mL, indica higiene insatisfatória durante
o processo de ordenha e deficiências do equipamento de ordenha. Já o grupo dos coliformes, são considerados os melhores
indicadores de contaminação decorrentes do ambiente de origem fecal. Os aeróbios totais contribuem para identificar
problemas durante o transporte e estocagem. Em detrimento aos resultados encontrados pode-se verificar que a
comercialização destes produtos, apresentam-se fora dos padrões de qualidade, o que predispõem ao consumidor risco a sua
saúde.
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RASTREIO DE PEPTÍDEO VEGETAL PRESENTE EM SEMENTES DE 'Sucupira branca' (Pterodon
emarginatus) COM AÇÃO ANTI-BIOFILMES PATOGÊNICOS

Autores

ANA PAULA RAMOS PEREIRA 1, CAIO FERNANDO RAMALHO DE OLIVEIRA 1,
CLAUDIANE VILHARROEL ALMEIDA 1, JULIANA FERNANDES 1, SIMONE SCHNEIDER
WEBER 2,1, MARIA LÍGIA RODRIGUES MACEDO 1

Instituição 1 UFMS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL (Cidade Universitária,
Av. Costa e Silva - Pioneiros, Campo Grande - MS, 79070-900), 2 UFAM UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS (Av. General Rodrigo Octavio Jordão Ramos,
1200 - Coroado I, Manaus - AM, 69067-005)
Resumo

A saúde pública enfrenta muitos problemas em relação ao tratamento de pacientes com infecções bacterianas, e pode-se
ressaltar dois agravantes dessa situação: bactérias multirresistentes e cepas formadoras de biofilme. Os biofilmes contribuem
para o aumento da resistência bacteriana pois, além de fornecer um cerne de polissacarídeos que dificulta a ação dos
medicamentos, ainda permite a comunicação gênica entres as colônias. Com o aumento da ineficácia dos antibióticos frente
essas dificuldades, a busca por tratamentos alternativos cresceu, com ênfase nas pesquisas aos peptídeos de origem vegetal.
Com isso, o objetivo deste trabalho foi a investigação do efeito de frações proteicas de sementes de Pterodon emarginatus,
conhecidas como Sucupira Branca, na formação de biofilme in vitro e no desprendimento de bactérias patogênicas grampositivas do biofilme. O extrato bruto foi separado por cromatografia utilizando a coluna Blue-Sepharose no sistema AKTA
pure, previamente equilibrada com tampão fosfato 0,02 M, pH 7,2. As eluições de proteína foram realizadas utilizando NaCl
1M. As amostras dos picos foram quantificadas por Bradford e visualizadas por SDS-PAGE. A triagem de biofilme foi realizada
por placa de microtitulação de 96 poços usando espécies de Staphylococcus (ATCC 80958 e ATCC 35984) cultivadas em BHI
4% de glicose a 37 ° C por 18 horas, conforme descrito por Stepanovic et al. O cromatograma resultou em dois picos não
retidos (PNR) e um pico retido (PR), e o SDS-PAGE indicou a presença de diferentes perfis de proteína/peptídeo entre PNR e
PR. O rastreio da atividade biológica revelou ação anti-biofilmes de Staphylococcus para PR a 100 µg.mL-1, induzindo uma
redução de 51% e 95% na aderência de colônias de S. aureus (ATCC 80958) e S. epidermidis (ATCC 35984),
respectivamente. E ainda, também foi comprovado uma significante destruição de biofilmes pré-formados por 24 h, variando
de 78% a 90% em duas espécies de Staphylococcus. Além disso, as frações proteicas de P. emarginatus não causaram
hemólise nas células vermelhas do sangue humano. Sendo assim, outras cepas bacterianas serão utilizadas em futuros
testes a fim de verificar a eficácia da molécula contra estas.
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Resumo
A artrite secundária à meningococcemia invasiva é rara e tem sido descrita como um resultado direto de bacteremia ou como artrite do
tipo imunoalérgico, relacionada ao complexo imune. O espectro clínico das infecções meningocócicas pode ser extremamente variável,
desde o transporteassintomático até a meningite com risco de vida. O objetivo desde relato de caso é sensibilizar a comunidade
acadêmico que embora rara a artrite reativa é uma complicação pós meningite meningocócica podendo ter inclusive diagnóstico
diferencial com artrite séptica . MSDA, sexo masculino, 15 anos, pardo, solteiro, natural e procedente de Manaus, estudante e
funcionário de uma oficina de automóveis dá entrada na noite do dia 29 de março com quadro súbito de cefaleia, febre (não aferida)
com calafrios, mialgia, petéquias e discreta paresia dos membros superiores e inferiores. Evoluiu , com piora dos sintomas, foi levado
por familiares para o Hospital Delphina Rinaldi Abdel Aziz. Neste dia, a paresia dos membros já impossibilitava a deambulação, o
paciente tinha náuseas, vômitos e sinais de irritação meníngea (Laségue e Kernig). Estava pálido, sudoreico, hipotenso, dispneico, com
palpitações, e apresentou um episódio de perda de consciência, e logo foi admitido na sala de reanimação. Dois dias depois, após
estabilização clínica, já recebendo antibioticoterapia, foi transferido para Fundação de medicina tropical onde foi feito a cultura do líquor
tendo como resultado meningococo e no no 4 º dia de internação hospitalar evoluiu com edema, dor em em joelho direito , foi feito
cultura com antibiograma do líquido sinovial onde foi encontrado (s. epidermidis) provável fonte de contaminação uma vez s.
epidermidis é um raro causador de artrite .
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Resumo

O tétano é uma doença de alta letalidade, tendo sua forma acidental (decorrente de acidentes)
geralmente adquirido através da contaminação de lesões necróticas e com tecido desvitalizados,
semelhantes aquelas encontradas em portadores de pé diabético. Diante disso, esse trabalho tem a
finalidade de relatar o caso de um paciente masculino, 70 anos, agricultor, encaminhado à centro de
referência na Amazônia Ocidental, devido quadro de tétano acidental com foco tetanogênico em
lesões de pé diabético de difícil cicatrização. Para seu desenvolvimento foram utilizados prontuários
médicos, exames laboratoriais e revisão de literatura. Paciente diagnosticado há 5 anos com Diabetes
Mellitus (DM) de difícil controle e com histórico lesões recorrentes em membros inferiores, relata
acidente com farpa de madeira no hálux do pé direito 7 dias antes da admissão. Apresentou-se em
hospital regional com ausência de defecação nos últimos 2 dias, hipertonia localizada e hiperpatia no
membro afetado, pancitopenia e uremia. Foi tratado inicialmente, em enfermaria com ciprofloxacino,
clindamicina e diazepam. Após 3 dias, foi realizado amputação do hálux e debridamento da lesão,
seguida piora clinica por hiperalgesia e espasmos generalizados, disfagia e trismo, sendo
diagnosticado com tétano acidental, em seguida traqueostomizado e encaminhado à UTI de serviço
de referência. Foi utilizado esquema de sedação para paciente com diazepam em bomba de infusão
contínua, seguido de sulfato de Mg e Metronidazol, além de vacinação e soro antitetânico. Durante a
evolução clinica teve lesão renal e submetido à processo dialítico. Durante a evolução clínica,
paciente sempre apresentou piora, com manutenção da febre e lesão renal (insuficiência). Paciente
apresentou melhora bem evidente quando foi feita a amputação do pé lesionado 20 dias após
internação, com posterior melhora clínica-laboratorial progressiva, e alta para enfermaria. Portanto,
tendo nos idosos sua maior incidência, o pé diabético se caracteriza por recorrência de lesões e
problemas na cicatrização decorrentes da microvasculite da DM descompensada. Com isso, dificultase o manejo conservador em lesões desse tipo, pois às torna potenciais focos sépticos. Junta-se a
falta de vacinação ou reforço antitetânico em pacientes idosos e cria-se um grupo de risco importante
para esse agravo, onde a letalidade se mostra até 6 vezes maior quando comparada à outras faixas
etárias.
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Resumo

Enterobacter cloacae é uma bactéria oportunista do grupo dos Gram-negativos responsável por
infecções nosocomiais, além disso é uma espécie bacteriana que por meio de vários mecanismos, em
especial o sistema de efluxo, pode viver em condições de stress ambiental, bem como modificar a
função de determinadas drogas e detergentes que apresentam em sua composição metais pesados
(Cobre, Cobalto, Telúrio, Mercúrio, dentre outros) dificultando assim, a prática clínica. O presente
estudo tem como objetivo caracterizar e comparar genomicamente a resistência a metais pesados de
isolados de E. cloacae provenientes de bacteremia e de infecção ocular de pacientes hospitalizados
em uma Unidade de Terapia Intensiva neonatal. Foi realizado o sequenciamento genômico dos
isolados, logo em seguida foram utilizadas diversas ferramentas gratuitas para as análises in silico dos
fragmentos gerados, posteriormente ocorreu uma análise manual e aperfeiçoada dos genes preditos e
anotados para cada isolado com o objetivo de identificar os genes que estão relacionados à
resistência a metais pesados. Foram detectados 59 genes relacionados à resistência a metais
pesados no DNA cromossômico e 10 genes no DNA plasmidial do isolado de infecção ocular, já no
isolado de bacteremia foram detectados 40 genes no DNA cromossômico e 23 no DNA plasmidial,
destacam-se os metais chumbo, cádmio, mercúrio, cobre, cobalto, prata, entre outros. Os resultados
permitem um melhor conhecimento sobre o micro-organismo E. cloacae, uma vez que há
pouquíssimos relatos sobre o mesmo e sobre a resistência a metais pesados na literatura.
Palavras-chaves: Enterobacter cloacae, Metais pesados, Infecção ocular, Bacteremia
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Resumo

O amplo uso de antimicrobianos tem sido associado ao aumento de microrganismos resistentes ou
multiresistentes aos fármacos. A resistência antimicrobiana pode afetar animais e humanos através de
contato direto ou indireto com o agente resistente. As aves silvestres podem ser contaminadas por
agentes resistentes através de antimicrobianos administrados, alimentação contaminada ou através
do meio ambiente. Assim, o objetivo desse estudo foi realizar uma revisão da literatura sobre aves
silvestres contaminadas com bactérias resistentes à agentes antimicrobianos. Foram selecionados
artigos científicos disponíveis nas plataformas de dados Scielo, LILACS, MEDLINE e PUBMED,
totalizando 32 artigos. Os descritores utilizados na pesquisa foram agentes antimicrobianos, bactéria
resistente, aves e infecção bacteriana. Os critérios de inclusão foram artigos publicados em inglês e
português entre os anos de 2000 a 2018. O primeiro estudo sobre resistência bacteriana em aves
silvestres revelou isolados de E. coli com resistência ao cloranfenicol. Já foram isolados uma grande
diversidade de bactérias gram negativas em aves, dentre elas Salmonella spp., Escherichia coli,
Campylobacter spp., Yersinia spp., Klebsiella spp. e Enterobacter spp. A grande maioria dessas
espécies bacterianas são responsáveis por gastroenterites, doenças respiratórias, septicemia e até
mortalidade humana. Outros estudos observaram bactérias resistentes contaminando aves silvestres
em diversas áreas geográficas, como Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) e
Enterococos spp., Salmonella spp., Vibrio cholerae e Campylobacter spp. resistentes à vancomicina.
Algumas amostras de E. coli possuíam resistência a múltiplos fármacos (MDR), como, por exemplo,
cefotaxima, ceftazidima, ampicilina, doxiciclina, tetraciclina e sulfametoxazol/trimetoprim,
representando o padrão mais comum de MDR. Aves silvestres estão sendo cada vez mais estudadas,
pois esses animais podem assumir o papel de bioindicadores, por ocupar diversos nichos ecológicos e
podem adquirir microrganismos de origem humana ou ambiental, refletindo a atividade humana e seu
impacto no ambiente. Desta forma, ressaltamos a importância desses achados já que animais de vida
selvagem não tendem a ser expostos a antimicrobianos diretamente. Assim, conclui-se que as aves
silvestres são acometidas por microrganismos resistentes a antimicrobianos, tornando-se reservatório
de genes de resistência e fontes de disseminação desses patógenos.
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Resumo

Bactérias do grupo “ESKAPE” (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae,
Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp.) são uma gande preocupação

relacionada a infecção nosocomial versus resistência a antibióticos. Este estudo avaliou a prevalência
de espécies bacterianas e seu perfil de resistência a antibióticos em um hospital de grande porte na
Amazônia brasileira. Em seis meses (outubro/2016-abril/2017) foram recuperados 280 isolados de
casos de infecção de um hospital geral de referência situado na capital de Roraima. A identificação
das espécies e o teste de suscetibilidade considerando as principais classes de antibióticos foram
realizados com o sistema automatizado VITEK2. A produção de carbapenemases foi verificada pelo
teste de Hodge modificado. A técnica de PFGE foi aplicada para a determinação da clonalidade entre
as espécies. Os gêneros/espécies mais prevalentes foram Staphylococcus (n=60), K. pneumoniae
(n=25), A. baumannii (n=26), P. aeruginosa (n=37) e Enterobacter (n=21), todos pertencentes ao grupo
“ESKAPE”. Acerca da relação entre as espécies bacterianas e o sítio de infecção observou-se que P.
aeruginosa, A. baumannii e E. cloacae foram mais frequentemente recuperadas de secreção traqueal
e ponta de cateter, Staphylococcus foi mais prevalente no sangue, enquanto K. pneumoniae foi
recuperado de secreção traqueal e urina. Entre os isolados que apresentam o perfil de resistência a
múltiplas drogas, 18/26 A. baumannii, 7/37 P. aeruginosa, 11/25 K. pneumoniae e 1/21 E. cloacae
eram sensíveis apenas a colistina (perfil COS) e 14/60 Staphylococcus (S. aureus e S. epidermidis)
eram multirresistentes, mas suscetíveis à vancomicina. A análise de PFGE revelou que os isolados
não clonais de A. baumannii foram os mais prevalentes entre as bactérias que apresentaram o perfil
COS. Este achado está de acordo com estudos atuais realizados em São Paulo e Goiás, os quais
apontam que as infecções nosocomiais foram causadas por isolados de A. baumannii resistentes a
múltiplos fármacos. Vários isolados hospitalares de diferentes espécies pertencentes ao grupo
ESKAPE que apresentaram o perfil COS foram produtores de carbapenemase de acordo com os
resultados do teste de Hodge. Este estudo demonstrou a presença de linhagens altamente resistentes
a múltiplas drogas, várias delas exibindo o perfil COS, associado a infecções em um hospital
localizado na região amazônica.
Agência de fomento: Instituto Oswaldo Cruz e CNPq.
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Resumo
A leptospirose é uma zoonose de relevância mundial comum em climas tropicais. Tem espectro variável, desde formas assintomáticas a
complicações graves como a síndrome de weil. Este estudo objetiva relatar o caso de uma paciente do sexo feminino com síndrome de
Weil e insuficiência renal dialítica. Como metodologia, utilizamos consulta ao prontuário médico. Dessa forma, encontrou-se: A.N.C,
mulher, 61 anos, hipertensa, apresentando mialgia (predominante em panturrilhas), febre, vômitos recorrentes, oligúria e acolia fecal há
cerca de 15 dias. Após uma semana, surgiu icterícia rubínica. Havia contato com escoamento de águas pluviais de rua contendo lixo e
esgotos cerca de 7 dias antes do início dos dos sintomas. Os exames laboratoriais evidenciaram U 183, Cr 4.2 (TFG 10,7 pelo CKDEPI), TGO 45, TGP 27, Amilase 712,8, BT 22,32, BD 21,2 BI 1,12, Na 127 e K 5,0. Iniciou hemodiálise no D10 de doença, sendo
transferida ao Hospital Giselda Trigueiro após dois dias. Aventada a hipótese de leptospirose, iniciou-se terapia com ampicilinasulbactam e colhida sorologia ELISA IGM, positiva. Evoluiu com melhora dos sintomas febris, porém com persistência da insuficiência
renal, em regime de hemodiálise a cada 2 dias por um período de 55 dias, recebendo alta com diagnóstico de DRC IIlb em tratamento
conservador. Nesse contexto, devido à faixa etária de acometimento ser predominante entre adultos jovens e no sexo masculino
(proporção 4:1), relatamos uma apresentação atípica da leptospirose com Síndrome de Weil. Nessa síndrome, o prognóstico da IRA é
geralmente favorável quando realizada diálise precoce. Outros fatores de risco como idade avançada e comorbidades prévias
associadas ao envolvimento de múltiplos órgãos, como no caso da paciente, podem levar a quadros mais complicados com evolução
desfavorável. Nessas situações, há piora do prognóstico, com aumento de cronificação da doença renal e elevação da mortalidade pela
doença. Diferentemente da conduta adotada, atualmente, preconiza-se a diálise precoce e diária como um fator de melhor prognóstico
renal, especialmente em pacientes com síndrome de Weil. Por fim, conclui-se que a síndrome de Weil, apesar de rara em mulheres,
pode ser incluída no diagnóstico diferencial de síndrome ictérica febril aguda neste grupo. A suspeição clínica da leptospirose, aliada a
uma conduta terapêutica precoce que inclua a diálise diária, mostra-se como um fator de bom prognóstico em pacientes acometidos por
essa síndrome.
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Resumo

Introdução: O Tracoma é um agravo de ocorrência milenar, consequência de uma infecção ocular
ocasionada pela Chlamydia trachomatis, com evolução clínica crônica, que pode levar a cegueira.
Estima-se que no mundo isso afeta mais de 84 milhões de pessoas, das quais quase 8 milhões têm
deficiência visual. Em nível mundial, atualmente é responsável por mais de 3% de cegueira, embora
esse número seja alterado devido ao efeito dos programas de desenvolvimento socioeconômico e de
controle da doença. Apesar disso, o tracoma continua sendo hiperendêmico em muitas áreas rurais
remotas e pobres da África, Ásia, América Central e do Sul, Austrália e Oriente Médio. Na Região
Americana, existem evidências de tracoma em quatro países e estima-se que 50 milhões de pessoas
vivam em áreas de risco; existe um foco endêmico ativo no Brasil e na Guatemala, a evidência clínica
de tracoma em comunidades indígenas de um departamento foi publicada em 2010 pela primeira vez
na Colômbia e não há tracoma mais ativo no México, seu único foco é no estado de Chiapas.
Objetivo: Descrever a situação epidemiológica do tracoma entre os escolares da rede pública no
estado do Ceará no ano de 2017. Método: Trata-se de um estudo descritivo exploratório de
abordagem quantitativa por meio de dados secundários, notificados no SINAN. Foi realizado o exame
oftalmológico externo com a lupa pala binocular com o aumento de 2 x 5 e iluminação natural ou
artificial nos escolares de 5 a 14 anos de idade do ensino fundamental das escolas públicas por
examinadores treinados e padronizados para detectar casos de tracoma, segundo só critérios da
OMS. Resultado: Foram detectados 6.317 casos de tracoma, resultando em prevalência de 3,3% (IC
95%). Não foi encontrada diferença significante entre os sexos. Foram detectados casos em 63
municípios (92,6% da amostra), dos 184 municípios cearenses. Em 14,7% dos municípios prioritários
a prevalência foi superior a 5%.Conclusão: O tracoma configura-se como problema de saúde pública
no estado do Ceará. Sendo assim, a continuidade das ações de vigilância do tracoma é de suma
importância para avaliação das intervenções planejadas com vistas ao alcance da meta mundial de
certificação da eliminação do tracoma como causa de cegueira no Brasil, até 2020.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Vigilância em Saúde Pública, Tracoma

SOROPREVALÊNCIA PARA Toxoplasma gondii EM CÃES ATENDIDOS NO HOSPITAL
VETERINÁRIO DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
(UNESP/BOTUCATU): ESTUDO RETROSPECTIVO

Autores

Ana Carolina Yamakawa 1, Sâmea Fernandes Joaquim 1, Mariana Zanchetta Gava 1,
Mariana Guimarães Nilsson 1, Nássarah Jabur Lot Rodrigues 1, Natalie Neuwirt Oliveira 1,
Paula Ferraz de Camargo Zanotto 1, Rafaella Prestes Di Pietro Benetton 1, Benedito
Donizete Menozzi 1, Helio Langoni 1

Instituição 1 UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Departamento de
Higiene Veterinária e Saúde Pública, Botucatu, SP, Brasil (Rua Prof Doutor Walter Mauricio
Correa s/n. Bairro Rubião Junior. Botucatu/SP)
Resumo
A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição mundial, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Acomete animais
homeotérmicos, tendo como hospedeiros definitivos felinos. Trata-se de um problema em saúde pública, especialmente para
gestantes e em pacientes imunossuprimidos. Cães, devido sua aproximação com humanos, são foco de estudos
epidemiológicos apresentando um potencial como animais sentinelas para a contaminação ambiental de diversos patógenos,
como o T. gondii. O objetivo do presente estudo foi avaliar os resultados das sorologias de amostras de cães com suspeita de
toxoplasmose na cidade de Botucatu/SP. O estudo caracteriza-se como um inquérito. Foram avaliadas 835 amostras de
conveniência de cães provenientes da cidade de Botucatu, atendidos entre os anos de 2013 a 2017, no Hospital Veterinário
da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus
Botucatu. Os animais apresentavam no momento da consulta suspeita de toxoplasmose. Foi utilizada a técnica de reação de
imunofluorescência indireta para pesquisa de anticorpos da classe IgG anti-T. gondii, considerando-se como ponto de corte a

diluição 1:16. Do total, 633 (75,81%) foram negativos e 202 (24,19%) sororreagentes. O título prevalente foi 16 (48,02%),
seguido por 64 (31,19%), 256 (13,37%), 1024 (4,45%) e 4096 (2,97%). O ano de 2013 apresentou a maior frequência em
relação ao total avaliado anual, com 33,62%, seguido por 2017 (25,51%), 2014 (24,25%), 2016 (16,36%) e 2015 (15%).
Nesses cinco anos, a frequência de animais sororreagentes manteve-se baixa. Tal fato pode ser devido a boa difusão de
conceitos de guarda responsável, diminuindo a exposição desses animais a ambientes externos, além de bons hábitos de
alimentação por parte de seus proprietários, oferecendo ração industrializada ou carnes cozidas. Pensando-se nesses
animais como sentinelas para a doença, esses resultados podem indicar que a contaminação ambiental na cidade de
Botucatu oferece um baixo. Apesar dos resultados obtidos, admite-se a presença do agente na população avaliada e
consequentemente a possível contaminação ambiental por oocistos esporulados de T. gondii, e a participação dos gatos
domésticos na cadeia de transmissão da toxoplasmose, admitindo-se ainda a possibilidade de outra importante via de
transmissão para cães, que como carnívoros e predadores, podem ingerir pequenos roedores e passeriformes contendo
bradizoítos como forma infectante do parasita.
Palavras-chaves: Espécie Sentinela , Saúde Pública , Toxoplasmose
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Resumo
Introdução: difteria é uma enfermidade infecciosa causada pela bactéria Corynebacterium diphtheriae, que é altamente contagiosa e alto
índice de mortalidade, uma doença que pode ser prevenida através de vacinação. Na Venezuela, depois de 24 anos de erradicação,
desde 2018 foram relatados 1602 casos notificados à Associação Panamericana de Saúde (PAHO). Estes casos afetam regiões de
países vizinhos como Colômbia e Brasil, que já possuem casos novos. Objetivo: descrever características clínicas e epidemiológicas e
abordagem médica de pacientes hospitalizados com difteria no Departamento de Moléstias Infecciosas do Hospital Universitário de
Caracas, Venezuela. Metodologia: estudo retrospectivo e observacional. Foram avaliados prontuários médicos no período de Janeiro de
2017 a Maio de 2018. Resultados: foram incluídos 20 casos no estudo. Foram relatados 13 (65%) em 2017 e 7 (35%) em 2018. Houve
distribuição homogênea entre os gêneros (55% homens e 45% mulheres). A média de idade dos acometidos foram 26 anos. A maioria
dos pacientes (85%) era residente da capital da Venezuela, Caracas. O principal sinal clínico obervado foi presença de
pseudomembrana aderente de coloração cinza e branca na região da garganta (100%). Seguido da tríade de odinofagia, febre e malestar geral em (95%). Edema de pescoço foi observado em 50% dos casos. Observaram-se complicações associadas principalmente a
sintomas respiratórios e neurológicos provocados pela enfermidade. Um paciente veio a óbito por insuficiência pulmonar e
polineuropatia periférica. Outros seis pacientes tiveram polineuropatia periférica como complicação tardia da enfermidade. O tratamento
mais comum foi baseado na administração de penicilina cristalina em 12 pacientes (60%) e toxoide diftérico em todos os casos.
Conclusão: os resultados apresentados demonstram a susceptibilidade da população da capital da Venezuela, Caracas. Risco de
mortalidade e alto índice de complicações neurológicas tardias foram observados. A necessidade de melhor cobertura vacinal é urgente,
para prevenir futuros surtos, não somente na Venezuela, mas também em regiões próximas.

Palavras-chaves: cobertura vacinal, doença respiratória infectocontagiosa, epidemiologia, prevenção de doenças

SURTO DE FEBRE Q EM CADETES DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

Autores

Elba Regina Sampaio de Lemos 1, Tatiana Rozental 1, Bibiana Nogueira Siqueira 2,
Raphael Gomes da Silva , Thays Euzébio Joaquim 1, Adonai Alvino Jr 1, Carolina de
Andrade Leite 2, Adriana Alvarez Arantes 2, Marisângela Ferreira da Cunha 2, Danielle
Provençano Borghi 2

Instituição 1 IOC/FIOCRUZ - Instituto Oswaldo Cruz/FIOCRUZ (Avenida Brasil 4365 Manguinhos Rio
de Janeiro/RJ), 2 CBMERJ - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
(Hospital Central Aristarcho Pessoa / Paulo de Frontin, 876. Rio Comprido, RJ/RJ)
Resumo

A febre Q é uma zoonose contagiosa causada por Coxiella burnetii, uma bactéria que infecta várias
espécies animais, inclusive humanos. Embora a maioria das infecções humanas seja assintomática ou
doença inespecífica com febre, cefaleia e mialgia, pneumonia ou hepatite, casos graves e
persistentes, especialmente hepatite crônica e endocardite ou casos fatais podem ocorrer. A infecção
é transmitida pelo contato com secreções, principalmente produtos de nascimento dos ruminantes
domésticos, principais reservatórios. A inalação é a via de infecção mais comum. Em outubro/2016,
cinco cadetes, homens de 20-25 anos, com doença febril aguda e história de treinamento de
sobrevivência militar em Ribeirão das Lajes/RJ, foram atendidos no Hospital Central do Corpo de
Bombeiros do Rio de Janeiro. Os pacientes relataram picadas de carrapatos e contato com animais
abatidos para consumo próprio, especialmente uma cabra, sob condições de sobrevivência no campo.
Dos cinco pacientes, um paciente apresentou pneumonia grave com insuficiência respiratória. A
radiografia de tórax demonstrou infiltrado pulmonar em todos pacientes. Devido à possibilidade de
doença associada a carrapatos, o tratamento empírico com Doxiciclina 200 mg/dia foi iniciado, após
coleta de sangue e lavagem broncoalveolar (LBA) de um deles que evoluiu para insuficiência
respiratória. Todos pacientes recuperaram e tiveram alta. Um teste de imunofluorescência indireta
comercial (IFA) (Focus) para C. burnetii foi realizado em quatro amostras sequencais de soro e houve
soroconversão em todos casos. A análise molecular detectou DNA de C. burnetii no LBA, com uma
identidade de sequência de 99% com o fragmento do gene homologus do gene htpAB de C. burnetii
RSA 331. Em adição foram analisadas amostras de soro de 47 cadetes saudáveis que foram não
reativas. Como a fonte provável de infecção foi a cabra, uma investigação de campo foi realizada e
amostras de sangue e de swab anal coletadas de 12 cabras em propriedades comerciais, onde os
cadetes compraram o animal, foram analisadas por IFA e PCR, com resultado negativo. Os resultados
deste estudo em associação com os surtos identificados em militares no mundo e o crescente número
de casos relatados nas Américas reforçam a necessidade de mais pesquisas que possam auxiliar na
compreensão da importância de C burnetii como agente causador de infecção na população geral e
do significado militar da febre Q no Brasil.
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Resumo

A sífilis congênita é decorrente da disseminação hematogênica da bactéria Treponema pallidum da
gestante infectada não tratada ou inadequadamente tratada para o seu concepto, por via
transplacentária ou durante o parto, podendo ser gênese de anormalidades fetais múltiplas e ser fatal.
Essa doença continua a ser um problema no Brasil e no mundo apesar de ser detectável e tratável por
meio da realização do pré-natal e do tratamento adequado de mulheres grávidas afetadas. O objetivo
do presente estudo é analisar a tendência da incidência dos casos de sífilis congênita no município de
Sobral no período de 2014 a 2017.Trata-se de um estudo observacional, descritivo, retrospectivo e
quantitativo, cujos dados foram obtidos através das notificações do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação(SINAN) dos casos de sífilis e dos dados disponíveis no Sistema de
Informações de Nascidos Vivos para Sobral. Tais dados foram obtidos na gerência da Vigilância
Epidemiológica de Sobral, com base no banco de dados do DATASUS.No período analisado, foram
registrados 85 casos de sífilis congênita, dos quais 83 contaram com o acompanhamento pré-natal,
contabilizando 1 aborto e 1 natimorto. A análise isolada de cada ano mostra que em 2014, a taxa de
incidência de sífilis congênita foi de 11,80/1000 NV; em 2015, 5,18/1000 NV. Em 2016, 3,96/1000 NV.
Em 2017, 3,93/1000 NV. O Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Mundial de Saúde,
preconiza até 0,5 casos de sífilis congênita por 1.000 nascidos vivos por ano como meta para a
eliminação. Nota-se que há uma tendência de redução na incidência durante esses anos no município
de Sobral, no entanto a meta de eliminação ainda não está dentro dos limites satisfatórios. A
observação do cumprimento dessa meta é importante indicador de saúde, pois reflete as condições
assistenciais materno-infantis e grau de monitorização da doença. Trata-se de um problema
emergente e merece a devida atenção dos órgãos de saúde pública, tendo em vista a alta
contribuição para a morbimortalidade infantil.Portanto,para se alcançar a conformidade da meta
proposta no município de Sobral, é preciso efetivar estratégias de saúde que incluam a prevenção,
detecção pré-natal das gestantes com sífilis, o tratamento das gestantes e de seus parceiros e o

seguimento nos primeiros anos de vida do bebê, para que, através da adoção de intervenções simples
e executáveis, se possa reduzir a incidência da doença, garantindo a seguridade materno-infantil.
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Resumo
Tétano acidental é uma doença infecciosa não contagiosa, de diagnóstico clínico-epidemiológico, causada pela ação de endotoxinas da
bactéria gram positiva Clostridium tetani, as quais provocam hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. O quadro clínico é
caracterizado por espasmos dos músculos ou hipertonia generalizada, como rigidez de nuca, opistótono (contratura da musculatura
paravertebral), trismo (contratura da musculatura dos masseteres) e riso sardônico (contratura da musculatura facial). A infecção ocorre
por introdução de esporos em soluções de continuidade da pele e mucosas. Buscou-se traçar o perfil clínico-epidemiológico dos casos
confirmados de tétano acidental no estado da Bahia entre 2007 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e
retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério
da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel 2010. Foram notificados 225 casos de tétano
acidental, com média de 20,45 casos/ano. Houve um pico de notificação em 2011, que concentrou 16% dos casos. Do total de casos,
88% ocorreram no sexo masculino, 64,45% na raça/cor parda, 17,33% na escolaridade de 1ª a 4ª séries incompletas do ensino
fundamental I e 73,3% em zona de residência urbana. A faixa etária mais acometida foi a de 20-59 anos, com 68% dos casos. A
evolução foi cura em 51,55%, óbito por tétano em 31,11% e 14,22% tiveram esse dado ignorado/em branco. A situação epidemiológica
do tétano acidental na Bahia segue a tendência nacional, que a partir da década de 90, mostrou aumento na ocorrência de casos em
zona urbana de residência, o que pode ser atribuído ao êxodo rural, no sexo masculino e baixa escolaridade, principalmente na faixa
etária de maior atividade laboral, pela maior exposição a acidentes e maior frequência da não vacinação. A vacinação antitetânica é
realizada em 3 doses com 0, 2 e 4 a 8 meses e reforços da dTpa a cada 10 anos. A taxa de letalidade em países desenvolvidos fica
entre 10 e 17%, em detrimento da alta taxa de letalidade (31,1%) existente na Bahia. É necessário reforçar as ações preventivas de
saúde, principalmente a vacinação antitetânica (toxóide tetânico), e ações de educação profissional para o completo preenchimento da
ficha de notificação.
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Resumo

O Tracoma é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, transmitida
através da secreção ocular em contato direto ou indireto com o receptor. É endêmica em crianças e
ocorre especialmente onde existem deficientes indicadores de qualidade de vida, principalmente, os
relacionados à falta de saneamento básico ao deficiente nível educacional. Sua ocorrência é mais
frequente em alguns países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, que no último inquérito nacional
(2002 a 2008), detectou municípios com alta prevalência em todas as regiões do país e um coeficiente
médio nacional de 5,1% de tracoma ativo. Este estudo objetiva descrever o perfil epidemiológico do
tracoma no Tocantins com base nas notificações do SINAN no período de 2010 a 2017. Trata-se de
um estudo secundário, conduzido com dados dos inquéritos escolares municipais. Para a obtenção
dos resultados, foi utilizado o Microsoft Excel®. Foram realizados 348.852 exames oculares externo
em 110 municípios para identificação de tracoma e detectados 10.696 casos, correspondendo a
3,07% de prevalência média. A prevalência anual foi de 4,42% em 2010 e 1,51% em 2017. A maioria
dos casos identificados foi de Tracoma Folicular (TF) (74%) em crianças na faixa etária entre 5 e 9
anos (45,4%) do sexo feminino (52%). Houve variação anual do número de municípios realizando

ação com tendência de redução no último ano. Apenas 12 municípios realizaram exames em todos os
anos e 29 não realizaram em nenhum dos anos. Os resultados demonstram que o estado apresentou
redução na taxa de prevalência, contudo, a doença permanece na população tocantinense.
Evidenciando que as informações não estão sendo lançadas integralmente no sistema, levando a
incompletude dos dados, possivelmente devido ao preenchimento incorreto da notificação ou pela
digitação incompleta dos dados. O monitoramento do sistema de informação pelos técnicos dos
municípios possibilitaria a identificação e correção oportuna das inconformidades facilitando a adoção
de medidas preventivas nas populações mais vulneráveis. É fundamental estabelecer uma rotina de
retroalimentação desses dados de forma ampla estimulando a utilização do SINAN como ferramenta
oficial de notificação e implantação das ações de vigilância e controle do tracoma na rotina dos
serviços de saúde com maior efetividade, afinal essa ação vai de encontro à necessidade dos menos
favorecidos, que muitas vezes tem seu rendimento escolar comprometido devido a essa doença.
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Resumo
A Úlcera de Buruli (UB) é uma infecção destrutiva da pele e tecidos moles, causada pelo Mycobacterium ulcerans. Trata-se da terceira
micobacteriose em ocorrência após a hanseníase e a tuberculose, tendo sido registrado o primeiro caso brasileiro no ano de 2007. A
lesão cutânea e de tecidos moles é consequente a produção pelo bacilo de uma toxina (Micolactona), resultando em deformidade e
incapacidade. O diagnóstico é frequentemente retardado em regiões não endêmicas e frequentemente confundido com outras doenças
infecciosas. Objetiva-se relatar um caso raro de UB enfatizando os achados morfológicos e a importância do diagnóstico precoce para
prevenção dos danos teciduais causados pelo agente infeccioso. Paciente do sexo masculino, 47 anos, natural da região norte do Brasil,
com lesão ulcerada no braço e crescimento progressivo, sem resposta à terapia antimicrobiana há um ano. Foi realizado exame
histopatológico que revelou pele com ulceração epidérmica, acentuada necrose de coagulação envolvendo a derme e tecido
subcutâneo, além de discreto infiltrado inflamatório misto e foco de vasculite, sem evidência de granulomas. A pesquisa de Bacilo
Álcool-Ácido Resistente por coloração de Fite-Faraco revelou numerosos bacilos dispostos em globias. A UB é uma doença
relativamente recente, especialmente no Brasil e a falta de conhecimento sobre a doença interfere na notificação e dificulta o
acompanhamento epidemiológico. Inicialmente, a doença manifesta-se como eritema que evolui para nódulo, pápula ou uma placa na
pele. Em estágios avançados, há a formação de úlcera. O diagnóstico é clínico-laboratorial, sendo os exames mais utilizados para o
diagnóstico: Pesquisa direta por bacilos álcool-ácido resistentes, cultura in vitro, Reação em Cadeia da Polimerase e exame
histopatológico. A ausência de um componente inflamatório mais intenso, dos granulomas e a detecção do BAAR permitem o
diagnóstico diferencial com outras doenças infecciosas, como leishmaniose, sífilis, micoses e neoplasias malignas, como o carcinoma
espinocelular. A UB é uma doença infeciosa rara com alta morbidade. O conhecimento sobre os aspectos clinico e laboratoriais é de
suma importância para o diagnóstico precoce, adequado tratamento e prevenção de danos estéticos e incapacidades funcionais.
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Resumo

A Mastite é a inflamação da glândula mamária, de etiologia multifatorial, que tem como agente
etiológico bacteriano mais comum o Staphylococcus aureus. Devido ao uso indiscriminado de
antibióticos em animais em tratamento, o resíduo no leite é um fator de preocupação para a saúde

pública, tornando-se necessário alternativas para o tratamento da mastite. O presente trabalho teve
como objetivo avaliar a sensibilidade de Sthapylococcus aureus isolados de búfalas com mastite
subclínica frente ao óleo ozonizado “in vitro’’. O experimento foi realizado utilizando 45 amostras de
Staphylococcus aureus, isoladas do leite de búfala com mastite subclínica, semeadas em placas
contendo Ágar Mueller Hilton por meio de um suabe estéril descartável, fazendo uma varredura por
toda placa. Foram utilizados discos de papel filtro imersos em dez microlitros (µl) de óleo ozonizado no
centro de cada placa. As placas foram incubadas a 37ºC durante 24 horas. Decorrido o tempo de
incubação, foi avaliado o diâmetro dos halos formado ao redor dos discos. Como resultado foi
observado que 22 apresentaram sensibilidade ao óleo com halos entre 13 e 31mm. Conclui-se, como
experimento inicial, que S. aureus apresenta boa sensibilidade ao óleo ozonizado “in vitro”,
necessitando de mais estudos e experimentos, em virtude do conhecimento das características inerte
ao ozônio, como a sua capacidade fungicida, bactericida e viricida. Faz-se necessário métodos
alternativos de controle de agentes bacterianos em produtos de origem animal destinado ao consumo
humano, visto os riscos associados as terapias convencionais, que deixam resíduos, aumentando os
riscos de resistência bacteriana.
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Resumo
A Coqueluche é uma doença imunoprevenível que ainda preocupa quando observamos as variáveis deste problema na Bahia. Dentre as
estratégias de controle está a vacinação, eficiente, mas que necessita da adesão da população e dos profissionais. O calendário vacinal
para crianças, gestantes e profissionais de saúde que trabalham em maternidades e/ou com recém nascidos deve ser seguido, pois a
vacina e a própria doença não conferem imunidade permanente. O Núcleo Regional de Saúde Centro Leste possui 28 municípios com
uma população de 1.178.230 habitantes (IBGE, 2017). O presente trabalho tem por objetivos descrever a situação epidemiológica dessa
doença, em menores de um ano na Região de Saúde de Feira de Santana-BA, nos últimos cinco anos, apresentando as coberturas
vacinais do período, proporção de casos positivos e propostas para o enfrentamento do problema. Os dados foram retirados do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação, Programa Nacional de Imunizações e utilizou-se o programa Microsoft Excel 2013 para
processamento dos dados. No período estudado a positividade maior da doença, em menores de 1 ano, ocorre em 2018 (dados
preliminares até maio), com 100% dos casos notificados, seguido de 2015 com 66,7%. Havendo decréscimo da cobertura vacinal
pentavalente entre 2015 (105,4%) e 2017 (72,46%). Também observado redução da cobertura para dtpa entre 2015 (40,12%) e 2017
(25,54%). Não há dados de vacinação dos profissionais neste sistema de informação. O aumento da positividade nesta Região de
Saúde no período de estudo, pode estar relacionado com a descontinuidade das ações de controle da doença, principalmente
relacionada às estratégias adotadas para vacinação de gestantes e menores de 1 ano. A sazonalidade da doença é esperada a cada 5
anos do último surto. Já observamos uma crescente de casos nesta faixa etária em 2018. Assim, algumas das sugestões para o
enfrentamento da Coqueluche nesta Região de Saúde são: capacitação de multiplicadores para o controle da doença; maior rigor na
vigilância da vacinação de trabalhadores; ampliação das estratégias de comunicação e informação nas unidades de saúde, fortalecendo
os serviços para a vacinação das gestantes e crianças menores de um ano nos serviços públicos e particulares; formação de um grupo
de trabalho com as representações e conselhos de classe relacionados a obstetrícia e neonatologia para apoio na disseminação das
informações aos profissionais.
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Resumo

A Coqueluche é uma doença imunoprevenível que ainda preocupa quando observamos as variáveis deste problema na Bahia. Dentre as
estratégias de controle está a vacinação, eficiente, mas que necessita da adesão da população e dos profissionais. O calendário vacinal
para crianças, gestantes e profissionais de saúde que trabalham em maternidades e/ou com recém nascidos deve ser seguido, pois a
vacina e a própria doença não conferem imunidade permanente. O Núcleo Regional de Saúde Centro Leste possui 72 municípios e
população de 2.119.433 habitantes (IBGE, 2017). O presente trabalho tem por objetivos descrever a situação epidemiológica dessa
doença, em menores de um ano, na Região de Saúde de Feira de Santana (uma das quatro regiões do NRSCL, que abrange 28
municípios), nos últimos cinco anos, apresentando as coberturas vacinais do período, proporção de casos positivos e propostas para o
enfrentamento do problema. Os dados foram retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, Programa Nacional de
Imunizações e utilizou-se o programa Microsoft Excel 2013 para processamento dos dados. No período estudado a positividade maior
da doença, em menores de 1 ano, ocorre em 2018 (dados preliminares até maio), com 100% dos casos notificados, seguido de 2015
com 66,7%. Havendo decréscimo da cobertura vacinal pentavalente entre 2015 (105,4%) e 2017 (72,46%). Também observado redução
da cobertura para dtpa entre 2015 (40,12%) e 2017 (25,54%). Não há dados de vacinação dos profissionais neste sistema de
informação. O aumento da positividade nesta Região de Saúde no período de estudo, pode estar relacionado com a descontinuidade
das ações de controle da doença, principalmente relacionada às estratégias adotadas para vacinação de gestantes e menores de 1 ano.
A sazonalidade da doença é esperada a cada 5 anos do último surto. Já observamos uma crescente de casos nesta faixa etária em
2018. Assim, algumas das sugestões para o enfrentamento da Coqueluche nesta Região de Saúde são: capacitação de multiplicadores
para o controle da doença; maior rigor na vigilância da vacinação de trabalhadores; ampliação das estratégias de comunicação e
informação nas unidades de saúde, fortalecendo os serviços para a vacinação das gestantes e crianças menores de um ano nos
serviços públicos e particulares; formação de um grupo de trabalho com as representações e conselhos de classe relacionados a
obstetrícia e neonatologia para apoio na disseminação das informações aos profissionais.
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Resumo

Estudos sobre zoonoses tais como Peste, Rickettsioses e outras na região Nordeste do Brasil são
escassos. O conhecimento da dinâmica desses agravos e a situação das populações dos
hospedeiros/reservatórios e ectoparasitos/vetores é necessário para subsidiar as ações de prevenção
e controle. Com o objetivo de identificar a prevalência dos agravos e atualizar as informações sobre as
populações dos animais envolvidos foram realizados estudos nos estados de PE, PB, CE, AL, BA, RN
seguindo diretrizes padrão. A pesquisa do bacilo da Peste (Yersinia pestis) por cultura e MultiplexPCR, no SRP/IAM/FIOCRUZ-PE, em amostras de visceras de 258 animais foi negativa. Em
contrapartida, de 148 amostras de soros analisados por Hemaglutinação para detecção de anticorpos
anti-pestosos um marsupial (Monodelphis domestica) do municipio de Palmeiras (BA) foi positivo. De
84 amostras de soros analisadas no LHR/IOC/FIOCRUZ para anticorpos anti-Rickettsia rickettsii 12
foram reagentes: 01 Cerradomys langguthi, 04 Euryoryzomys spp, 03 Necromys lasiurus e 04
Thrichomys laurentius de Guaramiranga, CE (07), Exu (04) e Triunfo (01), PE. A identificação
taxonômica foi revisada e atualizada e alguns roedores e pulgas foram atribuídos a outros gêneros ou
espécies. Espécimes dos gêneros Pseudoryzomys, Euryoryzomys, e Oecomys, foram distinguidos de
Cerradomys languthi (Oryzomys subflavus) e duas espécies de pulgas (P. roberti roberti e P. bohlsi
bohlsi) também foram reconhecidas. O papel dos marsupiais na epidemiologia da peste e outros
agravos ainda não foi determinado, entretanto entre os animais examinados nesse trabalho apenas
um Monodelphis (pequenos carnívoros silvestres, predadores dos roedores) apresentou evidencia
sorológica de peste. Pela primeira vez foi detectada a presença de anticorpos anti-RGFM em roedores
na Região. A continuação dos estudos é necessária a fim de aprofundar os conhecimentos que
auxiliem o desenvolvimento de estratégias para impedir que os agravos atinjam as populações
humanas.
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Resumo
As enfermidades provocadas pelos parasitas emergentes, devido a sua gravidade e repercussões sociais, passaram a ser considerado
um problema de saúde pública de destaque na atualidade. Mas, no Brasil, os estudos de propagação dessas patologias ditas
emergentes são feitos de forma fragmentada, em decorrência das dificuldades encontradas em organizar grandes inquéritos
epidemiológicos que contemplem todas as características regionais e sociais envolvidas. O presente estudo tem o objetivo de destacar,
por meio de estudos da literatura, os problemas relacionados às parasitoses emergentes. Trata-se de um estudo de revisão de literatura
com base em artigos científicos publicados nas bases de dados Scielo e Google acadêmico, de 2014 a 2017, nas línguas portuguesa e
inglesa, utilizando os descritores Parasitoses emergentes, parasitas e parasitoses no Brasil, no período de abril de 2018. São diversos
os fatores que contribuem para a disseminação dessas parasitoses, entre eles estão a falta de higiene e saneamento básico, e também
novos hábitos alimentares com o consumo de carnes cruas que favorecem essa dispersão. As pesquisas demonstram uma prevalência
de parasitas intestinais, entre eles está Diphyllobothrium latum, o protozoários encontrado em carnes de peixes crus ou mal cozidos, que
estão contaminadas com o parasito e não são processadas a uma temperatura adequada. Além desse, tem o Ascaris lumbricoides com
uma prevalência estimada de em média 2 a 5% nos países desenvolvidos e 20 a 30% nos países emergentes, com aproximadamente
280 milhões de infecções por ano, e acarreta custo elevado com o tratamento. Observa-se que a carência de dados é um fator
agravante, pois não se sabe a relevância regional do problema, o perfil epidemiológico e a distribuição de parasitoses emergentes ou
reemergentes, o que torna importante a divulgação de informações sobre os aspectos biológicos do parasita e as características da
doença causada por ele.
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Resumo

As parasitoses intestinais representam um grande problema de saúde pública em todos os países em
desenvolvimento. Segundo a OMS, fatores ambientais e socioeconômicos associados às interrelações entre hospedeiro e o parasito, contribuem para a disseminação dessas doenças, chegando a
atingir índices acima de 70% em indivíduos residentes em países em desenvolvimento. O estudo teve
como objetivo conhecer a incidência de parasitoses intestinais em silvicultores do eucalipto na região
de Alagoinhas – BA, e relacionar os níveis de parasitismo às manifestações clínicas, condições de
trabalho e a exposição a fatores socioambientais os quais estão submetidos na sua rotina laboral. A
pesquisa foi realizada através de um estudo de campo, exploratório descritivo, transversal e
quanti/qualitativo. Os membros da população, no período de coleta foram 80, trabalhadores de uma
empresa de empreendimentos florestais prestadora de serviços especializados em silvicultura e
manejo florestal em Alagoinhas- BA, na faixa etária entre 20 a 69 anos, sob aprovação do CEP do
Hospital Geral Roberto Santos em 13/09/2017, CAAE nº 76423617.1.00005028. Após os
esclarecimentos quanto ao estudo e a aceitação em participar, assinaram o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido, dando início a coleta de dados, conforme regulamenta a Resolução 466/12 do
Conselho Nacional de Saúde. Estes trabalhadores tiveram suas fezes analisadas através da técnica
de dupla filtragem por centrífugo-sedimentação. A prevalência geral de parasitos intestinais foi de
(83,75%) de resultados positivos, sendo que destes, (80,60%) são de protozoários, com destaque
para os protozoários não patogênicos Entamoeba coli e Endolimax nana , (4,48%) somente helmintos
e (14,93%) são positivos para a associação entre protozoários e helmintos. Esses resultados
indicaram que as condições sanitárias e laborais destes trabalhadores favoreceram o alto índice de

infecções, com especial atenção à água consumida. Os resultados obtidos foram entregues aos
trabalhadores e estes orientados a seguir as medidas profiláticas cabíveis.
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Resumo
O optometrista adquire conhecimentos semiológicos (anatomia, fisiologia, patologia de nível ocular) que permite ter uma formação para
responder as necessidades de saúde visual em nível de assistência primária. No Brasil, aproximadamente 14% da população geral
apresentam alguma deficiência e, destes 48,1% são deficientes visuais, ou seja, quase 12 milhões de pessoas. Porém segundo a
Organização Mundial de Saúde (OMS), observou-se que 75% de toda cegueira são evitáveis e tratáveis se tiver acompanhamento. Nos
países em desenvolvimento, a situação é mais alarmante, pois neles se encontram 80% dos casos de cegueira existentes no mundo;
sendo cerca de dois terços deles casos preveníveis ou curáveis. Estudos retrospectivos e observacionais demonstram que entre os
recém-nascidos infectados com toxoplasmose, em fase subclínica da doença, até 85% desenvolvem retinocoroidite durante a infância e
adolescência. Trabalhos internacionais publicados apontam que aproximadamente 25% das crianças em idade escolar, possuem algum
tipo de problema visual, sendo que a grande maioria não relata suas dificuldades aos pais ou professores. Portanto o objetivo do
trabalho é avaliar a importância do optometrista na prevenção da toxoplasmose, no atendimento de atenção primária da visão, na
identificação precoce de lesões e patologias oculares para compreender a relevância do profissional. Foi realizada uma revisão
bibliográfica com análise qualitativa dos resultados, realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online
(SCIELO), Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS). A pesquisa foi realizada no período de novembro de
2017 através da seleção de artigos científicos que abordaram diferentes conceitos sobre o tema: Optometria, Toxoplasmose, Visão
Ocular, escritos no idioma português e espanhol. A toxoplasmose ainda é uma patologia preocupante, pois é responsável por grande
número de pessoas com problemas oculares em todas as faixas etárias, o diagnóstico da doença ainda não ocorre precocemente o que
dificulta o tratamento da doença, resultando em grande número de pessoas com perda da acuidade visual. A avaliação periódica de
saúde ocular realizada pelo optometrista é de extrema importância para prevenção de anomalias, correções das ametropias,
identificação de suspeita de patologias e encaminhamento para tratamento das enfermidades oculares junto ao oftalmologista.
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Resumo
As práticas pedagógicas centravam-se em ações individualistas, sem, muitas vezes, considerar as condições de vida às quais
as crianças estavam inseridas. Nesse contexto, observa-se que o conceito de saúde transforma-se e amplia a visão integral e
multidisciplinar do ser humano; e o ambiente escolar, por exemplo, constitui um espaço com potencial de facilitar a promoção
da saúde. Uma maneira eficaz de envolver o aluno é através das atividades lúdicas e educativas, pois, assim, contribuem
para a formação de um estilo de vida favorável à saúde, pautado no respeito ao bem-estar biopsicossocial da criança. O
presente estudo tem como objetivo relatar a experiência da aplicação de metodologias ativas na promoção de saúde e
capacitação dos alunos no autocuidado. O estudo é descritivo do tipo relato de experiência. O trabalho foi realizado por
discentes do 3º semestre de Medicina através da implantação de um plano de cuidados na temática de educação e saúde
para alunos de uma escola pública do município de Parnaíba-PI. O projeto foi dividido em três etapas: 1) elencar pontos de
vulnerabilidade e observar o contexto em que os alunos da rede municipal estavam inseridos; 2) elaboração de um modelo

ampliado a partir do levantamento dos principais pontos e fatores de risco constatados; 3) execução de ações educativas –
explanação da maquete e desenvolvimento de atividades lúdicas – com enfoque nas parasitoses. A partir da experiência
vivenciada pelos acadêmicos durante as atividades desenvolvidas na escola, foi notória a participação e interação das
crianças com a maquete, que se mostraram todo o tempo curiosas, questionando quanto aos tipos de vetores, os riscos e as
maneiras de se prevenirem. Com essa atividade lúdica, os alunos puderam visualizar a realidade que os cercam, os perigos e
os cuidados que devem ter para se protegerem de doenças como as verminoses, que são comuns nessa faixa etária e de
fácil propagação no ambiente escolar. Além disso, para nós, como futuros profissionais da saúde, foi gratificante e
enriquecedor poder observar que a educação em saúde é fundamental no processo saúde-doença, sendo a base para uma
população saudável. Tal experiência contribuiu para que os discentes do curso de medicina compreendessem, ainda mais, a
importância da educação em saúde integrada ao apoio social infantil, além de propiciar e enriquecer a vivência com crianças
que se encontram em vulnerabilidade social.
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Resumo
O uso de plantas com a finalidade curativa é reportado desde o inicio da humanidade. Através das inovações tecnológicas,
por intermédio das pesquisas cientificas, foi possível desenvolver inúmeros fármacos para o tratamento das doenças que
assolam principalmente as populações mais carentes. Infecções intestinais causadas por helmintos e protozoários afetam
anualmente no mundo por volta de 450 milhões de pessoas. Essas enfermidades podem proporcionar quadros de
desnutrição, anemia, aumento da susceptibilidade de outras infecções e complicações agudas. O objetivo deste trabalho foi
analisar a atividade antiparasitária de plantas medicinais frente a parasitas patogênicos do trato gastrointestinal. Para a
construção do trabalho foram utilizados como base de dados, trabalhos com data de publicação entre 2013 a 2018 na
literatura cientifica cuja temática fosse à ação antiparasitária de plantas medicinais frente aos enteroparasitas. Os descritores
utilizados foram correlacionados e estão devidamente cadastrados na plataforma de Descritores em Ciências da SaúdeDeCS. Encontrou-se 33 publicações, onde apenas 12 demonstraram relevância para o presente estudo. Foi evidenciado a
ação antiparasitária nas espécies Cucurbita sp, Mentha piperita L.,Jatropha gossypiifolia, Ocimum gratissimum frente a classe
dos helmintos, Aloe vera (L.) Burm f. contra a classe dos protozoários. A falta de saneamento básico facilita a exposição
desses patógenos que provocam um grande impacto na população, principalmente em crianças e idosos, devido à fragilidade
do seu sistema imunológico. A utilização de infusões de plantas medicinais pode demonstrar eficácia no tratamento dessas
parasitoses, desde que, consumidos na concentração adequada capaz de eliminar todos os microrganismos. O maior
problema acaba sendo, a não aplicação de ações preventivas resultando em reinfecções que por sua vez acaba
comprometendo a homeostase humana.
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Resumo
Dentre as doenças que mais acometem os seres humanos, estão as parasitoses intestinais. Representando assim um alarmante
problema para a saúde pública, principalmente em áreas rurais e população de baixa renda, as quais, tornaram-se alvos de prioridade
em atenção no combate e prevenção dessas doenças. Este estudo tem por finalidade descrever os resultados das ações educativas e
preventivas contra as parasitoses para estudantes de 5 turmas de ensino fundamental na Escola E. Prof. Tarcísio de Jesus, em MaceióAL. Trata-se de um relato de experiência, que se constitui como um tipo de estudo descritivo que busca apresentar uma reflexão acerca
de uma ação vivenciada, sendo de fundamental importância para o meio acadêmico. A Ação foi realizada pelos ligantes da Liga de

Infectologia da UNCISAL (Linfecto) na Escola E. Prof. Tarcísio de Jesus com adolescentes. Primeiramente, houve uma explanação
sobre cuidados gerais com parasitas nas salas de aulas. Em outro momento, teve a exposição de parasitas e vetores como
Ascaris lumbricoides, Taenia saginata, Triatomíneos, Schistosoma mansoni e Tunga penetrans para os presentes visualizarem e assim
em cada parasita havia um encarregado para explicar e tirar todas as dúvidas referentes aos parasitas e o que ele pode causar. Os
membros da Linfecto tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos relativos à parasitoses, tendo como resultados
principais, a consciência comunitária sobre a prevenção e o desenvolvimento da saúde coletiva entre os ligantes. Os alunos na qual a
ação foi desenvolvida moram em áreas em que o saneamento básico é insuficiente, tornando os estudantes e suas famílias mais
suscetíveis as parasitoses. Assim, através de um contato direto com os alunos e de uma linguagem mais acessível, um debate foi
gerado de forma dinâmica, permitindo um entendimento satisfatório dos alunos, já que eles mostravam interesse e interagiam
intensamente com os acadêmicos. Com isso, foi notado que apesar de existirem diversas campanhas na mídia relacionadas a estes
temas, é de suma importância também um contato mais direto dos profissionais e estudantes de saúde com a comunidade. A ação
promovida no local foi de grande importância, haja vista que os ensinamentos transmitidos aos alunos eram desconhecidos. Assim, ao
terem uma ciência dos assuntos abordados, através da metodologia aplicada, puderam ter entendimento sobre as principais doenças
infecto-parasitárias, bem como a suas prevenções.
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Resumo
A água e o meio ambiente quando insalubres são veículos e geradores de diversas patologias. Nas patologias de veiculação
hídrica, dá-se a capacidade de carregar um grande número de organismos nocivos à saúde humana e animal, como
protozoários, parasitas, vermes, vírus e bactérias. A ocorrência desse tipo de doença pode ser minimizada ou até mesmo
evitada mediante a adoção de práticas adequadas de saneamento, coleta de lixo e tratamento do mesmo, esgotamento
sanitário e tratamento de águas de abastecimento. O estudo objetiva relatar a experiência das acadêmicas de enfermagem da
Universidade do Estado do Pará, durante a realização da ação sobre meio ambiente e saúde a estudantes da rede pública de
ensino de Santarém-Pa. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência com foco no compartilhamento de
informações e na participação dos estudantes durante o momento da intervenção. A ação foi realizada no mês de novembro
de 2016, pelo período matutino de uma sexta-feira, ocorreu em sala de aula de uma escola pública do município de Santarém.
Esta consistiu na oferta e troca de informações a respeito de meio ambiente, saneamento básico, doenças de veiculação
hídrica, quais parasitas eles conheciam e sobre sua profilaxia e tratamento, além da importância da preservação ambiental.
Os participantes deste estudo foram 58 alunos do 7º e 9º ano, de ambos os sexos que estavam presente no momento da
ação. Destaca-se a aceitação e a interatividade durante a realização da atividade, além do entendimento sobre o saneamento
básico e a importância da preservação ambiental, com o intuito de reduzir os impactos ambientais e os riscos para o
aparecimento de doenças de veiculação hídrica. Constatou-se, a importância da realização de atividades de educação em
saúde pelos acadêmicos, como medida de prevenção, e como forma de reduzir os impactos ambientais, através do
compartilhamento de informações a respeito da temática, contribuindo com ações promissoras para atuação em educação em
saúde e descobertas de novas tecnologias educacionais. Visto que na atuação da enfermagem é preciso manter-se
atualizado sobre as mudanças ambientais e controles de endemias.
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Resumo

Os parasitas fazem parte do grupo de agentes envolvidos em doenças transmitidas por alimentos
(DTA), podendo atingir pessoas e objetos, através da contaminação oral-fecal ou por partículas de
saliva e poeira. As hortaliças apresentam um alto nível de contaminação devido ao seu contato direto
com o solo e contaminantes. Quando não higienizadas corretamente, as hortaliças funcionam como

veículo de transmissão para esses agentes. Através de técnicas parasitológicas, objetivou-se avaliar
qualitativamente amostras de coentro (Coriandrum sativum) fornecidas a creches públicas urbanas no
município de Patos-PB. As amostras foram coletadas em 10 creches públicas e submetidas à análise
parasitológica, totalizando 20 amostras. As coletas foram coletadas no momento da recepção das
hortaliças na creche e após o processo de higienização, onde, higienização foi considerada qualquer
substância diluída com água utilizada para lavagem das hortaliças. As amostras foram transportadas
em sacos estéreis, armazenadas em caixas térmicas com gelo e analisadas no Laboratório de
Parasitologia da UACB/CSTR/UFCG, através das técnicas de sedimentação espontânea (T1) e
centrifugoflutuação em sulfato de zinco (T2). Os parasitas encontrados foram: Endolimax nana sp.,
Entamoeba histolytica/díspar spp., Giárdia spp., Ascaris lumbricoides spp., Taenia spp., Dipylidium
spp., Trichuris e Ancylostoma spp. nas amostras antes e após a higienização. Os Helmintos
apresentaram maior frequência na T1, quando comparado a T2 de amostras antes e após a
higienização. Após higienizadas, a T2 demonstrou maior frequência de helmintos em relação a T1.
Protozoários como Entamoeba histolytica/dispar e Giardia spp., são comumente relacionados a falta
de higiene e saneamento básico. Foi evidenciada a presença de Ancylostoma, bem como, foram
encontrados ovos de tênia, Dipylidium, Trichuris, Endolimax nana e Ascaris lumbricoides, onde a
gravidade depende da condição imunológica do hospedeiro. No caso de ovos de tênia, pode levar a
casos graves, causadas pela teníase, quando ocorre a ingestão de larvas e cisticercose, quando
ocorre a ingestão de ovos de Tenia solium. A identificação de agentes parasitários em alimentos é
resultante de praticas inadequadas que põem em risco a saúde da população consumidora. Para
tanto, necessário se faz ações e medidas junto aos estabelecimentos como boas práticas de
fabricação e higiene pessoal para minimizar os riscos de contaminação dos alimentos.
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Resumo
O nematoide metastrongilídeo Angiostrongylus cantonensis é parasito de roedores selvagens, mas pode ocasionalmente,
infectar humanos, tornando-se também um importante problema em medicina e saúde pública. Em humanos, este pode levar
ao desenvolvimento da meningoencefalite eosinofílica, ou angiostrongilíase neural. Angiostrongylus cantonensis utiliza como
hospedeiro intermediário um molusco e no Brasil diversas espécies de moluscos terrestres e aquáticos têm sido incriminadas
como hospedeiro deste nematoide, porém, não encontramos registro de Pomacea sordida naturalmente ou
experimentalmente infectada com A. cantonensis. O presente estudo teve como objetivos realizar a infecção experimental de
P. sordida com larvas L1 de A. cantonensis e a análise histológica das alterações surgidas no molusco infectado. Espécimes
de P. sordida coletados no município de Mangaratiba, RJ, foram mantidos no LRNEM, FIOCRUZ. Descendentes destes
moluscos (±quatro meses de idade) foram transportados para o Laboratório de Biofísica (ICBS, UFRRJ), sendo mantidos em
aquários, com 8 moluscos. Os moluscos foram infectados individualmente com 2.500 larvas L1 de A. cantonensis obtidas a
partir do ciclo mantido em condições experimentais no LBPMR, FIOCRUZ, RJ. Em intervalos de 7 dias, os moluscos foram
dissecados para coleta dos tecidos moles, os quais foram fixados e processos segundo técnica histológica de rotina e os
cortes histológicos obtidos foram corados com hematoxilina-eosina e tricrômico de Gomori, sendo os cortes observados ao
microscópio. Larvas foram observadas nos tecidos da massa cefalopediosa, envolvidas por uma estrutura granuloma-like,
formada por deposição colágena e infiltração hemocitária, levando a desorganização do arranjo típico das fibras musculares e
com formação de grandes espaços contendo resíduos teciduais neste tecido. A glândula digestiva, apesar de não apresentar
larvas em desenvolvimento, apresentou dilatação da luz acinar, com aumento no conteúdo amorfo intra acinar e discreto
aumento do número de células excretoras. Estudos complementares estão sendo realizados para verificar as alterações
histoquímicas e bioquímicas surgidas em P. sordida experimentalmente infectada com A. cantonensis, porém os resultados
obtidos já evidenciam alterações histológicas surgidas no molusco hospedeiro em decorrência d a infecção por este parasito.
Palavras-chave: Nematoda, Mollusca, angiostorngilíase, histologia, parasitologia
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Resumo
O nematódeo Angiostrongylus cantonensis é o principal agente causador da meningoencefalite eosinofílica em humanos.
Embora endêmica no sudeste da Ásia e ilhas do Pacífico, há registros de cerca de quarenta casos dessa zoonose no Brasil.
Muitos moluscos diferentes são hospedeiros intermediários para A. cantonensis. O ampularídeo de água doce Pomacea
sordida é endêmico no Estado do Rio de Janeiro, mas não há registro de P. sordida infectada com A. cantonensis. O presente
estudo teve como objetivo infectar experimentalmente P. sordida e analisar alterações no metabolismo de carboidratos nos
moluscos infectados. Espécimes de P. sordida coletados no município de Mangaratiba, RJ, foram mantidos no LRNEM,
FIOCRUZ. Moluscos (com ± quatro meses de idade) foram transportados para o Laboratório de Biofísica (ICBS, UFRRJ) onde
foram mantidos em aquário cada um com 8 moluscos. Moluscos foram infectados individualmente com 2.500 larvas L1 de A.
cantonensis obtidas de ciclo mantido no LBPMR, FIOCRUZ, RJ. Em intervalos de 7 dias, os moluscos foram dissecados para
coleta da hemolinfa e obtenção dos tecidos da glândula digestiva (DG) e da massa cefalopediosa (MC). A glicemia e atividade
da lactato desidrogenase (LDH) foram determinadas utilizando um kit Doles. A determinação do glicogênio foi realizada
segundo Pinheiro & Amato (1994). Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média. O teor de glicose na
hemolinfa aumentou 380,74% aos 14 dias após a exposição, tendendo a atingir um valor normal ao final do período prépatente (+ 19,46%). O conteúdo de glicogênio na MC foi menor nos moluscos infectados durante todo o período pré-patente
em relação aos moluscos não infectados (10,73mg de glicose/g de tecido, peso úmido), com acentuada redução aos 14 dias
após a exposição (-65,42%). O conteúdo de glicogênio na GD apresentou discreta redução (3,09%) no sétimo dia após a
exposição, e aumentou a partir desse período (14 dias + 28,81%; 21 dias + 56,19%). A infecção por A. cantonensis parece
estimular o caracol P. sordida a se movimentar, provavelmente à procura de alimento, uma vez que os depósitos de glicogênio
em DG, reduzidos no primeiro período analisado, mostraram aumento progressivo daí em diante e a glicemia é mantida maior
do que aquela dos moluscos não infectados, evidenciando um mecanismo para fornecer o substrato energético requerido
pelas larvas nematoides em desenvolvimento.
Nematoda, Mollusca, angiostrongilíase, carboidratos, parasitologia
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Resumo
Os tripanossomatídeos são responsáveis por enfermidades humanas com relevância mundial, consideradas doenças tropicais
negligenciadas. Os protozoários da família Trypanosomatidae apresentam mecanismos moleculares atípicos, como o controle da
expressão gênica exclusivamente pós-transcricional, através do controle da estabilidade e tradução dos mRNAs. Um ponto forte na
regulação da expressão gênica acontece na iniciação da tradução, onde o complexo heterotrimérico eIF4F (formado pelas subunidades
eIF4A, eIF4E e eIF4G) tem um papel fundamental no recrutamento dos ribossomos, num processo facilitado pela proteína de ligação à
cauda poli-A (PABP). Múltiplos homólogos das subunidades do eIF4F e PABP foram identificados em espécies de Leishmania e
Trypanosoma demonstrando a formação de pelo menos um complexo eIF4F/PABP, com características que podem ser alvos potenciais
para o desenvolvimento de novas drogas contra esses parasitas. Assim, o objetivo desse trabalho foi contribuir na caracterização das
interações específicas entre a proteína EIF4E4 e seus parceiros funcionais EIF4G3 e PABP1, através da obtenção e avaliação de
linhagens de T. brucei que expressam a proteína EIF4E4 com mutações na região onde acontece a maioria das interações do complexo
(boxes ABC e resíduo de triptofano W279). Para isso, as células procíclicas da linhagem 427 foram transfectadas com plasmídeos
contendo transgenes de EIF4E4 com as mutações selecionadas e posteriormente, submetidas à indução por tetraciclina. Com objetivo
de avaliar o efeito da superexpressão das proteínas mutantes, foram realizadas curvas de crescimento em comparação com a linhagem
controle (sem mutação). A expressão das proteínas de interesse foi avaliada por western blot, onde se observou que a proteínas
mutantes EIF4E4W279A e EIF4E4boxesABC foram expressas adequadamente e levaram à redução do crescimento celular, confirmando a
importância da formação do complexo EIF4F para a viabilidade celular de T. brucei. Para confirmar a importância dos resíduos de
aminoácidos mutados para a interação entre a proteína EIF4E4 com PABP1 e EIF4G3 serão realizados ensaios de imunoprecipitação.
Espera-se que as informações geradas neste trabalho contribuam para uma melhor compreensão das interações eIF4F/PABP nestes
protozoários, e permitam o desenvolvimento de moléculas inibidoras das interações que resultem em ação antiparasitária.
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Resumo

INTRODUÇÃO: O Strongyloides stercoralis é um nematódeo intestinal que causa a estrongiloidíase,
doença geralmente assintomática em imunocompetentes, entretanto pacientes com a imunidade
comprometida podem ser afetados com extrema gravidade, gerando casos de hiperinfecção, em que
as larvas filaroides invadem maciçamente a parede intestinal alcançando os pulmões ou até mesmo
todo o organismo. Sabe-se que o risco de infecção é proporcional a higiene do indivíduo, podendo ser
transmitido de três formas, através da heteroinfecção, autoinfecção interna ou autoinfecção externa.
OBJETIVO: Avaliar a prevalência da estrongiloidíase na cidade de João Pessoa – Paraíba.
DESENHO DE ESTUDO: Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal e retrospectiva com aspecto
descritivo e qualitativo. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa acerca da prevalência da parasitose
em crianças de 0 a 12 anos nos anos de 2011 a 2015 no município de João Pessoa – PB. Os dados,
após a aprovação do Comitê de Ética sob parecer de número 15.628, foram coletados através de
exames coproparasitológicos presentes no Laboratório Central de Saúde Pública do Município de
João Pessoa, e foram analisados através de um programa específico para estudo epidemiológico
(IBM SPSS-Statistic - Versão 23). RESULTADOS: Após análise de 50.933 laudos
coproparasitológicos, foram detectados 15.633 indivíduos com algum tipo de helminto, sendo 56 o
número de portadores do S. stercoralis, ou seja, 0,36%, caracterizando uma baixa prevalência. O
número de infectados por helmintos em geral foi maior na faixa etária correspondente a mais baixa (0
a 4 anos), totalizando 5.821 casos, representado por 37,24%. Ao analisar por idade, observou-se um
aumento na prevalência da infecção por helmintos ao longo dos anos em ambos os sexos, exceto no
ano de 2015, no sexo masculino, que houve um decréscimo. DISCUSSÃO: A faixa etária mais
acometida foi entre 0 e 4 anos e com o passar dos anos houve um decréscimo da prevalência, exceto
em 2015 no sexo masculino, podendo ser explicado pelo fato destas terem mais contato com o solo
contaminado. CONCLUSÃO: A estrongiloidíase é uma parasitose comum em países tropicais e com
sistema de saneamento básico deficiente, associada a maus hábitos de higiene. Apesar da baixa
prevalência, é necessária a realização de campanhas educativas no que diz respeito à higiene, a fim
de evitar casos de estrongiloidíase, especialmente os graves
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Resumo
INTRODUÇÃO: A tricuríase é uma verminose causa pelo Trichuris trichiura e é uma das principais infecções helmínticas que
acomete o homem, sendo mais comum nos países em desenvolvimento. É importante saber que o T. trichiuras não apresenta
ciclo pulmonar estando apenas limitado a luz intestinal e sua contaminação se dá através de alimentos, água e partículas de
poeira contaminados com os ovos do helminto. OBJETIVO: Consiste em analisar a prevalência da tricuríase na cidade de
João Pessoa - Paraíba. DESENHO DE ESTUDO: Trata-se de uma pesquisa do tipo transversal, retrospectiva de aspecto
descritiva e quantitativa. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa acerca da prevalência da parasitose em crianças de 0 a 12
anos nos anos de 2011 a 2015 no município de João Pessoa – PB. Os dados, após a aprovação do Comitê de Ética sob

parecer de número 15.628, foram coletados através de exames coproparasitológicos presentes no Laboratório Central de
Saúde Pública do Município de João Pessoa, e foram analisados através de um programa específico para estudo
epidemiológico (IBM SPSS-Statistic - Versão 23). RESULTADO: Foram analisados 50.933 laudos de pacientes e destes foi
constatado que dos 15.633 casos de infecção por helmintos, 312 correspondem à tricuríase. Além disso, vale salientar que a
Tricuríase costuma se associar a ascaridíase. DISCUSSÃO: A tricuríase é uma doença endêmica com maior prevalência nos
países em desenvolvimento e que apresentam climas quentes e úmidos, como é o caso do Brasil. Essa verminose acomete
mais comumente na faixa etária de 5 a 15 anos, ou seja, criança e jovens em idade escolar, e está muito ligada as questões
de higiene e hábitos de vida. Também é importante ressaltar que nas regiões com elevada desnutrição proteico-calórica a
infecção pelo T. trichiura pode chegar a acometer 90% desses pacientes. CONCLUSÃO: A tricuríase é uma entidade
nosológica importante, principalmente do ponto de vista da saúde pública, uma vez que através da atenção primária do
Sistema Único de Saúde (SUS) pode-se realizar campanhas educativas que informem sobre a importância da higiene pessoal
e melhoria dos hábitos de vida para redução dos casos dessa verminose na cidade de João Pessoa.
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Resumo

As parasitoses passam por variações na incidência de acordo com a região do mundo em que se
encontram. Estrutura sanitária, sazonalidade, clima, número de indivíduos infectados e alguns outros
parâmetros, são fatores que determinam a instalação doença. As enteroparasitoses ainda se
encontram classificadas como doenças que estabelecem alerta de saúde pública. Haja vista que
países em desenvolvimento pouco atribuem mecanismos que proporcionem a diminuição dos focos
de contaminação. O presente estudo objetivou analisar a prevalência de enteroparasitoses nos
moradores de um bairro na cidade do Crato-Ceará, pois inúmeros fatores (falta de informação e
fatores ambientais intrínsecos da comunidade) podem atuar como predisponentes para doenças
infecciosas e parasitárias. Partindo dessa hipótese foi buscado na comunidade estudada a
identificação e prevalência de parasitoses que assolam os residentes locais. A metodologia para a
pesquisa parasitária foi a de sedimentação, Hoffman, Pons e Janner (1934). Esse estudo seguiu as
normas da RDC 466/12 e foi submetida à Plataforma Brasil, o mesmo revelou a prevalência de
parasitoses intestinais em adultos com idades entre 21 e 59 anos. Ainda foi possível constatar entre
os indivíduos acometidos, o predomínio de 32% do protozoário Giardia sp, 26% de Entamoeba coli e
21% de Ascaris lumbricoides. Desse modo, pode-se concluir que existem altos índices de
enteroparasitoses na comunidade, sendo imprescindível a intervenção dos órgãos públicos de saúde
do município, objetivando a diminuição das mesmas, além da eliminação do número de estruturas
parasitárias no meio ambiente. Há também emergência em informar os indivíduos acometidos acerca
da importância do tratamento para diminuição de riscos e danos secundários às parasitoses e que, o
cuidado com a manipulação de alimentos crus é indispensável no tocante à prevenção.
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Resumo
Durante a fase aguda da infecção experimental pelo T. cruzi ocorrem alterações em células e tecidos do sistema imune. No
timo, ocorre intensa depleção de timócitos e atrofia do órgão. No presente estudo, avaliamos o efeito da infecção oral aguda
pelo T. cruzi na hematopoiese. Os progenitores hematopoiéticos mais imaturos na medula óssea não expressam marcadores
de linhagem próprios das células diferenciadas (Lin) e marcadores relacionados à família de tirosina quinases como Flt3,
entretanto, apresentam marcadores próprios, Sca1 e cKit, que definem células tronco hematopoiéticas (HSC: LinSca1+cKit+Flt3-). A partir das HSC, são gerados os progenitores multipotentes (MPP: Lin-Sca1+cKit+ Flt3+), que podem se
diferenciar em todos os tipos de células sanguíneas e expressam Flt3. Posteriormente, é gerado o progenitor linfoide comum
(CLP: Lin-Sca1+cKit+IL7R+Flt3+). Nesse trabalho, revelamos que a medula óssea é um órgão alvo na infecção oral pelo T.
cruzi. Verificamos a presença de ninhos da forma amastigota do parasito em 14 e 21 dias pós-infecção (dpi). Analisando a
celularidade da medula óssea, observamos uma redução do número de células Lin+ e Lin- em animais infectados no ponto de
14 dpi. Por outro lado, em 21 dpi, constatamos que os números absolutos foram similares aos encontrados nos animais
controles. Interessantemente, a população de células progenitoras hematopoiéticas apresenta frequência aumentada na
medula óssea em 21 dpi, tal expansão é conduzida principalmente pelo aumento de HSC, pois as subpopulações mais
comprometidas com a diferenciação em células de linhagem como os MPP e CLP apresentam diminuição na sua frequência.
É importante ressaltar que a colonização do timo por progenitores hematopoiéticos da medula óssea é em parte dependente
das células MPP e CLP que expressam o receptor de quimiocina CCR9 e a molécula de adesão CD162. Em nossos
resultados, constatamos uma diminuição de células Lin-Sca-1+c-kit+FLT3+CCR9+CD162+, evidenciando alterações nos
padrões de geração e diferenciação de tais precursores. O conjunto de resultados até aqui obtidos, sugere que a infecção da
medula óssea pelo T. cruzi pode influenciar a dinâmica entre fatores que regulam a quiescência, retenção, mobilização de
HSC e a sua diferenciação em progenitores capazes de colonizar o timo, sugerindo uma correlação entre as alterações
observadas na medula óssea e a atrofia do timo que ocorre durante a fase aguda da infecção oral pelo T. cruzi.
Palavras-chaves: Hematopoiese, Medula óssea, Progenitores hematopoiéticos, Timo, Trypanosoma cruzi
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Resumo
Sesbania virgata é uma leguminosa popularmente conhecida por acácia negra, saranzinho, mãe-josé e feijãozinho, nativa da parte sul
do continente americano, mas que adapta-se facilmente à região Nordeste do Brasil. Reconhecendo que a contaminação e a
deterioração de alimentos por fungos são muito comuns e que estudos sobre o potencial biotecnológico da biodiversidade vegetal vêm
crescendo progressivamente, objetivou-se investigar o efeito antifúngico do extrato proteico com atividade lectínica (EPAL) contra
Aspergillus flavus (LM-714 e LM-247) e Penicillium citrinum (LM-9 e LM-60). A farinha das sementes de S. virgata (1:15, p/v) foi tomada
para obtenção do extrato aquoso em tampão Glicina-NaOH (0,1 mol.L-1; pH 9,0) enriquecido com NaCl 0,15 mol.L-1. Após 22 horas de
homogeneização a 35 °C, o extrato foi centrifugado (10000 x g, 30 min, 4 °C) e o sobrenadante recolhido (denominado EPAL) para
determinar o teor de proteínas solúveis, a atividade lectínica – conforme procedimento sugerido e aprovado pelo CEUA/UFPB
(nº178/2015) – e seu efeito antifúngico. Os fungos foram adquiridos na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ/RJ) e no Laboratório de
Micologia e Microbiologia (DCF/UFPB). Os ensaios foram realizados em meio líquido RPMI 1640 e a determinação da concentração
inibitória mínima (CIM) do EPAL (10 mg de EPAL:1 mL de tampão) foi realizada por microdiluição (1024 μg/mL – 32 μg/mL) em placas
de 96 poços com fundo em “U”, adicionado à uma suspensão de fungos (105 UFC/mL) preparada conforme o tubo 0,5 da Escala
McFarland, e incubada a 28-30 °C por 24-72 horas. Para o controle da atividade fúngica, foi utilizado fluconazol (50 µg/mL). O teor de
proteínas solúveis presente em EPAL foi de 7,13 mgP/mL e 106,96 mgP/mgF e a atividade lectínica foi expressa por 32 UH/mgP-1, com
480 UH/gF e 273,61 UH/mgP. Por se ter registros de uma proteína antifúngica isolada (50 kDa) de sementes de S. virgata, acredita-se
que as lectinas presentes no EPAL são as responsáveis por inibir o crescimento fúngico (CIM 1024 µg/mL) dos microrganismos
testados, o que representou uma moderada atividade. Isso sugere, após implementação de estudos sobre sua toxicidade humana e
ambiental, a possibilidade do desenvolvimento de fármacos tópicos antifúngicos ou fungicidas naturais na agricultura com base no
EPAL, podendo vir a reduzir os danos causados pelos fungicidas comumente usados.
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Resumo

INTRODUÇÃO: As doenças ectoparatárias como escabiose humana de origem canina são muito
prevalentes nas áreas carentes do Brasil. Essa variante da escabiose é causada pelo Sarcoptis
scabiei e se manifesta através de lesões cutâneas pruriginosas caracterizadas por pápulas e
escoriações que, diferente da forma clássica, podem aparecer em regiões variadas do corpo. Apesar
de sua elevada prevalência não existe, no Sistema Único de Saúde (SUS), campanhas de prevenção
contra as ectoparasitoses. OBJETIVOS: Transmitir informações, de forma lúdica, para crianças da
escola pública, acerca da profilaxia da escabiose humana. DESENHO DO ESTUDO: Estudo descritivo
do tipo relato de experiência. METODOS: Foi realizada uma ação na Escola Municipal Olívio Ribeiro
Campos, na cidade de João Pessoa – PB. Nessa atividade foram realizadas palestras e dinâmicas
direcionadas para 30 crianças do ensino fundamental. As palestras foram o mais breve, diretas e
descontraídas possíveis para que a comunicação fosse bem estabelecida entre os palestrantes e o
público e a dinâmica foi feita através de um jogo de perguntas e respostas, onde o palestrante
sortearam os estudantes que deveriam responder as perguntas sobre o tema e, ao final, todas
ganharam brindes pela participação e bom entendimento do que foi abordado. RESULTADOS: As
crianças conseguiram compreender bem o que foi abordado, tiveram participação ativa durante a
palestra e responderam corretamente a todos os questionamentos feitos ao longo da dinâmica.
DISCUSSÃO: Os resultados foram favoráveis devido ao uso da ludicidade e do dialogo informal
usados durante a ação, dessa forma as crianças foram envolvidas pelas atividades realizadas e
participaram de forma ativa de todo processo, podendo aprender de forma consolidada e se divertir ao
mesmo tempo. CONCLUSÃO: Devido a elevada prevalência desse tipo de ectoparasitose e da falta
conhecimento a respeito do tema, faz-se necessário dar importância a essa doença tão prevalente
através de campanhas profiláticas e de promoção da saúde que podem ser realizadas pelo SUS nas
regiões mais acometidas.
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Resumo

Toxoplasma gondii possui como hospedeiro definitivo os felídeos, enquanto os canídeos são
hospedeiros definitivos de Neospora caninum. Apesar dos dois parasitas possuírem semelhanças,
devido à proximidade morfológica, genética e imunológica, até o momento não há evidencias de
infecção por N. caninum em humanos. As formas de infecção são por meio da ingestão de alimentos
ou água contaminada com oocistos ou pela ingestão de cistos teciduais presentes em carne mal

cozida. O objetivo desse trabalho foi realizar diagnóstico molecular de T. gondii e N. caninum em
amostras de sangue de tatus de vida livre. No período de outubro de 2016 a março de 2017 foram
capturados manualmente na fazenda de propriedade da Agropecuária Sanyo, município de Água
Clara – MS, um total de 73 tatus-peba (Euphractus sexcinctus) e 2 tatus-de-rabo-mole (Cabassous
spp.). Para a coleta das amostras de sangue os indivíduos foram anestesiados e após recuperação
foram soltos no mesmo local da captura. As amostras foram processadas no Laboratório de Biologia
Molecular da Embrapa Gado de Corte, após extração e quantificação de DNA, foi realizada PCR
(Polymerase Chain Reaction) utilizando os primers N2-C2 para detecção de T. gondii que amplifica um
fragmento de 97 pb e NP4-NP7 para detecção de N. caninum que amplifica um fragmento de 275 pb,
os produtos da PCR foram visualizados em gel de agarose a 1,5% corados com brometo de etídio.
Das 75 amostras testadas, apenas uma, pertencente a um tatu-peba, apresentou positividade para T.
gondii e nenhuma para N. caninum. O hábito de compartilhar tocas e procurar por alimentos no solo
pode contribuir para que esses animais se contaminem por oocistos presentes no ambiente. Apesar
de haver uma lei nacional de proibição de caça de tatus selvagens, o consumo da carne desses
animais é frequente em algumas regiões do Brasil, o que pode torná-los uma potencial fonte de
infecção para seres humanos. Estudos mais aprofundados ainda são necessários para esclarecer o
papel dos tatus-peba na cadeia epidemiológica da toxoplasmose e neosporose.
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Resumo

O Brasil está entre os maiores produtores e exportadores de frutas in natura do mundo, porém, por
serem perecíveis, a sua comercialização em longas distâncias é prejudicada. Desse modo, a
produção e venda de polpas de fruta in natura e congelada tem crescido no País, principalmente a
forma artesanal de produção muito encontrada em feiras livres, onde, quando não manuseadas
corretamente podem ser expostas à contaminação, seja durante sua fabricação ou armazenamento.
Por este motivo, o presente estudo teve como propósito pesquisar estruturas parasitárias em polpa de
goiaba (Psidium guajava) in natura comercializada na feira da Pedreira em Belém - PA, pelos métodos
de Hoffman, Pons e Janer e centrifugação, ambos adaptados. Foi adquirido uma polpa de goiaba
pesando aproximadamente 1 Kg, para análise parasitológica, onde a mesma foi pesada e dividida em
10 cálices com aproximadamente 100g em cada, onde foram feitas 10 lâminas por cálice e por
método, resultando em 200 lâminas feitas coradas com solução de lugol, em que apenas duas pelo
método de Hoffman foram possíveis identificar estruturas parasitárias sendo cistos de Entamoeba spp
e de Giardia spp., que de acordo com Instrução Normativa nº1, de 07 de janeiro de 2000 do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), torna a polpa imprópria para consumo, podendo
apresentar risco à saúde dos consumidores, em especial, aqueles com baixa imunidade, além de
mostrar um descuido quanto a produção artesanal desse tipo de produto, seja pelo manuseio ou
armazenamento do produto final.
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Resumo

Hortaliças folhosas são frequentes na alimentação da população e, quando não manejadas
corretamente, podem concentrar parasitas intestinais como helmintos e protozoários. O mercado do
Ver-o-Peso, maior feira livre a céu aberto da América Latina, é considerado o principal ponto de
comercialização de Belém (PA), recebendo cerca de 50 mil pessoas diariamente.O presente estudo
tem o objetivo de avaliar a ocorrência de diferentes formas parasitárias em amostras de Lactuca
sativa, Brassica oleracea, Coriandrum sativum, Petroselinum crispum, Allium schoenoprasum,
Ocimum basilicum, Ocimum pilosum, Cichorium endivia e Mentha spicata, provenientes do mercado
do Ver-o-Peso. Trata-se de um estudo transversal, analítico e quantitativo. Foram coletadas 5
amostras de cada hortaliça em barracas aleatórias da feira no período de março a dezembro de 2017.
As hortaliças foram processadas pelos métodos de sedimentação espontânea e centrifugação, para
posterior análise e identificação de parasitas. Foram confeccionadas e lidas 250 lâminas de cada uma
das 9 folhagens (125 por método), totalizando 2250 lâminas. Para a avaliação estatística usou-se o
programa GARPHPAD PRISMA 6®. Dos resultados obtidos, a hortaliça Lactuca sativa apresentou a
maior frequência de parasitas. Entre os helmintos presentes nas hortaliças, os ovos de Ancylostoma
sp e ovos de Ascaris sp. destacaram-se em ambos os métodos, entretanto, a frequência do
protozoário Balantidium sp (cistos) foi predominante no método de Hoffman e no método de Ritchie foi
os cistos de Entamoeba sp e Larvas de Nematodos. Quando foi comparado a detecção entre os
métodos não observamos diferença significativa entre as metodologias (<0,05 - teste t), entretanto
ressaltasse a importância da realização das duas metodologias concomitantes para a detecção de
formas parasitárias em hortaliças. O estudo constatou uma grande variedade de formas parasitárias
nas folhagens analisadas, possível resultado do manejo incorreto do plantio à comercialização. A
presença de parasitas em hortaliças vendidas em uma feira como o mercado do Ver-o-Peso significa
um risco iminente na transmissão de parasitas, além de criar um alerta quanto à provável
subnotificação de parasitoses intestinais, o que contribuiria para a persistência de casos na região. A
conscientização quanto à correta higienização dos alimentos é a ferramenta inicial para a redução
destas parasitoses, devendo ser acompanhadada efetiva atuação da vigilância sanitária nas feiras
livres.
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Resumo
A síndrome da Larva Migrans Cutânea (LMC), também denominada de ´´Bicho geográfico``, é uma dermatite parasitária serpiginosa
provocada pela migração errática de larvas de ancilostomídeos na pele e/ou mucosa do homem. É uma doença registrada em diversos
países de clima tropical e subtropical, sendo mais frequente nas regiões litorâneas. No Brasil, Ancylostoma caninum e A. braziliense
constituem as principais espécies de helmintos envolvidos nesta síndrome. É uma das mais importantes zoonoses, que apesar de ser
negligenciada, afeta com frequência humanos que circulam em locais habitados ou frequentados por cães e gatos errantes. Este
trabalho objetivou revisar os principais aspectos epidemiológicos, as formas de transmissão e os sinais clínicos da síndrome da LMC em
humanos. O trabalho foi organizado por estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí, durante o mês de abril de
2018, onde foi realizada pesquisa bibliográfica em artigos científicos retirados de plataformas como Scielo, Pubmed e Science Direct.
Foram analisados 5 artigos com publicações datadas de 2012 a 2017. De acordo com a literatura consultada, observou-se que a
síndrome da LMC constitui uma doença de grande importância para a saúde pública, sobretudo por seu caráter zoonótico. Solos úmidos
e sombreados são os ambientes mais comuns para a transmissão da doença, onde na liberação de ovos dos parasitos pelas fezes de
cães de gatos, as larvas já eclodidas se tornam infectantes (estágio de L3) em um ciclo de 7 dias. Os sítios anatômicos mais
frequentemente observados em humanos parasitados são áreas expostas do corpo como pés, tornozelos, pernas, nádegas, mãos e

tórax, provocando erupções salientes e tortuosas na pele, com eritema e pápulas, geralmente muito pruriginosa. Embora não haja
predileção quanto a raça, sexo ou idade do indivíduo, seu potencial zoonótico é maior em crianças, uma vez que são mais expostas por
brincarem descalças em areia de locais que podem estar contaminados, como praias e parques de recreação e lazer. Portanto, é de
fundamental importância a conscientização da população quanto ao uso de calçados apropriados em solos de espaços públicos abertos,
para evitar o contato com as larvas destes helmintos, possivelmente oriundas de animais errantes que transitam por estes locais.
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Resumo
As enteroparasitoses (EP) constituem um grave problema de saúde pública no Brasil. Tais doenças sofrem variações de acordo
com escolaridade, idade, moradia, saneamento entre outros. Este estudo objetiva descrever os aspectos epidemiológicos, clínicos,
profiláticos e terapêuticos das EP causadas por protozoários. Foi realizada uma revisão sistemática, por meio da literatura online
disponível, no banco de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), usando os descritores “Protozoários ” , “Epidemiologia ”,
“Terapêutica”, e “Aspectos Clínicos” entre os anos 2008 e 2017. Foram selecionados 1375 artigos completos, dos quais 71 abordavam a
temática. Verificou-se uma grande variação tanto na frequência de parasitismo intestinal na população infantil como nos agentes
responsáveis, podendo a frequência alcançar índices de quase 80% em algumas regiões. Isso pode ser inferido pelo grande número de
mulheres que ingressam no mercado de trabalho, o que torna a creche uma alternativa para as famílias e,como se tratam de ambientes
fechados, passam a ser um fator a mais de exposição às EP, muito disso pelo contato interpessoal, pessoal mal treinado e condições
indevidas de higiene inerentes às crianças. Viu-se, ainda, a associação entre a frequência de lavagem das mãos e a positividade de G.
duodenalis nos profissionais de saúde foi observada em estudo. Assim, entende-se que fatores determinantes na limpeza como a
qualidade da água e a forma de lavagem das mãos podem influir no processo de bloqueio de infecção do ser humano. Ademais, outro
ponto importante observado é que o tratamento antiparasitário associado à saneamento, melhorias e atividades educativas foram
mostrados como medidas de controle no curto prazo, e produzindo impacto direto sobre a prevalência e carga parasitária, isso é
explicado pelo fato de que água sem tratamento e com dejetos humanos, torna-se uma forma frequente de contaminação por parasitos
intestinais. As EP são endêmicas em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, afetando desproporcionalmente populações
desfavorecidas socialmente, visto que a prevalência de parasitoses está relacionada às condições socioeconômicas dos indivíduos, de
acordo com os dados epidemiológicos, sugerindo a necessidade da fortificação de jurisprudências difusoras do saneamento básico,
além de investimentos em educação e saúde pública, buscando a reversão deste quadro.
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Resumo
As helmintíases persistem como um importante agravo à saúde pública. Fatores como habitação, saneamento e hábitos de higiene são,
em grande parte, determinantes no processo de desenvolvimento e transmissão de tais doenças, o que requer uma intensa prevenção e
o tratamento precoce dos infectados a fim de diminuir essas parasitoses intestinais. O trabalho de pesquisa teve por objetivo compilar
informações sobre aspectos clínicos, métodos diagnósticos, terapêutica e profilaxia das enteroparasitoses causadas por helmintos. Foi
realizada uma revisão sistemática, por meio da literatura online disponível, no banco de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BVS),
utilizando os descritores “Helmintos”, “Epidemiologia”, “Terapêutica” e “Aspectos Clínicos”, no período de 2008 e 2017. Foram
encontrados 150 artigos completos, dos quais 47 abordavam a temática da pesquisa. Os estudos revelaram que o estado assintomático,
predominantemente nas crianças e nas pessoas com deficiências imunes, continua sendo a principal característica dessas doenças, as
quais estão relacionadas às condições socioeconômicas dos indivíduos. Além disso, a difusão de ações de promoção e prevenção em

saúde são necessárias aos grupos indígenas e quilombolas, tendo em vista que a prevalência de enteroparasitoses nessas
comunidades mostrou-se significativa. Constatou-se que as manifestações clínicas são múltiplas e dependem do tipo de helminto
infectante, do grau de parasitismo, da condição de saúde do indivíduo e dos tecidos infectados. Os dados epidemiológicos achados
mostraram que a prevalência de parasitoses está relacionada às condições socioeconômicas dos indivíduos. Diante do exposto, fica
evidente que para o controle e a prevenção das enteroparasitoses causadas por helmintos faz-se necessário o aprimoramento de
campanhas sociais inclusivas, difusoras do saneamento básico, além de uma boa educação, objetivando um bom trato com os
alimentos e a higiene pessoal.
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Resumo
O parasita Trichomonas vaginalis pode ascender pela uretra e infectar o epitélio da próstata, causando prostatite, hiperplasia prostática
benigna (HPB) e Câncer de Próstata (CaP). Nesse contexto, o presente trabalho de pesquisa objetivou avaliar a relação da infecção
pelo parasita Trichomonas vaginalis ao risco de desenvolvimento de CaP. Trata-se de uma revisão de literatura utilizando as bases de
dados PubMed e BVS, com os descritores “Trichomonas” e “Prostate Cancer” e as informações do “Journal of Immunology Research”,
no período de 2010 a 2018. Foram encontrados 149 artigos completos, dos quais 12 abordavam o tema central proposto. O estudo de
pesquisa demonstrou uma relação direta entre a resposta inflamatória das células do tecido epitelial prostático (RWPE-1) induzida pelo
protozoário e a possibilidade neoplasia prostática. Isso porque mastócitos foram encontrados em infiltrado inflamatório crônico,
demonstrando a possibilidade da interação entre células epiteliais prostáticas e o ser flagelado promover a ativação dessas células de
defesa no estroma prostático. Células BPH-1 foram isoladas com o parasita, produzindo uma quantidade aumentada de CCL2, IL‐1β, IL‐
6 e CXCL8, as quais induziram a migração de mastócitos e monócitos, o que foi confirmado pela liberação de β-hexosaminidase e
CXCL8. Foi observado também níveis aumentados dos receptores de citocinas CXCR1 e CCR2, além de proliferação, nas células do
estroma prostático isoladas com mastócitos ativados com TCM. Estas células, tratadas com M-TCM, demonstraram mais invasivas que
o controle, além de expressarem quantidades expansivas de FGF2, ciclina D1 e Bcl-2. Constatou-se também atividades aumentadas de
Espécies Reativas de Oxigênio potencialmente danosas ao DNA, além do aumento de sinalizadores de divisão celular (ERK's) e de
fatores de transcrição (NF-κB). Ademais, um ambiente pró-inflamatório é capaz de estimular linfócitos Tγδ a produzirem IL-17A que
desenvolve uma alta sistêmica do Fator Estimulador de Colônia de Granulócitos, produzindo neutrófilos pró-oncogênicos que, por meio
de mediadores, suprimem linfócitos CD8+ e produzem leucotrienos estimuladores da proliferação tumoral. Em suma, é imperativo uma
maior atenção para a prevenção e controle da infecção pelo parasita, uma vez que o desenvolvimento de CaP é uma possibilidade.
Nesse contexto, é imprescindível a realização de novos estudos com métodos mais eficazes a fim de melhor elucidar a relação do
parasita com a neoplasia descrita.
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Resumo
A toxoplasmose é uma doença causada pela ingestão de cisto do Toxoplasma Gondiiem carnes cruas, malcozidas ou em cistos
presentes no meio ambiente. O ser humano pode se contaminar com a doença de duas formas distintas, tanto na ingestão direta do
cisto encontrados no ambiente ou pela ingestão de cisto tecidual presentes em carnes de animais infectados. Os principais fatores de
risco para a doença são maus hábitos alimentares, má higiene e baixa condição socioeconômica. O estudo tem como objetivo relatar a
experiência de acadêmicos de Enfermagem em atividades lúdicas de educação em saúde sobre toxoplasmose com crianças de escola
pública.Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência,desenvolvido no mês de outubro de 2017 em uma escola pública
de educação infantil do município de Maracanaú, Ceará. Foram realizadas atividades educativas lúdicas com 80 crianças da primeira a
quarta série. Primeiramente, houve um momento de apresentação e interação com as crianças. Em seguida, falou-se sobre o que é a
toxoplasmose, sua forma de contágio, como pode ser evitada e também outras doenças que podem ser causadas pela não lavagem de

mãos. Houve ainda uma apresentação teatralsobre o que encontramos nos objetos e locais por onde as crianças transitam, a
importânciada lavagem das mãos e os momentos ideais para essa higienização.Finalizaram-se as atividades com entrega de brindes
para as crianças participantes. Sabe-se que a principal forma de prevenção e controle da toxoplasmose é a lavagem das mãos e de
utensílios após a manipulação de alimentos e de contato com superfícies, sendo a educação em saúde uma estratégia eficaz para
prevenir possíveis agravos. Percebeu-se que as crianças não conheciam a importancias da lavagem das mãos e que é necessário
ações educativas contínuas na escola para prevenção da toxoplasmose, bem como qualquer outro agravo de saúde. A presença do
enfermeiro na escola é importante para levar às crianças atividades lúdicas que estimulem o aprendizado e promovam a saúde infantil.
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Resumo
A manipulação comportamental é uma das principais correntes teóricas utilizadas para explicar as alterações comportamentais
presentes em roedores parasitados pelo Toxoplasma gondii. Vários estudos propõem que o parasitismo pelo protozoário provoca
mudanças metabólicas, imunológicas e neuropatológicas que possibilitam o desenvolvimento de mudanças no comportamento dos
indivíduos infectados. Contudo, alguns fatores relacionados ao desenvolvimento da manipulação comportamental, ainda, não estão bem
elucidados, entre eles, destaca-se o possível efeito do genótipo da cepa infectante nas modificações comportamentais. Neste trabalho,
avaliamos o efeito da infecção crônica por cepas cistogênicas geneticamente distintas de T. gondii no comportamento de camundongos.
Foram desenvolvidos modelos de infecção experimental com as cepas ME-49 (tipo II) e VEG (tipo III) em camundongos isogênicos
BALB/c para avaliação da resposta imune humoral por ELISA, quantificação de parasitas em cistos cerebrais por PCR em tempo real e
testes comportamentais como Esquiva Inibitória, Labirinto de Barnes, Labirinto em Cruz Elevado, Campo Aberto e Labirinto em Y
visando, respectivamente, a avaliação da aprendizagem - memória, ansiedade, atividade locomotora e aversão ao odor do felino.
Nossos dados mostram que camundongos infectados pela cepa VEG apresentaram redução mais acentuada da capacidade de
recuperação de memória de longo prazo e alterações motoras mais proeminentes do que os animais infectados pela cepa ME-49. Na
avaliação da aversão ao odor do felino, verificamos que a infecção pela cepa VEG induziu uma alteração comportamental mais
acentuada no hospedeiro, nas fases iniciais da infecção, do que a infecção pela cepa ME-49, sendo este efeito observado tanto na
presença de urina pura de gato como do aminoácido L-felinina. Nossos resultados sugerem que o genótipo da cepa infectante pode
influenciar o desenvolvimento de alterações comportamentais em animais infectados pelo T. gondii, tornando o hospedeiro mais
suscetível e exposto ao predador, sobretudo em infecções causadas por cepas do tipo III.
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Resumo

Dirofilaria immitis é um nematóide filarídeo de cães outros mamíferos em todo o mundo, sendo
transmitido por picadas de mosquito, causando insuficiência cardíaca no cão que é hospedeiro
definitivo. Raramente pode contaminar seres humanos. O hospedeiro intermediário pode pertencer a
várias espécies de mosquitos como o Aedes, Anopholes e Culex. É popularmente denominado verme
do coração. Este trabalho tem como objetivo avaliar três técnicas hematológicas para o diagnóstico da
filariose canina. Trata-se de um estudo analítico experimental. Os testes foram realizados em toda
população de cães errantes adotados por um abrigo na cidade de Jaboatão dos Guararapes,
Pernambuco, Brasil. A coleta da amostra foi realizada em cão contido com mordaça, antissepsiado

com álcool iodado para punção venosa em veia cefálica com seringa descartável de 5 ml e transferido
para tubo contendo EDTA K3. O processamento das amostras ocorreu no laboratório Pet Life em
Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil. Foram empregadas três técnicas, tais como: alere
Dirofilariose Ag test kit; exame direto – gota espessa e método de Knott (1939) modificado. Do total
de 30 cães do abrigo, 9 eram machos e 21 fêmeas. Treze cães apresentaram positividade no teste
Alere Dirofilariose Ag Test Kit (43,33%), sendo 9 fêmeas e 4 machos. Dos treze animais positivos no
método imunológico, dez foram positivos pelo Método de KNOTT (33,33%) e 5 foram positivos no
exame da Gota Espessa (16,66%). A presença da filariose canina causada por D. immitis em uma
determinada região, sugere que pode contaminar humanos causando a dirofilariose pulmonar. Essa
infecção deve ser considerada no diagnóstico diferencial de neoplasias e infecções fúngicas
pulmonares. Foi constatado que o kit Alere Dirofilariose Ag Test Kit apresentou uma alta sensibilidade
em relação ao exame da gota espessa e ao Método de Knott modificado, podendo evidenciar animais
portadores assintomáticos de dirofilariose canina e não detectáveis pelas demais técnicas usadas.
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Resumo

Toxoplasma gondii é conhecido por induzir alterações comportamentais específicas em seus
hospedeiros intermediários, aumentando a chance de sua transmissão para o hospedeiro definitivo
(felinos). A alteração que chama mais a atenção dos pesquisadores é o fenômeno de atração fatal, na
qual a aversão natural dos roedores pelo cheiro de gatos é substituída pela atração. Estudos mostram
que, por meio da hipometilação de certos genes-chave, Toxoplasma é capaz de reprogramar a
maquinaria epigenética do cérebro de forma que o odor do predador ativa circuitos da amígdala
medial póstero-dorsal, responsável pelo comportamento de atração, e não aciona a amígdala pósteroventral, responsável pela aversão. Porém, não se sabe se cepas diferentes de T. gondii apresentam
mecanismos idênticos de manipulação. No presente estudo avaliou-se diferenças na metilação do
gene responsável pela produção de Arginina-Vasopressina na região da amígdala de R. norvegicus
infectados por cepas distintas de T. gondii. Foram utilizados quinze animais, divididos em três grupos
com cinco animais cada: Controle sem infecção, G-ME49 e G-VEG – infectados com dez cistos de T.
gondii das cepas ME-49 (tipo II) e VEG (tipo III), respectivamente. Após dois meses de infecção,
procedeu-se a eutanásia dos animais com imediata cerebrotomia; em seguida, as amostras foram
seccionadas em Matriz de 2 mm para cérebro de rato. A região da amígdala (Bregma -2,00 a -4,00,
Interaural 6,24 a 5,76) foi microdissecada usando pipetas de vidro Pasteur autoclavadas e transferida
para microtubo contendo 250 µL de tampão de lise. A extração do DNA total foi feita utilizando kit de
extração (DNeasy Blood&Tissue) da QIAGEN. Após extração, o DNA foi digerido com enzima de
restrição sensível à metilação: HpaII da PROMEGA (R6311), que cliva CCGG não metilado; e
BsH1236I da Thermo Scientific (ER0921), que cliva CGCG não metilado. Após tratamento, foi
efetuada eletroforese em gel de agarose a 1%. Os resultados mostraram que o DNA dos animais do
grupo infectado com a cepa ME49 e tratados com ambas as enzimas apresentaram diminuição da
intensidade das bandas em comparação ao DNA não tratado, o que não foi observado no DNA dos
ratos controle e nos infectados pela cepa VEG. Pode-se inferir, portanto, hipometilação da região da
amigdala apenas pela infecção da cepa ME49 de Toxoplasma gondii, o que indica influência da cepa
do parasita quanto ao potencial de alteração comportamental do hospedeiro infectado.
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Resumo

O protozoário Toxoplasma gondii é o agente etiológico da toxoplasmose, zoonose amplamente
distribuída no mundo, acometendo diversos animais homeotérmicos, inclusive o homem, podendo
levar a sérios problemas de saúde. Porém, apenas cerca de 10% dos indivíduos infectados
desenvolvem manifestações clínicos. Alguns estudos realizados em populações indígenas apontam
variações da soroprevalência de 10,6% a 80,4% em índios de diferentes regiões do Brasil e entre
outros países como Venezuela e Malásia. No município de Campo Novo do Parecis/MT habitam os
indígenas Haliti-Paresí e nesta população, até o presente momento, não há estudos referente a
prevalência de anticorpos anti-T. gondii. Desta forma, este trabalho teve como objetivo determinar a
frequência de anticorpos contra o protozoário em nove aldeias Haliti-Paresí, verificando à
soroprevalência de acordo com suas localizações e variáveis como sexo, idade, tipo de alimentação,
escolaridade, ocupação/atividades e aldeias. O diagnóstico foi realizado pela pesquisa de IgM e IgG
anti-T. gondii por meio das técnicas de reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e ELISA (Enzyme
Linked Immunosorbent Assay) no Laboratório de Toxoplasmose e outras Protozooses do Instituto de
Oswaldo Cruz/Fiocruz. Das 293 amostras analisadas, 66,9% (n=196) apresentaram IgG anti-T. gondii,
e destas, 4,1% (n=8) também foram reagentes para IgM. Foram considerados reagentes amostras
que apresentaram IgG/IgM reativas em uma das duas reações, RIFI ou ELISA. Apenas dois indígenas
foram sororreagentes para IgM na RIFI. Observou-se que não houve diferença estatística entre os
sexos (p=0,265), escolaridade (p=0,850) e ocupação/atividades (p=0,208). No entanto, entre as
variáveis idade (p=0,000) e aldeias (p=0,000) ocorreram diferenças estatisticamente significativas.
Oito (88,9%) aldeias têm o hábito de beber água proveniente de rio ou riacho e apenas uma (11,1%)
bebe água do poço. Sobre a ingestão de carne nas nove aldeias, uma consome na forma bem
passada e oito consomem crua ou malcozida. A prevalência observada neste está em acordo com os
valores encontrados em outros estudos da América Latina, levando em consideração que a população
indígena das aldeias dos Haliti-Paresí vive próxima a mata, possui o hábito de caça, além de trabalhar
em lavouras, consumir água diretamente de coleções hídricas e apresentar gatos domésticos como
pet, o que pode levar a uma possível exposição a cistos teciduais e oocistos do parasito.
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Resumo

Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a investigação para Filariose
Linfática (FL) nas áreas endêmicas que aderiram ao Plano Global de Eliminação da Filariose Linfática
(PGEFL) através da detecção de antígenos circulantes filariais (ACF). Porém, essa abordagem falha
no reconhecimento precoce da infecção. Diante dessa limitação, ensaios baseados em anticorpos
para larvas (L3) podem ser mais adequados, pois esses anticorpos são detectáveis de forma mais
precoce que a presença de ACF. Nessa perspectiva uma nova proteína recombinante obtido de larvas
infectantes (L3) de Wuchereria bancrofti, “Wb123", foi utilizada para produção do “Filarial DetectTM
IgG4 ELISA System” (ELISA-Wb123). Este teste, até o momento utilizado só para pesquisa, é capaz
de detectar a exposição à larva infectante. O fabricante não estabelece um cutoff padrão para o teste
e recomenda que nos países endêmicos onde o mesmo for aplicado, seja estabelecido um cutoff, com
amostras da região, conferindo maior precisão aos resultados. Objetivo: Determinar o cutoff e avaliar
a acurácia do teste ELISA-Wb123 em amostras provenientes de áreas endêmicas do Brasil. Desenho
de estudo: Avaliação de teste de diagnóstico. Métodos: Foi construída uma curva ROC (Receiver
Operator Characteristic) para definir o status de infecção através da determinação do ponto de corte,
como também para determinar a sensibilidade, especificidade, valores preditivos positivos (VPP) e
negativos (VPN) e área abaixo da curva a qual representa a acurácia das predições. Para a análise da
curva ROC foram selecionadas 256 amostras sorológicas que incluíram 79 microfilarêmicos e 177 não
infectados para W. bancrofti. Resultado: Após análise da curva ROC, AUC e outras medidas de
precisão, o ponto de corte da Densidade ótica (DO) ELISA-Wb123 foi 0,239, sensibilidade de 81,0% e
especificidade de 96,6%, VPP de 91,4% e VPN de 91,9%. E uma razão de verossimilhança positiva
(LR+) de 23,90, ou seja, 23 vezes mais chances dentre os positivos serem identificados pelo teste
Wb123. Conclusão: Pela primeira vez, o “Filarial DetectTM IgG4 ELISA System” (ELISA-Wb123) foi
utilizado no Brasil e sua avaliação foi satisfatória na identificação de indivíduos portadores e não
portadores de FL. Mais estudos devem ser feitos para validação desse teste no monitoramento dessa
endemia em áreas sobre avaliação da transmissão. Insitituição de Fomento: Coordenação dos
Laboratórios de Referência VPPLR-15-2-2-30
Palavras-chaves: diagnóstico, filariose, ELISA-Wb123

AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS SOBRE PARASITOSES ZOONÓTICAS ENTRE
PROPRIETÁRIOS DE CÃES E GATOS DOMÉSTICOS NO RIO DE JANEIRO.

Autores

Igor Falco Arruda 1, Yasmin Abi-Chahin Mendes 1, Luiz Cláudio de Souza Abboud 3, Raisa
Pereira Braz 1, Alex Sander da Cruz Moreira 1, Vanessa Ornella dos Santos 3, Marcia
Macedo Lima Dantas 1, Alynne da Silva Barbosa 2, Patricia Riddell Millar 2, Maria Regina
Reis Amendoeira 1

Instituição 1 LabTOXO - IOC/Fiocruz - Laboratório de Toxoplasmose e outras Protozooses, Instituto
Oswaldo Cruz/Fiocruz (Av. Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro - CEP: 21040-900 ),
2 MIP - UFF - Departamento de Microbiologia e Parasitologia, Instituto
Biomédico/Universidade Federal Fluminense (Rua Professor Hernani Melo, 101 - São
Domingos, Niterói - CEP: 24210-130), 3 IJV - SUBVISA - Instituto Municipal de Medicina
Veterinária Jorge Vaitsman, Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle
de Zoonoses (Av. Bartolomeu de Gusmão, 1.120 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - CEP:
20.941-160)
Resumo

As populações urbanas de animais de estimação, em especial de cães e gatos domésticos, mostramse em franca expansão. Dentre os transtornos de tal fenômeno está a veiculação de parasitas
zoonóticos. As zoonoses parasitárias consistem num grupo de doenças infecciosas que são
transmitidas entre seres humanos e outros animais. Em nosso país, diversos fatores ambientais e
socioculturais têm papel importante na perpetuação destes agravos. Condições precárias de
saneamento básico, estreitamento da relação homem-animal e educação sanitária ineficaz são alguns
fatores que contribuem para a transmissão destes parasitos. Nesse sentido, medidas de prevenção
primária são de grande importância para o controle dessas parasitoses. Tendo como base o exposto,
este estudo teve por objetivo avaliar os conhecimentos sobre zoonoses parasitarias de proprietários
de cães e gatos domésticos atendidos no Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman,
no município do Rio de Janeiro. Entre agosto de 2017 e maio de 2018, 267 proprietários de cães e 91
proprietários de gatos responderam um questionário epidemiológico composto por questões fechadas
referentes aos conhecimentos e percepções sobres os fatores de risco de infecções parasitárias.
Dentre os proprietários, mais da metade (51,65%) tinham 46 anos de idade ou mais, e 29,67% entre

31 a 45 anos. Com relação ao nível de escolaridade, 42,49% tinham o segundo grau completo e
32,60% com nível superior ou maior nível de escolaridade. Quanto aos hábitos dos responsáveis
pelos animais, considerados de risco para a transmissão de zoonoses, destacam-se: o consumo de
carne crua ou malcozida (35,06%), costume de andar descalço (39,33%) e destino inadequado das
fezes dos animais (77,74% em lixo comum). Por outro lado, 70% dos proprietários relataram sempre
lavar as mãos antes das refeições e 84,30% alegaram sempre lavá-las após ir ao banheiro. Quanto a
percepção do risco de transmissão zoonótica, 74,23% dos proprietários acreditam que seus animais
podem transmitir vermes para humanos, ao passo que 39,76% acham que o contrário é possível.
Considerando os resultados obtidos até o momento, observa-se a necessidade de maior
conscientização dos proprietários quanto a seus hábitos de higiene, alimentação e manejo das fezes
dos seus animais. Sendo assim, torna-se necessária a adoção de medidas de prevenção primária,
visando a difusão dos conhecimentos a respeito da transmissão e profilaxia das principais parasitoses
zoonóticas.
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Resumo
As doenças transmitidas por alimentos representam um sério risco para a saúde de pessoas que consomem produtos
manipulados de maneira indevida. Um bom exemplo deste tipo de produto é o caldo de cana, comumente consumido e
comercializado em feiras livres, muito areciado devido ao seu sabor adocicado e preço acessível. Neste sentido, o preparo,
envase e armazenamento desse produto requerem um cuidado por parte dos comerciantes uma vez que existe risco de
contaminação do produto por microrganismos patogênicos. Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar possivel
contaminação por microorganismos em amostras de caldo de cana comercializado em três feiras livres de duas zonas da
cidade de Manaus-AM. Foram coletadas 12 amostras do produto entre o período de abril a maio de 2018, encaminhadas em
recipientes estéreis aos laboratórios de Microbiologia e Análises Clínicas do centro Universitário FAMETRO e posteriormente
analisadas. Para análise microbiológica, utilizaram-se os meios ECC-Cromogênico com a finalidade de identificar
enterobactérias, posteriormente foi utilizado o meio IAL/Rugai para a identificação de gênero e espécie das enterobactérias.
Para a análise parasitológica foram realizados os métodos de sedimentação espontânea e centrífugo-sedimentação. Os
resultados dos ensaios microbiológicos apontaram elevados níveis de contaminação nas 12 amostras analisadas, com
contagem acima de 10² UFC/ml de coliformes totais, valor maximo permitido em alimentos in natura pela Agência Nacional de
Vigilância em Saude. Todas as amostras apresentaram contaminaçao por contaminação para Escherichia coli. Nas análises
parasitológicas foi possível detectar em cinco amostras, a presença de larvas de nematoides, além de cistos de Entamoeba
histolytica e Endolimax nana. Baseado nos resultados obtidos é provável a deficiência higiênico-sanitária por parte dos
vendedores, sendo assim, as amostras de caldo de cana comercializadas nas feiras avaliadas encontravam-se impróprias
para consumo, uma vez que os microrganismos detectados possuem o potencial para causar doenças aos consumidores.
Palavras-chaves: parasitos, Enterobacteriaceae , Doenças Transmitidas por Alimentos, Contaminação , análise
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Resumo
AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA DE ALFACES (Lactuca sativa) COMERCIALIZADAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB
Matheus de Souza Dias1; Vinícius Lacerda e Silva1; Camila Borges Lopes da Costa1; Hyandra Kêmylly Lima de Andrade
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As infecções parasitárias apresentam baixos índices de mortalidade, mas representam um grave problema de saúde pública,
sendo comuns em países subdesenvolvidos. A alface (Lactuca sativa) é a hortaliça mais comercializada no país e seu
consumo é feito de forma crua, o que favorece a ocorrência de parasitoses. Esse trabalho tem como objetivo apresentar os
resultados parciais de uma avaliação parasitológica de alfaces comercializados em vários pontos da cidade de João Pessoa
(PB). O processamento das amostras foi realizado através de dois métodos de sedimentação espontânea, sendo utilizada no
primeiro método apenas uma folha, enquanto o segundo fazia uso de todas as folhas da hortaliça. Após sedimentação em 24
horas, os sedimentos, de ambos os processamentos, foram utilizados para o preparo de lâminas para análise. As lâminas
foram confeccionadas em triplicata e analisadas ao microscópio óptico nas objetivas de 10x e 40x. Ao todo foram 27
amostras, sendo 21 processadas utilizando o primeiro método e 6 conforme o segundo método. As amostras tiveram origem
nos seguintes locais: 5 de supermercados, 10 de mercados menores, 4 de feiras livres, 2 de ambulantes e 6 de mercados
públicos. Após as análises, foi observado que, das amostras analisadas pelo primeiro método, 9 apresentaram algum tipo de
parasita, enquanto todas as amostras analisadas pelo segundo método mostraram-se positivas. Foram observados nessas
amostras positivas os seguintes parasitas: Giardia lamblia (20%), Hymenolepis nana (6,6%), Entamoeba coli (40%),
Entamoeba histolytica (53,3%), Balantidium coli (40%) e Ascaris lumbricoides (26%). As demais amostras (12) não foram
encontradas nenhum parasita. Foi possível concluir que algumas amostras analisadas apresentaram baixa qualidade
higiênico-sanitária. É importante destacar que a higienização é essencial para o consumo das folhas cruas, pois as hortaliças
mal higienizadas são potencialmente transmissoras de parasitas.

Palavras-chave: helmintíase, hortaliças e protozoários.
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Resumo
O comércio de alimentos orgânicos vem crescendo com o passar dos anos. Portanto faz-se necessário uma avaliação parasitaria das
hortaliças, uma vez que ao serem consumidas cruas oferecem risco aos consumidores pois podem transmitir doenças parasitarias.
Avaliar as condições sanitárias das hortaliças: acelga, alface e couve-folha, comercializadas em feiras-livres orgânicas em Recife,
Pernambuco. Os locais de coleta foram duas feiras orgânicas localizadas na Universidade Federal de Pernambuco no bairro Cidade
Universitária. A primeira feira, no CCSA-Centro de Ciências Sociais Aplicadas, comercializa vegetais vindos de Lagoa de Itaenga. A
segunda feira, no CB-Centro de Biociências, comercializa vegetais vindos de Gloria do Goitá. Foram analisadas 8 amostras de cada
vegetal, onde em cada amostra tomou-se 8 folhas de cada vegetal, totalizando 64 folhas por vegetal e 192 no total de folhas de
vegetais. As técnicas utilizadas foram: Hoffman, Pons and Janer (sedimentação espontânea), que detecta presença de ovos de
helmintos, cistos de protozoários ou larvas, e o Método de Coloração Kinyoun. Observaram-se nos exames realizados positividade em 1
amostra de acelga para Entamoeba coli, em 4 amostras de alface para Entamoeba histolytica/E.dispar, Entamoeba coli, ovo de
Ancilostomideo, Trichuris trichiura e presença do ácaro: Sarcoptes, já para couve-folha a positividade deu-se em 4 amostras para
Entamoeba coli, Entamoeba histolytica/ E.dispar e Toxocara sp. Quanto à investigação para presença de coccídeos oportunistas, tais
como: oocistos de Cryptosporidium spp, todas as amostras foram negativas. Conclui-se que as hortaliças estudadas estão fora dos
padrões de salubridade, portanto sugerimos que uma melhor vigilância e controle de qualidade desses produtos são necessários para o
seu consumo in natura.
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Resumo
Giardia lamblia é um enteroparasito com distribuição global, de caráter zoonótico, transmissível por via hídrica ou contato
direto intra e interespecifico. G. lamblia tem grande diversidade genética e, até agora, já foram descritos oito genótipos (A a
H), onde A e B são antropozoonóticos e os demais, considerados hospedeiro-específicos. Esse fato possibilita a ocorrência
de diferentes rotas de transmissão amplificando a disseminação do parasito e justificando a alta frequência encontrada no
Brasil. Nesse sentido, o entendimento da epidemiologia molecular do parasito adquire importância central para a identificação
de potenciais hospedeiros. O objetivo determinar os genótipos de G. lamblia circulantes em duas localidades (Salgueiro e
Belford Roxo) do Rio de Janeiro. Amostras de fezes de pré-escolares e contactantes das localidades do estudo foram
examinadas por pelo menos três métodos parasitológicos. A frequência de Giardia entre as crianças variou de 14% a 49%,
portanto alta quando comparada com a de outros protozoários de transmissão hídrica. Isto sugere que outras fontes de
infecção devem ter importância epidemiológica na distribuição do parasito. As amostras positivas para Giardia foram
genotipadas utilizando como alvo os genes: beta-giardina e glutamato desidrogenase. Foram examinadas amostras de água
da creche e de residências. As sequências dos isolados de G. lamblia obtidas para cada gene foram agrupadas nos genótipos
A, B e E no Salgueiro e em Belford Roxo apenas no genótipo A. A identificação do genótipo A em água de residência aponta
a via hídrica como fonte de infecção, diferente do observado na creche cujo diagnóstico da água de consumo foi negativo. A
identificação do genótipo E em humanos indica a possibilidade de ciclo antropozoótico. A não identificação do genótipo B em
2014 e sua alta frequência em 2015 sugere a ocorrência de um surto por este genótipo. Os achados deste estudo apontam
que a distribuição dos genótipos de G. lamblia é dinâmica podendo variar espacial e temporalmente e que conhecer seu
cenário epidemiológico ajuda a compreender as possíveis rotas de transmissão. Frente à baixa perspectiva de implantação de
política de saneamento universal, a implementação de estratégias de controle baseadas em pesquisas cientificas nas áreas
de educação e ciências biomédicas podem contribuir para a redução dos casos de giardíase.
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Resumo
Introdução: A toxoplasmose é causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, coccídeo classificado dentro do filo Apicomplexa,
altamente prevalente no mundo. Em humanos, a transmissão congênita tem sido responsabilizada pela ocorrência de abortos,
natimortos, debilidade e mortalidade neonatal. Pesquisas envolvendo o isolamento e caracterização de T. gondii em humanos
no Brasil são limitadas. Objetivos: Isolar e caracterizar o T. gondii, por meio de bioensaio em camundongos suiços, a partir de
liquido amniótico de gestantes com toxoplasmose congênita em Cuiabá-MT. Desenho de estudo: Experimental. Método: Sete
amostras de gestantes com toxoplasmose congênita (IgM positive e teste de avidez IgG baixo) foram obtidas por meio de
punção de liquido amniótico. As amostras foram submetidas ao isolamento de T. gondii em camundongos suiços e
genotipagem das amostras isoladas por meio de PCR-RFLP. Resultados principais parciais: Das sete amostras inoculadas em
camundongos duas foram isoladas caraterizadas como avirulentas em camundongos e formação de cistos no cérebro após
45 dias pós inoculação. Os dois genótipos estão parcialmente identificados como não arquétipos entre os tipos I,II e III e entre
os encontrados no Brasil (BrI, BrII e BrIII). Contudo as duas gestantes apresentaram infecção fetal, onde um feto evidenciouse hepatoesplenomegalia, associado a ventriculomegalia cerebral bilateral, ascite, cardiomegalia leve e aumento de volume
de liquido amniótico e o outro feto coriorretinite, calcificação cerebral e microcefalia. Discussão: Diante de resultados parciais
da genotipagem, é possível verificar que a patogenicidade do isolado em camundongo foi diferente da manifestação na
gestante. Pouco se sabe sobre a associação entre a virulência do T. gondii para camundongos em comparação com a
virulência na espécie humana. Segundo Dubey & Beattie (1988) a virulência em camundongos não apresenta associação com
doença em humanos. Conclusão: Este estudo confirma a variabilidade genotípica do parasito em gestantes no Brasil e que
manifestações clínicas e a gravidade da infecção são afetadas por interações entre o parasito e o tipo de hospedeiro.
Palavras-chaves: genotipagem, transplacentário, humanos
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Resumo
Existem mais de 300 espécies de capillarídeos que parasitam vários grupos de vertebrados em todo o mundo. Há uma
dificuldade na identificação de gênero devido a poucas estruturas taxonomicamente informativas que tornam a tarefa
laboriosa e a definição do gênero controversa. Assim, sua taxonomia é uma das mais complexas entre os Nematoda, o que
dificulta a identificação de espécies ou gêneros apenas com base nas estruturas de ovos. Os ovos são as estruturas
parasitárias mais observadas na análise coprológica em amostras modernas e antigas e, consequentemente, sua presença é
um indicativo de diagnóstico positivo para infecção. As Coleções Biológicas Institucionais são depositos taxonômicos de
espécimes descritos e estritamente identificados a nível específico para sistemática. Neste sentido, este trabalho tem como
objetivo caracterizar os ovos de espécies de capillarídeos depositados em coleções helmintológicas institucionais, a fim de dar
suporte a uma nova abordagem taxonômica para identificação mais precisa em amostras modernas e arqueológicas. Para
atingir os objetivos, espécimes da Coleção Helmintológica do Instituto Oswaldo Cruz (IOC / FIOCRUZ / Brasil) e Coleção do
Museu Nacional de História Natural de Paris (MNHN / França), com um total de 42 espécies e 9 gêneros, foram examinados
por microscopia de luz e eletrônica de varredura. Na análise morfométrica dos ovos, foram considerados o comprimento total
e largura, plugs e espessura da casca, e posterior avaliação estatística do conjunto de dados das variáveis / atributos. Os
resultados mostraram diversas ornamentações, categorizadas em 3 grupos, “lisa”, “pontuado” e “reticulado”. No entanto, esse
atributo sozinho não discrimina gêneros ou um gênero particular. A análise estatística pode separar melhor algumas espécies
por comprimento e largura de ovos. Cada atributo analisado separadamente não dá suporte à identificaçao de espécies, mas
a análise integrativa de todas as variáveis do ovo parece ser mais valiosa. O estudo apoiará pesquisas futuras sobre
identificação taxonômica, assim como diagnósticos de capilarídeos modernos e arqueológicos.
Palavras-chaves: Capillariidae, Coleção, Nematoda, Ovos, Taxonomia

CHANGES IN THE CARBOHYDRATES METABOLISM OF POMACEA sp. (MOLLUSCA) INFECTED
WITH ANGIOSTRONGYLUS CANTONENSIS (NEMATODA)

Autores

JONATHAN DE SOUZA PRENDA DA SILVA 1, Lucas S. Castro Lucas S. Castro 1,
Juberlan Silva Garcia Juberlan Silva Garcia 2, Florence G. Martins Florence G. Martins 1,
Jairo Pinheiro da Silva Jairo Pinheiro da Silva 1, Silvana C. Thiengo Silvana C. Thiengo 2

Instituição 1 UFRRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (BR 465, km 7,
Seropédica, RJ. CEP 23.897-000), 2 FIOCRUZ - FUNDAÇÃO INSTITUTO OSWALDO
CRUZ (Av. Brasil, 4365 - Manguinhos, Rio de Janeiro - RJ, 21040-900)
Resumo
The nematode metastrongylid Angiostrongylus cantonensis is the main causative agent of eosinophilic meningoendephalitis in
humans. Although endemic in southeast Asia and Pacif islands, there are records of about forty cases of this zoonosis in
Brazil. Many different terrestrial and freshwater mollusks play are the intermediate hosts. The freshwater ampullariid Pomacea
sordida, is endemic to in Rio de Janeiro State, but there is no record of P. sordida infected with A. cantonensis. The present
study aimed to infect experimentally P. sordida and analyze changes in the carbohydrates metabolism in the infected snails.
Specimens of P. sordida collected in the Mangaratiba municipality, RJ, were kept in LRNEM, FIOCRUZ. Descendants of these
mollusks about four months old were transported to the Biophysics Laboratory (ICBS, UFRRJ) where they were kept in
aquarium each one with 8 mollusks. Snails, raised in the laboratory, were individually infected with 2,500 L1 larvae of A.
cantonensis strain maintained under experimental conditions at LBPMR, FIOCRUZ, RJ. At intervals of 7 days, mollusks were
dissected to hemolymph collection and to obtaining of digestive gland (DG) and cephalopedial mass (CM) tissues. Glycemia
and lactate dehydrogenase (LDH) activity were determined using a Doles kit. Determination of glycogen was performed
according to Pinheiro & Amato (1994). Results were expressed as mean ± standard error of the mean. The glucose content in
the hemolymph increased 380.74% 14 days after exposure, showing a tendency to reach a normal value at the end of pre
patent period (+19.46%). The glycogen content in CM was lower in infected snails during all pre patent period in relation to
uninfected mollusks (10.73mg of glucose/g of tissue, wet weight), with marked reduction at 14 days after exposure (-65.42%).
The glycogen content in DG was reduced, but not significantly (3.09%) at the seventh day after exposure, and increased from
this period onward (14 days +28.81%; 21 days +56.19%). The infection with A. cantonensis seems to stimulate the snail P.
sordida to move, probably to look for food, once that the glycogen deposits in DG, reduced in the first period analyzed, showed
progressive increase onward and the glicemia is maintained higher than in uninfected mollusks, evidencing a mechanism to
provide the energetic substrate required by the developing nematode larvae.
Nematoda; Mollusca; Host-parasite relationship; Comparative physiology
Supported by CNPq and FAPERJ
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Resumo

Parasitos do gênero Strongyloides são importantes patógenos humanos e de outros animais. Por essa
razão há interesse considerável em avaliar modelos de infecção experimental. Nesse contexto,
infecções com Strongyloides venezuelensis têm sido bastante relatadas em diferentes estudos,
especialmente na avaliação de técnicas diagnósticas. O objetivo deste trabalho foi avaliar a cinética
de detecção de anticorpos IgG anti-Strongyloides em animais experimentalmente infectados com
diferentes cargas parasitárias de S. venezuelensis. Foram utilizados 3 grupos de Rattus norvergicus
(linhagem Wistar): controle negativo (grupo 1) e dois grupos experimentalmente infectados com 400
(grupo 2) e 4000 (grupo 3) larvas filarioides infectantes de S. venezuelensis. Amostras de sangue
foram coletadas nos dias 0, 2, 7 e 35 pós infecção (d.p.i.) e para confirmação da infecção, amostras
de fezes foram obtidas nos dias correspondentes. Para o teste imunoenzimático (ELISA) foram
utilizados antígenos solúvel (STL – obtido a partir do sobrenadante da incubação de larvas filarioides
de S. venezuelensis em tampão Tris-HCl) e de membrana (MTL, obtido a partir do tratamento do pellet
da fração STL com Ureia, Tioureia e CHAPS). Para realização do ELISA, placas de poliestireno foram
sensibilizadas com 10mg de cada antígeno, os soros foram diluídos 1:20 e o conjugado anti-IgG de
rato marcado com peroxidase foi diluído 1:2000. Não foi observado diferença estatistica significante
dos grupos infectados (2 e 3) em relação ao 1, nos 2 e 7 d.p.i. No entanto, houve diferença
estatisticamente significativa entre os grupos no 35 d.p.i., considerando ambos os antígenos
(p=0,0002 e p=0,0046 utilizando STL; p=0,0102 e p=0,0057 utilizando MTL). Com isso observamos
que independente da carga parasitária ocorre o aumento na produção de anticorpos IgG antiStrongyloides frente as diferentes frações antigênicas homólogas ao longo da infecção experimental,
sugerindo uma possivel aplicação no diagnostico sorologico da estrongiloidiase humana.
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Resumo

A toxoplasmose congênita é uma infecção fetal causada pelo protozoário Toxoplasma gondii que pode
resultar em morte fetal, malformação congênita grave, ou infecção do tecido neuronal. O
comprometimento do sistema nervoso compõe a maior parte dos sinais clínicos descritos
classicamente para a toxoplasmose congênita com destaque para microcefalia, retinocoroidite,
calcificações cerebrais e deficiência mental. O objetivo desse projeto é descrever o comprometimento
do Sistema Nervoso Central da toxoplasmose congênita nos lactentes atendidos no ambulatório de
infecções congênitas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz em Recife.
O estudo é um coorte retrospectivo que descreverá a prevalência e características das manifestações
neurológicas da toxoplasmose congênita. Os dados utilizados foram colhidos através de prontuários
de pacientes atendidos no Hospital Universitário Oswaldo Cruz com suspeita de toxoplasmose
congênita no período de janeiro de 2008 a dezembro de 2017. A amostra analisada contém 93
pacientes, dos quais 74 foram submetidos a análise do LCR, 69 a ultrassonografia transfontanelar, 43
a radiografia de crânio, 7 a eletroencefalograma, 2 a ressonância magnética de crânio e 1 a
tomografia de crânio.
Dos 69 pacientes analisados por meio da USG transfontanelar, 8 apresentaram alterações (11,59%),
sendo focos de calcificação a mais prevalente (2,89%). Dos 43 que realizaram a radiografia de crânio
1 apresentou aumento do diâmetro anteroposterior (2,32%). Nenhuma alteração foi constatada nos
que realizaram eletroencefalograma. Ambos os pacientes analisados por meio da ressonância
magnética apresentaram opercurização incompleta. O paciente que realizou a tomografia e crânio
apresentou atrofia do parênquima cerebral, calcificações e dilatação dos ventrículos. Dos 74 pacientes
que realizaram análise do LCR, 33 apresentaram alteração no número de células (44,59%).
Diante dos resultados desse estudo, constata-se que alterações neurológicas são frequentes no curso
da toxoplasmose congênita na população estudada. Todo acompanhamento de paciente com suspeita
de toxoplasmose congênita deve atentar para o risco de manifestações neurológicas.
Palavras-chaves: Complicações neurológicas, Desenvolvimento Fetal , Sistema Nervoso , Toxoplasmose, Toxoplasmose
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Resumo
Os parasitos filariais Mansonella perstans e Mansonella ozzardi ocupam nichos ecológicos muito semelhantes: ambas as
espécies apresentam como seus hospedeiros definitivos o homem, e as formas adultas se alojam na cavidade peritoneal;
possuem o estádio de desenvolvimento conhecido como microfilária, que ocorre no sangue e que geralmente não apresenta
periodicidade; e, além disso, ambas são transmitidas por insetos do gênero Culicoides. Esses parasitos filariais, intimamente
relacionados, também têm sido comumente apontados como responsáveis por casos de co-infecção em grande parte da
Floresta Tropical da América do Sul, com relatos do Brasil equatorial até a costa caribenha. Isso difere do que é esperado a
partir do princípio da exclusão competitiva, pelo qual se assume que diferentes espécies de parasitos filariais ocupam nichos
ecológicos distintos, e, consequentemente, os casos de co-infecção raramente ocorreriam. Entretanto, todos os relatos de coinfecção por M. perstans/M. ozzardi basearam-se apenas em diagnóstico microscópico, o qual é suscetível a vários
equívocos, e, não surpreendentemente, a validade desses relatos tem sido questionada. Nesse trabalho, foi utilizado o
método de sequenciamento Shotgun, na plataforma Illumina Hiseq, para recuperar as sequências mitocondriais (CO1 e 12S)
e de DNA ribossomal nuclear (ITS-1) de M. perstans e M. ozzardi, de amostras de sangue de indivíduos diagnosticados por
microscopia como casos de co-infecção. O estudo foi realizado em São Gabriel da Cachoeira, AM, Brasil, área endêmica de
mansonelose. Os dados moleculares confirmaram a presença de ambos os parasitos nas amostras avaliadas e demonstram
claramente a ocorrência de casos clínicos de co-infecção por parasitos filariais na Região Amazônica. Dessa forma, esses

dados corroboram a ideia de que parasitos filariais que ocupam nichos ecológicos muito semelhantes podem coexistir no
hospedeiro humano. Tal conclusão reforça a importância de se debater a segurança de modernas estratégias de mapeamento
e controle de filarioses humanas, desenhadas com base no princípio teórico da exclusão competitiva.
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Resumo
No processo de gestação ocorrem mudanças fisiológicas que levam a mulher a se tornar susceptível a algumas doenças. Neste
contexto, o desenvolvimento da gestação é acompanhado de uma série de mutações hormonais que condicionam alterações imunes,
tornando esse período favorável para a instalação de doenças infecciosas. Entre essas doenças, durante a gravidez, a mulher pode
contrair a toxoplasmose, sendo, em geral, assintomática e, consequentemente, não sendo detectada, mas podendo ser transmitida ao
feto durante toda a gestação. Porém, o risco de transmissão é pequeno quando a doença é adquirida antes da gestação, no entanto,
percebe-se que existe pouco conhecimento das mulheres, de um modo geral, sobre a toxoplasmose. Neste sentido, foi despertado o
interesse de pesquisar sobre o assunto para discutir, informar e conscientizar as mulheres a respeito do assunto. Diante essa realidade,
foram traçados os seguintes objetivos: verificar o conhecimento de mulheres acerca da toxoplasmose na gestação; Traçar um perfil
socioeconômico das mulheres entrevistadas; Averiguar as formas de transmissão e prevenção da doença sob a ótica das mulheres;
Identificar o comprometimento da toxoplasmose para o feto de acordo com a percepção das mulheres. Trata-se de uma pesquisa
exploratória descritiva com abordagem quantitativa, realizada na Unidade Básica de Saúde Renato Ribeiro Coutinho I, localizada na
cidade de Sapé-PB, com uma amostra de 100 mulheres. A coleta de dados, foi realizada após a aprovação do Projeto de Pesquisa pelo
Comitê de Ética em Pesquisa como preconiza a Resolução 466/12, assim como teve anuência da Secretaria de Saúde do Município de
Sapé-PB e, após cumpridas todas as formalidades legais, os dados foram analisados em um enfoque quantitativo. Os resultados
apontam que as mulheres entrevistadas não possuem conhecimento acerca da toxoplasmose. Com relação a sua forma de transmissão,
48% delas responderam que não sabiam e 52% responderam algumas formas corretas e outras erradas, mostrando a deficiência de
educação em saúde. Conclui-se que por ser tratar de uma doença de endemia alta, mas pouco divulgada nesta respectiva unidade, foi
comprovada a falta de comprometimento da equipe multidisciplinar, pois não oferecem nenhuma forma de informação a respeito da
toxoplasmose, deixando, assim, as mulheres e gestantes susceptíveis a se contaminarem antes ou durante a gestação.
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Resumo

A tricomoniose é uma das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) mais comum em todo mundo, com uma incidência
anual superior a 180 milhões de casos. A prevalência elevada associada a graves complicações de saúde que a tricomoniose
pode provocar como a transmissão do Vírus de Imunodeficiência Humana (HIV). Diante disto após a realização da palestra
educativa notou-se um melhor esclarecimento entre as mulheres perante a IST abordada, o que pôde contribuir para a
minimização dos fatores associados à propagação dessa patologia. O objetivo deste estudo consistiu-se em avaliar o
conhecimento das mulheres em acompanhamento no setor de ginecologia de uma Unidade de Estratégia de Saúde da
Família, a respeito da tricomoníase. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sob parecer de
aprovação nº.: 1.779.165. A avaliação foi realizada através de um abordagem quantitativa, o qual teve como amostra 100
mulheres que passam por acompanhamento junto ao setor de ginecologia da Unidade. O instrumento de coleta foi composto
por questões pessoais como: faixa etária, estado cívil, gestação atual e escolaridade, seguindo de questões relacionadas ao
conhecimento das mesmas sobre a IST, prevenção e tratamento. A análise dos dados foi realizada de maneira descritiva e os
dados apurados apresentados em percentuais, utilizando o Microsoft Office Excel®, versão 2013. Dentre as mulheres
gestantes ou que já tiveram a experiência da gestação pôde-se observar que 73,33% tiveram acompanhamento com pré-natal
durante a gestação e 26,66% não tiveram acompanhamento. Diante do questionamento sobre o conhecimento da infecção,
70% das mulheres entrevistadas responderam não conhecer, 18% conhecem e 12% apenas ouviram falar. Quando
questionadas se já tiveram a tricomoníase, 9% afirmaram que já haviam tido a infecção, 81% responderam que não e 10%
preferiram não responder. Diante dos dados apurados em relação ao tratamento, todas as mulheres que relataram ter
adquirido a infecção pelo T. vaginalis, afirmaram ter tratado, dentre elas 88,88% usaram Metrondazol e 11,11% outra
medicação. Em suma, há necessidade de se seguirem outros estudos com o intuito de reavaliar á importância de a população
conhecer sobre o agente etiológico Trichomonas vaginalis.
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Resumo
Atualmente mais de um bilhão de indivíduos encontram-se infectados com helmintos transmitidos pelo solo (HTS),
especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. Enteroparasitas são encontrados no solo, água e alimentos contaminados
com fezes. Crianças representam o principal grupo de risco para helmintíases devido aos precários hábitos de higiene,
geofagia e onicofagia, sendo frequente a infecção durante recreação em parques e praças. O objetivo do trabalho é avaliar a
contaminação ambiental por helmintos transmitidos pelo solo em diferentes estágios de desenvolvimento em praças públicas
usadas para recreação e lazer infantil. A pesquisa por HTS foi realizada nas cidades de Natividade e Nova Friburgo (RJ,
Brasil). A análise do material foi feita pela técnica de Hoffman, Pons e Janer. Foram examinadas 70 amostras de areia de sete
parques de recreação infantil de várias praças públicas. Neste estudo 37,1% (26/70) das amostras analisadas estavam
contaminadas com ovos e/ou larvas de HTS. As espécies mais frequentes foram Ascaris lumbricoides (22,8%), Ancylostoma
sp. (7,2%), Toxocara sp. (7,2%), seguida de Enterobius vermiculares (12,8%). Contaminação ambiental mista com ovos de
Ancylostoma sp. e Ascaris lumbricoides foi identificada em três parques. Esses resultados demostraram uma considerável
contaminação ambiental com ovos e larvas de helmintos transmitidos pelo solo nas áreas urbanas de Natividade e Nova
Friburgo (RJ / Brasil). Destaca-se que todas as praças analisadas não possuíam grades de proteção. Assim, nesse cenário
epidemiológico devem-se considerar a contaminação ambiental por ovos e larvas de HTS um fator de risco potencial para o
estabelecimento de doenças parasitárias e zoonoses. Tais resultados evidenciam a necessidade de revisão das políticas e
estratégias de enfrentamento as enteroparasitoses em vista dos possíveis danos ao público infantil e à qualidade de vida da
população.
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Resumo
Estima-se que mundialmente há mais de um bilhão de indivíduos infectados com helmintíases transmitidas pelo solo (HTS), que tem
Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Toxocara e ancilostomídeos como agentes etiológicos. As HTS são adquiridas principalmente

pela exposição ao solo, água ou alimentos contaminados com fezes. Crianças representam o principal grupo de risco devido aos
precários hábitos de higiene, geofagia e onicofagia. Sendo frequentemente infectadas após exposição ao solo contaminado, durante
recreação em parques e praças. As HTS afetam o equilíbrio nutricional infantil, geram complicações como obstrução intestinal, prolapso
retal, distúrbios neurológicos e depauperamento físico e mental. A proximidade com animais domésticos como cães e gatos é um
agravante, sob a ótica epidemiológica. O objetivo foi realizar uma revisão sistemática dos estudos publicados nos últimos 20 anos sobre
contaminação ambiental de praças e parques públicos por ovos e larvas de HTS no Brasil. As recomendações de Preferred Reporting
Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) foram utilizadas. Utilizamos as bases Pubmed, Scopus e Scielo com as
palavras-chave “helminths, soil, squares, parks, Brazil”. Foram incluídos estudos com amostras de solo e excluídos aqueles com
amostras de outra natureza, trabalhos de revisão e realizados no exterior. Encontramos 286 artigos, sendo 15 elegíveis, 11 realizados na
região sudeste e 4 na região no sul. São Paulo é o estado que concentra o maior número de trabalhos (7/11). A prevalência média foi
65,66%, sendo Toxocara sp. mais prevalente, seguido de ancilostomídeos e A. lumbricoides. Técnicas de exame parasitológico de fezes
foram empregadas, sendo o método de Faust o mais utilizado. A contaminação ambiental por parasitos é uma realidade no Brasil,
configurando elevado fator de risco para o desenvolvimento de HTS e zoonoses. É evidente a carência de estudos fora das regiões
sudeste e sul. A adoção de medidas simples como cercamento de praças reduz a contaminação. Os dados dessa revisão contribuem
para melhor compreensão do cenário epidemiológico das HTS no Brasil e sinalizam para necessidade de revisão das políticas públicas
e estratégias de enfrentamento das HTS devido aos danos à qualidade de vida da população, em especial a infantil.

Palavras-chaves: HELMINTÍASES, SOLO, PRAÇAS, PARQUES, BRASIL

CONTAMINAÇÃO PARASITÁRIA CAUSADA POR NEMATOIDES VEICULADOS EM ALIMENTOS
DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL: UMA QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA

Autores

Marcielle dos Santos Santana 1, Danielle Feijó de Moura 2, Claudinelly Yara Braz dos
Santos 2, Tarcísio Pereira Silva Gomes 3, Tamiris Alves Rocha 2, Marllyn Marques da Silva
1, Dayane de Melo Barros 2

Instituição 1 CAV/UFPE - Centro Acadêmico de Vitória/Universidade Federal de Pernambuco (R. Alto
do Reservatório, S/n - Bela Vista, Vitória de Santo Antão - PE), 2 UFPE - Universidade
Federal de Pernambuco (Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE),
3 UNINASSAU - Centro Universitário Maurício de Nassau (Rua das Graças, Recife - PE)
Resumo
As doenças parasitárias em humanos são apontadas, a nível mundial, como um importante problema de saúde pública
afetando indivíduos de todas as faixas etárias. Estas enfermidades são responsáveis pelo surgimento de agravos que geram
déficits orgânicos. Atrelado a isso, cada vez mais são evidenciados casos de contaminação por parasitas em alimentos, em
especial, nematoides. O objetivo do estudo foi realizar uma revisão sistemática de literatura acerca da contaminação
parasitária causada por nematoides veiculados em alimentos de origem vegetal e animal. O presente estudo consiste em uma
pesquisa descritiva, observacional, do tipo revisão sistemática de literatura. Foram definidas estratégias de buscas na
literatura e selecionados artigos científicos completos, teses e dissertações entre os períodos de 2007 a 2017 em inglês e
português, os descritores utilizados para as buscas foram: alimentos, contaminação e nematoides. As publicações que não se
encaixaram com os critérios estabelecidos foram excluídas. Foram selecionadas 25 publicações, destas, 18 artigos científicos
completos, 4 teses e 3 dissertações, as quais, versavam sobre alimentos (vegetais e peixes) contaminados por nematoides.
Nos estudos relacionados à presença de nematoides em vegetais, foi possível observar que as fontes de contaminação são
decorrentes de forma direta e indireta. Os vegetais que apresentaram maior frequência de contaminação foram hortaliças
verdes como alface e agrião e também legumes como as cenouras, sendo comum verificar a presença de ovos e larvas de
ancilostomídeos e de Strongyloides stercoralis. Os estudos que abrangiam a contaminação de peixes revelaram que os
nematoides representam o maior grupo de parasitos contaminantes destes vertebrados e indicaram que as espécies mais
comuns verificadas são Anisakis simplex, Anisakis physeteris, Pseudoterranova decipiens e Contracaecum osculatum. Estes
parasitos, identificados com maior frequência nos peixes (consumidos crus ou mal cozidos), podem evoluir no organismo,
para os mais diferentes quadros de infecções. Portanto, compreende-se que, os principais alimentos contaminados por
nematoides são as hortaliças e peixes, logo, se faz necessário realizar à tomada de medidas profiláticas a fim de minimizar
e/ou eliminar a ocorrência destes endoparasitas em alimentos além de propor uma fiscalização efetiva, a fim de, garantir o
controle sanitário alimentício.
Palavras-chaves: Alimentos, hortaliças, parasitas, peixes
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Resumo
No Brasil, as parasitoses intestinais são doenças que assumem particular importância, estando intimamente ligadas
ao nível socioeconômico das comunidades atingidas. Estas, na maioria das vezes, não contam com saneamento
básico e se o têm não contam com programas de educação e conscientização sanitária, essenciais no
estabelecimento para manter as condições favoráveis à saúde. Neste contexto, o projeto SOL, desenvolveu em 2012
suas atividades na área de abrangência do Centro de Saúde Novo Aarão Reis, regional Norte da cidade de Belo
Horizonte. Avaliou-se a prevalência dos enteroparasitos e desenvolvemos ações de educação sanitária, alimentar e
ambiental, tendo as parasitoses como embasamento teórico além de associar as percepções ambientais dos
indivíduos à presença de enteroparasitoses. Foram realizadas visitas domiciliares que contaram com o auxílio dos
agentes comunitários de saúde para entregar frascos para coleta de fezes e realizar orientações verbais para controle
das parasitoses. Numa segunda etapa, foram implementadas, em encontros semanais, ações educativas realizadas
com crianças e adolescentes da comunidade no ambiente escolar. Buscou-se um ambiente lúdico que
contextualizasse a construção do conhecimento,com participação direta dos aprendizes, aconteceu sob a forma de
oficinas, dinâmicas e brincadeiras, sendo abordados assuntos como as formas de transmissão das doenças
parasitárias e como preveni-las. Para fechamento dos trabalhos, buscando atingir um maior número de pessoas, foi
organizado, um evento denominado Rua Educativa. Contamos nesta fase com a ajuda de várias instituições. O
projeto manteve atuações mais amplas com a sociedade, participando de eventos em parques e praças organizados
por outros grupos. O conhecimento dos modos de transmissão, da prevalência e dos fatores ambientais e/ou
comportamentais associados às enteroparasitoses, bem como o contato direto com a comunidade, é de grande
utilidade para a implantação de estratégias preventivas e educativas. Assim, as ações educativas serão mais efetivas
e eficazes, fundamentadas em dados concretos, desenvolvidas de acordo com a real necessidade da população
local, de modo a conscientizá-la da necessidade de mudança de atitudes, capacitando e conscientizando o indivíduo
como o agente promotor de sua saúde e multiplicador em seu ambiente familiar. Palavras chaves: Educação em
Saúde. Meio Ambiente. Parasitose intestinal. Prevenção e controle. Saúde Pública.
Palavras-chaves: Educação em Saúde., Meio Ambiente, Parasitose intestinal, Prevenção e controle, Saúde Pública
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Resumo

A toxoplasmose ovina tem importância tanto na saúde animal, pelos problemas de ordem reprodutiva
que se traduzem em prejuízo econômico, como na saúde pública, por se tratar de importante zoonose.
O consumo de leite ovino, assim como seus derivados, vem crescendo no Brasil e a presença do
agente, Toxoplasma gondii, tem sido relatada no leite de diferentes espécies animais. O
monitoramento da infecção em ovinos normalmente é feito a partir da detecção de anticorpos IgG
contra o agente no soro sanguíneo. Entretanto, em ovelhas com aptidão para a produção de leite, a
obtenção de sangue (venopunção) pode interferir na produção leiteira pelo estresse da contenção
assim como a própria colheita do sangue (venopunção). Com o objetivo de avaliar a utilização do leite
para a pesquisa de anticorpos IgG contra T. gondii, amostras de sangue e de leite foram obtidas de 40
ovelhas da raça Lacaune, em uma propriedade no município de Chapecó, SC. As amostras foram
centrifugadas (1225 g/10 mim) e os soros sanguíneo (diluído 1:64 em PBS pH 7,2) e do leite (não
diluído) foram avaliados pela Reação de Imunofluorescência Indireta (RIFI). Das amostras sanguíneas
e de leite, 40 e 26 foram positivas para a presença de anticorpos IgG contra T. gondii,
respectivamente, indicando uma concordância de 0,65. Os resultados sugerem que a pesquisa de
anticorpos IgG contra T. gondii, a partir de amostras de leite, pode se constituir em importante
ferramenta para o diagnóstico, em nível de rebanho, da infecção por T. gondii em ovinos com aptidão
leiteira.
Palavras-chaves: Doenças dos Ovinos, Toxoplasma gondii, Zoonoses
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Resumo
Neurocisticercose (NCC) ocorre quando humanos são infectados com larvas de T. solium e estas se estabelecem no cérebro
deixando por vezes uma cicatriz calcificada. Na maioria dos casos é uma infecção assintomática e quando apresenta algum
sintoma é acompanhado de distúrbios neurológicos que podem ser fatais, sendo a epilepsia o mais frequente. A maioria dos
países da América do Sul, África e alguns aisáticos são áreas endêmicas, onde diagnóstico de NCC pode ser inacessível para
a maioria dos pacientes. O trabalho de pesquisa teve por objetivo identificar os principais métodos de diagnóstico de
neurocisticercose em pacientes que apresentam epilepsia, bem como as alternativas para áreas endêmicas da doença em
que os testes convencionais são inacessíveis. Realizou-se uma revisão sistemática na base de dados Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), com os descritores “Neurocisticercose” e “Epilepsia”. Foram incluídos artigos completos, disponíveis em
português e inglês, publicados no ano de 2017 e 2018. Foram selecionados 10 artigos dos quais 9 atenderam aos critérios de
inclusão. De acordo com os pesquisadores, a eletroencefalografia para convulsões, o exame de fundo para envolvimento
oftalmológico e o exame de fezes para ovos ou proglotes são testes realizados frequentemente. Apesar disso, os exames de
imagem como a tomografia computadorizada e a ressonância magnética são definitivos para confirmar a presença das larvas
no organismo. O exame imunoblot é utilizado normalmente em hospitais de grande porte e o teste ELISA deteta a presença
de antígenos larvares circulantes no soro. A NCC por ser endêmica de regiões subdesenvolvidas, os exames convencionais
como exames de imagem e imunoblot tornam-se inacessíveis para pacientes devido ao custo elevado. Surgem como
alternativas o diagnóstico baseado na epidemiologia, o aparecimento de crises epiléticas e
a expressão gênica em
monócitos do sangue periférico que pode distinguir pacientes com epilepsia relacionada a neurocisticercose de pacientes com
epilepsia idiopática. Há uma maior prevalência de epilepsia em pacientes com NCC, principalmente em áreas endêmicas. Por
apresentar diferentes sinais e sintomas, o diagnóstico é feito baseado nos exames clínicos e neuroimagem, considerando a
endemicidade e a presença de epilepsia nos pacientes.
Palavras-chaves: Convulsões, Epilepsia, Neurocisticercose
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Resumo
As enteroparasitoses constituem um problema de saúde pública nos centros urbanos, geralmente em áreas com infraestrutura
sanitária precária, fruto de um processo de urbanização desordenada. Frequentemente, nestas áreas indivíduos vivem em
condições de vulnerabilidade social e a ausência do poder público leva a uma baixa perspectiva de implantação de
saneamento, fazendo com que as condições ambientais favoreçam a veiculação de parasitos transmitidos pela água e pelo
solo. Dentre os enteroparasitos, destaca-se com alta frequência Giardia intestinalis, um protozoário de transmissão hídrica e
com potencial antropozoonótico. Neste contexto, a avaliação dos fatores ambientais é relevante a fim de identificar as
possíveis fontes de contaminação em regiões do estado do Rio de Janeiro que albergam situação de vulnerabilidade social e
sanitária. O objetivo desse trabalho é realizar o diagnóstico molecular de fontes ambientais (animais e água) e de amostras
humanas para G. intestinalis em uma área de vulnerabilidade social e sanitária do Rio de Janeiro, Brasil. Foi realizado um
inquérito parasitológico na população através de busca ativa nos domicílios com identificação do perfil social; diagnóstico
parasitológico e molecular das amostras clínicas e ambientais (água, fezes de animais). Participaram do estudo 157
indivíduos, em Imbariê, município de Duque de Caxias/RJ, sendo que em 19,1% foram detectados parasitos intestinais. G.
intestinalis foi o agente patogênico com maior frequência (6,4%) no EPF. Na detecção de enteroparasitos nas amostras de
água, 9,1% (2/22) foram positivas através da PCR para G. intestinalis. Entre as 14 amostras de animais analisadas, uma
(7,1%) foi positiva para G. intestinalis. Dos 157 participantes do estudo, 5,1% (n=8) tiveram amostras positivas a partir da
amplificação do gene da β-giardina e nove para o gene gdh. Esses dados revelam que a infecção por giardíase persiste em
áreas urbanas como problema de saúde pública. O diagnóstico ambiental das amostras de água e fezes de animais remonta
a necessidade de entender o papel desses fatores na rota de transmissão dos protozoários intestinais, principalmente em
áreas de vulnerabilidade sanitária. São necessários esforços intergovernamentais, intersetoriais, multi e transdisciplinares no
enfrentamento das parasitoses intestinais, destacando o serviço de saneamento como ação prioritária na efetivação do direito
à saúde.
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Resumo

Introdução: Strongyloides stercoralis é um helminto transmitido pelo solo e o homem é o principal
hospedeiro. O parasito é um dos mais comuns em áreas tropicais e estima-se que 30-100 milhões de
pessoas estejam infectadas em todo o mundo. O diagnóstico é um desafio, devido ao método
parasitológico utilizado apresentar pouca sensibilidade, e a carga parasitária ser baixa, que
juntamente com a assintomatologia, leva a subestimação dos casos. Objetivo: O estudo tem como
propósito o diagnostico molecular de Strongyloides sp. em amostras de fezes. Metodologia: Trinta e
dois pacientes atendidos no Hospital Universitário Pedro Ernesto (RJ) diagnosticados com
estrongiloidiase foram recrutados para nova avaliação parasitológica pela técnica Bermann-Moraes.
Na análise molecular, larvas isoladas foram submetidas a extração de DNA, PCR e sequenciamento
para os alvos 18S rDNA e 28S rDNA. Resultados: Foi possível observar o parasito em 34% dos
indivíduos, sendo todas as larvas rabditóides. Os resultados moleculares de 21 indivíduos, mostraram
positividade de 74% e 51% para 18S rDNA e 28S rDNA, respectivamente, e de 45% por ambos os
alvos. A análise de sequências revelou máxima identidade de 98-100% e 99-100% somente com
espécies de Strongyloides, para 18S rDNA e 28S rDNA, respectivamente. O alinhamento do
fragmento 28S rDNA mostrou o polimorfismo A317G que diferencia S. stercoralis de Strongyloides
ratti, S. fuelleborni e Strongyloides sp. mas não de S. robustus, S. callosciureus e S. procyonis.
Entretanto, estas espécies não parasitam humanos. Dois haplótipos deste gene foram identificados
(HapA T371C e HapB C371T), com a predominância do HapB nas amostras do Brasil. O Hap A foi
identificado unicamente em um indivíduo em concomitância com Hap B. Igualmente, existem duas
linhagens de 18S rDNA de S. stercoralis, HapA (C1560G), caraterístico de Strongyloides spp. e HapB
(G1560C), especifico de S. stercoralis. Contudo, todas as amostras brasileiras apresentaram o Hap B,
confirmando a infecção por esta espécie. Discussão: A presença dos dois Haplótipos de 28S rDNA de
S. stercoralis no mesmo paciente pode sugerir eventos diferentes de infecção pelas duas linhagens.
Conclusão: Se propõe o diagnóstico molecular especifico para a infecção por S. stercoralis que ainda
permite a identificação de linhagens do parasito.
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Resumo

Dirofilariose é uma antropozoonose reconhecida pela OMS desde o final da década de 70, causada
pelo helminto Dirofilaria immitis que é transmitido por um hospedeiro intermediário da família
Cullicidae. Atualmente, é inegável a sua importância sob o ponto de vista da saúde pública devido ao
seu potencial em transmitir tanto para cães e gatos (hospedeiros definitivos) quanto para o homem
(hospedeiro acidental). Nesse sentido, o presente trabalho objetivou analisar através de bases de
dados eletrônicos, o cenário da dirofilariose no âmbito científico, assim como os principais autores e
países de publicação acerca do parasita. A metodologia partiu de uma busca realizada em fevereiro
de 2018 no site Institute for Scientific Information (ISI) Web of Science Scopus database que combina
diferentes bases de dados científicas conceituadas, onde foram utilizados associadamente os

seguintes domínios: “Dirofilaria immitis” e “animal”. Como critério de inclusão, contabilizou-se apenas
os registros classificados como “ARTICLE”, excluindo-se os demais tipos de documento (“REVIEW”,
“PROCEEDINGS PAPER” e “BOOK CHAPTER”). Mediante análise, constatou-se 364 artigos, sendo o
primeiro publicado no ano de 1976, desde então, verificou-se um aumento progressivo no número de
publicações e citações a cada ano, enfatizando 2016 e 2017 (considerando o período entre os anos
de 1976-2018). Vale reforçar que as informações contidas para 2018 estão ainda incompletas, não
permitindo maiores conclusões. Dentre os autores com maior número de publicações acerca do
domínio, MCCALL JW, encontra-se em 1º colocado com 17 registros (4,67%) seguido de GENCHI C
com 15 (4,12%) e OTRANTO D com 14 (3,85%). No entanto, apesar de MCCALL possuir o maior
número de publicações, é o artigo de SHOOP, WL et al., 1995 intitulado de “STRUCTURE AND
ACTIVITY OF AVERMECTINS AND MILBEMYCINS IN ANIMAL HEALTH” o mais citado (436 vezes).
Dentre os países que mais publicam, os EUA assumem o pódio do ranking com 143 artigos
publicados (39,29%) seguido da Itália com 67 publicações (18,41%), Alemanha com 32 publicações
(8,79%) e Brasil com 24 registros (6,59%). Com base no que foi mencionado, é evidente que a
dirofilariose ainda é uma doença que instiga os pesquisadores a buscarem novos desafios, de modo
que, alcançado um maior entendimento acerca do parasita, menor se tornará o grau de dispersão do
mesmo em decorrência da adoção de estratégias cada vez mais específicas e eficientes para garantir
o controle do nematódeo.
Palavras-chaves: Dirofilariose, Saúde pública, Antropozoonose, Epidemiologia
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Resumo
Considerada uma doença negligenciada, a mansonelose, tem como agentes etiológicos no Brasil as filárias M. ozzardi e M.
pertans. O parasita é transmitido por insetos pertencentes às famílias Simuliidae e Ceratopogonidae. Pesquisas apontam o
Alto Rio Negro como local de expressão para este agravo. A região é predominantemente povoada por populações indígenas,
cuja mobilidade é característica tradicional. Com isso, este trabalho teve como objetivo descrever a distribuição de
mansonelose em área urbana e rural do município de São Gabriel da Cachoeira, Amazonas-Brasil. Com isso, foi realizado um
levantamento de registros de mansonelose nos laboratórios da Rede de Atenção à Malária do município, no período de
janeiro a dezembro de 2016. As 514 notificações positivas para mansonelose foram distribuídas pela organização geopolítica
municipal: “bairros” na área urbana, e “áreas sócio-sanitárias” na zona rural, independente do tipo de acesso fluvial ou
terrestre. Para estes foram calculadas as frequências percentuais segundo sexo, grupo etário e localidade rural ou urbana. Foi
calculado o p valor para significância estatística. Através da literatura existente em congruência a pesquisas, correlacionou-se
a expansão do município com a distribuição do agravo. Verificou-se 514 registros de mansonelose: 33,07% em área urbana e
66,93% na área rural. Bairros de expansão apresentaram maiores frequências, com destaque para Areal (5,84%), Dabarú
(6,23%) e Tiago Montalvo (13,04%). Nas áreas sócio-sanitárias de acesso terrestre, registrou-se Estrada de Camanaus
(1,56%), Assentamentos (4,28%) e BR 307 (5,45%). Em acesso fluvial, os rios Waupés (2,33%), Içana (14,59%), Negro
(18,87%) e Tiquié (19,84%) foram os expressivos. Em grupos etários, obteve-se: 0-9 anos 12 casos (2,33%), 10-19 com 32
(6,23%), 20-39 com 158 (30,74%), 40-59 anos com 178 (34,63%) e acima de 60 anos com 134 casos (26,07%). Por fim,
observou-se maior percentual em homens (71,2%). Os dados sugerem que a mansonelose constitui importante endemia
parasitária na região. Apesar disso, não há, até o momento, uma política claramente voltada para orientar ações de registro,
tratamento e controle dessa parasitose. Os dados apontam maior frequência rural, porém, não é desprezível a proporção
urbana dos casos, que tende ocorrer na população mais vulnerável e recém-chegada do Alto Rio Negro e seus afluentes.
Palavras-Chaves: alto rio negro; indígenas; mansonelose.
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Resumo
A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo parasita Toxoplasma gondii, que tem a capacidade de atravessar barreiras
biológicas e se situar em regiões imunoprivilegiadas do corpo humano. A travessia promovida pelo parasita pode envolver e alterar a
expressão de Metaloproteinases de matriz (MMPs), como a MT1-MMP (Membrane Type 1-Matrix Metalloproteinase), MMP9 (Matrix
Metallopeptidase 9), moléculas que estão envolvidas na invasão e metástase de vários tipos de câncer. A doxiciclina (DOXY) é um
antibiótico derivado de tetraciclina, que tem sido usado em diversos tipos de infecções, entre eles na malária, minorando os danos
observados na malária cerebral. A DOXY também tem sido usada em testes pré-clínicos de adenocarcinoma de duodeno, devido a sua
capacidade de regular a expressão de metaloproteinases de matriz extracelular. Este trabalho tem por objetivo avaliar os efeitos da
DOXY na infecção in vitro de macrófagos murinos com T. gondii e na expressão de MMP-9 e de MT1-MMP induzidas durante esse
processo. A viabilidade das células Raw 264.7, a concentração e a proporção ideais após o tratamento com a doxiciclina foram
determinadas através do MTT. Macrófagos murinos foram infectados com T. gondii na proporção ideal de 1:1. Após 1h, os parasitos
foram retirados e a DOXY foi adicionada ao meio na melhor concentração de 20 ug/ml. Depois de 24h, as células foram fixadas para
contagem utilizando a coloração de Giemsa e posteriormente serão marcadas para a avaliação da expressão de MMP- 9 e de MT1MMP por imunofluorescência. Foi observada uma alteração na quantidade de células e parasitas contados em relação ao controle
infectado e não infectado na presença de DOXY, experimento que precisará de repetição. As etapas futuras serão direcionadas para os
experimentos in vivo, Imunofluorescência e Citometria. Estamos analisando também a capacidade da DOXY interferir na migração de
células infectadas em MATRIGEL™, alterando a sua invasividade.
Instituição de fomento: PIBIC-CNPq
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Resumo

Estrongiloidíase é causada por Strongyloides sp., e tem importância na saúde pública, devido ao
elevado número de morbidade e mortalidade em área endêmica. O uso de plantas medicinais
aumentou atualmente, como alternativa sustentável ao tratamento convencional de bactérias, fungos,
parasitos. Pterodon emarginatus é utilizado na medicina tradicional para tratamento de doenças
infecciosas, e possivelmente parasitos. Objetivo: Investigar a atividade anti-helmíntica do extrato de
P. emarginatus na evolução de S. venezuelensis em testes in vitro e in vivo. Métodos: In vitro usaram
como controle positivo: 1500 larvas de S. venezuelensis + água, larvas + Dexametasona (0,3 mg), e
controle negativo larvas + ivermectina (0,001 mg/mL). Usaram extrato aquoso puro e concentrações
variando de 100 mg/mL a 1,56 mg/mL. As placas foram incubadas a 28ºC, e as avaliações da
sobrevivência dos parasitos feitas em: 24, 36, 48, 72 h, usando M.O. Com os resultados fizeram a
curva de mortalidade (DL50), dose indicada de 50 mg/mL. In vivo usaram camundongos da linhagem
Swiss, pesando cerca de 30 g, ambos sexos, sendo 5 animais por grupo. Cada animal recebeu 1500
larvas via subcutânea. Os tratamentos foram via oral com água pura, ivermectina, extrato puro,
diluídos na dose de 50 mg/mL e administradas 100µL / animais nos dias: zero, três e seis após a
infecção via oral. No 7º dia sacrificaram os camundongos, e coletaram o sangue para contagem de
leucócitos totais e diferenciais, dosagens de anticorpos. Fragmentos dos baços, corações, fígados,
intestinos delgados, e pulmões foram usados em analises histopatológicas, e os restante desses
órgãos e 10 cm dos intestinos delgados usados para recuperação de fêmeas parasitas, larvas e ovos.
Resultados: Os testes in vitro mostraram que extrato aquoso bruto na concentração acima de 31,70
mg/mL (DL50) tem capacidade de matar 50% das larvas após 12 h. Essa concentração tem efeito
anti-helmíntico, pois expulsou fêmeas parasitas de forma similar ao ivermectina, reduziu o número de
ovos e larvas. Não foram tóxicos para os animais, não interferiu na síntese de leucócitos: células
mononucleares e eosinófilos, porém induziu síntese de neutrófilos, não interferiu na síntese de IgG2a
e IgE. Conclusões: Extrato aquoso de P. emarginatus tem efeitos na evolução de S. venezuelensis de

forma semelhante a ivermectina in vivo e in vitro, e sem toxicidade para os animais, portanto pode ser
usado para isolamento do princípio ativo e produção de novos vermífugos.
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Resumo

A escabiose é uma doença infecto-parasitária causada por Sarcoptes scabiei, espécie que apresenta
elevado grau de morbilidade e impacto sob a qualidade de vida. Quanto à incidência é maior em
comunidades de países em desenvolvimento, que possuem muitas áreas de vulnerabilidade social.
Os acaricidas químicos são utilizados no tratamento e paralelamente a isso, o uso de abordagens
alternativas com utilização de óleos essenciais contra ácaros hematófagos vem sendo elucidadas,
devido à efetividade e baixa agressividade. A literatura referencia que os óleos essências extraídos de
plantas da família Myrtacea, possuem significativa relevância devido a seus efeitos fumigantes e de
toxicidade tópica frente a ácaros S.scabiei. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência do uso de
plantas medicinais da família Myrtacea no combate a Sarcoptes scabiei. Trata-se de um estudo
descritivo observacional do tipo revisão de literatura. Foram utilizados artigos originais, com buscas
nas bases de dados, Scielo e Google acadêmico, publicados no período de 2007 a 2017, nos idiomas
português e inglês. Os descritores utilizados foram Myrtacea, escabiose e tratamento. Foram
selecionados 34 artigos que versavam sobre a proposta do estudo, após análise das publicações,
observou-se a atividade biológica de algumas espécies (Melaleuca alternifólia, Syzygium aromaticum,
Eucalyptus radiata, Stenocalyx sp. e Leptospermum scoparium) da família Myrtaceae, através de
testes de bioensaio de contato e fumigação. Os compostos encontrados que apresentam propriedade
antiparasitária de maior alcance são: eugenol, terpinen-4-ol e 1,8-cineol. O eugenol apresenta
atividade in vitro igual ou superior ao benzoato de benzila, fármaco de escolha para o tratamento de
escabiose, demonstrando menor efeito adverso que o acaricida sintético. O terpinen-4-ol revelou
elevada eficiência quanto à redução do tempo de sobrevivência do parasito. E o 1,8-cineol tem como
característica promover o aumento das atividades das enzimas superóxido dismutase e glutationa-stransferase, reduzindo os mecanismos de proteção dos ácaros. Os resultados encontrados ainda
sugerem que o escabicida tópico de origem vegetal ocasiona a eliminação do ácaro por meio de
asfixia devido a sua respiração tegumentar. Diante desta perspectiva, ressalta-se a importância de
estudos adicionais envolvendo plantas medicinais para o combate a escabiose, com potencial
aplicabilidade em terapias alternativas ou complementares.
Palavras-chaves: Escabiose, Eugenol, Plantas medicinais, Terapêutica, Vulnerabilidade social
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Resumo
INTRODUÇÃO: Toxoplasmose causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Cursa em geral com um quadro assintomático
ou com sintomas inespecíficos. No entanto, em alguns casos evolui com formas atípicas especialmente em indivíduos
imunocomprometidos e gestantes. A confirmação diagnóstica dá-se por isolamento do parasita, detecção de anticorpos por
sorologia, e métodos moleculares, tais como a reação de cadeia de polimerase (PCR). DESENHO DE ESTUDO: F.I.O, 35
anos, procedente de Fortaleza-CE, residente em Porto Velho-RO. Informa febre intermitente há 16 dias, associada astenia,
fadiga, prostração vertigem e cefaleia holocraniana intensa, foi submetido a tomografia com contraste de crânio e avaliação
de oftalmológica, que foram normais, e as sorologias anti-toxoplasma IgG e IgM reagentes. Estabelecido o diagnóstico de
toxoplasmose aguda, e internado no CEMETRON em 27/02/18 devido a cefaleia intensa, e iniciado o esquema de
sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico durante 14 dias. Paciente evoluiu com melhora clinica do quadro neurológico, e
permaneceu afebril a partir do 5º dia de internação. Os exames laboratoriais da admissão evidenciaram linfocitose e
plaquetopenia, que normalizaram com o tratamento. Recebeu alta hospitalar no 70 dia de internação assintomático. Método:
O caso coletado a partir dos dados do prontuário do paciente do Centro de Medicina Tropical de Rondônia em Porto Velho –
RO, com. Resultados: As sorologias IgG e IgM para toxoplasmose foram reagentes confirmando o diagnostico e
encaminhado ao CEMETRON, e iniciado a tratamento específico e realizou tomografia computadorizada de crânio e avaliação
oftalmológica, que foram sem alterações. DISCUSSÃO: A infecção por toxoplasmose não representa risco para boa parcela
da população, assim manifestando-se com sintomas inespecíficos semelhantes ao estado gripal, sendo comum febre, cefaleia
e mialgia, que se curam espontaneamente em um curto período de tempo, o que não se observa em imunossuprimidos e
gestantes. A confirmação do diagnóstico se dá por sorologia, o isolamento do parasita no sangue e a utilização de métodos
moleculares, tais como a reação de cadeia de polimerase (PCR). CONCLUSÃO: O envolvimento do sistema nervoso central
pelo Toxoplasma gondii em indivíduos não imunossuprimidos é um evento relativamente incomum, podendo manifestar-se
clinicamente como meningoencefalite difusa, como lesões expansivas. ou mesmo encefalopatia inespecífica como presente
no caso.

Palavras-chaves: ENCEFALOPATIA , IMUNOCOMPETENTE, TOXOPLASMOSE

ENDOPARASITOS DE INTERESSE PARA A SAÚDE PÚBLICA DIAGNOSTICADOS EM Geotrygon
montana (AVES: COLUMBIFORMES) NO ESTADO DO ACRE, AMAZÔNIA BRASILEIRA
Autores

Leandro Siqueira de Souza 1, Edson Guilherme 2, Ângela Maria Fortes de Andrade 1,
Francisco Glauco de Araújo Santos 1

Instituição 1 Ufac - Laboratorio de Apoio a Vida Silvestre, Universidade Federal do Acre (Rio Branco,
Acre, Brasil.), 2 Ufac - Laboratório de Ornitologia, Universidade Federal do Acre ( Rio
Branco, Acre, Brasil)
Resumo

O pariri (Geotrygon montana) é uma pombinha que forrageia no chão da floresta. Ocorre em toda a
região Neotropical. No Acre, é uma das aves silvestres utilizadas como alimentação pela população
humana que vive em locais isolados dos centros urbanos, pois sua carne apresenta alto teor proteico.
O contato com esta ave pode promover a transmissão de parasitos e outros agentes infecciosos,
muitas das vezes desconhecidos para a população humana. O objetivo desta pesquisa foi
diagnosticar a ocorrência de infecções parasitárias em indivíduos de Geotrygon montana, capturados
na Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema, em Sena Madureira, Acre. As aves foram capturadas
com redes ornitológicas durante os meses de maio a julho de 2017, por cinco dias consecutivos em
cada mês. As redes foram armadas no período da manhã (5:00h as 12:00h) e da tarde (14:00h as
17:00h), em transectos, nos diferentes ecossistemas da reserva (Floresta de terra-firme, floresta de
várzea e capoeira). A inspeção das redes foi realizada em intervalos de 30 minutos, onde as aves
capturadas foram mensuradas, fotografadas e pesadas. Após estes procedimentos, os indivíduos de
G. montana foram mantidos em sacos de pano por 20 a 30min, para a coleta das fezes, e em seguida
soltos no mesmo local. As fezes, quando presente, foram recolhidas e preservadas em solução de
MIF. O diagnóstico parasitológico foi realizado pelo exame direto a fresco, corado com lugol, e pelo
método de Willis-Mollay, sob microscopia óptica. Foram capturados 10 indivíduos, destes obtivemos
oito amostras, que foram positivas para a presença de endoparasitos. Os parasitos diagnosticados
foram: cisto de Entamoeba histolytica, em 37,5% (3/8) das amostras positivas e ovos de Capillaria sp.,
em 87,5% (7/8). Observou-se uma alta parasitemia por Capillaria sp., mas não foram observados
sinais clínicos externos nos indivíduos. A ocorrência de Entamoeba histolytica e Capillaria sp.,
parasitos responsáveis pela Amebiase e Capilariose, respectivamente, em humanos, indica a
necessidade de estudos mais detalhados e avaliações mais frequentes do nível de infecção das

espécies de aves cinegéticas da reserva, uma vez que esses parasitos podem vir a causar doenças
aos extrativistas e até mesmo a população de aves domésticas da região.
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Resumo
As parasitoses intestinais se constituem em um dos principais problemas de saúde pública, apresentando-se de forma endêmica em
diversas áreas do Brasil. Apresentam estreita relação com fatores sócio-demográficos e ambientais, sendo frequentemente a população
infantil a mais atingida. Este trabalho objetivou investigar a prevalência de parasitas intestinais em escolares de duas escolas públicas
localizadas em área de periferia do município de Macapá e os fatores chaves envolvidos na epidemiologia das enteroparasitoses.
Estudo transversal, em que foram coletadas amostras fecais de 223 crianças e adolescentes na faixa etária de 8 a 17 anos que
frequentam duas Escolas estaduais do Município do estado do Amapá. Denominamos de escola (A) e escola (B) conforme resolução
466/2012. Estas amostras foram submetidas ao método de Hoffman, Pons e Janer e aplicação de questionário estruturado. Os
resultados demonstraram uma positividade de 94,6% (211/223) entre as escolas (A) e (B), sendo para escola (A) uma prevalência de
enteroparasitas de 100% (112/112) e 89% (99/111) pra escola (B). Com relação ao gênero para escola (A) masculino 56,2% (63/112) e
feminino 43,8% (49/112). Na escola (B) o gênero masculino apresentou-se uma positividade de 50,5% (56/111) e feminino de 49,5%
(55/111). Os agentes etiológicos mais frequentes para escola (A) foram: Giardia lamblia 37,5% (42/112), E. histolytica/E. díspar 25%
(28/112), E. nana 21,4% (24/112), E. coli 16,1% (18/112). Para escola (B), E. histolytica/E. díspar foi o protozoário mais frequente 74,8%
(83/111), E. coli 14,4% (16/111) e Giardia lamblia 10,8% (12/111). Entre os helmintos, para escola (A) o mais frequente foi A.
lumbricoides 60.7% (68/112) Ancilostomídeos 19,6% (22/112), T. trichiura 10,7% (12/112) e H. nana 9% (10/112). Para escola (B)
Ancilostomídeos 38.7% (43/111), A. lumbricoides 33.4% (37/111) e T. trichiura 27,9% (31/111). Indicadores do nível sócio-econômico,
escolaridade, ambiental e de saneamento, foram os determinantes das parasitoses intestinais. Os indivíduos positivos foram
devidamente tratados e orientados quanto as estratégias de controle. Considerando-se que a escola pública é um elemento aglutinador
da população carente, reforça-se o papel do setor saúde na prevenção de doenças suscetíveis à ação educativa, como é o caso da
parasitose intestinal, no sentido de ampliar a informação sanitária, sempre na busca do melhor estado de saúde dos escolares.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A exposição a agentes ambientais nos primeiros anos de vida e a sua interação com genótipos
específicos podem influenciar o sistema imune para a proteção ou indução às doenças alérgicas. OBJETIVOS: O estudo
propõe determinar o papel da IL-17 e do TNF-α na indução de uma resposta imune efetiva frente a parasitos
gastrintestinais. DESENHO DO ESTUDO: Trata-se de um inquérito epidemiológico exploratório utilizando o desenho de

estudo transversal. MÉTODOS: Participaram do estudo crianças (n=140) entre 5-15 anos e ambos os sexos, CAEE:
43337115.0.0000.5196. As amostras fecais foram coletadas e processadas pelo Paratest®. O Kit CBA
(cytometric beads array) quantificou as citocinas através do citômetro de fluxo FACScalibur (BD) e a análise estatística foi
realizada no software GraphPad Prism. RESULTADOS: O estudo detectou prevalência de 48,83%
de enteroparasitoses, destes 59,52% Entamoeba histolytica/ E. dispar; 45,23% de Entamoeba coli; 27,38% de Giardia lamblia;
13,09% de Endolimax nana; 8,33% de Ascaris lumbricoides; 8,33% de Hymenolepis nana e 2,38%
de Trichuris trichiura. Elevados níveis séricos de IL-17A foram etectados no grupo parasitado (média:
20,31±1,68) em comparação ao não parasitado (média: 4,92 ± 1,60), p<0,05. Padrão similar foi observado na dosagem TNFalfa
do
grupo
parasitado
(0,49±0,086UI/mL)
quando
comparado
ao
nãoparasitado (0,043±0,082UI/mL), p<0,05. DISCUSSÕES: O alérgeno ou antígenos helmínticos promovem a diferenciação de
células T produtoras de IL-17, produzindo IL-17A, IL-17F e IL-22. Isso induz a liberação de IL-18, TNF- α, IL-6 e IL-1β, que
promovem elevação da resposta inflamatória na fase aguda. Na fase crônica, eosinófilos, basófilos e mastócitos produzem IL25, que potencializa a produção de citocinas do perfil Th2, como a IL-5 e IL-13. CONCLUSÕES: As protozooses foram mais
prevalentes e provavelmente promoveram maior expressão da IL-17A e TNF-α. Diante disto, sugere-se que o processo
inflamatório desencadeado pela expressão elevada de IL-17A e TNF-α constitui importante mecanismo de defesa frente aos
parasitos intestinais, porém pode predispor o desencadeamento de quadros alérgicos. Além disto, a elevação precoce do pool
de citocinas pró-inflamatórias podem modular para o perfil T helper 2 (Th2), com a possível perpetuação de
quadros alérgicos crônicos. Porém, é importante frisar que os resultados poderão ser variáveis frente às características
inerentes dos parasitos e hospedeiros.
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Resumo

As enteroparasitoses constituem um problema de saúde pública sendo consideradas doenças
negligenciadas. O aumento da expectativa de vida no país é uma das mudanças demográficas mais
relevantes. Os idosos apresentam maior predisposição às doenças parasitárias, sendo importante o
conhecimento da prevalência dessas enfermidades nessa população. Devido a escassez de estudos
epidemiológicos sobre parasitoses, nesse público, na região de Santa Cruz-RN, o presente trabalho
objetivou determinar a prevalência de enteroparasitos e/ou enterocomensais em idosos atendidos no
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Universitário Ana Bezerra-UFRN/EBSERH, em Santa
Cruz RN. Foi realizado um estudo epidemiológico, retrospectivo e documental, onde foram analisados
os laudos dos exames parasitológicos de fezes de todos os indivíduos com idade igual ou superior a
60 anos, atendidos no período de julho de 2016 a julho de 2017. Foram encontrados 527 laudos, dos
quais, 35,9% estavam positivos para enteroparasitos/enterocomensais. As espécies mais encontradas
foram os protozoários comensais Endolimax nana (60,3%) e Entamoeba coli (13,7%) e o parasito
Giardia lamblia (3,8%). Ainda, 9,7% estavam bi/poliparasitados. As associações mais frequentes
foram Endolimax nana + Entamoeba coli (13,8%). Não foram encontradas infecções por helmintos.
Dentre os positivos, 71,6% eram indivíduos do sexo feminino e 75,8% eram da área urbana. A alta
prevalência de enteroparasitos/enterocomensais nos idosos retrata a realidade socioeconômica e
higienicossanitária dessa população e indica uma preocupação do ponto de vista clínico. Diante
desses resultados pode-se inferir que o município precisa melhorar os serviços sanitários e de
abastecimento de água principalmente devido ao encontro exclusivo dos protozoários de veiculação
hídrica. Fatores comportamentais também devem ser considerados nas medidas profiláticas sendo a
educação sanitária uma medida eficaz. A ampliação do diagnóstico e tratamento dos infectados
devem ser priorizados nos programas de atenção primária, melhorando o estado de saúde e a
qualidade de vida das populações idosas.
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Resumo
A grande quantidade de material reciclável existente no lixo da população tem possibilitado que um grande número de pessoas
sobreviva da coleta, separação, classificação e venda do lixo. Adicionalmente as enteroparasitoses ainda constituem um sério problema
de saúde pública, devido a sua alta frequência associada com diversos fatores ambientais e seus complexos ciclos epidemiológicos.
Este estudo vem contribuir para um maior esclarecimento sobre a prevenção das doenças que dizem respeito à vida dos catadores de
lixo (Carapirás) a que estão expostos diariamente. O objetivo desse estudo é de verificar a prevalência de enteroparasitos nos catadores
de lixo de Macapá, Amapá, Brasil. Estudo transversal realizado, no município de Macapá, Amapá, norte do Brasil. Voluntariamente, 32
trabalhadores aceitaram participar da pesquisa, de um universo de 70 catadores. Foi aplicado um questionário semiestruturado e
requisitadas três amostras fecais (em dias alternados), para a análise parasitológica utilizando os métodos de Faust e Hoffmann. Os
resultados demonstraram elevada taxa de infecção com positividade de 100% dos casos (32/32). Quanto à intensidade das infecções, o
poliparasitismo 84,3% (27/32) prevaleceu frente ao monoparasitismo 15,7% (5/32). Os agentes etiológicos mais frequentes foram:
Ascaris lumbricoides 56,2% (18/32), Trichuris trichiura 46,8% (15/32), Ancilostomatídeos 40,6% (13/32), Strongyloides stercoralis 37,5%
(12/32), Entamoeba histolytica/E. díspar 31,2% (10/32), Giardia duodenalis 25% (8/32), Endolimax nana 18,7% (6/32), Entamoeba coli
9,3% (3/32) e Iodamoeba butschili 9,3% (3/32). Os indivíduos positivos foram encaminhados para a unidade de saúde de onde
receberam tratamento adequado. Realizaram-se oficinas educativas e palestras com o intuito de educação em saúde. No grupo
investigado, foram detectados possíveis fatores que podem provocar a infecção entérica, como: Péssimas condições laborais, de
moradias, ambientais, renda familiar, nível escolar, ocorrência de acidentes no trabalho, estrutura de saneamento básico deficiente,
principalmente em relação ao esgoto sanitário e o contato com animais domésticos. É preciso ações de educação sanitária, ambiental e
realização de exames parasitológicos periódicos para garantir acesso aos serviços de saneamento básico, a fim de favorecer o controle
das enteroparasitoses contribuindo para o esclarecimento das condições de trabalho e saúde dessa população.
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Resumo
Estrongiloidíase é uma doença parasitaria intestinal, causa pelo nematódeo Strongyloides stercoralis que tem como hospedeiros os
humanos, primatas, cães e gatos; e, como grande parte das enfermidades parasitarias, é um grande problema de saúde pública nos
países em desenvolvimento. Geralmente se apresenta de forma crônica e assintomática, entretanto, pode ocorrer em suas formas mais
graves, principalmente em pacientes imunocomprometidos, nestes, com taxas de casos fatais acima de 70%. É predominante em
crianças, mas pode acometer indivíduos de qualquer idade. A doença é transmitida por heteroinfecção, onde as larvas filarioides deste
parasito penetram na pele do hospedeiro, por consumo de alimentos contento essas larvas e por autoinfecção. Essa parasitose possui
distribuição mundial com predominância nas regiões tropicais, porém, estabelecer a presença de Strongyloides stercoralis em uma
região é uma tarefa difícil. Esta pesquisa teve como objetivo revisar os principais aspectos epidemiológicos da estrongiloidíase. O
trabalho foi organizado por estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí, durante o mês de abril de 2018, onde
foi realizada pesquisa bibliográfica em artigos científicos retirados de plataformas como como SCIELO, LILACS e BVS (Biblioteca Virtual
em Saúde). Foram analisados 5 artigos e um capítulo de livro, com publicações datadas de 2012 a 2018. De acordo com a literatura
consultada, os indivíduos mais acometidos por esta parasitose são os de precária educação sanitária e hábitos de higiene, àqueles que
não possuem acesso a saneamento básico, que costumam andar descalços e/ou que tenham contato direto com rios de água barrenta e
solo pouco ou medianamente arenoso, locais preferenciais das larvas. Em indivíduos com integridade imunológica, geralmente a doença
não se manifesta, porém em pacientes imunocomprometidos, um dos principais obstáculos para o seu controle é a probabilidade de
exacerbação da autoinfecção e, consequentemente, a ocorrência de hiperinfecção e estrongiloidíase disseminada, podendo determinar
um quadro de alta gravidade e mortalidade dos indivíduos. Conclui-se que é importante a realização de estudos sobre a prevalência da
doença no país, suas formas de manifestação clínica, principalmente sobre a população mais vulnerável, além da realização de
diagnóstico precoce e medidas de profilaxia e tratamento adequados.
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Resumo
A apendicite verminótica ou parasitária consiste na presença de parasitas causando inflamação do apêndice cecal, seja por um
fenômeno obstrutivo ou irritativo da mucosa apendicular, podendo evoluir para uma apendicite aguda inespecífica com rotura do órgão e
peritonite purulenta. Na grande maioria dos casos não há suspeita prévia da etiologia parasitaria para o processo inflamatório
abdominal. Os parasitas frequentemente observados são o enterobius e o áscaris. O estudo tem o objetivo de analisar a prevalência de
casos de apendicite relacionada a parasitose intestinal e reconhecer o padrão da resposta inflamatória, na mucosa e parede
apendicular, em comparação às apendicites obstrutivas não parasitárias. O estudo foi realizado através da revisão de 640 espécimes de
apendicectomias de material de patologia cirúrgica, em pacientes de ambos os sexos, com idade entre 9 a 62 anos, submetidos a
tratamento de abdome agudo inflamatório, bem como revisão da literatura. Dos 640 pacientes com diagnóstico clínico de apendicite
aguda, 4 foram identificados com estruturas parasitarias luminais apendiculares, típicas de enterobíase, e um padrão de resposta
inflamatória da mucosa caracterizada predominantemente por microulceração e hiperplasia linfoide nodular com frequentes eosinófilos.
Aspectos, portanto, diferentes da resposta inflamatória neutrofílica supurativa habitual das demais apendicites obstrutivas. A apendicite
parasitária tem particularidades regionais e mais frequentemente desenvolve alterações apendiculares que podem desencadar uma
sintomatologia crônica e mais raramente aguda. O diagnóstico de apendicite parasitária no Brasil é um evento mais raro do que a
suposição das altas taxas de parasitose existentes em nossa população. Os dados em alguns estudos sugerem que o verme,
principalmente o gênero Trichuris, no apêndice pode ser uma ocorrência bastante comum, por exemplo, Coutelen et al., encontraram
evidências em 27% das 132 apendicectomias de crianças no norte da França; Swartzwelder et al., analisou 81 casos de tricuríase e
afirmou que o parasitismo intestinal e apendicite crônica foram os mais comuns diagnósticos. No Brasil, os parasitas causadores da
inflamação apendicular são justamente aqueles que com mais frequência e constância contribuem para a verminose brasileira: Necator,
Ascaris e Oxiurus. A maioria dos acometimentos tem inexistência de sintomas clínicos o que torna a parasitose objeto de diagnóstico
pela patológica cirúrgica.
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Resumo
Os mamíferos domésticos e silvestres podem abrigar uma variedade de ecto e endoparasitos de importância médica e
veterinária, tais com patógenos transmitidos por vetores. O risco de transmissão destes parasitos ao homem é mais evidente
quando há maior proximidade destes animais a ambientes antropizados, aumentando o risco de ocorrência de doenças
emergentes em locais de ecoturismo. Portanto, o objetivo deste trabalho é detectar e caracterizar hemoparasitos de interesse
médico e veterinário em roedores silvestres. Os animais foram capturados com armadilhas do tipo Tomahawk em trilhas
dispostas na Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário do Caraça (RPPNSC). Foram coletados materiais biológicos:
baço, fígado, pele de orelha e pele de cauda. Destas amostras foram realizadas análises moleculares, utilizando os alvos:
kDNA (Trypanosoma cruzi), catepsina L (Trypanosoma vivax) e 18S rRNA (hemobactérias de granulócitos da Família
Anaplasmataceae). Conjuntamente foi realizado confecção de lâminas de imprint dos tecidos coletados e esfregaço de
sangue. Foram capturados 55 espécimes de pequenos mamíferos pertencentes a 11 espécies e três ordens, apresentando
predominância da espécie Akodon cursor (56,36%). Nas análises moleculares, 49 (89,1%) animais foram positivos para
Ordem Piroplasmida, sete (12,7%) foram positivos para hemobactérias de granulócitos da Família Anaplasmataceae e
um (1,81%) para Trypanossoma cruzi. Nas análises parasitológicas das lâminas, 19 (34,54%) animais apresentaram
gametócitos do gênero Hepatozoon. Destes, oito (53,3%) apresentaram gametócitos em todos os tecidos analisados.
Constatou-se alta incidência (40%) de animais concomitantemente positivos por pelo menos dois dos hemoparasitos
estudados, nas análises moleculares e parasitológicas. Em destaque um indivíduo (A. cursor) positivo para Trypanosoma
cruzi, Ordem Piroplasmida e Hepatozoon sp. Nenhum animal apresentou-se positivo para hemobactérias de monócitos e A.

phagocytophilum. Os resultados demonstram a relevância destes pequenos mamíferos na manutenção dos hemoparasitos
estudados. Além disso, com a proximidade destes animais ao ambiente antrópico, aumenta a probabilidade de transmissão
de patógenos aos animais (domésticos e silvestres) e ao homem, destacando a importância da vigilância epidemiológica na
prevenção da emergência destas zoonoses. Posteriormente será realizado sequenciamento para confirmação das espécies
dos parasitos detectados nas análises moleculares.
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Resumo
As doenças diarreicas são uma das principais causas de morbidade e mortalidade infantil, situação que acarreta um grande prejuízo no
crescimento e desenvolvimento, pois são responsáveis pelo desencadeamento da desnutrição e desidratação, podendo até levar a
criança a óbito. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), nas últimas duas décadas, ocorreu globalmente expressiva
redução na mortalidade por diarreias infecciosas em crianças com idade inferior a cinco anos (UNICEF/WHO, 2009). Considerando a
histórica importância do tema, o presente estudo tem por objetivo estudar a espacialização das internações por diarreia no Semiárido
Nordestino (2016). Trata-se de estudo ecológico, realizado a partir de um mapeamento, analisando as concentrações das internações
para cada mil habitantes no cenário do semiárido brasileiro. Os números de internações foram classificados nos seguintes intervalos
para cada mil habitantes: 0,10 – 0,40, 0,41-0,90, 0,91-1,80, 1,81-4,40, 4,41 – 43,30 e Sem Registro. Os dados foram coletados no Portal
do Governo Federal por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os procedimentos operacionais das análises
espaciais foram desenvolvidos por meio do software ArcGIS 10.2.2. A distribuição espacial e os dados obtidos permitiram constatar que
ainda há concentração de internações por diarreias em alguns municípios do semiárido nordestino. Mesmo com os avanços políticos e
sociais já alcançados se faz necessário ampliar o olhar para estas ocorrências na realidade do semiárido nordestino.
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Resumo

A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. É considerada doença
“silenciosa”, de difícil diagnóstico clínico. Diante da elevada prevalência da infecção por T. gondii no
Brasil e pela possibilidade deste parasito produzir infecções oportunistas, que podem apresentar um
curso grave e até mesmo letal em pacientes imunocomprometidos, muitas são as pesquisas
correlacionando a toxoplasmose nesses indivíduos. No entanto, nos portadores de neoplasias, que
podem vir a sofrer um processo de imunossupressão durante o tratamento quimioterápico, poucos
estudos são descritos. Assim, esta pesquisa propõe-se a realizar um estudo transversal descritivo e
retrospectivo, com base na revisão de prontuário, dos pacientes oncológicos, que passaram por
tratamento quimioterápico em um hospital da rede pública de saúde em Niterói/RJ, no período de
janeiro de 2011 a dezembro de 2017, para verificação dos padrões da prevalência da toxoplasmose
nos indivíduos que apresentaram sorologia positiva durante o tratamento. Até o momento, em um
levantamento feito até 2014, foram selecionados pelo sistema de informática 51 prontuários que
apresentaram registro de sorologia para toxoplasmose, 22 (43%) pacientes do sexo feminino e 29
(57%) do sexo masculino. Dentre esses, apenas, 09 (17,6%) eram positivos para IgG, não havendo,
até o momento, nenhum paciente apresentado diagnóstico positivo para IgM. Dentre os pacientes
positivos as neoplasias relatadas foram Mieloma Múltiplo, Linfoma de Hodgkin, Linfoma de Burkitt e
Leucemia Mieloide Aguda. Não há registro de sintomatologia relacionada a infecção toxoplásmica em

nenhum desses pacientes. A frequência do exame sorológico detectada neste estudo se mostrou
muito baixa, podendo estar relacionada a fatores diversos como: poucos recursos financeiros,
desconhecimento ou mesmo desinteresse dos médicos. Sabe-se que, em pacientes
imunocomprometidos, a sorologia clássica deve ser vista com cautela pois pode apresentar resultados
inconclusivos. Nesses pacientes, a resposta imune alterada os torna incapazes de produzir títulos
significativos de anticorpos. Por outro lado, alternativas precisam ser pensadas já que portadores de
neoplasias, submetidos à terapia imunossupressora, podem sofrer uma reativação ou adquirir mais
facilmente a infecção por T. gondii. O diagnóstico precoce da infecção é de grande importância pois
otimiza o esquema de tratamento em benefício do paciente, evitando consequências graves e até
mesmo fatais.
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Resumo

A toxoplasmose é uma zoonose provocada pelo protozoário Toxoplasma gondii que apresenta três
formas infectantes de animais de sangue quente como felinos, cães e o homem através de via oral,
fluidos corporais e via transplacentária. Os felinos são os hospedeiros definitivos da doença e os
demais mamíferos os hospedeiros intermediários. A via transplacentária traz consequências graves no
feto como coriorretinite, falhas no desenvolvimento psicomotor, hidrocefalia e morte. É importante
identificar os fatores de risco da infecção como dados sociais, obstétricos, hábitos de higiene e
alimentares, contato com cães e gatos e modo de criação destes. No primeiro momento objetivou-se
avaliar a soroprevalência de toxoplasmose através de resultados de pesquisa sorológica de anticorpos
IgG e IgM anti-T.gondii realizados por eletroquimioluminescência em 1.587 gestantes atendidas no
Hospital Universitário Mário Palmério nos anos de 2015 e 2016 correlacionando com idade e raça das
mesmas. Nos dois anos houveram 49,84% (791/1.587) gestantes susceptíveis e os fatores
associados foram idade ≤ 30 anos e raça branca (p<0,05). Concluiu-se que houve um elevado número
de gestantes susceptíveis, jovens e da raça branca.
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Resumo
Os cães são frequentemente infectados por endoparasitos que podem infectar o homem, sendo o ancilostomídeo Ancylostoma caninum
um dos principais agentes etiológicos da Larva Migrans Cutânea (LMC), uma zoonose de importância mundial. Objetivou-se verificar a
fauna endoparasitária zoonótica em amostras fecais de cães errantes e domiciliados em Salinas Minas Gerais. Foram escolhidos
aleatoriamente cinco bairros do município, para coleta de 48 amostras fecais, sendo 24 de cães errantes e 24 domiciliados. Após
contato prévio com os proprietários, disponibilizou-se sacos plásticos individuais identificados, para a coleta de fezes espontaneamente

expelidas por cães domiciliados. Para a coleta de fezes de cães errantes foram coletadas aproximadamente cinco gramas da parte
superficial das fezes com aspecto úmido e brilhante, utilizando sacos plásticos individuais devidamente identificados com o local da
coleta. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Parasitologia Veterinária (LPV) do Instituto Federal do Norte de Minas
Gerais (IFNMG) – Campus Salinas para análises pelos métodos coproparasitológico de centrífugo-flutuação com solução saturada de
cloreto de sódio e de sedimentação espontânea (Blagg modificado). Na técnica de centrifugo - flutuação, foi observado um percentual de
45,85% de amostras fecais de cães errantes positivas, sendo 37,5% para Ancylostoma caninum, 4,16% para ovo de trematódeo e
4,16% de oocisto de protozoário. Nas amostras fecais de cães domiciliados, obteve-se um percentual de 40% de positividade, sendo
24% Ancylostoma caninum, 12% para oocistos de protozoários, e 4% para Toxocara sp.. No método de Blagg modificado, verificou-se
20,84% de amostras fecais de cães errantes positivas, sendo 12,5% para Ancylostoma caninum e 8,32% para oocistos de protozoários.
E nas amostras fecais de cães domiciliados, observou-se 12% de amostras positivas, sendo 4% para Ancylostoma caninum, 4% para
oocistos de protozoários e 4% para Strongyloides sp. Os resultados demonstraram que cães errantes revelaram um maior percentual de
amostras fecais positivas para endoparasitos, quando comparados com as amostras de cães domiciliados. A espécie Ancylostoma
caninum foi a mais prevalente em nas duas técnicas. Pode-se concluir que a fauna endoparasitária em amostras fecais de cães errantes
e domiciliados em Salinas, Minas Gerais é variada, compostas de diferentes famílias de parasitos, inclusive com potencial zoonótico.
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FILARIOSE LINFÁTICA: SUAS PRINCIPAIS ÁREAS ENDÊMICAS NO BRASIL
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Resumo

A Filariose linfática (FL) ou bancroftiana é uma doença parasitária causada por Wuchereria bancrofti,
um verme filarial transmitido no Brasil pelo mosquito Culex quinquefasciatus. De acordo com a
Organização Mundial de Saúde (OMS) esta doença afeta mais de 120 milhões de pessoas em 58
países. Dos infectados, tem-se na Índia, na África, na Ásia, Pacífico Ocidental e Américas. Atualmente
no Brasil a principal área endêmica é a região metropolitana do Recife. O programa mundial de
eliminação da FL tem dois fundamentos principais: a eliminação da transmissão, ou seja, impedir o
surgimento de novos casos; e o controle dos casos de pacientes que, embora tenham sido tratados
dessa parasitose, apresentam lesões e sequelas em sua decorrência, os portadores de morbidade
filarial. Descrever as principais áreas endêmicas da FL no Brasil. A metodologia utilizada foi revisão
sistemática da literatura, realizada em bases de dados eletrônicas Scielo e Medline/PubMed. Para a
seleção dos artigos foram seguidos critérios de inclusão e exclusão. Critérios de inclusão: ter sido
realizado no Brasil, ter sido escrito a partir de 2000 até 2017. Critérios de exclusão: não abordam a
epidemiologia brasileira. Diante da revisão sistemática conseguimos 15 artigos e aplicando os critérios
de inclusão e exclusão foram selecionados 5 artigos que tratam da FL e suas áreas endêmicas.
Diante das analises a cidade do Recife foi evidenciada com maior número de casos de FL. A FL pode
acarretar diversos tipos de sintomas como edema nos membros, edema nos testículos no caso dos
homens, e mamas nas mulheres. Também sendo encontrada em Belém no estado do Pará, Maceió
no estado de Alagoas, e Salvador. Mas com um número baixo de incidência da doença. De acordo
com os artigos lidos não foram encontrados casos na região Sul e Sudeste. Os autores concluem que
a área metropolitana do Recife é endêmica de FL; contudo, não se sabe com certeza qual a sua
extensão. Assim, o plano em pauta deve possibilitar que as instituições responsáveis pelo controle da
filariose procurem modelos de organização que combinem a centralização das decisões e o repasse
da execução das medidas para os diferentes níveis da rede, procurando alcançar a maior cobertura
possível das populações expostas ao problema. A FL hoje é uma doença que foi esquecida, e precisa
ter o cuidado dos profissionais da saúde e do governo, pois ainda apresenta altos índices.
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Resumo
Introdução: As geo-helmintíases são as infecções mais frequentes em todo o mundo e ocorrem principalmente nos países em
desenvolvimento. Conhecidas como “Doenças Negligenciadas” são associadas às precárias condições de higiene, a falta de acesso à
água e ao saneamento básico, configurando, portanto, como grave problema de saúde pública. Objetivo: Descrever aplicação do Guia
de Atividades para campanha nacional de Geo-helmintíases e em escolas de Recife/PE. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo
descritivo tipo relato de experiência. Métodos: O Guia de Atividades para as Geo-helmintíases foi elaborado pelos residentes em Saúde
Coletiva do Distrito Sanitário I da cidade do Recife no ano de 2015, com parcerias das coordenações da Vigilância Epidemiológica e do
Programa Saúde na Escola. O guia possui atividades específicas voltadas para os alunos da rede municipal de ensino (educação infantil
ao 5º período) no intuito de esclarecer os sinais e sintomas dessas doenças, como preveni-las e onde buscar tratamento. Resultados:
Previamente ao dia “D” da campanha, foram apresentadas em creche e escola municipal as atividades do guia elaborado. Com proposta
lúdica em forma de teatro com fantoches, uso de linguagem acessível para o público e elementos regionais, interagindo e reiterando as
mensagens para que fossem de fácil absorção para as crianças. Discussão: Com o uso dessa ferramenta os alunos interagiram com os
personagens criados e foi possível expor como a campanha funciona, pontuando a importância do cuidado com a higiene pessoal e dos
alimentos, a atuação dos profissionais e serviços de saúde, cura atrelada ao tratamento adequado e a necessidade de informar aos pais
quanto à promoção e prevenção da saúde. Conclusão: A aplicação do Guia de Atividades nas escolas proporcionou uma maior
participação das crianças antes, durante e após a campanha. Destarte a parceria entre a escola e a saúde tem caráter mobilizador, para
que as crianças tornem-se atores sociais e empoderadas acerca de suas situações e como enfrentá-las. A interdisciplinaridade entre
esses dois setores é extremamente importante na construção da consciência coletiva do direito à saúde. Utilizar este instrumento de
fácil compreensão e replicação foi uma estratégia para aproximar mais o Programa de Saúde na Escola, Vigilância Epidemiológica e a
Escola, aumentando assim o potencial da campanha nacional de Geo-helmintíase.
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HÁBITOS ALIMENTARES, AMBIENTAIS E SOCIAIS CORRELACIONADOS À FAUNA
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Resumo
A diversidade de morcegos no Brasil chega a 178 espécies, possuindo uma ampla diversidade alimentar, sendo carnívoros, frugívoros,
hematófagos, insetívoros, onívoros, piscívoros e nectarívoros. Além da alimentação como meio mais propenso na aquisição de
parasitos, o hábito de beber água, seja da chuva, de nascentes e outras formas, leva a aquisição de parasitos pelo acúmulo de fezes,
urina e contaminantes por pessoas ou animais. Os abrigos gregários e contato físico entre os indivíduos, correlacionadas a dieta e água,
favorecem para a diversidade de parasitos. O objetivo desta revisão de literatura é elucidar a presença de parasitos gastrintestinais e
protozoários em morcegos do Rio Grande do Sul, considerando alimentação, contaminação ambiental e hábito social entre espécies. No
Brasil, pode-se afirmar que poucas espécies de morcegos se adaptam a ambientes antropizados ou urbanas, abrigando-se em
construções artificiais como alternativa à destruição de abrigos naturais, com grandes possibilidades de transportarem agentes
infecciosos ou zoonóticos, ou estarem susceptíveis a agentes relacionados a contaminação pela ação humana. Diversos helmintos já
foram registrados em morcegos, sendo sua diversidade, entre outros fatores, diretamente ligada a alimentação. Há relação na presença
e diversidade morfológica de trematódeos no trato gastrintestinal de morcegos insetívoros, devido aos insetos fazerem parte do ciclo
como hospedeiros intermediários. Estudos recentes em morcegos no Brasil descrevem 48 espécies de helmintos, mostrando maior
número de espécies de nematódeos, seguido por trematódeos e protozoários, como Toxoplasma gondii e Eimeria sp. Ao comparar a
dieta e os ciclos dos parasitos, há uma tendência do parasitismo em morcegos frugívoros por helmintos de ciclo monoxeno, que podem
complementar sua dieta com insetos, o que explica a ocorrência de helmintos de ciclo heteroxeno. Além disso, alguns ectoparasitos
podem ser responsáveis pela transmissão de helmintos heteroxenos. Alterações neurológicas, hematológicas, respiratórias,
hemoglobinúria, esplenomegalia e óbito já foram verificadas, sendo que parasitemia coincide com o comportamento incomum. O
parasitismo em morcegos ainda é um campo pouco estudado. A ampliação do conhecimento parasitológico sobre os hábitos de
morcegos do Rio Grande do Sul, auxilia o serviço de epidemiologia, vigilância em saúde, preservação e conservação deste mamífero de
grande importância para manutenção de nosso ecossistema.
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Resumo
Frutas e legumes são alimentos essenciais em uma alimentação saudável, são ricas em vitaminas, minerais, fibras e
antioxidantes, desempenhando papel fundamental na manutenção da saúde, em especial nas crianças contribuindo no
crescimento e desenvolvimento infantil. A importância dos alimentos e a limpeza dos mesmos, antes de serem consumidos,
estão no fato de que frutas, legumes, verduras e folhas são tipos de ingredientes que carregam diversas bactérias e
protozoários. Assim, vermes e protozoários podem ser adquiridos após ingestão de alimentos contaminados. De modo geral,
pessoas infectadas se apresenta com quadro de dor abdominal, cólicas, náuseas, vômitos, diarréias, perda de peso, anemia,
febre e sintomas respiratórios. Desta forma para evitar contagio deve-se higienizar bem as mãos, lavar bem os alimentos,
cozinha-los e armazena-lo de forma correta. Nosso objetivo é relatar a experiência de residentes multiprofissionais em Saúde
da Família e Comunidade da importância da higienização dos alimentos para crianças de um Centro de Referência em
Educação Infantil (CREI) do município de João Pessoa – PB. O público alvo foram crianças de 3 a 4 anos de idade. O estudo
equivale ao relato de diário de campo, com caráter descritivo, observacional e analise qualitativa. Utilizando-se de uma
abordagem lúdica, com teatro de fantoche, realizada pelos residentes, retratando a história de um menino que contraiu
verminose após ingerir alimentos contaminados. Em seguida o profissional (Enfermeira) realizou uma fala sobre as formas de
prevenção das parasitoses, priorizando o cuidado com os alimentos. Assim, percebe-se que a ação teve efeito positivo na
promoção do saber, visto que, os ouvintes compreenderam as informações ofertadas pela interação que tiveram durante a
atividade. Sinalizando a importância do ato de prevenção de doença e promoção de saúde, pois com essa estratégia
podemos diminuir os índices de adoecimentos, principalmente informando crianças e adultos. Desta forma, a saúde na
atenção básica é um pilar no qual podemos oferecer através de ações educativas informações que podem contribuir para uma
maior qualidade de vida. Esta atividade foi de extrema importância, pois percebemos que as crianças compreenderam que só
o fato de se alimentar de forma saudável não é suficiente, mas precisa realizar a higienização de todos os alimentos antes do
consumo, para que estejam livres de microrganismos
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Resumo
Frutas e legumes são alimentos essenciais em uma alimentação saudável, são ricas em vitaminas, minerais, fibras e
antioxidantes, desempenhando papel fundamental na manutenção da saúde, em especial nas crianças contribuindo no
crescimento e desenvolvimento infantil. A importância dos alimentos e a limpeza dos mesmos, antes de serem consumidos,
estão no fato de que frutas, legumes, verduras e folhas são tipos de ingredientes que carregam diversas bactérias e
protozoários. Assim, vermes e protozoários podem ser adquiridos após ingestão de alimentos contaminados. De modo geral,
pessoas infectadas se apresenta com quadro de dor abdominal, cólicas, náuseas, vômitos, diarréias, perda de peso, anemia,
febre e sintomas respiratórios. Desta forma para evitar contagio deve-se higienizar bem as mãos, lavar bem os alimentos,
cozinha-los e armazena-lo de forma correta. Nosso objetivo é relatar a experiência de residentes multiprofissionais em Saúde
da Família e Comunidade da importância da higienização dos alimentos para crianças de um Centro de Referência em
Educação Infantil (CREI) do município de João Pessoa – PB. O público alvo foram crianças de 3 a 4 anos de idade. O estudo
equivale ao relato de diário de campo, com caráter descritivo, observacional e analise qualitativa. Utilizando-se de uma
abordagem lúdica, com teatro de fantoche, realizada pelos residentes, retratando a história de um menino que contraiu
verminose após ingerir alimentos contaminados. Em seguida o profissional (Enfermeira) realizou uma fala sobre as formas de
prevenção das parasitoses, priorizando o cuidado com os alimentos. Assim, percebe-se que a ação teve efeito positivo na
promoção do saber, visto que, os ouvintes compreenderam as informações ofertadas pela interação que tiveram durante a
atividade. Sinalizando a importância do ato de prevenção de doença e promoção de saúde, pois com essa estratégia
podemos diminuir os índices de adoecimentos, principalmente informando crianças e adultos. Desta forma, a saúde na
atenção básica é um pilar no qual podemos oferecer através de ações educativas informações que podem contribuir para uma
maior qualidade de vida. Esta atividade foi de extrema importância, pois percebemos que as crianças compreenderam que só
o fato de se alimentar de forma saudável não é suficiente, mas precisa realizar a higienização de todos os alimentos antes do
consumo, para que estejam livres de microrganismos.
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Resumo

A ocorrência das parasitoses intestinais no Brasil vem decrescendo. Este resumo visa mostrar dados
das principais parasitoses no início do século XXI. Utilizando dados dos anos 2001, 2005 e 2010 do
sistema de informação do PCE, foram mostrados o número de exames e portadores das principais
helmintíases, reveladas pela técnica de Kato Katz. De cada paciente, em cada ano, foi examinada
apenas uma amostra de fezes. Foram realizados 4.608.062 exames dos quais 1.210.571 em 2001,
2.016.213 em 2005 e 1.381.278 em 2010, em 13 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espirito Santo,
Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e
Sergipe. O % de positividade média das helmintíases em 2001, 2005 e 2010 foram respectivamente:
Ascaridíase 18,03%, 14,72% e 9,20%; Ancilostomíase 10,48%, 7,80% e 5,33%; Esquistossomose
6,92%, 6,06% e 5,02%; Tricuríase 7,95%, 6,00% e 3,89%. Em 2001 os três maiores percentuais de
esquistossomose, foram em Pernambuco 25,41%; Alagoas 16,47% e Sergipe 11,89%. Em relação a
Ascaridíase: Maranhão 58,04%; Alagoas 33,08% e Sergipe 32,46%. No tocante a Ancilostomíase:
Maranhão 41,63%; Alagoas 21,83% e Ceará 20,32% e em relação a Tricuríase: Rio Grande do Norte
23,99%; Alagoas 21,79% e Maranhão 15,02%. Em 2010 as três maiores ocorrências de
esquistossomose foram em Sergipe 9,64%, Pernambuco 8,31% e Alagoas 7,34%. Em relação a
Ascaridíase: Maranhão 22,52%, Sergipe 16,44% e Rio Grande do Norte 15%. No que concerne a
Ancilostomose: Maranhão 20,91%, Pará 19,92% e Paraíba 13,77% e em relação à Tricuríase: Sergipe
11,91%, Alagoas 8,41% e Rio Grande do Norte 6,92%. Houve queda expressiva dessas quatro
principais helmintíases, entre 2001 e 2010. A partir desses dados conclui-se que as helmintíases
intestinais estão em declínio no Brasil, embora ainda haja localidades com elevados percentuais de
infecção.
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Resumo

As interações entre animais silvestres, domésticos e seres humanos promove a transmissão de
agentes etiológicos muitas vezes desconhecidos para a comunidade cientifica. Os animais silvestres,
em sua quase totalidade, não apresentam sinais clínicos efetivos, mesmo estando infectados,
podendo ser fonte de infecção para outros animais silvestres, domésticos e até mesmo a população
humana. O conhecimento desses agentes infecciosos auxilia em estudos epidemiológicos para a
saúde pública e para a sanidade animal, devido à presença de parasitos zoonótico. Nesta perspectiva,
o objetivo desta pesquisa foi diagnosticar os helmintos presentes em indivíduos de Xiphorhynchus
guttatus, capturados na Reserva Extrativista do Cazumbá-Iracema, em Sena Madureira, Acre. Os
espécimes foram capturados entre maio e julho de 2017, com cinco redes ornitológicas (mist-nets),
armadas nos diferentes ecossistemas da reserva, no período da manhã e da tarde. Após a
identificação, os indivíduos capturados foram colocados, por 30min, em sacos de pano, contendo
papel absorvente em seu interior, e postos em descanso, até que estes defecassem. Após a coleta, as
amostras fecais foram armazenadas e transportadas ao Laboratório de Apoio a Vida Silvestre, da
Universidade Federal do Acre, para a realização dos exames parasitológicos. Para as análises
parasitológicas foram realizados os exames direto a fresco, corado com Lugol, e o método de Willis,
sob microscopia óptica. Das seis amostras fecais analisadas, 66,66% (4/6) foram positivas para a
presença de helmintos, sendo identificados os gêneros Ancylostoma (ovos e larvas) e Enterobius
(ovos). Esses parasitos são responsáveis por infecções em humanos, constituindo-se em um

importante problema para a saúde pública, além de serem considerados uma ameaça para a saúde
dos animais silvestres, uma vez que esses parasitos podem atuar como oportunistas ou como agentes
primários de doenças. Este trabalho apresenta informações sobre a fauna parasitária de aves
silvestres, porém existe a necessidade de mais estudos para precisar o papel das aves silvestres
como hospedeiras desses parasitos e outros agentes infeciosos que podem infectar a população
humana.
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Resumo
A Hidatidose ou Equinococose é antropozoonose causada por platelminto do gênero Echinococcus. De transmissão fecal-oral, por
excretas contaminadas de carnívoros silvestres ou cão doméstico. O homem se infecta como hospedeiro intermediário. A forma mais
comum da doença é causada pelo E. granulosus em regiões de criação de ovelhas, que são a fonte de contaminação dos cães
domésticos. Na região amazônica, o E. vogeli ou E. oligarthus podem provocar doença em humanos, através de ciclo silvestre, que
envolve roedores apreciados pela carne. Os cães que auxiliam na caça ingerem as vísceras dessas presas e se infectam, contaminando
o homem. O diagnóstico é pouco conhecido. Relata-se caso em mulher, 61 anos, procedente de área rural de Cáceres-MT,
diagnosticada anteriormente com colelitíase, com queixa de dor em hipocôndrio direito, aumento de volume abdominal, náuseas,
inapetência, epigastralgia, plenitude pós-prandial e emagrecimento (15 kg em 3 meses). Ao exame físico: hepatomegalia importante
(borda hepática a 20 cm do rebordo costal direito), além de múltiplas nodulações na topografia hepática. Internada para investigação,
tinha exames com eosinofilia moderada (12%) e anemia discreta (Hb 9,5 g/dL). Endoscopia digestiva com varizes esofágicas de fino
calibre. Ultrassom de abdome com hepatomegalia volumosa até a pelve, ocupando quase todo o abdome, ecotextura heterogênea, por
inúmeros cistos anecoicos e litíase biliar sem espessamento de paredes da vesícula. Tomografia abdominal descreveu extensa dilatação
cística das vias biliares intra e extra-hepáticas, sem fatores obstrutivos; múltiplas formações císticas hepáticas, algumas com conteúdo
levemente denso com tênues calcificações laminares periféricas. Levantada a hipótese de hidatidose e coledocolitíase sintomática.
Iniciou-se Albendazol (400 mg, 12/12 horas, por 148 dias) e realizou-se colecistectomia eletiva com biópsia de cisto hepático. Exame
microscópico mostrou cisto hidatiforme contendo parede trilaminada e conteúdo proteináceo no parênquima, entremeado por margem
com áreas de fibrose. Sorologia adicional para hidatidose positiva (IgG 60,8 U/mL). Após paciente apresentou cessação dos sintomas,
estabilização do quadro hepático inclusive com redução ao exame físico da hepatimetria para 15 cm. Trata-se de caso, com provável
evolução muito antiga, que teve descompensação por litíase biliar, no qual a solução cirúrgica do problema e o uso de anti-helmíntico
estabilizou, tornando a paciente oligossintomática.
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HIPEREOSINOFILIA PERSISTENTE E IMAGENS HEPÁTICAS HIPOECOICAS EM LACTENTE
COM SOROLOGIA POSITIVA PARA TOXOCARÍASE: UM RELATO DE CASO.
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Resumo

Introdução: Síndrome hipereosiniofílica designa hipereosinofilia (≥ 1.500/mcL) com sinais de
disfunção de órgãos atribuíveis a ela e demanda a busca de estímulos à produção de eosinófilos. Más
condições de higiene propiciam infecção por parasitos, que penetram como larvas ou têm ciclo
tecidual a partir da ingestão de ovos embrionados que liberam larvas, como o Toxocara canis e o
Toxocara cati, ascarídeos do cão e do gato, respectivamente. No homem, hospedeiro acidental de
Toxocara, há persistente migração tecidual de larvas. Crianças são mais susceptíveis à infecção ao

manipularem solo com fezes de filhotes (hospedeiros definitivos) e levarem as mãos à boca. Sem
evidência de exposição a filhotes de cão ou gato, geofagia justifica a hipótese de ingestão dos ovos e
desenvolvimento de infecção sintomática ou não. Larvas migram, com formação de granulomas, e
secretam antígenos, que induzem eosinofilia e produção de IgE. Tipicamente há granulomas no
fígado, podendo haver em outros tecidos. As manifestações clínicas resultam da intensidade e
cronicidade da infecção e da localização anatômica das larvas. Relato de caso: Lactente masculino,
17 meses, com geofagia, foi internado no hospital universitário com diarreia aguda e vômitos, há 6
dias, e febre, que cessou 24 h antes da internação. Trouxe 2 hemogramas prévios com
hipereosinofilia. Hemograma feito à admissão mostrou anemia microcítica e hipocrômica e
hipereosinofilia (60% de 22.030/mm3). Teve episódios de sibilância e usou salbutamol. Supeitou-se de
Síndrome de Loeffler e toxocaríase. ELISA para T. canis mostrou IgG>10.240 (VR>320 para forma
visceral). Recebeu 10 dias de albendazol. Um mês após a alta, veio ao ambulatório, com palidez,
exantema, fígado a 3,8 cm da RCD (hepatimetria=9,8cm) e baço a 1,5 cm da RCE. Devido a
leucocitose, hipereosinofilia e anemia prévias, foi feito hemograma, com persistência dos achados.
Novamente recebeu albendazol. Poucos dias após, a ultrassonografia mostrou parênquima hepático
heterogêneo, múltiplas áreas hipoecoicas mal definidas de margens indistintas e baço aumentado
(9,1x2,9cm, índice 26,4) de ecotextura normal. Teve vários EPF negativos. Atualmente, usa ferro oral
e, há 4 meses, mantém hipereosinofilia. Discussão e conclusão: Na toxocaríase visceral,
seguimento da eosinofilia e dos achados ultrassonográficos nem sempre ocorre. É sugerido
seguimento, uma vez que há referência de persistência de eosinofilia até um ano e de imagens
hepáticas até 6 meses após tratamento.
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Resumo

Background: Although it is well known that allergic diseases involve a strong Th2 immune response,
with production of high levels of specific IgE allergen, knowledge on the association between filarial
infection and allergies, among pediatric patients, is scarce. Objective: To evaluate the allergic
response patterns in cases of filarial infection by comparing peripheral eosinophils, total IgE levels,
immediate hypersensitivity and cytokine levels in children and adolescents in Brazil. Methods: This
was an exploratory study with three groups: I. with filarial infection and without allergic diseases; II.
without filarial infection and with allergic diseases; and III. without filarial infection and without allergic
diseases. The prick test and specific IgE tests for aeroallergens were performed using five antigens.
Peripheral eosinophils and total IgE were also evaluated. IL-4 and IL-5 were determined using wholeblood culture stimulated by three antigens. Results: Eosinophilia and elevated levels of total IgE (≥
400 IU/dl) were observed in all groups. The prick test was positive in 56.6% of the cases. Group I
presented hypersensitive responses similar to the allergic disease groups. In the whole-blood culture
stimulated by Dermatophagoides pteronyssinus, average IL-4 production did not differ significantly
among the groups, but IL5 production resulting from stimulation was greater in the allergic disease
groups (p < 0.05). Conclusions: The allergic response pattern in group with filarial infection was
similar to that of the groups with and without allergic diseases, but the response to IL-5 in the culture
stimulated by D. pteronyssinus was an exclusive characteristic of the allergic group.
Palavras-chaves: Lymphatic filariasis, Intestinal parasites, Neglected diseases, Child, Allergic diseases

Importância da educação continuada na melhoria do diagnóstico das doenças parasitárias.
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Resumo
O Serviço de Doenças Parasitárias (SDP) da Fundação Ezequiel Dias, Lacen-MG, coordena redes de diagnóstico em doença
de Chagas, malária, toxoplasmose, leishmaniose visceral e tegumentar. Considerando, as limitações e dificuldades dos
laboratórios nos diagnósticos destas doenças, o SDP utiliza a capacitação de profissionais de saúde como um instrumento de
melhora no diagnóstico. Para isso, o SDP organizou um programa de educação continuada utilizando-se de métodos do nível
básico ao avançado, buscando atender aos públicos diversos em MG e no Brasil. Foram realizados cursos técnicos, teóricos
e práticos, para os profissionais das redes coordenadas pelo SDP. Além disso, o SDP trabalha em parceria com programa
Ciência em Movimento, que tem como foco a popularização da ciência em municípios estratégicos de MG. Em 2014, o SDP
desenvolveu o Programa de Avaliação da Qualidade (PAQ) para doença de Chagas e para leishmaniose visceral canina
(LVC). Com base nas necessidades detectadas em supervisões e nos resultados do PAQ, foram realizadas capacitações
direcionadas ás necessidades de cada local. No período de 2015 a 2017 foram realizados 47 cursos técnicos com enfoque
nos pré-requisitos para a realização e interpretação de exames, bem como regulação de fluxos relacionados a estes exames
junto às vigilâncias em saúde. Visando agilizar a liberação dos laudos de exames, foram capacitados profissionais de 62
unidades de saúde transformando –as em laboratório de rede GAL, com licença para colocação e liberação de resultados dos
exames executados no local. O SDP também possui um programa de capacitação para estagiários de cursos técnicos e de
graduação. De 2015 a 2017 foram capacitados 216 profissionais de 25 municípios de MG e 38 profissionais dos estados AC,
AP, CE, ES, MT e TO. Como resultado, destaca-se o aumento de 40% na participação dos laboratórios nos programas de
controle de qualidade laboratorial, com a participação de 23 estados e 16 municípios de MG no PAQ em 2017, no diagnóstico
de doença de Chagas e da LVC. As capacitações também possibilitaram um aumento na descentralização do diagnóstico da
leishmaniose visceral humana com a expansão de 45% de unidades de saúde (n=18) e 58,3% municípios (n=14) em relação
à rede laboratorial anteriormente existente em MG em 2013. Observou-se relevante melhora no diagnóstico das doenças
parasitárias, melhor comunicação entre os participantes da rede e diagnóstico mais rápido e eficaz destas doenças.
Palavras-chaves: Educação continuada , Diagnóstico, Doenças parasitárias, Leishmaniose, Doença de Chagas
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Resumo
Além das células que constituem o corpo humano existem microrganismos que residem no organismo e traz benefícios
mútuos, estando distribuídos em diferentes órgão e tecidos. A sua localização vai depender de alguns fatores como: umidade,
acidez, temperatura e disponibilidade de nutrientes. A formação da microbiota atua influenciando o sistema imunológico, a
resistência aos patógenos e o aproveitamento dos alimentos. Existem muitos microrganismo que habitam o intestino dos
seres humanos, sendo eles patogênicos e não-patogênicos O trabalho visa compreender o mecanismo que protozoários
como o Tritrichomonas musculis, podem modular a resposta imunológica contra infecções por outros microorganismos. Foi
realizada uma revisão de literatura narrativa. Utilizou-se das bases de dados Science Direct, Scielo e PubMed, para a
pesquisa de artigos entre os anos 2008 a 2018, por meio dos seguintes descritores: Intestinal immunomodulation ,
Tritrichomonas e Antigens Protozoan. Foram elegidos artigos em português e inglês de revisão e experimentais que
apresentaram título e resumo de acordo com o tema, totalizando 25 artigos utilizados. Muitos estudos são voltados para a
compreensão da atuação bacteriana na microbiota intestinal. Porém além das bactérias existem protozoários que atuam de
forma comensal trazendo muitos benefícios para os organismos humano, como aumentando a eficiência do sistema
imunológico. Protozoários ortólogos que atuam dessa forma são: Dientamoeba fragilis e Tritrichomonas musculis. O
Tritrichomonas musculis atua como um imunomodulador intestinal o mesmo é responsável pela expansão de células
hematopoiéticas (Th1 e Th17) residentes na mucosa do cólon, sem causar lesões patológicas, e também acarreta a liberação
de Interleucina-18 (IL-18) pelas células epiteliais e linfócitos T, levando a proteção contra infecções causadas por Salmonella.
Além disso a interação com a mucosa intestinal promove a liberação de citocinas antiparasitárias controlando a carga do
protozoário. Pode-se compreender a importância da presença desses microrganismos na microbiota intestinal humana e que
não apenas bactérias são capazes de trazer benefícios para o organismo e devido a isso expandir a compreensão sobre a
forma que protozoários ortólogos são capazes de modular a resposta imunológica contra infecções bacterianas.
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INCIDÊNCIA DE AGENTES PARASITÁRIOS EM CRIANÇAS DE ESCOLAS PUBLICAS DE UM
MUNICÍPIO PARAIBANO, BRASIL.
Autores

ROSÁLIA SEVERO DE MEDEROS 1, LUZIA ELIZABETH CRISTINA DA NÓBREGA
VIEIRA 1, ABRAHÃO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 1, WILSON WOUFLAN SILVA 1

Instituição 1 UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (Avenida Universitária S/N - Bairro
Santa Cecília - Cx Postal 61 - Patos/PB CEP:58708-110)
Resumo

As parasitoses intestinais afetam um terço da população mundial, na maioria dos casos essas
infecções ocorrem pelas baixas condições socioeconômicas, falta de higiene pessoal e de
informações básicas sobre o assunto. Afetando mais de um terço da população mundial, as
parasitoses intestinais ocorrem principalmente crianças em idade escolar, originando quadros de
desnutrição e consequentemente outros eventos como, anemia ferropriva e déficit no desenvolvimento
físico e cognitivo no indivíduo. crianças em idade escolar apresentam mais fragilidade a esses
agentes etiológicos por estarem ligadas a atividades em ambiente externo e coletivo, entrando em
contato direto ou indiretamente com esses parasitas. Diversas alterações no estado físico, mental e
social podem interferir na qualidade de vida dessas crianças portadoras dessas infecções.O objetivo
desse trabalho foi analisar o perfil parasitológico em duas escolas de ensino fundamental I da cidade
de santa Luzia-PB. A pesquisa teve inicio em Agosto de 2017 e contou com 60 alunos de 1° ao 5° ano
da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria do Carmo Gomes Marinho
(escola I), e da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Aristarco da Silva
Machado (escola II), 30 amostras de fezes para cada escola, totalizando 60 amostras. Apenas uma
amostra por criança foi coletada para análise parasitológica. As análises das amostras foram
realizadas de acordo com o método de sedimentação espontânea ou Hoffman-Lutz no Laboratório de
Analises Clinica do Hospital e Maternidade Sinhá Carneiro, no município de Santa Luzia, Paraíba.
Para coleta de dados foi aplicado um questionário socioeconômico para os pais e/ou responsáveis
das crianças. As análises das amostras fecais revelaram que nas duas escolas foram encontrados
resultados positivos para agentes parasitológicos distintos, destacando o grande percentual de
amostras negativas, os agentes encontrados foram Giardia lamblia (38,3%), seguida de Entamoeba
histolitica/dispar (5%), Entamoeba coli (5%) e Ascaris lumbricoides (1,7%) Verificou-se que a
população estudada vive em condições intermediarias, com saneamento básico inadequado em
alguns pontos e falta de orientação sobre higiene pessoal e sobre o assunto da pesquisa.
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INCIDÊNCIA DE ALTERAÇÕES OFTALMOLÓGICAS EM PACIENTES PORTADORES DE
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Resumo
O objetivo do projeto é descrever a incidência de alterações oftalmológicas por toxoplasmose congênita em crianças
portadores da doença, atendidos no Serviço de Infecções Congênitas do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Recife.
Toxoplasma gondii é um parasita oportunista, intracelular obrigatório, que infecta aproximadamente um terço da população
humana em todo o mundo. O impacto deste parasita na saúde humana torna-se particularmente manifesto em pacientes
grávidas, podendo provocar distúrbios oculares congênitos severos resultantes da infecção do feto. O presente estudo tratase de um estudo coorte retrospectivo, que investigará a incidência e as características das alterações oculares em crianças
com toxoplasmose congênita confirmada e tratada. As amostras serão coletadas através de análise retrospectiva de
prontuários de janeiro de 2008 até dezembro de 2017. Foram incluídos no estudo as crianças assistidas no Serviço de
Infectologia Pediátrica do HUOC, com diagnóstico de toxoplasmose congênita confirmado pelo laboratório de acordo com o
protocolo de atendimento estabelecido pelo ministério de saúde, encaminhados para exame oftalmológico no ambulatório de
oftalmologia. Foram revisados 93 prontuários de pacientes com diagnóstico clinico e laboratorial de toxoplasmose congênita.
Destes 7 apresentaram alterações oculares (7,5%). Os distúrbios mais encontrados foram as retinopatias e as cataratas
congênitas. Quatro pacientes apresentaram retinopatias (4,3%) e 4 apresentaram catarata congênita (4,3%). Outra
oftalmopatia presente foi a microftalmia. Diante desses resultados, conclui-se que distúrbios oculares são alterações

frequentes em pacientes com toxoplasmose congênita na população estudada. Todos os pacientes com suspeita de
toxoplasmose congênita devem ter acompanhamento oftalmológico.
Palavras-chaves: Distúrbios oculares, Toxoplasmose congênita, Retinopatias , Catarata congênita
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Resumo
Os protozoários e os helmintos são os principais agentes que acarretam infecções parasitárias intestinais, sendo um problema
relevante de Saúde Pública no Brasil e no mundo. Além da deficiência de saneamento básico relacionado com a qualidade dos
serviços propostos de saúde, as parasitoses intestinais estão envolvidas com o baixo nível de renda e também com a ausência
de higiene pessoal, aumentando assim os níveis de transmissão. No Brasil, as regiões Norte e Nordeste apresentam uma maior
incidência desta enfermidade. Diante desta problemática exposta o presente trabalho objetivou identificar a incidência de
parasitoses intestinais em uma população assistida por um hospital público do Agreste pernambucano. Foi realizado um
estudo descritivo do tipo transversal retrospectivo, onde foram analisados dados de livros de registro presentes na instituição,
contendo resultados de exames parasitológicos de fezes realizados no período de 2015 e 2016. De acordo com os dados
analisados, foram realizados 1.301 exames parasitológicos de fezes no ano de 2015 e 1.310 exames no ano de 2016, constatouse um percentual de 62,02% de exames negativos e 37,98% de exames positivos para parasitoses intestinais em 2015, e 59,23%
de exames negativos e 40,77% de exames positivos em 2016. Observando que houve um percentual maior de pacientes com
faixa etária de 18-59 anos que realizaram exames durante ambos os anos. Foi identificado como protozoário mais incidente em
2015 a Entamoeba coli com 36,84%, seguida da Giardia lamblia com 33,40% e da Entamoeba histolytica com 33,19%. Já no ano
de 2016 o protozoário mais incidente foi a Endoimax nana com 46,06%, seguida também da Giardia lamblia com 35,39% e da
Entamoeba histolytica com 34,45%. E o helminto mais incidente no ano de 2015 foi a Hymenolepis nana com 0,60%, e no ano
de 2016 foi a Hymenolepis nana e o Enterobius vermiculares com um percentual igual de 0,37%. Considerando os dados
encontrados observa-se que é necessária a conscientização e ação de medidas preventivas, promovendo assim condições
adequadas de saúde pública a população.
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Resumo
A incidência de infecções fúngicas invasivas causadas por agentes não usuais tem aumentado em pacientes hospitalizados nas últimas
décadas. O aumento na incidência dessas infecções tem sido relacionado aos avanços na prática médica, incluindo transplantes de
órgãos, quimioterapia, agentes antimicrobianos, nutrição parenteral e dispositivos médicos, que melhoram a sobrevivência dos
pacientes, mas também representam um aumento no risco de infecção. Descrição de relato de caso de fungemia por Kodamaea ohmeri
em paciente após complicação cirúrgica de hernioplastia incisional através de estudo retrospectivo. Paciente, 78 anos, submetido a
gastrectomia parcial por câncer gástrico em maio de 2016. Realizada hernioplastia incisional que complicou com lesão de alça de
delgado e necessidade de reabordagem no 2º dpo. Paciente evoluiu com formação de fístulas entero-entérica e entero-cutânea com
alimentação parenteral desde então. Iniciada terapia com antimicrobianos após sinais de infecção, sem melhora e sem isolados em
cultura. Após 46 dias de internamento cultura de ponta de cateter positivou para Candida spp. posteriormente sendo identificado como
K. ohmeri. Paciente evoluiu com insuficiência respiratória aguda e foi transferido para UTI. Culturas de admissão mostraram-se
positivas para K. ohmeri em sangue periférico sendo ajustada terapia antimicrobiana. O paciente foi a óbito por complicações de sepse 3
dias após internamento em UTI. Na literatura há o registro de 36 relatos de caso de fungemia por K. ohmeri, sua maioria ocorreram na
Ásia, e no Brasil apenas dois. Os principais fatores de risco são imunossupressão por neoplasias hematológicas ou sólidas, uso de
imunossupressores, diabetes ou cirrose, uso de NPT, múltiplas invasões, cirurgia de grande porte e exposição a antimicrobianos de
amplo espectro. A droga de escolha para o tratamento ainda não é consenso, mas é bem estabelecido na literatura a retirada de
dispositivos invasivos como um dos primeiros passos no tratamento inicial. Fungemias são frequentemente causadas por Candida spp.
porém a incidência de fungemia por leveduras não-cândida vem aumentando, principalmente em pacientes imunossuprimidos e com
múltiplas invasões. O diagnóstico precoce pode ser dificultado pela disponibilidade de métodos mais precisos na identificação correta da
levedura. A falta de consenso sobre droga de escolha para o tratamento dessa infecção interfere com o desfecho do quadro.

cirurgia, fungemia, Kodamaea ohmeri
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Resumo
Vários gêneros de flagelados são parasitas sanguíneos de vertebrados, sendo transmitidos por vetores hematófagos. Dentro desse
grupo temos os representantes do gênero Trypanosoma com mais de 500 espécies descritas. Acredita-se que os representantes da
família Trypanosomatidae surgiram a partir da evolução de formas aquáticas de vida livre para o parasitismo de espécies de
invertebrados aquáticos, com posterior adaptação a vertebrados aquáticos, tornaram parasitas de insetos terrestres há cerca de 150
milhões de anos. Alguns grupos tornaram-se parasitas de insetos hematófagos e foram transmitidos a vertebrados terrestres onde são
mantidos por transmissão contaminativa ou inoculativa. Sabendo disso o presente trabalho teve como objetivo determinar a diversidade
de Trypanosoma spp. em capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) em fragmentos florestais no município de Campo Grande. Os animais
foram capturados entre os períodos de novembro de 2017 a março de 2018. Amostras de sangue foram coletadas para realização de
hemocultivo no meio NNN-Lit. Os meios positivos foram submetidos a extração de DNA para realização da identificação molecular por
meio do sequenciamento do gene da região 18S do rRNA. Foram capturadas no total 15 capivaras (seis fêmeas e nove machos), destas
três apresentaram positividade no hemocultivo. Contudo foi possível realizar o sequenciamento de apenas um isolado, sendo 95%
similar com uma sequência previamente depositada no GenBank para Trypanosoma terrestris. Este é o primeiro relato de T. terrestris
em capivaras e na região do Cerrado. O primeiro relato da espécie T. terrestris ocorreu recentemente em 2013, sendo descrita em antas
(Tapirus terrestris), na região da Mata Atlântica no estado do Espírito Santo, sendo uma espécie que apresentou agrupamento distinto
de outros tripanosomas e não foram agrupados com nenhum clado conhecido. Nossos resultados ampliam o conhecimento desse novo
parasita, que a priori estava restrito apenas a único hospedeiro mamífero e região.
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INFECCÇÃO BRONCOPULMONAR POR Lophomonas spp.: RELATO DE CASO
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Resumo

Lophomonas spp. é um protozoário multiflagelado, descrito como comensal no trato digestório de
baratas e cupins. Embora seja um patógeno humano incomum, tem sido identificado como agente
etiológico de infecções broncopulmonares, principalmente associadas a pacientes
imunocomprometidos. Este trabalho trata de um relato de caso de infecção broncopulmonar por
Lophomonas spp. em paciente morador do extremo oeste do Rio Grande do Sul, Brasil. MJAE, não
tabagista, obesa, hipertensa, diabética, internou na Santa Casa de Caridade do município de
Uruguaiana em maio de 2017 com tosse produtiva com escarro mucoide e hemoptise há três meses.
Evoluiu com febre vespertina durante uma semana, persistiu com tosse produtiva com escarro

mucoide com episódios de raias de sangue no escarro e dor torácica em pontada. A paciente referiu
inapetência e emagrecimento de 15 kg no período de três meses. Na internação apresentou sinais
vitais estáveis, hemoglobina de 12,6 g/dL, contagem total de leucócitos de 21.000 mm3, com
quantidade aumentada de eosinófilos (20%). Função renal e hepática normais. Paciente vive em casa
de alvenaria onde relatou ter encontrado casulos de baratas em meio a suas roupas. Tomografia
computadorizada evidenciou lesões escavadas de paredes espessadas e irregulares distribuídas nos
pulmões. O exame de escarro resultou em BAAR negativo, micológico negativo e cultura negativa.
Exame parasitológico de fezes foi negativo. Exame direto do lavado brônquico revelou presença de
protozoários multiflagelados, característicos do gênero Lophomonas. A paciente foi tratada com
metronidazol 500 mg por via oral três vezes ao dia, durante 7 dias. Em consulta posterior referiu
melhora do apetite e da disposição geral e negou episódios de hemoptise, tosse produtiva ou febre.
São raros os relatos de casos de pneumonia provocada por Lophomonas spp. no mundo, tendo a
China o maior número de registros. O elevado índice de mortalidade (> 50%) atribuído às infecções
broncopulmonares por este patógeno possivelmente esteja relacionado ao diagnóstico tardio e
tratamento inadequado, considerando que a infecção por Lophomonas produz sintomas semelhantes
às infecções respiratórias decorrentes de outros agentes etiológicos. Este relato sugere que os casos
de infecções respiratórias por Lophomonas podem estar subestimados e alerta aos médicos e demais
profissionais da saúde o potencial infectante deste patógeno emergente e a importância do
diagnóstico precoce.
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INFLUÊNCIA DA INFECÇÃO POR DUAS CEPAS DE TOXOPLASMA GONDII (ME49 E VEG) NA
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INFECTADOS
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Resumo

A infecção por Toxoplasma gondii constitui uma das zoonoses mais difundidas no mundo. T. gondii é
um parasito intracelular obrigatório, capaz de infectar mamíferos e aves, causando a toxoplasmose.
Os roedores infectados por T. gondii expostos ao odor da urina de gato, têm a região medial pósdorsal da amígdala (MePD), ativada. Em condições normais, a amígdala medial pós-ventral (MePV), e
não a MePD, seria ativada, gerando comportamento aversivo ao odor do gato, predador natural
destes roedores. Estudos com roedores mostraram que a infecção por T. gondii foi capaz de causar
alterações comportamentais e imunohistoquímica, tais como, arginina vasopressina e FOS, no
sistema nervoso central em áreas relacionadas com o comportamento aversivo, porém trabalhos da
literatura mostram somente estudos com o uso de uma única cepa. O conhecimento acerca dos
mecanismos que levam a modificações comportamentais, sejam eles epigenéticos, neuromoduladores
ou simplesmente efeito colateral da infecção é importante para criação de medidas preventivas, bem
como pesquisas de novas drogas para controle de infecções parasitárias relacionadas com alterações
de comportamentos. O objetivo do trabalho foi verificar se a infecção por duas cepas distintas de
T.gondii seria capaz de ativar a região da MePD e MePV em ratos. Ratos machos adultos (6 a 8
semanas) foram divididos em três grupos, G1, G2 e G3 (n=9) infectados por T. gondii – cepa ME49,
VEG, via gavagem, com 10 cistos cada, e um grupo sem infecção. Após dois meses da infecção, os
animais foram anestesiados e perfundidos; a seguir, os encéfalos foram retirados para análise da
imunomarcação da proteína FOS (proto-oncogene imediatamente expresso) nas regiões da MePD e
MePV. Foi observado aumento das imunomarcações, dos animais infectados, na região MePD (G1:
246(82±83); G2: 184 (61,3±19,5) em comparação com o controle (G3: 159(53±10,8); e na região
MePV (G1: 219(73±43,5); G2: 252 (84±19,5) comparado com o controle (133(44,3±5). Esses
resultados mostram que a infecção por T. gondii na região da amigdala, poderia modular de forma
diferencial o comportamento aversivo e de atração em animais infectados com duas cepas diferentes
de T. gondii.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Pesquisas indicam que parasitoses intestinais podem induzir à inibição do desenvolvimento de asma e atopia por
promoverem elevação de interleucina 10 (IL-10), citocina pan-supressora. Porém, ainda não está associação. OBJETIVOS: Pretende-se
estimar a prevalência de enteroparasitoses intestinais e correlacioná-las aos níveis da IL-10. DESENHO DO ESTUDO: Trata-se de um
inquérito epidemiológico exploratório utilizando o desenho de estudo transversal. MÉTODOS: Participaram do estudo 140 crianças de 515 anos, de ambos os sexos, através do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). O projeto foi aprovado no Comitê de Ética e
Deontologia em Estudos e Pesquisa da UNIVASF, CAEE: 43337115.0.0000.5196. As amostras fecais foram coletadas e processadas
pelo Paratest®. O Kit CBA (cytometric beads array) quantificou a IL-10 através do citômetro de fluxo FACScalibur (BD) e a análise
estatística foi realizada no software GraphPad Prism. RESULTADOS PRINCIPAIS: No universo do grupo infectado, 41,28% estavam
parasitados por protozoários; 6,4% por protozoários e helmintos e 2,32% por helmintos. A prevalência foi de: 48,86% das amostras
pertencentes ao complexo Entamoeba histolytica/E. díspar, 45,45% de E. coli, 26,13% de Giárdia lamblia, 11,36% de E. nana, 9,09% de
A. lumbricoides, 6,81% de H. nana e 4,54% de Trichuris trichura. Os níveis de IL-10 para o grupo parasitado (média: 0,3±0,68UI/mL)
evidencia concentração sérica 333% inferior aos não-parasitados (média: 0,9 ± 0,51UI/mL), p<0,05. DISCUSSÕES: A IL-10 inibe a
produção de citocinas pró-inflamatórias pelos macrófagos e células dendríticas, inibindo a resposta Th1 e Th17, além de suprimir o perfil
Th2 ao inibir a síntese de IgE específica e elevar IgG4. O IgG4 bloqueia a degranulação de mastócitos mediada por IgE, inibindo o
desencadeamento alérgico. CONCLUSÕES: Detectou-se elevada prevalência de protozooses, principalmente no que se refere ao
parasitismo associados ao complexo Entamoeba histolytica/ E. dispar. A redução nos níveis séricos de IL-10 em indivíduos parasitados
corrobora com a hipótese de que as enteroparasitoses favorecem o desencadeamento de reações de hipersensibilidade do tipo I, por
apresentarem menor capacidade imunomoduladora. Entretanto, é necessária a realização de mais estudos para esclarecer os reais
mecanismos reguladores frente ao cenário das enteroparasitoses e distúrbios alérgicos.
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Resumo

O Programa Global de Eliminação da Filariose Linfática tem como meta sua eliminação como
problema de saúde pública até o ano de 2020. Para esta certificação, é imprescindível a
evidência de ausência de transmissão em áreas já submetidas a administração de drogas em massa
(MDA) e nas áreas cincunvizinhas, onde a situação endêmica é incerta. O Brasil é signatário ao
programa e atualmente possui apenas os municipios de Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e
Paulista com endemicidade definida e MDA iniciado, sendo necessário o mapeamento da transmissão
filarial nas áreas próximas. Abreu e Lima, Igarassu, Ilha de Itamaracá e Itapissuma são
municípios circunvizinhos e mesmo com relatos de casos na literatura possuem situação
indeterminada para a parasitose. Esse estudo tem como objetivo descrever a prevalência da
filariose linfática em escolares nos municípios de Abreu e Lima, Igarassu, Itapissuma e Ilha
de Itamaracá-PE. Realizou-se estudo descritivo, de corte transversal com uma população de

escolares de 6 a 10 anos de idade, residentes nos municípios e matriculadas em escolas públicas e
urbanas. As escolas que integraram a amostra foram georreferenciadas na forma pontual,
empregando-se rastreador de navegação Global Positioning Systems. Os endereços dos escolares
foram identificados através do Google Earth, sendo aplicado o estimador Kernel. A pesquisa
antigênica por imunocromatografia, teste rápido, foi o método de escolha utilizando-se 100 microlitros
de sangue capilar, mediante autorização dos pais ou responsáveis. No total, 4.653 crianças foram
submetidas ao exame e todas tiveram resultado negativo. Houve discreta predominância do sexo
feminino (53%) e média de idade de 8,1 anos. Pelo uso do estimador Kernel, foi possível considerar
que houve distribuição espacial homogênea nas áreas pesquisadas. Os dados encontrados
sugerem haver ausência de transmissão nos municípios estudados, entretanto, para
confirmação e complementação dos achados é necessário realização de inquérito vetorial e
vigilância.
Esses resultados servirão de subsídios para que o país busque futuramente a
obtenção da certificação de eliminaçãoda filariose.
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Resumo
INTRODUÇÃO: As doenças alérgicas e parasitoses partilham elevados índices de IgE e eosinófilos, divergindo apenas quanto à
especificidade dos anticorpos. Será que existe associação desses mecanismos imunológicos? OBJETIVOS: Pretende-se estimar a
prevalência de enteroparasitoses correlacionando a dosagem sérica da IL-4 e IgE totais. DESENHO DO ESTUDO: Trata-se de um
inquérito epidemiológico exploratório utilizando o desenho de estudo transversal. MÉTODOS: Participaram do estudo 150 crianças de 515 anos, ambos os sexos, através do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), CAEE: 43337115.0.0000.5196. As amostras
fecais foram coletadas, processadas e transferidas para o Paratest®. O Kit CBA (cytometric beads array) quantificou a IL-4 através do
citômetro de fluxo FACScalibur (BD), e a análise estatística foi realizada no software GraphPad Prism. RESULTADOS: Foi detectado
prevalência de 48,83% enteroparasitados, o perfil de prevalência foi: 59,52% de cistos do complexo Entamoeba histolytica/E. dispar;
45,23% de Entamoeba coli; 27,38% de Giardia lamblia; 13,09% de Endolimax nana; 8,33% de Ascaris lumbricoides; 8,33% de
Hymenolepis nana e 2,38% de Trichuris trichiura. Não ocorreu diferença entre a dosagem sérica de IL-4 no grupo parasitado
(1,02±2,7UI/mL) e não parasitado (1,91±3,2UI/mL), p>0,05. Resultados similares quanto aos níveis séricos de IgE total grupo parasitado
(410,78UI/mL) e não parasitado (402,78UI/mL), p>0,05. DISCUSSÕES: Infecções virais do trato respiratório influenciam nos níveis de
IgE, os quais tendem a ser elevados na fase aguda, perdurando por 3 a 4 semanas. Certas etnias que apresentam elevados níveis
séricos de IgE total mesmo na ausência de atopia. CONCLUSÕES: A pesquisa revelou elevado índice de infecção por enteroparasitos,
com maior prevalência das infecções por protozoários. Este dado pode ter influenciado as dosagens séricas de IL-4 e IgE. Sugere-se
que a modulação diante da hiperprodução de IL-4 e consequente elevados níveis séricos IgE policlonal ocorra de maneira mais branda
no cenário das protozooses, mascarando a presença das helmintíases. A elevação de IgE total independente da presença de
parasitoses ilustra importante mecanismo de proteção frente à degranulação e ativação de células imunológicas em distúrbios alérgicos.
Porém, acredita-se que mais estudos como a investigação de IgE específica será fundamental para o esclarecimento de importantes
lacunas da literatura.
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ÍNTRONS COMO NOVOS ALVOS PARA GENOTIPAGEM DE GIARDIA LAMBLIA
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Resumo

Giardia lamblia é um protista parasita cosmopolita, que acomete principalmente indivíduos com hábitos precários de higiene,
ocasionando uma infecção intestinal. A transmissão pode ser via fecal-oral, ingestão de água e alimentos contaminados e ato
sexual. Atualmente, os isolados de G. lamblia são agrupados em oito genótipos (A a H) onde A e B infectam a maior
variedade de espécies hospedeiras, e parecem ser os principais (ou possivelmente únicos) genótipos que infectam seres
humanos. A análise preliminar do banco de dados do parasita demonstrou-se tratar de genoma compacto com poucos íntrons
ou relíquias mitocondriais. Neste trabalho buscamos obter informações sobre a natureza composicional dos íntrons nos
diferentes genótipos de G. lamblia, verificar como estes se arranjam durante a transcrição nas fases do ciclo evolutivo e
analisar a influência sobre o perfil de expressão proteica. Para isso, foi realizado cultivo de G. lamblia com realização de
curva de crescimento, onde o RNA total dos trofozoítos da cepa WB foi extraído em diferentes momentos celulares e utilizado
para síntese de cDNA, molde na amplificação pela PCR dos genes e/ou íntrons. A análise de sequências no Giardia DB
demonstrou que os genotipos A, B e E de G. intestinalis possuem introns em três genes codificantes de proteínas (Proteína
ribossomal L7a, Ferrodoxina 2Fe-2S e cadeia leve de Dineína). Não foi observada conservação das sequências destes
introns entre os genótipos, sinalizando uma possível utilização como marcadores moleculares em estudos de genotipagem.
Verificamos que o genoma da cepa WB, genotipo A, possui outros introns em genes codificantes de RNAt-Gln e RNAt-Tyr. Foi
evidenciada a presença de possíveis uORFs nos introns de Rpl7a, 2Fe-2S Ferridoxina e Dynein. Os íntrons de G. lamblia
apresentam potencial aplicação na genotipagem do parasito. Mais estudos deverão ser realizados para verificar a presença
destes introns nos diferentes genótipos por Northern blot detectando o mRNA específico.
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Resumo

A toxoplasmose é uma doença de distribuição mundial causada pelo protozoário Toxoplasma gondii.
Sua importância na saúde pública é, principalmente, devido ao grave desfecho em fetos e recémnascidos se a mulher entrar em contato com o agente no período gestacional. Apesar dos felídeos
serem os hospedeiros definitivos, mensurar a infecção em cães semidomiciliados é fundamental para
entender a dimensão da contaminação ambiental. Assim, este estudo objetivou investigar a
prevalência de T. gondii em cães semidomiciliados no município de Botucatu, SP. Foram analisadas
amostras de sangue de cães semidomiciliados atendidos pelo serviço municipal de Botucatu, SP,
durante o período de abril de 2016 a abril de 2017 em um estudo transversal. Para o diagnóstico de
toxoplasmose foi utilizada a técnica de reação de imunofluorescência indireta (RIFI), consideradas
positivas amostras com título mínimo de 16. Os dados epidemiológicos foram tabulados no programa
Excel, a análise estatística no software OpenEpi (p≤0,05), o geoprocessamento dos endereços onde
os cães foram encontrados no software QGIS 3.0.2., e a análise de cluster no programa SatScan
(p≤0,05). Entre 97 animais amostrados, a frequência de toxoplasmose foi de 22,68% (22/97). Em
relação ao sexo, 34 animais eram fêmeas (35,05%), e 63 machos (64,94%). Apesar da frequência de
cães reagentes ter sido maior em machos (25,4%;16/64) do que em fêmeas (17,65%; 6/34), não
houve diferença estatística entre os grupos (p=0,613). Ambos os clusters de risco e proteção
encontrados não apresentaram significância estatística (p=0.459 e p=0.706, respectivamente),
portanto não foi possível inferir regiões de risco para a doença no município de Botucatu. No entanto,
o presente estudo demonstra uma alta frequência de anticorpos para T. gondii em cães com livre
acesso à rua, e isso pode ser devido ao hábito de predação (principalmente de roedores) e o contato
com solo contaminado e fezes de gato. Ressalta-se ainda a importância do uso desses animais como
sentinelas de contaminação ambiental. Futuras análises de detecção de fatores de risco podem
elucidar as questões acerca das altas frequências encontradas nos cães semidomiciliados neste
município.
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Resumo

As parasitoses intestinais constituem um problema de saúde pública, atingindo principalmente
crianças, pois estas ainda estão maturando o seu sistema imunológico. Essas doenças afetam
diretamente o desempenho da criança na escola, dificultando o processo de aprendizagem, por
apresentarem alguns sintomas, como: dores abdominais, diarreia, náuseas, vômitos, irritabilidade e
distúrbio do sono. Portanto, o objetivo deste estudo foi analisar a utilização de um jogo lúdico como
ferramenta auxiliar no processo de prevenção de enteroparasitoses. Trata-se de um estudo realizado
em uma escola pública municipal da cidade de Ouro Branco, Alagoas. Teve como público-alvo duas
turmas de Ensino Fundamental I, no qual foi aplicado um questionário para conhecimento dos hábitos
higiênicos e dos conhecimentos prévios dos alunos sobre enteroparasitoses, em seguida um jogo de
tabuleiro sobre o assunto, e após isso um questionário para avaliar a assimilação do conteúdo através
do jogo. No total, 39 alunos participaram da pesquisa. Os hábitos mais mencionados pelas crianças
foram brincar descalço no parque, beber água filtrada, sempre lavar as mãos, roer e cortar as unhas e
lavar as frutas. Depois da aplicação do jogo, todos os alunos responderam que se adquire verminose
pela ingestão oral de água ou alimentos contaminados ou pela penetração de larvas pela pele e 70%
disseram que não depositam seus dejetos ao ar livre quando questionados sobre quais atitudes não
são eficientes no processo de prevenção de verminoses. O jogo educativo foi uma ferramenta eficaz e
muito importante para a aprendizagem das enteroparasitoses, como também para a prevenção, pois o
jogo proporcionou um momento de descontração entre os alunos, mas principalmente a socialização e
aprendizagem. Portanto, jogos lúdicos são alternativas valiosas na educação em saúde e para a
diminuição da ocorrência de enteroparasitoses em crianças.
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Resumo

As infecções causadas por parasitas são consideradas um desafio de saúde pública, uma vez que
possuem grande impacto socioeconômico no perfil de morbidade da população. Têm alta prevalência
em nosso país, principalmente na população pobre e em crianças, devido às precárias condições de
saneamento básico, habitação e educação. Este estudo teve como propósito realizar o levantamento
das principais parasitoses que acometem crianças do II período de educação infantil em uma escola
da rede municipal em um bairro da cidade de Paulo Afonso. Tratou-se de um estudo de campo
descritivo-analítico realizado na disciplina de parasitologia clínica, onde foram coletados material fecal
de crianças com uma faixa etária média de 5 anos de idade em uma turma composta por 17 alunos,
as amostras foram coletadas no mês de abril de 2018. As análises foram feitas utilizando o método de
Hoffmann, Pons and Janer (HPJ), e as informações acerca dos fatores de risco foram obtidas junto às
mães e/ou responsáveis através de um questionário. Das 17 crianças do estudo só obtivemos 11
amostras para análise, onde se constatou positividade de 36%, tendo em vista que a maioria dos
casos referem-se à Entamoeba coli (18%), seguido por Ascaris lumbricoides (9%), e por último, caso
de Endolimax nana (9%). Os resultados negativos correspondem a 64% dos indivíduos. Apresentou
maior incidência de parasitas em crianças do sexo masculino (3 positivos) com os casos de E. coli e
Endolimax nana, em relação ao sexo feminino (1 positivo) com o caso de Ascaris lumbricoides. O

presente estudo procurou avaliar os índices de parasitoses em crianças de uma escola no município
de Paulo Afonso, mostrando que crianças em idade escolar são bastante propensas a infecções por
parasitas; tendo em vista que os índices de parasitoses na escola estudada foram relativamente
satisfatórios com apenas 36% de positividade, todavia, este resultado pode indicar a falta de
saneamento básico e deficiência nas medidas de higiene pessoal das crianças e familiares, ingesta de
alimento ou água contaminada, imaturidade do sistema imunológico das crianças e falta de
informação da população, fazendo-se necessários a implantação de politicas de controle das
parasitoses, vigilância epidemiológica e o apoio de profissionais qualificados, a fim de contribuírem
para um melhor diagnóstico e tratamento, bem como disseminação de informação a população e
medidas de saneamento básico e educação.
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Resumo

As parasitoses intestinais são infecções causadas por parasitas, que apresentam ampla distribuição
mundial, estão entre as infecções mais comuns. Fatores como condições econômicas, culturais,
sociais, meio ambientes afetam diretamente no controle da proliferação das parasitoses. O estudo
teve como objetivo analisar o perfil de parasitoses em crianças brasileiras entre 1 e 10 anos. Desta
forma, uma busca em artigos científicos completos, foram realizados,através dos motores de busca
PubMed, PubChem Bioassay e SciFinder, com intuito de identificar principais enteroparasitoses
intestinais prevalentes no Brasil entre os anos de 2000 e 2016. Os estudos demonstraram que a maior
prevalência dos parasitas encontrados no Brasil são: Entamoeba coli, Trichuris trichiura, Ascaris
lumbricoides, Ancilostomídeos, Giardia lamblia, Endolimax nana e Entamoeba histolytica, e
acomentem principalmente crianças. Entre as principais manifestações clínicas, estão à deficiência
nutricional e no crescimento (Ascaris lumbricoides); distúrbios de sono e distração mental (Enterobius
vermiculares); náuseas, vômitos, perda de peso, má absorção e diarreia (Giardia lamblia); retardo
físico e mental, anemia, perda de sangue (Ancilostomídeos); obstrução gastrointestinal, ulcerações
intestinais, diarreia sanguinolenta e peritonite “Entamoeba histolytica”. As condições de higiene
ambiental e condições sanitárias são responsáveis pela prevalência e transmissão das
enteroparasitoses. E o que facilita a contaminação e disseminação destas parasitoses são as escolas,
creches e orfanatos, fazendo com que as crianças sejam mais afetadadas. Para o tratamento das
parasitoses intestinais, a quioterapia através de fármacos antiparasitários são utlizados. A terapia é
combinada com medidas preventivas (conscientização de higiene e saneamento básico). As
enteroparasitoses são um problema de saúde pública no Brasil, uma vez que aproximadamente 1/3 da
população vivem em ambientes que propiciam a propagaçao e disseminação dos parasitos (helmintos
e protozoários). Os resultados apresentados no trabalho refletem a falta de saneamento básico, más
condições de higiene e baixo nível socioeconômico, favorecem a disseminação e prevalências das
infecções parasitárias. Assim estratégias que visem melhorar os hábitos das famílias podem ser
medidas profiláticas contra tais doenças.
Palavras-chaves: Parasitoses, Infecções, Prevalência , Revisão , Crianças

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA TOXOPLASMOSE CONGÊNITA NOS LACTENTES ATENDIDOS
NO AMBULATÓRIO DE INFECÇÕES CONGÊNITAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO OSWALDO
CRUZ.

Autores

Lucas Silva Costa Guerra Moraes 1

Instituição 1 UPE - Universidade de Pernambuco (Rua Arnóbio Marques)
Resumo
O projeto tem como objetivo identificar a prevalência dos sinais e sintomas da Toxoplasmose Congênita (TC) em lactentes do
serviço de infecções congênitas do HUOC e comparar a prevalência com os dados dos serviços de outros estados e países.
A incidência da TC no Brasil é de 0,2-2,0 a cada 1.000 nascidos por ano. A gravidade das sequelas da TC é inversamente
proporcional à idade gestacional na qual ocorre a infecção fetal. As manifestações clínicas da TC são divididas em
manifestações neurológias e generalizadas. A forma neurológica da TC tem como manifestações mais comuns coriorretinite e
alterações no LCR, na doença generalizada é mais comum esplenomegalia e icterícia. Foram revisados 84 prontuários de
pacientes com diagnóstico clinico e laboratorial de TC. Dos sinais oculares, o mais prevalente foi a catarata (4,7%), também
sendo registrado cicatriz coriorretiniana (2,3%); leucocoria (2,3%); coriorretinite (1,1%). Das alterações neurológicas, a mais
prevalente foi a hiperproteinorraquia (24,6%), seguida por calcificações intracranianas (6,7%); malforamação dos sulcos, giros
e do sistema ventricular (6,7%); Retardo do desenvolvimento neuropsicomotor (4,7%); macro/microcefalia (3,5%); Hidrocefalia
obstrutiva (2,7%); convulsões (2,4%), hemorragia intracraniana (2,4%). Dos sinais adicionais, o mais prevalente foi a anemia
(25,3%), seguido por icterícia (9,5%); Hepatoesplenomegalia (5,9%); linfadenomegalia (4,7%). Identifica-se no estudo que, na
forma neurológica, as duas manifestações mais prevalentes foram calcificações intracranianas e malformações dos giros e do
sistema ventricular; na forma generalizada as duas manifestações clínicas mais prevalentes foram hepatoesplenomegalia e
icterícia. As alterações laboratoriais mais prevalentes foram hiperproteinorraquia e anemia. Pode-se inferir que a prevalência
das manifestações clínicas da TC nos lactentes atendidos no serviço de infecções congênitas do HUOC é semelhante à
prevalência que a literatura identificou.
Palavras-chaves: Manifestações Clínicas, Toxoplasmose Congênita, Prevalência
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Resumo
Cães domésticos são considerados hospedeiros reservatórios para várias espécies de parasitas transmitidos por vetores artrópodes.
Assim, este estudo teve como objetivo avaliar o papel de cães domésticos como hospedeiros mantenedores de Trypanosoma cruzi, T.
evansi e Leishmania spp. no assentamento Urucum, localizado próximo à fronteira Brasil-Bolívia. Além disso, avaliamos o envolvimento
de mamíferos silvestres na manutenção desses parasitas na área. Amostras biológicas de cães (n = 62) e seis espécies de mamíferos
silvestres (n = 36) foram coletadas em julho e agosto de 2015. As infecções foram avaliadas por testes parasitológicos, sorológicos e
moleculares. Em geral, 87% (54/62) dos cães foram positivos para no mínimo uma espécie de tripanosomatídeo, com infecções simples
(n = 9) ou coinfecções (n = 45). Constatamos que 76% dos cães foram positivos para T. cruzi, com quatro deles apresentando altas
parasitemias demonstradas pela hemocultura, incluindo um cepa do tipo TcI, duas TcIII e uma TcIII/TcV. Cerca de 73% (45/62) dos cães
foram positivos para T. evansi, três com altas parasitemias, observado pela técnica de Buffy Coat. Além disso, 50% (31/62) dos cães
amostrados foram positivos para Leishmania spp. Verificamos também que 28% (5/18) dos quatis (Nasua nasua) estavam coinfectados
por todos os três tripanosomatídeos, demonstrando um papel fundamental na manutenção desses parasitas. Nossos resultados
demonstram a importância da região do Urucum como hotspot para T. cruzi, T. evansi e Leishmania spp. e que os cães e quatis são
importantes reservatórios, sendo os cães potenciais sentinelas para infecção. Finalmente, o assentamento de Urucum pode ser
considerado um ponto crítico para doenças negligenciadas causadas por tripanosomatídeos devido às altas prevalências observadas.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A filariose linfática (LF) é uma doença tropical negligenciada transmitida por
mosquitos e a segunda causa de incapacidade permanente levando a uma taxa de morbilidade e
mortalidade significativa. OBJETIVOS: Mapear os epitopos B lineares da proteína abundante
transcrito-2 larvar (ALT-2) e desenvolver um teste rápido tipo “point of care”. MÉTODOS: Os epitopos
B lneares foram identificados usando uma biblioteca de peptídeos sintéticos obtidos pela técnica de
Spot-synthesis e soro de pacientes crônicos. A especificidade foi avlaida por Neste estudo, um dos
epítopos (Wb/ALT2-A5) foi usado para construir um imunossensor eletroquímico. A técnica
eletroquímica de voltametria cíclica foi realizada para detectar o sinal gerado pela interação entre o
péptido (Wb/ALT2-A5) e anticorpos de soro de pacientes. RESULTADOS: Dez epitopos foram
identificados, e a especificidade e sensibilidade avaliadas por ferramentas de bioinformática e teste de
ELISA usando um painel de peptídeos sintéticos e soro de pacientes portadores de várias patologias.
O peptídeo que apresentou maior especificidade foi imobilizado com sucesso num eletrodo de
carbono (SPCE) através de grupos amina via quitosana usando glutaraldeído como agente de
reticulação. Em seguida, foram aplicados soros de pacientes com Wuchereria bancrofti e as respostas
eletroquímicas foram geradas aplicando um potencial de 0,6 a 0,6 V, taxa de varredura de 0,025 V/s.
DISCUSSÃO: Uma sensibilidade de 1,86 µA e um limite de detecção de 5,0 µg mL−1 para o peptídeo
sintético (Wb / ALT2-A5) e 0,002 µg mL−1 para soro humano fora, calculados. CONCLUSÃO: O
desempenho deste ensaio foi testado com sucesso com soro de pacientes infectados e saudáveis.
Assim, este imunossensor é capaz de identificar anticorpos circulantes, podendo ser aplicado no
diagnóstico da bancroftiose.
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Resumo

A meningite é uma patologia caracterizada por inflamação das meninges, membranas que revestem o
sistema nervoso central (SNC), esse processo inflamatório pode ser potencialmente fatal
comprometendo órgãos nobres com reduzida taxa de regeneração. A meningite eosinofílica está
relacionada à presença de eosinófilos no líquido cefalorraquidiano (LCR), é causada por parasitoses.
Neste relato de caso, o paciente E. P. L., 30 anos, sexo masculino, residente e procedente de Maceió,
deu entrada no Hospital Escola Doutor Helvio Auto com dor em região dorsal e cervical há cerca de 15
dias, acompanhada de sonolência,cefaleia, febre e vômitos. Esse foi encaminhado do Hospital Geral
do Estado no qual foi medicado com dexametasona 4mg e ceftriaxona 2g. Na entrada apresentava-se
em regular estado geral, desidratado, sonolento e com sinais meníngeos. O exame de LCR
encontrava-se ligeiramente turvo, leucometria de 997/mm3 com eosinofilia (60%), proteínas
aumentadas (144 mg/dL, VR= 15-45mg/dL), glicose discretamente diminuída (43,6 mg/dL, VR= 50-

80mg/Dl) , bacterioscopia com ausência de flora bacteriana e pesquisa de fungo negativa. O
leucograma apresentou leucocitose (14.800 /mm³) com neutrofilia. Foram realizadas sorologias de HIV
e sífilis com resultados negativos. Realizou Tomografia computadorizada de crânio, com resultado
sem alterações. Paciente teve dois períodos de internação (26 dias) fazendo uso de dexametasona
4mg, ceftriaxona 2 g, praziquantel 600mg, albendazol 400 mg, prednisona 20 mg, evoluindo com
melhora dos sintomas e sendo acompanhado através de outros exames na busca do agente
etiológico. O diagnóstico de meningite eosinofílica se baseou nas manifestações clínicas e no
resultado quimiocitológico do LCR, que se demonstrou compatível com o tipo de meningite
estudado,visto que, na meningite eosinofílica a análise do LCR apresenta-se geralmente com aspecto
ligeiramente turvo, aumento de proteína, discreta diminuição da glicose e com eosinofilia maior que
10%. Nesse contexto, pela dificuldade de se obter resultados de sorologias positivos e do isolamento
do agente etiológico nas fases iniciais, o diagnóstico de meningite eosinofílica pode ser apenas
presuntivo, podendo receber o auxilio da epidemiologia. Este relato de caso nos mostra a importância
do exame de LCR que contribuiu no diagnostico e tratamento de uma condição mais frequente em
países tropicais, e podendo também relatar sobre esse quadro de meningite atípico.
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Resumo
A toxoplasmose é uma parasitose, cujo agente etiológico é o protozoário Toxoplasma gondii, que tem como hospedeiro
definitivo o gato doméstico. O ser humano é um de seus muitos hospedeiros intermediários. A presença do protozoário no
organismo adulto é geralmente assintomática, entretanto, caso a infecção ocorra durante alguma baixa de imunidade ou
durante o período gravídico, a morbidade é maior. O quadro clínico de toxoplasmose gestacional (TOG) apresenta riscos para
transmissão congênita levando à má formação fetal ou ao aborto, sendo a chamada toxoplasmose congênita (TOC). O
objetivo do presente estudo é demonstrar a importância epidemiológica da TOG e da TOC, bem como sua subnotificação e
deficiência nos registros médicos. Foi feita estudo transversal por meio da obtenção de dados do Sistema de Informação de
Mortalidade (SIM) referente ao estado da Paraíba, Brasil, entre os anos de 2010 e 2017. Os dados obtidos foram referentes
às mortes perinatais ocasionadas pelas TOG e TOC, sendo analisados utilizando o aplicativo GraphPad Prism 7.0. O número
total de mortes perinatais associados ao diagnóstico de toxoplasmose foram de 80, entretanto nem todos os dados foram
preenchidos de forma adequada no SIM, dessa forma os dados foram analisados apenas nas certidões que os
contemplavam. 73 apresentavam o dado da idade materna (IM); 72 tinham o registro do peso ao nascer; somente 62
possuíam a informação a respeito da idade gestacional (IG) e apenas 59 dos casos possuíam o dado referente ao grau de
escolaridade materna. A IM mínima registrada no SIM foi de 15 anos, ao passo que a IM máxima foi de 42 anos e a média
estava em 22 anos de idade. O peso médio ao nascer foi de 1585g, enquanto os pesos máximo e mínimo foram de 927,5g e
3900g. A média da IG obtida através dos dados foi de 32 semanas, enquanto o valor mínimo foi de 27 semanas e 5 dias e o
valor máximo obtido foi de 40 semanas. Dessa forma, pode se concluir através dos dados obtidos, e da ausência de algumas
das variáveis fornecidas, que a TOG e a TOC são enfermidades ainda negligenciadas na saúde pública, mesmo estando
dentro das doenças de rastreamento obrigatório durante a realização do pré-natal. É um acometimento que precisa ser
tratado como um problema público, principalmente por seu importante diagnóstico diferencial com o Zika Virus. A carência de
dados, a despeito da obrigatoriedade do registro, demonstra um descaso com a enfermidade e a importância de sua inclusão
séria em projetos de pré-natal.
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Resumo
A Neurocisticercose (NC) é uma importante infecção do sistema nervoso central (SNC) caracterizada pela alta morbidade e
letalidade,ocasionada pela fase larvária da Taeniasolium. A NC representa um problema de saúde pública, comum nos países em
desenvolvimento, estando associada a condições sanitárias precárias que propagam sua disseminação. Em geral, o tratamento é
clínicoe preferível para lesões císticas em áreas não eloquentes, mas pode ser precisoa intervenção cirúrgica em alguns casos, apesar
de não ser o do caso relatado. Atualmente, não há consenso na literatura científica quanto a melhor opção farmacológica utilizada para
tratar a NC, em especial nos casos sem sintomas.Por isso, esse trabalho visa contribuir para as discussões médicas e científicas
voltadas para descrição do diagnóstico precoce e prevenção dos impactos de sequelas; além da melhor opção de tratamento adotada
para o paciente relatado.Esse trabalho é um relato de experiência de um paciente internado no Hospital Esperança no município de
Recife-PE, no período de 04 a 13 de julho de 2018,26 anos,apresentando paroxismo de perda de consciência, seguido por queda de
memória e traumatismo crânio encefálico (TCE) leve, cursando para crise tônico-clônica generalizada (CTCG) única e autolimitada.Na
admissão hospitalar, foramsolicitadas análises laboratoriais, dentre estas, a de LCR e hemograma; tomografia computadorizada (TC) de
crânio; eletroencefalograma (EEG); holter de 24h; ecodopplercardiogramatranstorácico e tiltetestpara diagnóstico diferencial.ATC de
crânio na admissão hospitalar não apresentou evidências dehemorragia subaracnoídea (HSA) pós-traumática; de coleçõesextra-axiais e
de contusões corticais/ fronto-basal. A TC mostrou uma imagem hipodensa frontal, posteriormente, o achado foi confirmado por
ressonância magnética (RNM) de encéfalo, como presença de formação ovalada, cística, medindo 1,0 x 0,8 x 0,9 cm, associada a leve
edema circunjacente.Iniciou-se o tratamentocom o uso combinado de Albendazol,Dexametasona e uso deDivalproato de Sódio como
fármaco antiepiléptico. O paciente evoluiu assintomático, sem novas crises, mantendo o exame neurológico normal e voltando a realizar
suas atividades habituais. A prevalência da NC ainda não está definida no Brasil, têm varias coleções de trabalhos regionais. Assim,
deve-se enfatizar a importância da melhor forma terapêutica e diagnóstica, atentando ao diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas.
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Resumo

As enteroparasitoses são doenças endêmicas de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento,
representando nestas nações, um dos principais problemas de saúde pública. O Brasil é um país que
enfrenta este problema, por apresentar um grande déficit de infraestrutura e saneamento básico e
uma ineficiente educação sanitária, favorecendo a proliferação destas doenças. Conhecer as
enteroparasitoses e sua sintomatologia é fundamental para uma eficiente prevenção. Neste contexto,
este estudo objetivou fazer um levantamento do nível de conhecimento da população de Aparecida de
Goiânia – Goiás sobre estas patologias, suas formas de transmissão, sintomatologia, diagnóstico e
profilaxia, a fim de mensurar a capacidade desta população em se proteger destas doenças através
de medidas profiláticas básicas. Para tanto, foi aplicado um questionário estruturado há uma amostra
da população estudada e verificou-se que 65% dos entrevistados não conheciam as parasitoses
intestinais. Sobre as vias de transmissão, 46% dos pesquisados desconheciam os meios de
transmissão destas doenças. Dos entrevistados, 45% não tinha conhecimento dos sintomas das
enteroparasitoses. Quanto ao diagnóstico destas doenças, 51% dos entrevistados não sabiam como é
feito. Quando questionados sobre as medidas profiláticas, 43% dos participantes não sabiam
responder sobre a profilaxia, recorrentes a enteroparasitores. E, 89% dos entrevistados declararam
nunca terem recebido informações por parte dos órgãos de saúde da cidade de Aparecida de Goiânia
sobre as parasitoses intestinais. Conclui-se que é necessário planejar e desenvolver ações que visem
ofertar informações à população de Aparecida de Goiânia sobre as enteroparasitoses e suas
características, pois assim, medidas preventivas poderão ser aplicadas a esta população, no intuito de
minimizar os índices de contaminação e disseminação destas doenças.
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Resumo
Paleoparasitologia é a ciência que estuda parasitas em material arqueológico ou paleontológico. Dentre diferentes tipos de amostras, os
coprólitos, fezes fossilizadas ou dissecadas, podem dar informações sobre o hospedeiro, a dieta, os parasitas e o meio ambiente. No
Brasil, a paleoparasitologia começou a se destacar na década de 70 com as pesquisas conduzidas pelo Dr. Luiz Fernando Ferreira e o
Dr. Adauto Araújo em diversos sítios arqueológicos, incluindo a Gruta do Gentio II (GGII), um sítio localizado em Unaí, Minas Gerais.
GGII possui a datação de 12,000 a 3,500 A.P (Antes do Presente) e representa a primeira fase arqueológica da cultura ceramista Una
do Brasil. GGII é caracterizada por ser uma gruta ritualística com evidências se assentamento humano, possui indícios de diferentes
estágios de domesticação de milho, vasta variedade de enterramentos e cestarias complexas. Em análises anteriores, o sítio apresentou
coprólitos humanos contendo ovos de ancilostomídeos, assim como uma múmia de treze anos de idade infectada com ovos de
nematoda da subordem Strongylida. Neste estudo, novos coprólitos da GGII foram analisados e associados com suas localizações
geográficas dentro do sítio arqueológico. Dois coprólitos foram submetidos às análises paleoparasitológicas. Os resultados
apresentaram um ovo com morfologia e morfometria sugestiva de Trichostrongylus spp na primeira amostra, a camada estratigráfica
onde o coprólito foi identifiicado é datada em 3.490+/- 410 A.P, assim como sua associação com uma fogueira na parte norte da gruta.
Adicionalmente, a segunda amostra é associada a entrada da gruta, o ovo de parasita encontrado apresentou morfologia e morfometria
sugestivas de Ancylostoma sp., e a camada que a amostra foi identificada possui datação de 8.125 a 7.295 A.P. Ambos parasitas são
geohelmintos, parasitos que indicam rotas alternativas para o povoamento da América, dada ao ciclo biológico necessitar um
desenvolvimento em temperaturas tropicais e alta umidade no solo, o que não explicaria a chegada destes parasitas via Beringia. Mais
análises estão em andamento para a identificação genética de informações da origem de cada coprólito.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A pediculose é uma infestação cutânea causada pelo ectoparasita hematófago Pediculus humanus capitis, e
o local mais acometido é a cabeça. A doença é um problema de saúde pública brasileira que está mais presente em locais
onde o contato entre as pessoas é muito próximo, como em escolas. Percebe-se, então, a necessidade de ações educativas
voltadas ao público infantil a fim de se almejar crescimento e desenvolvimento saudáveis. OBJETIVO: Analisar os
instrumentos e métodos lúdicos utilizados na educação e profilaxia da pediculose de cabeça. DESENHO DE ESTUDO:
Estudo descritivo do tipo Relato de Experiência. MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência acerca da educação em
forma de ensino lúdico sobre pediculose. Estavam presentes 30 crianças do ensino fundamental da Escola Municipal Olívio
Ribeiro Campos na cidade de João Pessoa - Paraíba. As atividades lúdicas utilizadas foram um vídeo de desenho animado,
no qual duas crianças discutiam os principais sintomas da doença, uma palestra em que foi ensinado suas formas de
transmissão, tratamento e profilaxia, e uma dinâmica com perguntas a respeito do que foi abordado. Ao final, todos ganharam
presentes pela participação e pelo bom desempenho nas atividades. RESULTADOS: Depois do ensino sobre a pediculose,
as crianças, na dinâmica final, responderam a todas as perguntas realizadas de forma correta, mostrando que realmente
aprenderam, além de participarem ativamente das atividades. DISCUSSÃO: Diante dos resultados apresentados, o método e
os instrumentos utilizados se mostraram importantes no aspecto de ensino-aprendizagem do público alvo, visto que as
crianças interagiram durante todo o curso de ensino. Isso foi possível pela linguagem simples e compreensível utilizada pelos
palestrantes, estreitando sua relação com os alunos. CONCLUSÃO: A pediculose pode levar a complicações como infecções
bacterianas (impetigo) e micoses quando não tratada de forma adequada. Portanto o aprendizado através ensino lúdico
mostra-se muito importante e eficaz na construção de conhecimento, no desenvolvimento humano e na valorização do
ensino-aprendizagem das crianças, além da ajudar na prevenção e promoção da saúde.
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Resumo

As enteroparasitoses constituem um grave problema de Saúde Pública mundial, principalmente nos
países subdesenvolvidos, onde se apresentam bastante disseminadas e com alta prevalência.
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) aproximadamente 3,5 bilhões de pessoas no
mundo estão infectadas por alguma espécie de parasita intestinal. Tal fato, representa um dos
principais fatores debilitantes da população, e tem comprometido o perfil nutricional e,
consequentemente, o desenvolvimento físico e intelectual, sobretudo nas faixas etárias mais jovens. O
presente trabalho tem como objetivo avaliar o perfil nutricional de crianças com enteroparasitoses
atendidas em ambulatório-escola de Teresina-PI. Trata-se de um estudo do tipo observacional
descritivo, de caráter quantitativo. O estudo foi realizado através de análise de 465 prontuários, dos
quais 170 crianças foram diagnosticadas com enteroparasitose. Na coleta de dados, foram extraídos
dados pessoais -sócio demográficos e de saúde- mediante ficha padronizada. Também foram
coletados dados clínicos, referentes à presença de anemia ferropriva, aos principais sintomas
ocasionados pela enteroparasitose, às condições de saneamento básico e ao uso regular de
antiparasitários conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Além disso, foram reunidas as
informações antropométricas de peso e altura e calculado o IMC. Diante do exposto, a prevalência de
enteroparasitoses se assemelhou a vários outros lugares do país. A maioria das crianças eram do
gênero masculino e tinham entre 2 e 3 anos. De acordo o perfil nutricional, o mais prevalente foi o
eutrófico, e grande parte das crianças não tinham anemia ferropriva associada, mas, apesar disso,
não se pode desconsiderar o percentual de magreza e anemia encontrados. Os sintomas mais
comuns foram dor abdominal, anorexia, diarreia, náuseas e vômitos. Apesar da maioria dos domicílios
apresentarem coleta de lixo, rede de esgoto e abastecimento de água pela rede pública, essa
porcentagem não se mostrou satisfatória. Além disso, mais da metade das crianças não fizeram uso
de antiparasitários nos últimos 6 meses. Portanto, a enteroparasitose é um fator de risco para o
desenvolvimento de desnutrição e anemia ferropriva, e os aspectos domiciliares e sanitários,
associados ao não uso profilático dos antiparasitários, podem influenciar diretamente na prevalência
de parasitose intestinal.
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Resumo

Pacientes imunocomprometidos constituem um grupo de risco para o desenvolvimento de formas
clínicas graves de estrongiloidíase humana. O diagnóstico desta infecção é realizado principalmente
por técnicas parasitológicas, porém essas possuem baixa sensibilidade. As técnicas sorológicas
surgiram como uma forma alternativa ao diagnóstico da parasitose, especialmente a partir da
utilização de antígenos heterólogos. O objetivo deste estudo foi realizar a técnica de Western blotting
utilizando antígenos solúvel (ST) e de membrana (MT) de larvas filarioides infectantes de
Strongyloides venezuelensis para avaliar a presença de bandas imunorreativas em pacientes
imunocomprometidos com estrongiloidíase. Amostras de soro de 117 pacientes parasitologicamente
bem caracterizados foram divididos em quatro grupos: Strongyloides stercoralis positivo e
imunocompetente (S+IC); S. stercoralis positivo e imunocomprometido (S+IP); negativo e
imunocompetente (S-IC); negativo e imunocomprometido (S-IP). A banda de 40-35KDa foi

reconhecida por 100% dos pacientes no grupo S+IC em ambas as frações antigênicas e por 62,5% e
50% no grupo S+IP usando as frações TS e TM, respectivamente. A banda de 29KDa foi reconhecida
por 86,3% e 72,7% (para TS e TM, respectivamente) de pacientes no grupo S+IC, e somente em
12,5% dos pacientes no grupo S+IP no antígeno TM. Os resuldos resultados demonstram que
independentemente da condição imunológica dos pacientes a banda de 40-35 KDa foi reconhecida
com frequência. Assim a banda de 40-35 KDa pode ser considerada um importante marcador para o
imunodiagnóstico da estrongiloidose humana.
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Resumo

As parasitoses intestinais são doenças que apresentam grande problema à saúde pública e
acometem principalmente as crianças em idade escolar. Estas desenvolvem parasitoses mais
facilmente devido ao seu sistema imune pouco desenvolvido e hábitos higiênicos precários. O
desenvolvimento da infecção parasitária influencia na desnutrição da criança, gerando problemas no
seu desenvolvimento físico e intelectual, podendo também diminuir o seu rendimento escolar. Assim,
o objetivo do presente trabalho foi identificar a ocorrência das parasitoses intestinais em escolares do
6º ao 9º ano da rede pública de ensino do município de Bandeirantes, Paraná. Após a autorização da
Direção da escola, foram realizadas quatro palestras educativas voltadas para os escolares, sobre os
principais enteroparasitas, com enfoque no ciclo biológico e nas medidas profiláticas. A seguir, foi
entregue aos voluntários o frasco para coleta das fezes, o termo de consentimento livre e esclarecido
e o termo de assentimento. As amostras fecais foram analisadas pelos métodos de sedimentação
simples, centrífugo-flutuação em sulfato de Zinco e Kato-Katz modificado. Das 112 amostras
analisadas, 11 (9,8%) foram positivos para formas parasitárias e 101 (90,2%) negativos. Em 10
amostras foi constatado monoparasitismo para os seguintes parasitas: Giardia sp 36,4% (4/11);
Entamoeba coli 27,3% (3/11); Iodamoeba butschlii 9,1% (1/11); Endolimax nana 9,1% (1/11) e
Enterobius vermicularis 9,1% (1/11). O poliparasitismo foi observado em apenas uma amostra fecal
(1/9, 1%), com E. nana e I. butschlii. A maior frequência de protozoários em relação aos helmintos
observada neste trabalho pode ser por sua facilidade de transmissão, seja por ingestão de água e/ou
alimentos contaminados. Apesar da frequência baixa encontrada, pode-se observar que há circulação
por parasitas intestinais na população em estudo.
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Resumo
As enteroparasitoses constituem um importante problema de saúde pública, e uma das formas de transmissão é a ingestão
de alimentos in natura, sendo assim as hortaliças são consideradas um importante veículo de transmissão de
enteroparasitoses. O objetivo desse estudo foi verificar a frequência de enteroparasitos transmitidos por hortaliças
comercializadas em Jataí e associar com a sazonalidade climática. Um total de 200 amostras de hortaliças foi coletado em
nove pontos da cidade: três hortas urbanas, três feiras livres e três supermercados. Destas 87 amostras eram de alface, 39 de

agrião e 74 de rúcula. A coleta foi realizada em três estações do ano, no período de junho de 2017 a janeiro de 2018. Foram
analisadas pelo método de sedimentação espontânea para verificar a presença de estruturas parasitárias. Verificou-se que
82,5% das amostras foram positivas para alguma estrutura parasitária. A alface foi a hortaliça que apresentou maior
percentual de positividade (87,3%), seguida do agrião (84,6%) e por último a rúcula (75,6%). Não houve diferença estatística
significante quando comparado o tipo de cultivo e tipo de estabelecimento. As hortaliças apresentaram maior contaminação
durante a primavera (90,9%). As estruturas parasitárias encontradas foram Balantidium coli (81,2%), nematoide de vida livre
(46,6%), Endolimax nana (3,6%), Giardia sp (3%), Cystoisospora sp (1,2%). A positividade para os ancilostomídeos foi de
15,7% seguido de Strongyloides sp com 6,6%. Em uma amostra foi encontrado um ovo de Ascaris sp (0,6%) e em duas
amostras ovo de Toxocara sp (1,2%). Foi observado também esporo de fungo (11,5%) e ovo de ácaro (1,2%). Os resultados
apresentados neste estudo demonstram alto índice de contaminação das hortaliças. Essa contaminação pode estar
relacionada a vários fatores como na utilização de água contaminada e adubo contendo fezes de animais durante o cultivo, a
falta de higiene dos manipuladores e no transporte e armazenamento dessas hortaliças. Além disso, muitas vezes o
consumidor não realiza uma higienização adequada desses alimentos antes de consumi-los. Diante dos resultados obtidos no
presente estudo, ressalta-se a necessidade de maior conscientização dos produtores com intuito de minimizar a
contaminação nessa etapa, dos comerciantes para exporem as hortaliças nas melhores condições higiênicas e ao consumidor
que deve saber realizar uma correta higienização antes do consumo.
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Resumo
Os cães e gatos são os principais hospedeiros de parasitos zoonóticos no meio urbano, representando um grande risco à
saúde humana. O presente estudo teve como objetivo determinar a ocorrência de helmintos e protozoários intestinais de cães
e gatos domiciliados da zona urbana do município de Barra, Bahia. Entre fevereiro e junho de 2018, amostras de fezes foram
coletadas em frascos estéreis, identificadas e mantidas refrigeradas até o momento da análise laboratorial. A análise
coproparasitológica foi realizada através do Método de Flutuação Espontânea (Willis-Mollay) e Método de Sedimentação
Espontânea (Hoffmann, Pons e Janer). Foram coletadas 83 amostras de fezes, sendo 70 de cães e 13 de gatos. Do total de
amostras analisadas, 43 foram positivas (51,80%), da seguinte forma: 28 (33,73%) positivas para Ancylostoma sp., 06
(7,22%) positivas para Cystoisospora sp., 04 (4,81%) positivas para Dipyllidium caninum, 05 (6,02%) positivas para Toxocara
canis, 02 (2,40%) positivas para Strongyloides sp., 01 (1,20%) positiva para Trichuris sp., 02 (2,40%) positivas para
Echinococcus sp. e 03 (3,61%) positivas para outros tenídeos, tendo como observação que algumas amostras foram positivas
para mais de um parasito. Considerando apenas cães positivos foram identificados: 67,85% (19/28) para Ancylostoma sp.,
dentre esses 63,15% (12/19) eram fêmeas, 47,36% (9/19) adultos e 68,42% (13/19) SRD; Dipyllidium caninum, 75% (3/4) dos
cães eram machos e todos adultos (4/4); Toxocara canis 60% (3/5) eram machos e jovens; e a positividade para
Echinococcus sp. foi em uma fêmea jovem sem raça definida. Com relação aos gatos positivos foram detectados 32,14%
(9/28) para Ancylostoma sp. e um animal positivo para Echinococcus sp., sendo respectivamente: 77,77% (7/9) em machos e
44,44% (4/9) em animais adultos; e um felino macho jovem sem raça definida. Destaca-se, a presença, entre animais
domiliciados, dos parasitos zoonóticos: Ancylostoma sp. e Toxocara canis, responsáveis por causar em humanos a síndrome
da larva migrans cutânea e visceral, respectivamente, sendo considerados um grave problema de saúde pública. Fica
evidente a necessidade da criação de políticas públicas na região para controle e prevenção de zoonoses a fim de promover a
saúde da população humana e dos animais de companhia.
Palavras-chaves: animais de estimação, saúde pública, zoonoses
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Resumo

Sternostoma tracheacolum Lawrence,1948 é um ácaro endoparasita hematófago pertencente à família
Rhinonyssidae, que tem por característica habitar o sistema respiratório das aves. S. tracheacolum
pode invadir a traqueia, os pulmões e sacos aéreos trazendo complicações à respiração que podem
levar o animal à óbito. O objetivo do trabalho é relatar a ocorrência de S. tracheacolum em canário
belga (Serinus canaria domestica) no estado do Rio Grande do Norte (RN). Em fevereiro de 2017, um
canário S. c. domestica foi levado, através de seu proprietário, à Universidade Federal Rural do SemiÁrido (UFERSA) para atendimento clínico. Segundo o proprietário do animal, o canário apresentava
dispneia intensa caracterizada por respiração com o bico aberto. Foi realizada antibioticoterapia
devido à suspeita de bactérias nas vias aéreas, entretanto o animal veio a óbito após algumas
semanas do início do tratamento. Após realização da necropsia, observou-se na traqueia múltiplos
pontos enegrecidos em movimento que foram processados e montados em lâminas. Os exemplares
foram analisados através da morfologia, com uso de chaves taxonômicas específicas, auxiliado por
análises em estereomicroscopia e microscópia óptica de luz. O estudo da morfologia dos espécimes
revelou tratar-se de ácaros de corpo ovalado, com peritremas ausentes, gnatossoma parcialmente
ventral, triangular com quelíceras aﬁladas e aspecto de lança, além de palpos curtos. Observou-se
ainda quatro pares de pernas robustas com garras distais curvas. Todos os espécimes analisados
foram classificados como S. tracheacolum. No Brasil, a maioria dos registros de Rhinonyssidae foram
realizados em aves dos estados do Pará, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O
parasitismo específico pelo S. tracheacolum em canários no Brasil foi inicialmente descrito em 1951, e
posteriormente, os casos foram associados a várias espécies, sendo a calopsita (Nymphicus
hollandicus) o animal mais frequentemente acometido. A infecção dos canários por esse ácaro é
pouco mencionada na literatura. No RN, com a crescente adesão dos animais silvestres ao mercado
pet e a escassa literatura direcionada aos mesmos, tem-se constatado a importância de relatar as
enfermidades parasitárias para o auxílio do médico veterinário no tratamento desses animais e
prevenção de contágio para outros animais. Através do presente trabalho, registra-se para o RN, a
primeira ocorrência do parasitismo por S. tracheacolum em S. c. domestica.
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BRASIL

Autores

Tanize Angonesi de Castro 1, Paola Renata Joanol Dallmann 2, Samantha Wally Jorge 2,
Ana Lúcia Coelho Recuero 1, Maysa Seibert de Leão 2, Tainá Ança Evaristo 2, Carolina
Barboza Lopes 1, Leandro Quintana Nizoli 1, Alexsander Ferraz 1

Instituição 1 UFPEL - Universidade Federal de Pelotas, Laboratório de Doenças Parasitárias LADOPAR (Campus Capão do Leão-RS, Brasil), 2 UFPEL - Universidade Federal de
Pelotas, Faculdade de Veterinária (Campus Capão do Leão-RS, Brasil)
Resumo
É comum a presença de áreas de recreação compostas por areia em Escolas de Educação Infantil, constituindo relevante via de
transmissão para diversas zoonoses parasitárias com risco potencial em saúde pública. Portanto, as crianças compõem um importante
grupo de risco, tanto pelo frequente acesso a estes locais, quanto pelos hábitos de higiene precários nesta faixa etária, como
geofagismo e onicofagismo. Dentre as zoonoses de interesse, ressalta-se a Larva Migrans Visceral (LMV), causada pela ingestão de
ovos larvados do Toxocara spp., presentes nas fezes de cães e gatos. Logo, a contaminação ambiental é um indicador muito útil para
prevenir e reduzir os riscos dessa população contrair a infecção. Esta pesquisa teve por objetivo avaliar a ocorrência de ovos de
Toxocara spp. em amostras de areia de praças de recreação em Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) de Pelotas, Rio Grande
do Sul, através de estudo analítico, observacional, transversal. Para tanto, coletou-se amostras de areia (250g) em 20 EMEI’s,
distribuídas entre quatro dos cinco bairros da zona urbana. A praça de recreação foi dividida em cinco pontos, sendo coletadas duas
amostras de areia em cada ponto, perfazendo 200 amostras, identificadas e acondicionadas em sacos plásticos, e conservadas em
geladeira (4°C) até seu processamento. O diagnóstico geoparasitológico foi realizado pelo Laboratório de Doenças Parasitárias
(LADOPAR), Faculdade de Veterinária, da Universidade Federal de Pelotas. Para a pesquisa de ovos do agente da LMV, utilizou-se uma
técnica de centrifugo-flutuação. Dos cinco bairros de Pelotas, apenas um não possuía EMEI com praça de recreação. A ocorrência de
ovos de Toxocara spp., de acordo com o bairro, se deu da seguinte forma: 50% no Centro (4/8), 25% no Areal (1/4). Três Vendas (0/3) e
Fragata (0/5) não apresentaram escolas positivas. Estudos com metodologia semelhante encontraram uma frequência de contaminação
ambiental próxima aos valores observados na presente pesquisa. Além dos expressivos resultados obtidos, a contaminação pode estar
subestimada em razão da metodologia adotada, entretanto a presença de ovos deste helminto nas EMEI’s de Pelotas é notória, com
risco de infecção para os escolares. Diante do exposto, faz-se necessário a implementação de medidas de educação em saúde e
controle no acesso de animais à áreas recreativas.
Palavras-chave: Contaminação ambiental, Helmintos, Saúde Pública.
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Resumo
Nitroimidazóis, como exemplo o metronidazol, têm sido a escolha terapêutica para o tratamento da tricomoníase, doença sexualmente
transmissível não viral mais comum no mundo. O surgimento de isolados clínicos e laboratoriais, resistentes a esses fármacos, tem sido
um agravante na terapêutica da doença. Tal peculiaridade sinaliza para a importância da pesquisa de novas tecnologias que apresentem
segurança, boa atividade, menos efeitos colaterais e redução de casos de resistência. A terapia fotodinâmica (TFD) é uma terapêutica
experimental que envolve a ativação de substâncias fotossensíveis e a geração de espécies de oxigênio citotóxicas promovendo a
destruição seletiva dos tecidos-alvo. Em trabalho anterior, nosso grupo identificou uma excelente atividade in vitro da TFD, utilizando
azul de metileno e diodo emissor de luz, em cepas de T. vaginalis sensível e resistente ao metronidazol. No presente estudo, nosso
objetivo foi avaliar a eficácia da TFD in vivo e esclarecer seu mecanismo de ação sobre este protozoário. Camundongos balb /c fêmeas
foram infectados intravaginalmente com trofozoítos de T. vaginalis. No 3º dia de infecção, o azul de metileno foi introduzido no canal
vaginal do grupo tratado, que recebeu 68,1 J/cm2 de radiação. 24 horas após, os efeitos da TFD in vivo foram determinados pela análise
imunocitoquímica do raspado vaginal dos animais infectados. Observamos que a TFD reduziu significativamente a infecção em animais
tratados (62,5%), com única sessão de tratamento, em comparação aos grupos controle, sendo tão eficiente quanto o metronidazol
(75%). Através da microscopia eletrônica de transmissão, observou-se os efeitos da terapia na ultraestrutura do protozoário, sobre
ambas as cepas. Deslocamento centrípeto de organelas, canibalismo, dano hidrogenossômico, vacuolização e descontinuidade de
membrana foram algumas das alterações encontradas que sugerem que o processo de morte celular seja necrose. A TFD demonstrouse de fácil aplicação, caráter não invasivo, baixa toxicidade e eficiente para tratamento em casos de resistência microbiana. Diante dos
excelentes resultados alcançados, é grande a expectativa para a aplicação clínica dessa terapia no tratamento de mulheres infectadas
com tricomoniase.

Palavras-chaves: Microscopia eletrônica, Terapia Fotodinâmica, Trichomoniase

PANORAMA DA INFECÇÃO POR SCHISTOSOMA MANSONI NO ESTADO DE PERNAMBUCO
COM ÊNFASE NA REGIÃO AGRESTE

Autores

Mylena Verspeelt Figueiredo 1, Caroline Ferreira dos Santos Leite 1, Maria Izabely Silva
Pimentel 1, André Filipe Vieira Pereira da Silva 1, Eduardo da Silva Galindo 1, Débora
Milenna Xavier Almeida 1

Instituição 1 ASCES-UNITA - Centro Universitário Tabosa de Almeida (Avenida Portugal, 584 - Bairro
Universitário, Caruaru - PE )
Resumo
O Schistosoma mansoni é um helminto trematódeo causador da esquistosomosse. A Esquistossomose, doença popularmente
conhecida como barriga d’água é uma infecção geralmente assintomática porem quando em suas formas graves pode causar
complicações ao portador do parasito. O principal meio de infecção pelo esquistossomo é através do contato com as cercarias presentes
nas águas doces, provenientes de caramujos gastrópodes aquáticos do gênero Biomphalaria. A doença pode se manifestar na fase
aguda ou crônica, sendo a crônica a forma mais frequente nas áreas em que ocorrem mais casos no Brasil (Sudeste e Nordeste).
Evidenciar o panorama da Esquistossomose no Estado de Pernambuco, com ênfase na região Agreste nos últimos anos. Trata-se de
um estudo transversal, com análise de dados do Ministério da Saúde, plataforma Datasus e Scielo, assim como do Programa de
Controle da Esquistossomose (PCE) divulgados pelo Governo Federal, contendo informações sobre a incidência da doença no estado
de Pernambuco, em especial a região Agreste desse mesmo estado. O presente estudo foi realizado no período de janeiro a junho de
2018. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, nos últimos 3 anos, houve uma diminuição do número de casos de modo
geral em todo o Brasil. Nos anos de 2015, 2016 e 2017 foram confirmados 6.442 casos 5.144 e 4.498 respectivamente. Em
contrapartida os números da região Nordeste neste mesmo período não demonstraram uma diminuição tão considerável assim,
havendo pouquíssima variação nos índices. Dentre os estados da região Nordeste, Pernambuco é segundo estado que mais apresenta
ocorrências da doença, perdendo em números apenas para Bahia. No ano de 2017 foram notificados 233 casos da doença no Estado,
sendo destes 97 apenas na região Agreste. A cidade que mais apresentou ocorrências foi a cidade de Toritama com 42 casos
confirmados, caracterizando assim, um quadro de endemia. Tendo em vista que Pernambuco é um dos estados que apresenta a maior
incidência da doença no Nordeste, e que a região Agreste é considerada uma área endêmica, é válido evidenciar que a
Esquistossomose ainda se apresenta como um problema de saúde pública. Como houve diminuição no número dos casos de um modo

geral em todo o país, o apelo para o estudo do tema tornou-se muito menor do que costumava ser, resultando na negligência por parte
do Governo, que não disponibiliza programas de conscientização eficazes.
Epidemiologia dos Serviços de Saúde, Esquistossomose, Schistosoma mansoni
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Resumo

A infecção humana por Angiostrongylus cantonesis ocorre acidentalmente a partir da ingestão direta
de moluscos ou por contato com o muco desses animais. Este helminto é parasita habitual de
roedores silvestres e urbanos, onde os vermes adultos evoluem no interior das artérias pulmonares.
Este parasito era considerado exótico há alguns anos, e sua ocorrência recente no Brasil está ligada a
mudanças ambientais geradas pela introdução de um potencial vetor – um molusco trazido da África
com objetivo de alimentação humana – o Achatina fulica. Deste modo, o objetivo deste trabalho é
discutir o papel do caracol gigante africano na transmissão do A. cantonesis. Nesta pesquisa foi
realizada uma revisão de literatura integrativa sobre o parasita A. cantonesis e o molusco A. fulica. A
pesquisa foi realizada entre setembro de 2017 e maio de 2018. A busca nos bancos de dados foi
realizada com a utilização do portal Periódicos Capes. Para a pesquisa foram utilizados os descritores
“Angiostrongylus cantonesis” e “Achatina fulica” no método de busca avançada, utilizando o operador
booleano “AND”, com opções de pesquisa de artigos em todos os bancos de dados disponíveis,
indexados nos últimos 100 anos. A busca retornou 18 publicações. O relato do parasitismo por A.
cantonesis é mais frequente em países asiáticos, entretanto, sua ocorrência já foi registrada nas
Américas e na Austrália. No Brasil, a notificação de casos humanos e de infecção natural em
moluscos por A. cantonesis é relativamente recente. Em 2007 foram reportados dois casos de
meningite eosinofílica, no Município de Cariacica (ES), cujo contágio foi relacionado ao consumo de
moluscos terrestres in natura, especialmente o A. fulica, que hoje é encontrado em praticamente todos
os estados brasileiros, mas foi introduzido no Brasil apenas em 1988, durante uma feira de agricultura
no Paraná, pois se achava que poderia substituir o molusco usado como alimento Helix aspersa,
conhecido como escargot. Desde então, foram confirmados 34 casos da infecção em pacientes de
Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. O molusco é
encontrado tanto em áreas urbanas quanto rurais e fica muito próximo das pessoas. O contato
frequente da população com o molusco facilita a transmissão, o que deve alertar as autoridades para
ampliar o controle ambiental sobre os possíveis moluscos vetores, em especial do A. fulica.
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Resumo
O Toxoplasma gondii resiste no hospedeiro pela formação de cistos nos mais diferentes tecidos, incluindo órgãos imunoprivilegiados
como cérebro e retina. Diversos autores têm demonstrado que o parasita utiliza as células do sistema imunológico como “Cavalos de
Tróia” para atravessar estas barreiras. Contudo, as características moleculares deste processo ainda carecem de investigações mais
elucidativas. Metaloproteinases de matriz extracelular (MMPs) são reguladas positivamente em diversos tipos de câncer, participando da
maquinaria de invasão durante a metástase e a angiogênese. São importantes modificadores do ambiente pericelular, direcionando a
migração através da degradação de componentes da ECM, especialmente os colágenos. Este trabalho objetiva o estudo da expressão e
do papel de MMPs (de membrana e secretórias) nos macrófagos infectados com T. gondii. Desse modo, células Raw 264.7 foram

infectadas in vitro e as expressões de MT1-MMP, ADAM10 foram analisadas por imunofluorescência. A infecção por T. gondii induz
aumento significativo da expressão destas moléculas no macrófago. Estamos avaliando a expressão de MMP-2 e MMP-9, uma vez que
dados do grupo demonstram que a infecção de camundongos via oral com cistos teciduais induz a expressão de MMP-9, mas não de
MMP-2, no íleo dos camundongos infectados. Pretendemos ainda avaliar a capacidade de interação dos macrófagos infectados com
células endoteliais microvasculares da linhagem BMEC-1, e possíveis alterações deste padrão na presença dos inibidores de gsecretase e de furina-convertase, ambos inibidores do processamento de MMPs de sua forma zimogênio para a sua forma ativa.
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Resumo
A elaboração do estudo de caso é uma ferramenta implementada como prática de ensino no curso de graduação de Enfermagem. Na
disciplina de parasitologia,a sua inserção amplia o empenho do aluno para identificar o problema, analisar evidências, desenvolver,
avaliar e sugerir soluções. O objetivo do presente estudo é relatar a experiência vivenciada por acadêmicos de enfermagem na disciplina
de parasitologia sobre a importância do estudo de caso para o processo de aprendizagem. Trata-se de um estudo descritivo do tipo
relato de experiência, realizado em setembro de 2017 em um hospital público de Pernambuco, para a finalização da disciplina de
Parasitologia do 3° módulo do curso de enfermagem, foram realizados estudos de casos com pacientes internados no referido hospital.
Durante o semestre as parasitoses foram estudadas na teoria. A classificação dos agentes, o ciclo de vida, tipos de hospedeiros,
materiais que são utilizados nas analises para detecção de uma infecção parasitária, sinais e sintomas, tratamentos utilizados e métodos
de profilaxia. Para a realização dos estudos dos casos usou-se um roteiro de anamnese e exame físico e análise de prontuário dos
pacientes internos. Foram estudados casos de Leishmaniose visceral, Doença de Chagas, Toxoplasmose e Esquistossomose, os quais
foram analisados e estudados com base na literatura conciliando teoria e prática. Nessa perspectiva, percebeu-se a importância do
aluno praticar o estudo de caso trazendo o conhecimento para além da sala de aula, favorecendo o processo de formação dos
estudantes, bem como proporcionando melhor preparo para a assistência.
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PARASITOLOGIA E EDUCAÇÃO EM SAÚDE: A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE
PARASITOSES JUNTO A ESCOLARES
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Resumo

As parasitoses acometem 1/3 da população mundial e o controle e prevenção só serão alcançados com participação da
sociedade e isto só acontecerá, de forma efetiva, se ela for detentora de conhecimento. O conhecimento gerado nas
Universidades precisa ultrapassar seus muros e alcançar a sociedade, inclusive escolares. Assim, objetivamos construir
conhecimento sobre parasitoses junto a escolares. Estudo de intervenção educativa descritivo realizado com escolares do
ensino fundamental e médio. A intervenção foi realizada em aulas teóricas e práticas sobre as principais parasitoses de
interesse humano, duas oficinas e um jogo educativo. As estratégias e recursos didático-pedagógicos foram desenvolvidos
por extensionistas, que atuaram como agentes da construção do conhecimento. Nas aulas teóricas abordamos: conceitos no
estudo da parasitologia, taxonomia, protozooses, helmintíases, associações da transmissão e manutenção e os impactos
políticos, sociais e econômicos das parasitoses e relações ecológicas. Nas aulas práticas exploramos, com auxílio de
microscópios e lupas, aspectos morfológicos dos helmintos, protozoários e artrópodes vetores. A primeira oficina abordou de
forma teórico-prático as técnicas coproparasitológicas. A segunda oficina abordou questões relacionadas à tricomoníase,
única parasitose sexualmente transmissível. A construção do conhecimento foi avaliada através de um jogo de perguntas e
respostas, “Show do Milhão da Parasitologia”. As discussões foram norteadas em rodas de conversas por ser um método de
ressonância que consiste no desenvolvimento de espaços de diálogo, em que o estudante se expressa e, sobretudo, escuta
extensionistas e outros estudantes. Os estudantes demonstraram curiosidade, entusiasmo e interesse pela parasitologia e
alguns, após as aulas, abordaram os extensionistas com dúvidas e interesse em cursar algum curso na área de saúde, além
de gratidão pelo conhecimento transmitido. Um dos pontos mais debatidos entre os estudantes foi o impacto socioeconômico
e da morbimortalidade causado pelo parasitismo, pois muitos, não sabiam que as parasitoses causavam milhões de óbitos.
Assim, é fundamental a promoção de conhecimento sobre as parasitoses, para que exista consciência de como evitá-las,
identificá-las e contribuir de forma social para a promoção da saúde individual e coletiva. Não restam dúvidas que a educação
é a maneira mais eficaz de combater as parasitoses e que escolares são alvo importante para essa ação.
Palavras-chaves: parasitoses, educação em saúde, parasitologia
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Resumo

Os parasitos intestinais são usualmente detectados em populações com precárias condições
sanitárias e de higiene, acomete principalmente crianças em idade escolar. Destes parasitos, os geohelmintos são bastante frequentes em áreas rurais, devido o contato direto com o solo, plantio e
criação de animais. Além disso, a morbidade ocasionada pelos sintomas das parasitoses intestinais se
configura em problema de saúde pública. O ensino de Parasitologia, no âmbito das escolas rurais, é
uma alternativa extremamente necessária na tentativa de amenizar as problemáticas relacionadas a
essas doenças. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou desenvolver modelos didáticos sobre a
temática ‘Parasitologia’, com ênfase nos geo-helmintos, em uma Escola Família Agrícola, no
município de Teresina, Piauí. A pesquisa teve uma abordagem qualiquantitativa, na qual se investigou,
por meio de um questionário semiestruturado, o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema em
questão. Em seguida, realizou-se uma aula expositiva sobre conceitos, causas, sintomas e métodos
preventivos. Nesse momento, realizou-se atividade prática lúdica para o desenvolvimento de
modelagem com massa de biscuit, sobre o ciclo de vida dos geo-helmintos. Após, houve
apresentação dos materiais produzidos, roda de conversa e aplicou-se um pós questionário
investigando a compreensão dos alunos sobre a importância do estudo das parasitoses intestinais. O
público abordado era composto de 11 educandos com faixa etária entre 16 e 23 anos, provenientes de
diversas comunidades rurais de Teresina e do município Miguel Alves, Piauí. Foi observado que o
conhecimento empírico dos educandos sobre parasitoses intestinais era pouco e desconexo. Os
modelos didáticos utilizados correlacionaram o assunto da aula expositiva à prática, além de ter
proporcionado melhor concentração e instigado à criatividade na organização dos materiais utilizados
na modelagem, para cada conteúdo. Além disso, estimulou a memorização aproximando as
informações ao cotidiano dos educandos. Observou-se que compreenderam sobre a importância de
saber e divulgar as informações sobre parasitoses. Nesse sentido, a inclusão de diferentes modelos
didáticos para abordar o tema Parasitologia contribuiu na promoção de uma educação que favoreça
os hábitos simples de higiene, identificação e prevenção das doenças parasitárias, de forma que
incentivou a busca por melhorias em saúde para a família e comunidade.
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Resumo

É indiscutível o agravamento da ocorrência de criptosporidiose em pacientes imunodeprimidos. A
doença é uma infecção parasitária causada pelo Cryptosporidium spp, transmitida para o homem pela
ingestão do oocisto através de água e alimentos contaminados, em que se caracteriza por um quadro
severo de diarreia líquida, acompanhada de cólicas abdominais, anorexia, vômito, desidratação,
náusea e febre. Além disso, essa parasitose está diretamente vinculada a indivíduos que apresentam
um sistema imunológico anormal, no qual podem ser potencialmente fatais. O objetivo desse estudo é
relatar a prevalência e as causas da criptosporidiose em pacientes imunodeprimidos. Trata-se de uma
revisão de literatura, na qual se utilizou os bancos de dados SciELO e Science direct como fonte de
consulta, onde foram analisados 12 artigos nos idiomas português e inglês dos anos de 2010 a 2017,
sendo que os de menor relevância foram descartados. Há diversos fatores que contribuem para
disseminação desse parasita emergente, no entanto a falta de saneamento básico e a ausência de
higienização dos alimentos são as principais causas. A criotosporidiose humana varia de acordo com
a imunidade do indivíduo; em um levantamento feito no Brasil foi visto que a cada 420 pacientes
imunodeprimidos 1,42% apresentam resultado positivo para Cryptosporidium spp, no qual desses,
83,33% apresentam quadros diarreicos prolongados acompanhados de desidratação e desnutrição se
tornando um caso irreversível levando o paciente a óbito, já os outros 16,33% mostram-se de forma
assintomática apresentando-se junto a bactérias, vírus e outros parasitas, sendo assim um fator de
dificuldade para o diagnóstico. Em decorrência disso, essa parasitose emergente se tornou um grande
problema de saúde pública. No entanto, foi visto que essa problemática ocorre apenas pela deficiência
ou falta de saneamento básico.
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Resumo
As parasitoses intestinais (PI) são doenças negligenciadas comuns atualmente e acometem com maior frequência indivíduos residentes
em áreas com precário saneamento ambiental. Porém, as políticas públicas de saúde que visam o seu enfrentamento, não estimulam
metodologias participativas para a promoção da saúde nem consideram a determinação social da saúde em seu escopo. O objetivo
deste estudo foi realizar inquérito socioeconômico, educacional e parasitológico sobre as PI e analisar os seus determinantes nas
comunidades Parque Oswaldo Cruz (POC) e Vila Turismo (VT), Manguinhos, RJ, no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde do Homem (PNAISH). Foi realizado estudo transversal, com observação participante e amostragem não aleatória por

conveniência (n=192). O cadastro dos participantes foi realizado mediante o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram
aplicados questionários socioeconômico e habitacional (QSH), e sobre conhecimentos, atitudes e práticas (CAP) acerca das PI. O
diagnóstico coproparasitológico foi realizado pelos métodos de Lutz (1919), Scheather (1923), Baermann & Moraes (1948) e Kato-Katz
(1972). Foram realizadas análises colimétrica e microbiológica da água domiciliar. Os dados foram analisados no Software Epi-Info 7.2.
O QSH revelou que cerca de 40% dos moradores do POC concluiu o nível médio, porém na VT 40% dos moradores possuíam nível
fundamental completo. A renda familiar mensal era de dois a quatro salários mínimos (POC-52,1%/VT-44,8%). Os moradores do POC
relataram que “alimentos contaminados” são a principal fonte de infecção (28,7%), já na VT relataram “a água” (45,4%). Com relação à
sintomatologia, a maioria dos respondentes do POC disse “não sei” (61,2%), enquanto que na VT cerca de 30% citaram “náusea/vômito”
e como principal medida de prevenção “lavar as mãos” (POC-54,5%/VT-55,0%). A prevalência geral foi de 35% (p=0,2) e 67,3% destas
infecções eram monoparasitárias (p=0,008). Os parasitas mais frequentes foram Endolimax nana (47,7%), Entamoeba histolytica
(10,8%) e Blastocystis hominis (10,8%). Cerca de 80% (p=0,7) das amostras de água domiciliar estavam satisfatórias (MS/Portaria
2914/11). Os resultados apontam vulnerabilidades para o enfrentamento das PI nestas comunidades. Há a necessidade da dinamização
de práticas de educação em saúde, articulando o saber popular e o acadêmico, além da complementação da PNAISH para o controle
destas doenças.
Financiamento: TEIAS-Escola Manguinhos; LITEB/IOC/FIOCRUZ.
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Resumo
As parasitoses são provocadas por helmintos e protozoários. Apresentam ampla distribuição geográfica, ocorrendo em áreas
urbanas e rurais, com variações de acordo o ambiente e espécie de parasita envolvido, representando um grande problema
de saúde pública onde se apresenta de forma endemica em diversas regiões do Brasil. Devido as condições do hospedeiro, o
parasito e o meio ambiente, estas infecções geram distúrbios, de ordem física e sociais, dentre eles desnutrição, anemia e
diarreias, nas quais os indivíduos mais acometidos são crianças e idosos devido à vulnerabilidade imunológica. Este estudo
teve por objetivo Avaliar o impacto das ações educativas como medida de prevenção das enteroparasitoses em adolescentes
escolares. Trata-se de uma pesquisa de natureza descritiva e qualitativa. O estudo foi desenvolvido no período de agosto a
novembro de 2016 em uma escola estadual de um municipio de Pernambuco. A amostra foi composta por 16 educandos,
todos 1° ano do ensino médio, com idade entre 15 e 17 anos. Foram utilizados para coleta de dados nas etapas sumarias:
Aplicação de questionário estruturado, Círculos de Cultura- Técnicas de análise de conteúdo e do Sujeito Coletivo que foram
utilizados para avaliação do conhecimento pré e pós da ação educativa. Para avaliação do conhecimento pré e pós da ação
educativa, foram utilizados as Técnicas de análise de conteúdo e do Sujeito Coletivo- DSC, analisando expressões faciais, a
fala com seleção de palavras chaves, fotos e filmagens para tabulação dos dados. Os resultados obtidos, demonstram o
quanto a temática é de grande relevância. No transcurso da pesquisa houve uma mudança significativa no modo de pensar e
agir dos envolvidos, de hábitos e interesse com relação a higienização pessoal, dos alimentos, transmissão, prevenção e
biossegurança dentro da comunidade onde estão inseridos. Os mesmos demonstraram a formação de atitudes e valores que
os levaram a um comportamento independente, revertendo em beneficio a sua saúde e daqueles que estão a sua volta.
Conclui-se que as enteroparasitoses representam uma problemática devido a situações básicas relacionados a saúde
individual e coletiva de difícil resolução imediata. Ressalta-se a importância da prevenção e promoção da saúde
principalmente com ações educativas que são imprescindíveis na comunidade escolar e adjacentes.
Palavras-chaves: Adolescente, Doenças parasitárias, Educação em saúde.
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Resumo
Trata-se de um trabalho realizado por discentes da disciplina Parasitologia, dos cursos de Biomedicina e de Enfermagem, inserido no
projeto de saúde disponibilizada às famílias do subúrbio de Periperi. Em cadastramento de 6438 prontuários de clínica suburbana que
funcionou no período de 1993 a 2010, utilizado para redação de tese de doutorado, houve o interesse dos pesquisadores em
observarem os registros de parasitoses. De cada prontuário foi anotado a data do primeiro atendimento, a idade do paciente e a data do
nascimento, o sexo, se era paciente particular ou se utilizava convênio de saúde e qual, a especialidade que o atendeu, se houve
tratamento, a evolução do paciente e os resultados de exames laboratoriais que constavam nas fichas. Nos atendimentos de Angiologia,
Ultrassonografia, Ginecologia e Obstetrícia não havia a informação buscada, só encontrada nas especialidades de Clínica Médica
(46,61% do total de pacientes) e Pediatria (11,34%). Foram assinaladas as protozooses em 343 prontuários, com predominância de
Endolimax nana (43,44%), helmintoses em 172 com maior prevalência de Ascaris lumbricoides (63,39%), ectoparasitoses em 31 com
alta prevalência de escabiose (76,31%) e micoses em 7 com predominância de Ptiríase versicolor (10,52%). Os resultados encontrados
de certo não refletem a situação dos habitantes do subúrbio em estudo, pois são obtidos de prontuários de clientes particulares ou
conveniados por planos de saúde diversos, em sua grande maioria.
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Resumo
Introdução: No Brasil, em 2014, estima-se que cerca de 734.000 pessoas conviviam com o Vírus da Imunodeficiência Adquirida (HIV),
com prevalência de HIV estimada entre 0,4 – 0,7% da população nacional. Nesse contexto, as infecções parasitárias intestinais são
associadas à manifestação ou presença de várias intensidades de diarreia em indivíduos imunocomprometidos. Particularmente, as
infecções oportunistas por enteroparasitos são encontradas em 30-60% dos pacientes soropositivos em países desenvolvidos e 90%
nos países em desenvolvimento. Observa-se, porém, carência literária acerca das demais parasitoses intestinais (além das
classicamente e mais frequentemente oportunistas: criptosporidíase, isosporíase e microsporíase) nessa população, bastante comum
em nosso meio. Objetivo: Obter a prevalência de parasitoses intestinais, com ênfase nas não classicamente oportunistas, pacientes
com HIV internados na enfermaria do Hospital Escola Dr. Hélvio Auto em Maceió – AL. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo
individuado, observacional e transversal (estudo de prevalência). Métodos: Os pacientes internados na enfermaria do Hospital Escola
Dr. Hélvio Auto (Maceió – AL) com o diagnóstico prévio de HIV foram convidados a participar da pesquisa, respondendo a questionário
aplicado pelos pesquisadores e coletando uma amostra de seu material fecal para análise coproparasitológica futura. Resultados: Um
total de 81 indivíduos concordou em participar da pesquisa integralmente. Desses, um total de 32 (39,5%) foi diagnosticado com alguma
parasitose intestinal, sendo 21 (25,9%) amostras com parasitos não oportunistas e patogênicos. Dessas, 7 amostras foram positivas
para Strongyloides stercoralis, seguidas de: 6 para Entamoeba histolytica; 5 com ancilostomídeos; 3 com Schistosoma mansoni e 2 com
Giardia lamblia. Discussão: Diante dos dados do estudo e o que é encontrado na literatura, observou-se menor prevalência do primeiro.
Ainda, encontrou-se diferente perfil das parasitoses encontradas mais frequentemente. De acordo com estudo nacional, a ascaridíase e
giardíase figurariam em primeiro e segundo lugares, respectivamente. Conclusão: Observa-se, diante do estudo, necessidade de
rastreio geral para parasitoses intestinais, aliada ao tratamento precoce e medidas preventivas, principalmente nos indivíduos infectados
pelo HIV.
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Resumo
Enteroparasitoses são comuns em indivíduos que se encontram sob condições precárias de moradia e saneamento. Adicionalmente as
áreas úmidas e/ou ressacas termo usado regionalmente para definir as áreas que se comportam como reservatórios naturais de água,
que se caracterizam por um ecossistema complexo e distinto. Essas áreas se caracterizam frequentemente pelo intenso aglomerado
populacional, situação que gera ambiente peculiar, com efeitos sobre a incidência de doenças e na disponibilidade dos serviços para o
atendimento à saúde. Este estudo objetivou descrever o perfil epidemiológico das enteroparasitoses em escolares de áreas úmidas
(ressaca) de Macapá, Amapá, Brasil. Estudo transversal realizado através de exames coprológicos pelo método de Hoffman-Pons-Jones
e aplicação de questionário estruturado. Foram analisados em 83 amostras fecais de escolares <15 anos que residem nas áreas úmidas
de Macapá. Nas amostras analisadas houve positividade de 91,6% (76/83), sendo protozoários 49,4% (41/83), helmintos 32,6% (27/83)
e associação de helminto e protozoário 9,6% (8/83). Dentre os protozoários o parasita intestinal mais prevalente foi a E. histolytica/E.
dispar 16,9% (14/83), seguido da E. nana 13,2% (11/83), E. coli 10,9% (9/83) e Giardia lamblia 8,4% (7/83). Entre os helmintos o
Ancilostomídeos foi o mais prevalente 18% (15/83) seguido de Ascaris lumbricoides 9,7% (8/83) e Trichuris trichiura 4,9% (4/83), entre
associações parasitarias o Ascaris lumbricoides e E. histolytica/E. díspar foram mais prevalentes 6% (5/83). O gênero masculino
prevaleceu sobre o feminino com 74,6% (62/83) dos casos. Todos os sujeitos positivos foram encaminhados para tratamento adequado.
Realizaram-se oficinas educativas na escola e palestras com os pais com o intuito de educação em saúde sobre estratégias de
prevenção. Embora não estatisticamente associados, fatores de risco como consumir alimentos oriundos de feiras-livres, hábitos
higiênico-profiláticos e condições de moradias e ambientais mostraram influência sobre a prevalência. Conclui-se que há elevada
prevalência de enteroparasitas na população de escolares que residem nas áreas de ressaca (úmidas) de Macapá e há necessidade de
melhorias e monitoramento das condições higiênico-sanitárias destas localidades.
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Resumo
No Brasil a “transição epidemiológica” ocorreu de maneira não uniforme em termos geográficos, por possuir características
socioeconômicas, culturais e ambientais distintas dos outros países, fato este que levou ao incompleto processo de transição,
devido à importância e o predomínio que as doenças infecciosas e parasitárias (DIPs), permanecerem endêmicas em
algumas regiões, principalmente na região amazônica, como é o caso da malária, leishmaniose, hanseníase, tuberculose e
hepatites virais. Realizou-se uma pesquisa em comunidades ribeirinhas ao longo do Rio Madeira, Humaitá, Amazonas, com o
objetivo de estimar a frequência das DIPs, que acometem essas populações, visto que a região Amazônica é endêmica e
várias doenças infecciosas permanecem crescentes. Na ocasião, foram visitadas um total de 16 comunidades, com um
tamanho amostral de 183 indivíduos adultos, amostra foi realizada por conveniência, uma vez que não havia lista nominal dos
moradores locais. Todos os participantes passaram por uma avaliação clínica e coleta sanguínea para exames laboratoriais.
Para os casos de Hanseníase, foram aplicadas as Fichas de Autoimagem (FAI). Para avaliação das Hepatites virais, sífilis e
HIV, utilizou-se testes imunocromatográficos de triagem, onde foram identificados 02 casos (1,1%) apenas no gênero
masculino de Hepatite B, 03 casos de sífilis (1,6%), confirmados com testes de V.D.R.L., e 01 caso de HIV (0,5%), todos os
casos foram confirmados com testes sorológicos. Foram identificados 10 casos (5,4%) de MH (60% masculino e 40%
feminino), através de avaliação neurodermatológica (raspado dérmico, teste de sensibilidade, testes de pilocarpina e
histamina 1% e exame de troncos nervosos). Além de 01 caso de malária vivax e ausência de casos de mansonelose e
tuberculose. Podemos verificar que no perfil de doença nessas populações amazônicas, as DIPs tem, notadamente, uma alta
relevância regional, onde a prevenção e o controle são fundamentais para evitar um crescimento epidêmico e gerar
consequências para a qualidade de vida dos indivíduos. Medidas estratégicas de saúde pública devem ser implantadas nessa
região, levando em conta que a transição epidemiológica ocorre de forma heterogênea no Brasil e que a Amazônia apresenta
um padrão híbrido onde já ocorrem doenças crônicas não transmissíveis e ainda prevalecem as DIPs, fato este que oprime os
depauperados municípios da Amazônia.
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Resumo

O fornecimento de água potável, saneamento básico e higiene é uma intervenção-chave na
prevenção e prestação de cuidados para todas as doenças tropicais negligenciadas, especialmente
quando a transmissão está mais intimamente ligada a condições precárias de doenças como, por
exemplo, as helmintíases transmitidas pelo solo. Este estudo tem como objetivo avaliar o perfil
sociodemográfico da população beneficiada pelo PROSAMIM na cidade de Manaus - AM, no ano
2016. Foi realizado inquérito epidemiológico para a avaliação dos questionários de Conhecimentos
Atitudes e Práticas, aplicados aos chefes de famílias, para a obtenção de informações sobre os
hábitos e costumes das populações e a relação com as parasitoses intestinais das diferentes áreas do
PROSAMIM I, II e III. Foram entrevistados 1.081 chefes de famílias e cadastrados 4.164 moradores.
Entre 1.798 exames parasitológico das fezes realizados, 1.162 (64,2%) foram positivos para helmintos
e protozoários intestinais. Entre os chefes de famílias entrevistados, 1.018 (94,2%) informaram possuir
banheiro interno, 881(81,5%) que os dejetos vão para a rede de esgoto, 1.075 (99,5%) utilizavam a
água da rede pública para as atividades domésticas, 410 (37,9%) consomem água direto da torneira,
512 (47,4%) não sabem quais são as doenças transmitidas pela água, porém 312 (28,9%)
acreditavam que a principal transmissão ocorre através do consumo da água da torneira. Quanto ao
hábito de lavar as mãos antes das refeições, 895 (82,8%) informaram fazer e 1.040 (96,2%)
costumam lavar as frutas e verduras antes de ingerir. As doenças negligenciadas, segundo a OMS,
são doenças infecciosas que se disseminam em meios de precária estrutura sanitária, condição de
moradia, alimentação inadequada e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. A população
residente na área assistida pelo do PROSAMIM, no ano de 2016, apresentou hábitos condizentes a
contaminação pelas parasitoses apresentadas. Os moradores do PROSAMIM, apesar de possuírem
informação sobre o risco da transmissão das parasitoses através do consumo da água não tratada,
permanecem utilizando-a sem as devidas medidas profiláticas.
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Resumo

Introdução: O fornecimento de água potável, saneamento básico e higiene é uma intervenção-chave
na prevenção e prestação de cuidados para todas as doenças tropicais negligenciadas, especialmente
quando a transmissão está mais intimamente ligada a condições precárias de doenças como, por
exemplo, as helmintíases transmitidas pelo solo. Objetivo: Este estudo tem como objetivo avaliar o
perfil sociodemográfico da população beneficiada pelo PROSAMIM na cidade de Manaus - AM, no
ano 2016. Materiais e Métodos: Foi realizado inquérito epidemiológico para a avaliação dos

questionários de Conhecimentos Atitudes e Práticas, aplicados aos chefes de famílias, para a
obtenção de informações sobre os hábitos e costumes das populações e a relação com as
parasitoses intestinais das diferentes áreas do PROSAMIM I, II e III. Resultados: Foram entrevistados
1.081 chefes de famílias e cadastrados 4.164 moradores. Entre 1.798 exames parasitológico das
fezes realizados, 1.162 (64,2%) foram positivos para helmintos e protozoários intestinais. Entre os
chefes de famílias entrevistados, 1.018 (94,2%) informaram possuir banheiro interno, 881(81,5%) que
os dejetos vão para a rede de esgoto, 1.075 (99,5%) utilizavam a água da rede pública para as
atividades domésticas, 410 (37,9%) consomem água direto da torneira, 512 (47,4%) não sabem quais
são as doenças transmitidas pela água, porém 312 (28,9%) acreditavam que a principal transmissão
ocorre através do consumo da água da torneira. Quanto ao hábito de lavar as mãos antes das
refeições, 895 (82,8%) informaram fazer e 1.040 (96,2%) costumam lavar as frutas e verduras antes
de ingerir. Discussão: As doenças negligenciadas, segundo a OMS, são doenças infecciosas que se
disseminam em meios de precária estrutura sanitária, condição de moradia, alimentação inadequada
e dificuldades de acesso aos serviços de saúde. Conclusão: A população residente na área assistida
pelo do PROSAMIM, no ano de 2016, apresentou hábitos condizentes a contaminação pelas
parasitoses apresentadas. Os moradores do PROSAMIM, apesar de possuírem informação sobre o
risco da transmissão das parasitoses através do consumo da água não tratada, permanecem
utilizando-a sem as devidas medidas profiláticas.
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Resumo

A toxoplasmose é uma infecção causada pelo parasita Toxoplasma gondii (T. gondii), que pode ser
congênita ou adquirida. A toxoplasmose congênita se desenvolve a partir da passagem
transplacentária de taquizoítas para o feto, sendo que o risco varia de 0% a 9% no primeiro trimestre
para 35% a 59% no terceiro trimestre, e pode conduzir a uma grande variedade de manifestações,
como aborto, coriorretinite leve, retardo mental, microcefalia, hidrocefalia e convulsões. Sendo assim o
objetivo desse trabalho foi verificar a incidência de Toxoplasma gondii em sangue do cordão umbilical
e tecido placentário por meio da reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e reação em cadeia da
polimerase (PCR). Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética Envolvendo Pesquisa em Seres
Humanos (CEP) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e está sob o número de parecer
1.804.047. Um total de 202 amostras de sangue do cordão umbilical e placenta foram coletadas de
gestantes admitidas na sala de parto e centro cirúrgico da Maternidade Cândido Mariano em Campo
Grande-MS, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Para realização
da RIFI foi utilizado o Kit comercial Imuno – CON (WAMA Diagnóstica ®) seguindo as recomendações
do fabricante para detecção de anticorpos IgG e IgM. Os testes moleculares ainda estão em
andamento. Das 202 amostras de soro analisadas 54 (26, 7%) foram positivas para a presença de
anticorpos IgG anti-T. gondii. Considerando que a toxoplasmose é uma zoonose de distribuição
universal, os dados do presente trabalho sugerem infecção pregressa nas gestantes sorologicamente
positivas, no entanto a ausência de anticorpos anti-T. gondii pode estar relacionada à falta de
exposição ao parasita, o que pressupõe que devem ter acompanhamento imunológico durante toda
gestação pela possibilidade de infecção aguda. A infecção na maioria dos casos é assintomática e no
Brasil a estimativa de prevalência pode chegar a 90%, por isso mais estudos são necessários para
verificar a incidência dessa doença em gestantes.
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Resumo
Trypanosoma caninum é uma nova espécie de tripanossomatídeo que infecta cães e tem sido relatado em áreas onde ocorre
leishmaniose visceral e doença de Chagas, havendo a possibilidade de reação cruzada em testes sorológicos para estas
enfermidades. Diante do diagnóstico do parasita em novas regiões do Brasil, objetivou-se evidenciar a presença de anticorpos
anti-T. caninum em animais atendidos no Hospital Veterinário do Centro de Saúde e Tecnologia Rural da Universidade Federal
de Campina Grande. A pesquisa do parasita foi realizada em 55 animais provenientes de municípios da Paraíba, Pernambuco
e Rio Grande do Norte, a partir da coleta de amostras de sangue e pele. Para o diagnóstico, foram realizados cultivos dos
fragmentos de pele em meio NNN/LIT, ELISA in house para detecção de anticorpos anti-T. caninum e o ELISA S7® para
verificar co-infecção com Leishmania infantum. Na cultura, não foi isolado T. caninum em nenhum dos animais avaliados. Pelo
ELISA, seis (10,9%) animais foram positivos e nove (16,4%) foram indeterminados para T. caninum. Para a infecção por L.
infantum, seis (10,9%) e três (5,4%) foram positivos e indeterminados, respectivamente. Um animal positivo para T. caninum
foi indeterminado para L. infantum. É possível que os animais testados tenham sido expostos ao T. caninum, sendo sugerida
a realização de mais pesquisas para elucidação do impacto deste parasita no diagnóstico de doenças causadas por
tripanossomatídeos.
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Resumo
No Brasil, estudos epidemiológicos demonstram alta prevalência de microrganismos, tais como bactérias, fungos, vírus,
protozoários e helmintos. Tais patógenos podem ser encontrados em diferentes ecossistemas e devido a grande circulação
monetária, as moedas podem veicular a transmissão destes microrganismos. O objetivo da pesquisa foi identificar estruturas
parasitarias e microbianas presente em moedas circulantes em transportes públicos da cidade de Belém, Pará. No ano de
2014 foi executado um estudo descritivo com moedas, analisando a presença ou ausência de microrganismos. Foram
coletadas cinco moedas nos valores de R$ 0,05, R$ 0,10, R$ 0,25, R$ 0,50 e R$ 1,00, totalizando 25 moedas, obtidas em
ônibus circulantes na cidade de Belém. As moedas foram suspendidas com água destilada para a realização da análise
parasitológica pelo método direto e para o semeio em ágar Mackonkey e chocolate, onde as colônias foram coradas com
Gram. Na análise parasitológica foi encontrado cisto de Entamoeba coli e ovos dos helmintos Ascaris lumbricoides e Trichiúris
trichiúra. No que tange ao processamento bacteriológico, não houve crescimento bacteriano no ágar Mackonkey. Já no ágar
chocolate foi encontrado colônias de streptococos gram-negativos, com arranjo de sarcina e diplococos (aspecto pastoso cor
de creme) e colônias de bacilos gram-negativos (aspecto pastoso e coloração amarelada), indicando a presença de bacilos
fermentadores. Tais achados demonstram que há a circulação de enteropatógenos em moedas e apontam para a viabilidade
de contaminação nos transportes públicos da cidade de Belém. Ainda, faz-se necessário mais estudos sobre a circulação de
microrganismos em moedas, bem como sua transmissibilidade, pois existem distintas possibilidades de microrganismos a
serem identificados, tendo em vista que o dinheiro é um mecanismo de troca que é utilizado em larga escala e, portanto, de
fácil difusão entre a população.
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Resumo
A contaminação ambiental por formas parasitárias de helmintos é um dos fatores que possibilita a transmissão de parasitoses
para humanos e animais. Os parasitas que dependem de uma passagem pelo solo para completarem seu ciclo evolutivo são
denominados geo-helmintos. Dentre os mais frequentes encontram-se Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis,
Ancilostomatidae e Trichuris trichiura, além de nematoides de cães e gatos pertencentes aos gêneros Toxocara e
Ancylostoma, agentes etiológicos das síndromes da larva migrans visceral e cutânea, respectivamente. Este foi um estudo
transversal e experimental, com coletas de amostras no campo e realização de análises laboratoriais. Foi realizado entre os
meses de março a dezembro de 2017, em áreas de solo em torno do Campus I da Universidade Estadual da Paraíba, na
cidade de Campina Grande. Em cada local foram recolhidas dez amostras de solo, cinco das quais referentes a coletas
superficiais (de até 5 cm) e as cinco demais compostas por amostragens profundas do solo (de 5 cm a 8 cm). As amostras
foram analisadas no laboratório de Parasitologia da Universidade Estadual da Paraíba pela técnica de Rugai, Mattos e
Brisola. Não foram encontrados ovos de helmintos, mas havia a presença de larvas de nematoides em todas as áreas
pesquisadas. Estas larvas podem causar o quadro clínico larva migrans cutânea, conhecido popularmente como bicho
geográfico. Esta síndrome, também denominada dermatite serpiginosa ou dermatite pruriginosa, é uma afecção causada pela
penetração e posterior migração de larvas de parasitos acidentais, no homem, pelo tecido cutâneo. O grande número de
larvas de helmintos nas áreas estudadas indica a presença de seus hospedeiros definitivos, que são especialmente cães e
gatos. Durante as coletas foi observada a presença frequente destes animais. Desse modo, a presença de animais, em
especial e gatos cães não domiciliados, apresenta uma relação, mesmo que indireta, com os altos níveis de contaminação por
larvas de nematódeos encontrados nas pesquisas, o que sugere a necessidade de adoção de medidas preventivas de
controle dessas parasitoses nestes ambientes
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Resumo

A carência de infraestrutura sanitária e de bons hábitos de higiene da população está relacionada a
um aumento na incidência de diversas doenças, tais como as ectoparasitoses, sobretudo, a
pediculose, que constitui um importante agravo à saúde da população. Além disso, não há programas
de controle para essas doenças, e as mesmas são comumente negligenciadas tanto pelos
profissionais e autoridades de saúdequanto pela população afetada. O objetivo desse trabalho foi
relatar a importância da educação em saúde no controle das ectoparasitoses em crianças escolares
em uma Comunidade Quilombola. Trata-se de um estudo observacional descritivo longitudinal e
prospectivo e foi realizado entre os meses de agosto a dezembro de 2017, durante as intervenções
educativas realizadas por alunos do Programa de Educação Tutorial da UFPE, PET-Parasitologia. O
público alvo foram crianças com idades entre oito e doze anos, estudantes da escola Padre Henrique
Vieira, localizada na Comunidade Quilombola Onze Negras, na Cidade do Cabo de Santo AgostinhoPE. Foram utilizadas como estratégia para construção do conhecimento, atividades lúdicas como:
contação de histórias, jogos educativos, canções, vídeos, apresentação de peças teatrais e
abordagens envolvendo os aspectos biológicos, epidemiológicos, de controle e de prevenção às
doenças ectoparasitárias. Em uma das intervenções, o grupo PET-Parasitologia apresentou a peça
“Uma noite piolhenta”, na qual foram mostrados os sinais e sintomas, ciclo biológico e tratamento da
Pediculose. Durante a peça as crianças demonstraram atenção e entusiasmo para aprender e foi
possível observar que a maioria dos escolares adquiriu consciência do impacto das ectoparasitoses
na saúde humana e a importância das ações do PET Parasitologia na comunidade. Assim, eles
participaram ativamente das ações educativas relatando histórias de amigos e familiares que
adquiriram alguma doença ectoparasitária.Portanto, a educação em saúde manifesta-se como uma
das principais ferramentas capaz de viabilizar ações de promoção à saúde, transcendendo o modelo
biologista e curativista centrado na doença, auxiliando e influenciando na mudança de hábitos e
atitudes da população, tornando-os multiplicadores do conhecimento aos seus pares.
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Resumo
Estima-se que infecções intestinais causadas por helmintos e protozoários acometem cerca de 3,5 bilhões de pessoas,
causando impacto negativo em sua saúde. Para que se obtenham efetivo controle sobre essas enfermidades são necessárias
ações coletivas que tenham como foco a terapêutica, conscientização e terapêutica. Estudos demonstram que ações
educativas e participativas da comunidade contribuem substancialmente para a redução da prevalência dessas enfermidades.
As plantas são utilizadas desde a antiguidade de forma empírica, sabe-se que o uso de algumas espécies vegetais com o
intuito de cura, tratamento de doenças e sintomas. Neste contexto, este trabalho visa verificar a atividade antiparasitária de
dez plantas medicinais: Bidens pilosa (Picão-preto), Curcubita spp (Jerimum), Eucalyptus globulus (Eucalipto), Mentha piperita
L. (Hortelã da folha miúda), Ocimum gratissimum (Manjericão), Petroselium crispum (Salsinha), Allium sativum (Alho),
Coriadrum sativum (Coentro), Dysphania ambrosioide (Mastruz), Punica granatum (Romã). Foi realizado uma revisão de
literatura com base em 25 artigos em português e inglês nos anos de 2013 a 2018 nas bases de dados Scielo, Portal Capes e
Pubmed. Os termos descritores utilizados foram correlacionados e estão devidamente cadastrados na plataforma de
Descritores em Ciência da Saúde-DeCS. Após pesquisa na literatura evidenciou a atividade antiparasitárias das 10 plantas
estudadas. Com a inovação e pesquisas cientificas, sabe-se que o uso de plantas medicinais está não na cura, mas na
prevenção e promoção da saúde. Após estudo concluiu-se que a utilização de infusões de folhas e parte moles das plantes
pode demonstrar eficácia no tratamento de algumas parasitoses gastrointestinais, desde que consumidos em concentrações
capazes de eliminar os microrganismos.
Palavras-chaves: Parasitas,, Plantas medicinais, tratamento

Potencial de transmissao parasitaria zoonotica em parques para caes na area metropolitana de
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Resumo

Esta se tornando muito comum pra donos de cachorros visitar parques para caes ou onde e’ permitida
a entrada de caes. Com o aumento em popularidade destes tipos de parques na area metropolitana
da cidade de Birminghham (Alabama-Estados Unidos), uma das preocupacoes que surge esta
relacionada ao potencial para transmissao de infeccoes parasitarias nestes locais. Neste estudo,
amostras fecais de cachorros foram coletadas de doze parques para cachorros (e parques onde
cachorros sao permitidos) situados na area metropolitana de Birmingham. Trinta amostras fecais de
chachorros foram processadas pela tecnica de concentracao por sedimentacao e analisadas para a
presenca de parasitas intestinais. Dez por cento das amostras foram positivas demonstrando a
presenca de larva (duas amostras) ou de ovo de ancilostomideo (uma amostra). Estas tres amostras
foram oriundas de dois parques. Baseando-se nos resultados deste estudo piloto, visitantes destes
parques devem ser educados para o possivel risco de infeccao com parasitas (zoonoses) nestes
ambientes.
Palavras-chaves: parasitas, cachorro, parque, Estados-Unidos
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Resumo
Filarioses são doenças clinicamente diversas, causadas por helmintos conhecidos por filárias ou filarídeos. Um grande número de
espécies de filárias podem infectar vertebrados, cerca de 10 delas podem acometer humanos. Dirofilaria immitis é o bioagente da
dirofilariose, agravo comum em cães, principalmente em áreas costeiras de regiões tropicais e subtropicais. Entre os fatores
condicionantes e determinantes da dirofilariose, destacam-se a abundância de vetores culicídeos, a concentração de vertebrados
infectados, especialmente cães e as condições do ambiente. A dirofilariose humana é uma zoonose considerada acidental, presente em
diferentes países, inclusive no Brasil. Casos de dirofilariose canina tem sido observados na região da Baixada Fluminense, RJ,
entretanto, ainda não há relato de caso humano nessa região. O objetivo desse trabalho é analisar aspectos epidemiológicos da
dirofilariose canina na Baixada Fluminense. Estudo descritivo, transversal, observacional e não aleatório por conveniência vem sendo
desenvolvido a partir de amostras de sangue de cães nascidos, criados e atendidos em serviços veterinários dos municípios de Magé,
Duque de Caxias, Guapimirim e Nova Iguaçu. Amostras triadas (teste de Knott, 4DX plus e Hemograma) e consideradas positivas são
submetidas à PCR-Multiplex e sequenciamento, para identificação específica. Em todas as áreas estudas foram detectadas amostras
positivas. A prevalência geral foi de 56,4% (44/78) (X²=17,8; p=0,0005). As maiores frequências de animais parasitados foram
observadas em Magé (85,7%) e Duque de Caxias (36,9%). Cães machos estavam mais parasitados (52,3%) e as raças mais
acometidas foram Labrador e Pit Bull (80%; p=0,002). Das 44 amostras positivas na PCR-multiplex, 84,6% amplificaram o fragmento do
gene 12S e a espécie detectada foi D. immitis. A alta prevalência e a consideração de que as áreas onde vivem os cães com D. immitis
são ambientes naturais para criadouros dos vetores culicídeos, permite inferir sobre o estabelecimento e a manutenção do ciclo
enzoótico na região analisada, sinalizam sua vulnerabilidade para a ocorrência do ciclo epidêmico e apontam para a possibilidade de
ocorrência do caso humano. O estudo permitiu, pela primeira vez, caracterizar a ocorrência de dirofilariose canina na região e
possibilitará uma análise de risco para a população humana e orientações de medidas integradas de prevenção.
Financiamento: CAPES; LITEB/IOC/FIOCRUZ; LIRN/IOC/FIOCRUZ
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Resumo
Infecções por helmintos apresentam altas taxas de prevalência, principalmente em localidades onde há grande fluxo de
indivíduos e condições sanitárias inadequadas. Diferentes elementos são carreadores de estruturas parasitárias infectantes,
podendo ser descritos como meio de veiculação e transmissão desses parasitos, como insetos, cédulas de dinheiro, contato
com barras e assentos de ônibus, e, sobretudo, contato com elementos sanitários contaminados. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a presença e a identificação de ovos de helmintos em portas de banheiros de pontos turísticos do município de
Carolina, Maranhão. Este trabalho foi realizado por estudantes de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Piauí
(UFPI), durante o mês de julho de 2017, no município em questão. Foram escolhidos, aleatoriamente, 17 banheiros de pontos
turísticos de Carolina, sendo 5 masculinos, 5 femininos e 7 unissex. Para a coleta do material foi empregada a técnica
proposta por Graham (1941), denominada de técnica da fita adesiva, adaptada para superfícies de objetos. As fitas adesivas
foram colocadas nas maçanetas das portas dos banheiros, posicionando-as por algumas vezes no mesmo local e em seguida
fixadas em lâminas de vidro, previamente identificadas. Após todas as coletas, as lâminas foram acondicionadas em caixas
próprias e levadas ao Laboratório de Parasitologia do Departamento de Parasitologia e Microbiologia da UFPI, para a
realização das leituras em microscopia óptica, nas objetivas de 10x e 40x. Os resultados revelaram que das 30 lâminas
analisadas, 02 (6,7%) estavam parasitadas por ovos de Ascaris lumbricoides. Essas duas amostras foram provenientes de
banheiros unissex. A alta prevalência desse parasito pode ocasionar problemas intestinais, danos aos órgãos, diarreia, perda
de apetite, desnutrição e baixo desenvolvimento corporal e intelectual, principalmente em crianças, e seus ovos por ser muito
resistentes, proporcionam a manutenção do seu ciclo de vida. Desta forma, a presença desse helminto em portas de
banheiros de pontos turísticos de Carolina, informa sobre a inadequada higienização das mãos dos indivíduos após o uso dos
sanitários e ineficiente limpeza desses estabelecimentos, representando um risco de transmissão de ascaridíase para a
população local e turista.
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Resumo
A eliminação de fezes por animais domésticos que possuem acesso aos locais de áreas públicas pode resultar na contaminação do
ambiente e, consequentemente, de humanos. Larva migrans visceral (LMV) e Larva migrans cutânea (LMC) são afecções causadas por
migrações erráticas das formas larvais de Toxocara canis ou T. cati pelas vísceras ou por Ancylostoma caninum e A. braziliense pela
pele e/ou mucosas do homem, respectivamente. Quando cães e gatos parasitados evacuam no solo, o desenvolvimento larval acontece
sob condições ambientais adequadas, ocorrendo transmissão ao homem por contato com as larvas infectantes, seja por via oral ou
subcutânea. Esta pesquisa objetivou verificar a presença e a identificação de ovos e/ou larvas de parasitos no solo de um centro de
ensino universitário do município de Teresina, PI. O trabalho foi realizado por estudantes de graduação em Medicina Veterinária da
Universidade Federal do Piauí (UFPI), durante o mês de abril de 2018, onde foram colhidas aleatoriamente 05 amostras de diferentes
pontos do solo do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da UFPI. Para a coleta do material foram utilizados sacos plásticos estéreis, luvas
e canos de plástico do tipo pvc. As amostras foram acondicionadas em recipientes isotérmicos e levadas ao Laboratório de Parasitologia
do Departamento de Parasitologia e Microbiologia da UFPI para posterior análise. Foi realizado o método de sedimentação espontânea Hoffman, Pons e Janer (HPJ) modificado, para a pesquisa e identificação dos parasitos, utilizando-se microscopia óptica, nas objetivas
de 10x e 40x. Todas as amostras coletadas estavam contaminadas por helmintos, sendo observados ovos e larvas de Toxocara sp.,
larvas ativas de Ancylostoma sp. e de Strongyloides stercoralis. A amostra com maior número de achados parasitológicos foi de uma
área próxima ao Hospital Veterinário do CCA/UFPI, que por possuir um fluxo diário de animais para atendimento, pode ocorrer
eliminação de fezes constantemente nos arredores do mesmo, bem como pelo grande número de animais errantes transeuntes. O
período chuvoso em que as coletas foram realizadas também foi um fator propício para o desenvolvimento larval destes parasitos no
ambiente. Conclui-se que a presença de ovos e larvas de helmintos no solo do CCA/UFPI pode indicar risco de transmissão de LMV e
LMC para os indivíduos que transitam neste centro de ensino universitário.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A ascaridíase é uma parasitose causada pelo helminto Ascaris lumbricoides, o qual é
normalmente encontrado no intestino delgado, mais precisamente no jejuno e no íleo. O quadro clínico
depende da carga parasitária e da localização dos vermes, logo, pequenas infestações podem ser
assintomáticas, enquanto que grandes provocam sintomas como desconforto abdominal, náuseas,
vômitos, diarreia, má absorção, desnutrição e anorexia. OBJETIVO: Avaliar a prevalência da
ascaridíase em crianças no município de João Pessoa – PB. DESENHO DE ESTUDO: Trata-se de
uma pesquisa do tipo transversal, retrospectiva de aspecto descritiva e quantitativa. MÉTODOS:
Trata-se de uma pesquisa acerca da prevalência da parasitose em crianças de 0 a 12 anos nos anos
de 2011 a 2015 no município de João Pessoa – PB. Os dados, após a aprovação do Comitê de Ética
sob parecer de número 15.628, foram coletados através de exames coproparasitológicos presentes no
Laboratório Central de Saúde Pública do Município de João Pessoa, e foram analisados através de
um programa específico para estudo epidemiológico (IBM SPSS-Statistic - Versão 23).
RESULTADOS: Analisaram-se 50.933 laudos dos pacientes, e verificou-se que 25.309 (49,69%) eram
do sexo masculino e 25.624 (50,31%) do sexo feminino. A porcentagem de crianças infectadas por
parasitos representa 60,6%, sendo 50,6% desses por helmintos. O parasito A. lumbricoides estava
presente em 30,20% dos laudos analisados. DISCUSSÃO: De acordo com os resultados
apresentados, observou-se que a prevalência da doença na população analisada foi significante, o
qual pode ser justificado pelo modo de contaminação do parasito - ingestão de água e alimentos

contaminados por ovos larvados, falta de higiene pessoal e poeira presente no ambiente que pode
carrear ovos viáveis – fatores muito presentes em países em desenvolvimento como o Brasil.
CONCLUSÃO: Diante das variadas complicações que a ascaridíase pode apresentar – pneumonite,
abscesso hepático e apendicite - há necessidade de um melhor planejamento por parte dos gestores
públicos para a captação e aplicação de recursos financeiros, que garantam o acesso universal aos
serviços de saúde, e a execução de projetos de educação sanitária e ambiental, gerando meios que
viabilizem o controle das parasitoses no município.
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Resumo

INTRODUÇÃO: As parasitoses intestinais constituem um grupo de doenças que representam um
problema de saúde pública, uma vez que um grande contingente de pessoas é afetado e pelas
inúmeras complicações que estas podem acarretar. A giardíase é uma infecção parasitária causada
pela Giardia duodenalis, sendo seus cistos ingeridos pelo homem através da água sem tratamento
adequado ou por alimentos que tiveram contato com aquela, ou até mesmo quando manipulados por
mãos contaminadas pelos cistos. Essa enfermidade representa importante causa de diarréia e está
presente em locais em que há aglomerado de pessoas. OBJETIVO: Analisar a prevalência da
giardíase em crianças de 0 a 12 anos no município de João Pessoa - PB, no período de 2011 a 2015.
DESENHO DE ESTUDO: Pesquisa do tipo transversal, retrospectiva de aspecto descritivo e
quantitativo. MÉTODOS: Trata-se de uma pesquisa acerca da prevalência dessa parasitose em
crianças de 0 a 12 anos nos anos de 2011 a 2015 no município de João Pessoa – PB. Os dados, após
a aprovação do Comitê de Ética sob parecer de número 15.628, foram coletados através de exames
coproparasitológicos presentes no Laboratório Central de Saúde Pública do Município de João
Pessoa, e foram analisados através de um programa específico para estudo epidemiológico (IBM
SPSS-Statistic-Versão 23). RESULTADOS: Foram avaliados 50.933 exames coproparasitológicos,
dos quais 25.309 (49,69%) eram de indivíduos do sexo masculino e 25.624 (50,31%) do sexo
feminino. Percebeu-se que a G. duodenalis foi a espécie de protozoário mais prevalente no estudo,
em que 11.859 crianças estavam infectadas, o que representa 23,3% do total de indivíduos.
DISCUSSÃO: A partir da análise dos dados, verificou-se a alta prevalência da giardíase na população
analisada. Na maioria das vezes, os indivíduos acometidos são assintomáticos, o que é preocupante,
visto que, na ausência de tratamento adequado, a infecção pode afetar o crescimento e o
desenvolvimento cognitivo. CONCLUSÃO: Diante da alta taxa da giardíase, mesmo que sem
manifestação de sintomas, faz-se necessário que medidas de prevenção sejam disseminadas nos
veículos de comunicação e em escolas, creches e ambientes com aglomerados, uma vez que são
nesses espaços que a doença é bastante transmitida, para que assim se possa diminuir a sua
prevalência e evitar possíveis danos ao indivíduo.
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Resumo
Introdução: A toxoplasmose é uma zoonose de distribuição mundial causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, transmitida
através da ingestão de alimentos malcozidos de origem animal contaminados, fezes de felídeos contaminados ou por
transmissão materno-fetal com período de incubação que varia de 10 a 23 dias. A toxoplasmose possui importância
significativa em gestantes devido ao risco de infecções congênitas (toxoplasmose neonatal), decorrentes da infecção aguda
materna e consequente transmissão por via transplacentária podendo causar diversas alterações nos fetos como microcefalia,
hidrocefalia entre outros agravos. Em gestantes, essa transmissão também pode ocorrer por reinfecção ou recrudescimento.
Objetivo: Este trabalho teve como finalidade determinar a prevalência da Toxoplasmose em gestantes atendidas no
Laboratório de Fronteira (LAFRON) no município de Oiapoque no período de 2011 a 2016. Metodologia: Os dados foram
adquiridos a partir dos resultados dos exames laboratoriais das gestantes atendidas no LAFRON, no período de 2011 a 2016,
quanto à presença de anticorpos anti-T.gondii das classes IgG e IgM através do teste imunoenzimático Elisa. Os resultados
obtidos foram analisados para a determinação da prevalência de soropositividade e de susceptibilidade à doença.
Resultados e Discussão: No período do estudo foram atendidas 990 gestantes com suspeita de infecção por toxoplasmose.
A prevalência de gestantes susceptíveis a infecção foi de 221 pacientes correspondendo a um percentual de 22,32% (IgM e
IgG não reagentes); gestantes em fase aguda da doença, ou seja, IgM reagente foi de 42 pacientes (4,24%) e de 727
gestantes reagentes para IgG e não reagentes para IgM (73,43 %) que tiveram um perfil de infecção pregressa e memória
imunológica, caracterizando a prevalência da doença na população estudada. Conclusão: A prevalência de doenças como a
toxoplasmose que possui risco de transmissão congênita é importante em mulheres com abortamento espontâneo. Assim,
faz-se necessária a orientação a gestantes sobre esta infecção considerando a possível transmissão vertical e infecção dos
fetos em especial em regiões de fronteira como o do município do Oiapoque em que o índice de natalidade é elevado e há
deficiência na oferta dos serviços básicos de saúde.
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Resumo
A Leishmaniose Visceral (LV) é uma doença parasitária grave que afeta cães e humanos em todo o mundo. Os cães são
reservatórios domésticos do protozoário parasita Leishmania (Leishmania) infantum chagasi, causador da LV, que infecta os
humanos através da picada de um inseto vetor. O objetivo deste trabalho foi conhecer a prevalência da LV nos bairros de
Maceió entre 2013 e 2015. Foram analisados os resultados dos exames laboratoriais da LV do Centro de Controle de
Zoonoses (CCZ) de cães provenientes da pesquisa censitária amostral realizada em bairros considerados endêmicos de
Maceió, do canil e ambulatório do Centro de Controle de Zoonoses. O exame laboratorial da LV no CCZ de Maceió foi
realizado pelo teste de Imunocromatografia em Plataforma de Duplo Percurso (DPP)®, para triagem e ensaio sorológico
imunoenzimático – Elisa para confirmação, de acordo com protocolo do Ministério da Saúde. As prevalências da LVC
em Maceió são baixas, em relação a outros lugares no Brasil. As prevalências foram: 0,8% em 2013; 2,9% em 2014; e 2,1%
em 2015. Quanto aos locais na cidade de Maceió, a LV foi mais prevalente nos bairros de Ipioca, Riacho Doce, Benedito
Bentes, Cidade Universitária e Tabuleiro dos Martins. As prevalências da LV foram mais altas nos bairros periféricos de
Maceió, principalmente em bairros do litoral norte e na parte alta da cidade. Os casos estão se espalhando pela cidade, da
periferia em direção às partes centrais. Os resultados mostraram que houve uma alta porcentagem de cobertura dos bairros
de Maceió, somando os dados de todos os exames, de 2013 a 2015.
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Resumo

As enteroparasitoses constituem relevante problema de saúde pública, principalmente em países
subdesenvolvidos e em desenvolvimento. O conhecimento da prevalência e das principais espécies
encontradas em cada região é fundamental para definição de medidas profiláticas e elaboração de
políticas públicas. O presente trabalho objetivou determinar a prevalência dos parasitos intestinais no
município de Caraúbas-RN, qua ainda mão possui publicações sobre o tema. Os dados foram
coletados de prontuários dos exames coproparasitológicos realizados nos anos de 2013 a 2017 em
um laboratório de análises clínicas pertencente à Associação Médica Patuense, que realiza exames
particulares e pelo Sistema Único de Saúde. O tamanho da amostra foi obtido utilizando o programa
Epi Info 7, considerando o um erro amostral igual a 0,05. Foram examinados 1387 prontuários,
aleatoriamente selecionados, dos 5669 disponíveis. Todas amostras foram processadas utilizando
apenas a técnica de Hoffman, Pons e Janer. Um total de 326 (23,5%) exames estava positivo. O
parasita mais prevalente foi o Endolimax nana (11,25%), seguido pela Giardia lamblia (4,61%),
Entamoeba coli (3,46%), Entamoeba histolytica/diaspar (3,24%) e Iodamoeba buschilli (0,94%). De
acordo com a faixa etária foi observada a seguinte prevalência: 0 a 10 anos = 15,8%; 11 a 20 =
29,41%; 21-30 = 29,82%; 31 a 40 = 28,32%; 41-50 = 32,73%; 61 a 70 = 28,22% e acima de 70 =
30,3%. A Giardia lamblia foi o parasito mais prevalente na faixa de 0 a 10 anos, mas não foi
observado em pacientes acima de 60 anos, diferindo da Entamoeba histolytica/diapar encontrada em
todas as faixas etárias. Não foram encontrados helmintos nem indivíduos poliparasitados. O município
não é saneado e a água é oriunda de poço localizado na zona rural distribuída e tratada por órgão
estatal. Em razão da ausência de tratamento de esgotos, é razoável supor que os dejetos
humanos estão contaminando o solo e a água. Como as formas dos protozoários escapam com mais
facilidade aos processos de tratamento da água do que os ovos de helmintos, supõe-se que o
consumo de água contaminada, bem como a transmissão direta pessoa-pessoa, devem estar
garantindo os ciclos de transmissão dos protozoários intestinais. Os resultados apontam a
necessidade de obras de saneamento básico e de ações de educação em saúde, com fins de
interromper os ciclos de transmissão dos enteroparasitos no município de Caraúbas-RN.
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Resumo
As parasitoses ainda são consideradas um importante problema de saúde pública e são responsáveis por grande parte de morbidade e
mortalidade mundial. O objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência de parasitos em pacientes atendidos em um Laboratório Privado
do Município de Juazeiro/BA, no período de maio de 2015 a abril de 2016. Os dados foram obtidos por meio da análise dos laudos dos
exames realizados no setor de parasitologia do laboratório em questão, de onde extraiu-se as seguintes informações foram utilizadas:
faixa etária, gênero, vínculo dos pacientes com planos de saúde, positividade ou não do exame realizado e agente (s) etiológico (s).
Foram analisados 2.645 laudos, dos quais 286 (10,81%) apresentaram resultado positivo para alguma parasitose. Sendo que em 24
(8,39%) dos laudos positivos, ocorreu biparasitismo. Foram prevalentes as espécies Entamoeba coli (47,47%), Entamoeba histolytica
(19,20%), Giardia lamblia (18,51%), Endolimax nana (7,75%), Iodamoeba butschlii (6,73%) e Enterobius vermicularis (0,33%). A
prevalência de enteroparasitos foi maior em pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (60,13%), com maior frequência no
gênero feminino (56,23%). O estudo apresentou baixa prevalência de enteroparasitoses, porém, a quantidade de enteroparasitos
patogênicos foi relevante, principalmente em pacientes com idade pré-escolar. Dessa forma, observa-se a necessidade de realização de
mais trabalhos de conscientização nas escolas, de modo que ocorra uma expansão do conhecimento acerca do assunto, para que
sejam evitadas possíveis infecções e/ou reinfecções parasitárias.
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Resumo
INTRODUÇÃO: As enteroparasitoses ainda constituem um sério problema de saúde pública, tanto pelo seu grau de
prevalência quanto pela sua correlação socioambiental, principalmente, em países subdesenvolvidos como o Brasil, o que
contribui para a morbidade e mortalidade do indivíduo. Diante disso, torna-se importante o estudo dessas enteroparasitoses
associadas a qualidade de saúde, riscos de transmissão e sua prevenção. OBJETIVO: O presente estudo objetiva conhecer
as parasitoses mais prevalentes na comunidade Cacimbão e correlacionar com os fatores de riscos presentes nesta
comunidade. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo analítico, feito a partir de um questionário coprológico na qual estava
contidas questões sobre hábitos alimentares e de higiene realizado com adultos da comunidade do Cacimbão em ParnaíbaPI. A partir disso as amostras foram analisadas no laboratório de parastiologia do Instituto de Educação Superior do Vale do
Parnaíba (IESVAP), pelo método de Hoffman, Pons & Janner. RESULTADOS E DISCUSSÃO: A prevalência encontrada foi
de 41,2% sendo Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura os helmintos mais prevalentes. Em apenas uma amostra foi
encontrado cistos Entamoeba coli. Estes achados estão correlacionados às respostas do questionário associado aos riscos,
na qual evidenciavam muitas respostas ‘Sim” ou ‘às vezes” a não lavagem de mãos antes da alimentação ou mesmo depois
de usar o banheiro, o irregular armazenamento de alimentos, nem sempre andar calçados e, principalmente muitas destas
pessoas não terem saneamento básico ou tratamento de água. Ademais, foi evidenciado uma fragilidade na orientação
quanto promoção em saúde e prevenção de agravos, visto que, a comunidade não possui escola e Unidade Básica de Saúde.
CONCLUSÃO: Este estudo mostrou-se relevante para o conhecimento das enteroparasitoses e seus riscos agregados à
transmissão em tal comunidade, pois é de suma importância para intervenções sociais em saúde, visto que tratar-se de um
parâmetro para conhecer e entender os déficits e desafios a serem enfrentados tanto por gestores como por profissionais da
saúde. Conclui-se que, que os dados de prevalência e sua associação com os fatores de risco, corroboram com os existentes
na literatura.
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Resumo

A giardíase é uma parasitose intestinal causada pelo protozoário flagelado Giardia lamblia e
representa um grande problema de saúde pública. Sua prevalência é alta em regiões de precariedade
sanitária sendo apontada como indicador de nível socioeconômico da região. Sua transmissão ocorre
pela ingestão do cisto, principalmente por rota fecal-oral, água e alimentos contaminados, contato com
animais infectados e veiculados por vetores. Possui espectros clínicos que variam desde quadros de
enterite com diarreia aguda à quadros crônicos com esteatorréia e síndrome da má absorção
intestinal. Seu diagnóstico geralmente é feito pelo exame parasitológico de fezes. O conhecimento
sobre a prevalência da giardíase na população é fundamental para se traçar medidas profiláticas e
terapêuticas. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou conhecer a prevalência da giardíase na
população de Santa Cruz-RN. Para isso foi realizado um estudo epidemiológico, retrospectivo e
documental, onde foram analisados os laudos dos exames parasitológicos de fezes de todos os
indivíduos, atendidos no período de julho de 2016 a julho de 2017 no Laboratório de Análises Clínicas
do Hospital Universitário Ana Bezerra-UFRN/EBSERH, em Santa Cruz-RN. Foram analisados 3480
laudos, destes 157 (4,5%) estavam positivos para Giardia e em 33,6% dos positivos, o protozoário
aparecia associado a outros enteroparasitos e/ou enterocomensais. As crianças (0-9 anos) foram as
mais atingidas com 52,2% das infecções, seguido dos adultos (20-59 anos) 23%, adolescentes 17,2%

e idosos 7,6%. A infecção por Giardia foi mais prevalente em indivíduos do sexo feminino com 57,3%
e nos residentes da área urbana com 84,7%. O encontro dessa espécie na população é preocupante
do ponto de vista clínico, devido às alterações orgânicas que o parasito pode causar, principalmente
em crianças, que foi o grupo mais infectado. Além das condições higienicossanitárias a que estão
expostas, comportamentos típicos da infância podem favorecer a transmissão interpessoal do
protozoário. Pode-se inferir que os resultados refletem as condições socioeconômicas da população e
as demandas existentes no município em termos de precariedade de serviços sanitários, educacionais
e sociais. Conclui-se que o município precisa de investimentos em infraestrutura sanitária e educação
populacional. Além disso, a Atenção Básica precisa ampliar o diagnóstico parasitológico e o
tratamento dos infectados.
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Resumo
As parasitoses intestinais representam um sério problema de saúde pública no Brasil e em outros países em desenvolvimento.
Manifesta grande influência na saúde do indivíduo, principalmente quando se trata de crianças. Os transtornos causados por estas
parasitoses refletem diretamente no rendimento escolar, com perdas cognitivas e até desordens emocionais. Os casos de
parasitoses intestinais são elevados entre as populações de áreas desprovidas de saneamento. Assim, o estudo teve como objetivo
determinar a prevalência de infecção por enteroparasitos em crianças de 6 a 12 anos e sua distribuição por faixa etária e gênero, em
alunos da Escola Municipal Zuleika Bertho da Silva, zona rural do município de Taquarana–AL. Foi realizado um estudo transversal
entre os meses de julho a dezembro de 2017. Para o cálculo amostral foi usado programa Epi InfoTM versão 7.2, utilizando uma
estimativa de prevalência de 20%, resultando em uma amostragem total de 117 alunos. A seleção dos escolares ocorreu de forma
aleatória, usando o aplicativo de celular “número aleatório UX”. Foram realizadas três coletas seriadas de fezes por criança. As
fezes foram transportadas ao Laboratório de Parasitologia da UNEAL - Campus I, em Arapiraca. Para a realização da técnica de
sedimentação espontânea, utilizada para o diagnóstico dos parasitos. Do total das 117 crianças que participaram do estudo, 41
(35,1%) apresentaram resultados positivos para enteroparasitoses e 76 (64,9%) negativas. Dentre os positivos, 12 estavam
infectados com parasitos patogênicos e 29 com parasitos comensais. Dentre os parasitados, 40 (98,0%) estavam contaminadas com
protozoários, enquanto que apenas 1 (2,0%) por helmintos. O número de crianças infectadas por espécies de parasitas foram:
Giárdia lamblia com 7 casos, Entamoeba hystolitica com 4 casos, Ascaris Lumbricoide com 1 caso. Com relação aos comensais,
foram encontrados Entamoeba coli (15 casos), Endolimax nana (13 casos) e Iodamoeba butschlii (1 caso). Na análise de coinfecções, observou-se que 87,8% (36) das crianças estavam monoparasitadas e 12,2% (5) estavam biparasitadas. O sexo com
maior taxa de resultados positivos foi o masculino (56,1%). O grupo etário de 8 e 9 anos apresentaram as maiores taxas de
prevalência. Estes estudos podem orientar para necessidade de medidas de controle e combate aos enteroparasitas humanos,
contribuindo assim para a garantia de uma melhor qualidade de vida dos escolares.
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Resumo
As enteroparasitoses representam um sério problema de saúde pública, em razão do grande número de pessoas acometidas
e das várias alterações orgânicas que podem ocasionar. As precárias condições socioeconômicas e higiênico-sanitárias são
fatores importantes que contribuem para sua elevada prevalência no Brasil, afetando grande parte dos indivíduos de todas as
faixas etárias, principalmente crianças. Visto isso, o objetivo do estudo foi determinar a prevalência de infecções por
enteroparasitos em crianças de 6 a 12 anos e sua distribuição por faixa etária e gênero dos alunos da Escola Municipal
Professora Divonete Cavalcante de Albuquerque localizada na zona urbana do município de Taquarana – AL. A pesquisa foi
realizada a partir de um estudo transversal, no período de julho a dezembro de 2017. Foram analisadas 178 amostras de
fezes, através do método de Hoffmann. Entre as 178 crianças analisadas, 45 (25,3%) apresentaram positividade para um ou
mais parasitas intestinais e 133 (74,7%) apresentaram-se negativas. Contudo, deste total de positivos, 22 estavam infectados
com parasitos patogênicos e 23 com parasitos comensais. De acordo com o grupo de parasitos encontrados, observou-se
que das 45 crianças parasitadas, 39 (86,7%) estavam infectadas com protozoários, enquanto apenas 6 (13,3%) por helmintos.
A maior prevalência de protozoários no presente estudo, pode estar relacionado à fácil disseminação dos cistos de
protozoários intestinais, assim como sua capacidade de sobreviver em condições ambientais adversas. As espécies de
enteroparasitos diagnosticados no presente estudo foram: Giárdia lamblia com 9 casos (20,0%), Entamoeba hystolitica com 7
casos (15,5%), Ascaris Lumbricoide com 3 casos (6,7%) e Hymenolepis diminuta com 3 casos (6,7%). Com relação aos
comensais, foram encontrados Entamoeba coli com 13 casos (28,9%) e Endolimax nana com 10 casos (22,2%). Ao analisar o
gênero das crianças, o sexo masculino representou a maioria dos casos e este fato pode estar relacionado ao fato de que os
meninos ficam mais expostos ao ambiente durante as atividades de lazer. A faixa etária mais parasitada foi entre 7 a 8 anos.
As taxas de infecção parasitária em crianças podem representar um importante indicativo das condições higiênico e sanitárias
da comunidade em que vivem, os altos índices de morbidade fazem com que as parasitoses intestinais constituam um dos
principais motivos de demanda por atendimento médico na infância.
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Resumo
As infecções parasitárias são consideradas um problema de saúde pública em países ainda em desenvolvimento, com índices
que podem chegar até 90%, aumentando a frequência à medida que diminui o nível socioeconômico das populações
atingidas. A investigação da ocorrência de infecções parasitárias entre indivíduos privados de liberdade se torna
indispensável, uma vez que essa população se encontra mais suscetível à disseminação rápida e recorrente de várias Um
estudo transversal, analítico e quantitativo foi conduzido para estimar a prevalência de enteroparasitoses nas instituições
prisionais do estado de Mato Grosso do Sul, localizado na região centro-oeste do Brasil, em Julho de 2015. Para realização
dos diagnósticos parasitológicos das fezes de 510 amostras coletadas foram utilizados os métodos de centrifugação em éter e
sedimentação espontânea direta. Após a realização dos exames, 8 diferentes espécies de parasitos intestinais foram
detectados a partir do total de amostras. A prevalência total obtida de todas as instituições prisionais da pesquisa foi de
20,2%, equivalente a 103 indivíduos infectados (103/510 = 20,2%). As espécies patogênicas mais diagnosticadas foram
Giardia lamblia e Entamoeba histolytica/díspar, enquanto a espécie não-patogênica mais prevalente foi Endolimax nana. As
infecções mistas representaram quase a metade do total de detentos positivos (53/103 = 51,4). Análises de regressão
logística revelaram que prisioneiros que residiam no presídio de regime exclusivamente fechado apresentaram maior
probabilidade de adquirir infecções por parasitos intestinais quando comparado ao presídio de regime parcialmente fechado
(OR = 1.97, 95% CI = 1.19 – 3.25) (p= 0,0085). Além do mais, houve maior prevalência de infecções parasitárias entre
indivíduos que não haviam feito nenhum tratamento profilático antiparasitário nos últimos dois anos (OR = 10.2, 95% CI =5.86
– 17.66) (p<0,001).Os demais fatores estruturais, sociais e comportamentais, além dos sintomas analisados, não se
relacionaram diretamente com as infecções por parasitos intestinais na população estudada. Observou-se a presença de
infecções por parasitos de transmissão direta. Portanto, se os indivíduos não receberem tratamento e orientações profiláticas,
tendem a atuarem como propagadores das formas parasitárias, dentro ou fora das instituições penais.
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Resumo
O objetivo da pesquisa é identificar a prevalência das alterações hematológicas apresentadas durante o tratamento da
toxoplasmose congênita nos lactentes atendidos nos ambulatórios do Serviço de Infectologia Pediátrica do Hospital
Universitário Oswaldo Cruz, em Recife. A toxoplasmose é uma doença infecciosa, causada pelo parasita Toxoplasma gondii
que, quando a primo-infecção ocorre durante a gravidez, pode ser transmitida de mãe para filho através da placenta, podendo
infectar o concepto ocasionando morte, aborto espontâneo ou sequelas como: défices neurológicos, neurocognitivos e
coriorretinite. Em cada ano ocorrem cerca de 200 000 casos de toxoplasmose congênita no mundo. Duas drogas são
utilizadas para o tratamento da doença, a Sulfadiazina e a Pirimetamina, que agem no metabolismo do ácido fólico,
prejudicando a formação do DNA do parasito. Apesar da sua eficácia, essas drogas podem levar a mielosupressão como
principal efeito colateral, frequentemente causando descontinuidade de tratamento. Por essa razão se associa ao tratamento
o ácido folínico, para evitar esse efeito indesejado. O tratamento dura um ano. Nos seis primeiros meses a dose de
Pirimetamina é diária e nos seis meses seguintes são 3 doses de Pirimetamina por semana. O esquema com Pirimetamina
diária é denominado continuado e o de três doses semanais, descontinuado. O atual estudo trata-se de uma coorte
retrospectiva de lactentes atendidos no ambulatório da Infectologia pediátrica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC)
no período de janeiro de 2008 até dezembro de 2017 e que fizeram tratamento medicamentoso. Foram revisados 93
prontuários de pacientes com diagnóstico clinico e laboratorial de toxoplasmose congênita. Destes, 22 apresentaram
neutropenia (23%). Destes 22, 10 (45%), tiveram tratamento suspenso com a pirimetamina e desses 10, cinco (50%),
estavam fazendo tratamento continuado da medicação. Diante desses resultados, concluiu-se que a neutropenia como efeito
colateral é um achado frequente no tratamento da Toxoplasmose Congênita e que as chances de suspensão de tratamento
por neutropenia foi igual para ambos esquemas terapêuticos. Esses pacientes em tratamento medicamentoso devem ser
monitorados sob o ponto de vista hematológico para que se desenvolverem neutropenia, seja de imediato suspenso a
medicação e substituída por outra droga que não desenvolva esse evento indesejado.
Palavras-chaves: Toxoplasmose Congênita , Neutropenia , Pirimetamina
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Resumo
As parasitoses são patologias causadas por seres, microscópicos ou macroscópicos, dos filos Protozoa, Platyhelminthes,
Nematoda, Acantocephala e Arthropoda capazes de produzir doenças isoladas ou surtos epidêmicos, sendo um enorme
problema de saúde pública no Brasil. Em países em desenvolvimento, as parasitoses acontecem mais frequentemente em
estados com condições socioeconômicas precárias, como em Alagoas. O estudo objetivou analisar a ocorrência de doenças
parasitárias em um hospital público referência em doenças infectocontagiosas na cidade de Maceió-AL, no ano de 2017.
Realizou-se um estudo epidemiológico descritivo, a partir da análise dos casos confirmados pelo Núcleo de Vigilância
Epidemiológica do hospital, que registra o número de agravos mês a mês. Foram notificados 55 (100%) casos de doenças
parasitárias dos quais: 42 (76,4%) de leishmaniose visceral com manifestação de calazar, 8 (14,5%) de malária e 5 (9%) de
leishmaniose tegumentar americana. Os casos de leishmaniose (Leishmania chagasi e Leishmania (Viannia) braziliensi) e
malária (P. vivax, P. falciparum e P. malariae ) ocorrem através de picadas dos insetos vetores, indicando que o controle
sanitário é uma das medidas mais importantes para evitar a proliferação de mosquitos, além disso, em ambas as parasitoses
a principal prevenção é a proteção física ou química contra as picadas, fazendo uso de proteção que cubra a maior parte do
corpo ou por uso de repelentes. Vale ressaltar que que os animais domésticos são reservatórios naturais do parasita da
leishmaniose, dificultando o controle da zoonose. Sendo assim, os resultados demonstram a necessidade de implementar
ações públicas com o objetivo de ampliar a educação em saúde para um maior controle da multiplicação dos vetores e
cuidado com os animais domésticos, para uma maior efetividade na prevenção dessas parasitoses
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Resumo
Introdução: As parasitoses intestinais estão entre os patógenos mais freqüentemente encontrados em seres humanos. No Brasil, elas
também ainda constituem um sério problema, apresentando maior prevalência em populações de nível socioeconômico mais baixo e
condições precárias de saneamento básico, resultando em altos índices de morbidade, comprometendo, como conseqüência, o
desenvolvimento físico e intelectual, particularmente das faixas etárias mais jovens da população.Objetivo: Estimar a prevalência de
parasitoses intestinais em crianças e adolescentes de 7-14 anos assistidas pelo Projeto Sorriso da Criança. Metodologia: A amostra foi
composta de 34 crianças e adolescentes com idade variando de 7-14 anos no período de julho e agosto de 2017. Todas as crianças são
de baixa renda e assistidas pelo Projeto Comunitário Sorriso da Criança que é uma instituição sem fins lucrativos e financiada pelo
ChildFund. Foram realizados exames parasitológicos de fezes as quais foram coletadas em coletores universais de fezes sem
conservantes. Para a análise, o método de escolha foi o de “Hoffman” (sedimentação espontânea). Os dados obtidos foram analisados
no software EXCEL 2013. Resultados: Foram realizados 34 exames coproparasitológicos dos quais 10 apresentaram resultados
positivos e 24 apresentaram resultados negativos. Foi demonstrada a ocorrência de uma espécie de helminto ( Enterobius vermiculares)
e de quatro espécies de protozoários (Entamoeba coli, Giardia spp, Chilomastix mesnili e Endolimax nana). O parasito de maior
prevalência foi a Entamoeba coli (8,8%), seguido por Giardia spp (5,9%), Endolimax nana (5,9%), Enterobius vermiculares (5,9%) e
Chilomastix mesnili (2,9%). Conclusão: Frente aos resultados observados, concluiu-se que há a necessidade de uma melhor orientação
as crianças e seus responsáveis á cerca dos hábitos alimentares e higiênicos e assim aumentar o nível de informação sobre como se
transmite esses vermes, suas complicações e como evitar. Uma vez que a presença de verminoses pode influenciar negativamente o
estado nutricional, o que, por sua vez, afeta o crescimento físico e os desenvolvimentos psicomotor e educacional.
Palavras-chave: Adolescentes, Crianças, Doenças Parasitárias, Hábitos Alimentares.
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Resumo

A esquistossomose mansônica é uma infecção causada pelo trematódeo digenético Schistosoma
mansoni que apresenta-se sob a forma aguda ou crônica e quando não tratada pode evoluir para
quadros clínicos graves, atingindo órgãos vitais como fígado, intestinos e baço. O trabalho objetivou
determinar a prevalência e carga parasitária da esquistossomose e de outras parasitoses em
indivíduos residentes no município de Maraial. Trata-se de um estudo documental retrospectivo de
caráter quantitativo realizado com a base de dados do Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde - DATASUS, cujas variáveis analizadas para esquistossomose e as outras parasitoses
foram frequencia e número de ovos (no caso de S.mansoni) e para Ascaris lumbricoides,
ancilostomídeos, Trichuris trichiura e Taenia sp determinou-se apenas a frequência da ocorrência. A
população trabalhada foi de 2.297 indivíduos, sendo que 1.726 realizaram exames parasitológicos. Os
parasitos mais frequentes foram: S. mansoni (20,10%), dos quais 55,90% apresentaram de 1-4 ovos,
29,10% de 5-16 ovos e 14,98% de 17 ovos ou mais; As frequências de A. lumbricoides, T. trichiura,
Ancilostomídeo e Taenia sp foram: 20,17%, 5,19%, 1,73%, 0,79%, respectivamente. O município de
Maraial localiza-se na Zona da Mata Sul do Estado à 169 km da capital. Apenas 8% da população

possui rede de esgoto e 58% possuem abastecimento de água pela prefeitura, o que contribui
significativamente para o elevado índice de pessoas infectadas, visto que as parasitoses detectadas
estão comumente associadas às precárias condições de vida, falta de saneamento básico, bem como
questões sociais e culturais como uso das águas dos rios para lazer e atividades domésticas. Em
suma, é importante a realização de estudos que visem o entendimento dos fatores responsáveis pela
manutenção dos casos de esquistossomose, pois permitem que sejam implantadas medidas de
controle para a doença.
Palavras-chaves: Esquistossomose, Parasitoses intestinais, Perfil Epidemiológico
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Resumo
A meningite eosinofílica é uma doença parasitária infecciosa emergente no Brasil causada pelo nematódeo Angiostrongylus
cantonensis, que tem como principal hospedeiro intermediário o caramujo africano invasor Achatina fulica, embora outros
gastrópodes terrestres também tenham sido encontrados naturalmente infectados no Brasil. O presente estudo teve como
objetivo investigar a presença de Angiostrongylus spp. em caracóis terrestres da Região Metropolitana de Aracaju, Sergipe,
Brasil: Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, além da capital. Dos 978 espécimes de moluscos
obtidos, 703 foram examinados quanto a presença de larvas de nematódeos usando a técnica de digestão de moluscos com
HCL 0,7%. A identificação dos moluscos e a análise parasitológica foram realizadas no Laboratório de Referência Nacional
para Esquistossomose - Malacologia, IOC / FIOCRUZ, sendo identificadas 13 diferentes espécies de moluscos terrestres.
Alguns nematódeos Metastrongylidae recuperados dos moluscos foram utilizados para infecção experimental em ratos Wistar
(Rattus norvegicus). Larvas e nematódeos adultos foram recuperados de moluscos e roedores, respectivamente, e tiveram
seu DNA amplificado e sequenciado (região Citocromo Oxidase I- gene mitocondrial COI) para identificação específica. A
infecção de A. fulica por A. cantonensis foi detectada em três municípios investigados: Aracaju (36,4%), Nossa Senhora do
Socorro (5,9%) e São Cristóvão (34,9%). Além disso, também foram observadas co-infecção de A. cantonensis com larvas
dos nematódeos Caenorhabditis sp. e Strongyluris sp., os quase possuem importância veterinária. Este é o primeiro estudo da
helmintofauna associada à malacofauna terrestre no estado de Sergipe e confirma a presença de A. fulica atuando na
transmissão de A. cantonensis no estado, o que reforça a importância desses estudos tanto sob o ponto de vista da
biodiversidade quanto da saúde pública.
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Resumo
Microsporídeos são microorganismos capazes de causar infecção no homem e em uma ampla variedade de animais
vertebrados e invertebrados. Dentre as espécies capazes de causar sintomatologia clínica (microsporidiose) em seres
humanos, destaca-se Enterocytozoon bieneusi, que pode causar quadros de diarreia em pacientes imunocompetentes e

imunocomprometidos; além disso, é uma espécie que possui genótipos comprovadamente zoonóticos. O presente trabalho
apresenta resultados preliminares de um estudo em bovinos da região do Pantanal Sul-matogrossense, que visa analisar
possíveis riscos de transmissões zoonóticas de bovinos para seres humanos que mantém contato próximo com esses
animais, ao identificar genótipos zoonóticos de E. bieneusi. Não existem relatos da presença de microsporídeos em bovinos
de MS. Sessenta amostras de fezes foram coletadas diretamente da ampola retal de bezerros Nelore em fase de
amamentação (cinco a dez meses) de uma propriedade comercial localizada em Corumbá-MS, e purificadas pelo método de
centrífugo-flutuação em sacarose. O DNA foi extraído e avaliado quanto ao rendimento do procedimento por
espectofotometria; somente amostras com concentração igual ou maior que 25 ng/µl e razão 260/280 nm igual ou superior a
1,75 foram utilizadas no diagnóstico molecular. Dez amostras foram submetidas à amplificação do DNA por nested-PCR
utilizando-se primers específicos para E. bieneusi, amplificando uma região do gene ITS (Internal Transcribed Spacer) de
aproximadamente 390 pb. Controles negativo e positivo, obtido em estudo prévio dos autores em outra região do país, foram
incluídos em todas as reações, cujo resultados das amplificações foi avaliado sob luz U.V. após eletroforese em gel de
agarose (1,5%). Das dez amostras estudadas, uma amostra foi considerada como positiva em reação de PCR, proveniente de
um bezerro fêmea. Em um estudo realizado em bezerros de corte da mesma faixa-etária no Estado do Rio de Janeiro, 18%
dos animais encontravam-se positivos para E. bieneusi, inclusive com genótipos zoonóticos, enquanto que nos Estados
Unidos, 34,8% dos bovinos de corte avaliados possuiam DNA de E. bieneusi em suas fezes. Como estes são resultados
ainda preliminares, os riscos de transmissão zoonótica de bovinos para humanos na região ainda permanecem incertos;
porém, este é o primeiro registro deste microorganismo potencialmente zoonótico, em bovino de Mato Grosso do Sul.
Apoio: Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS
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Resumo

Trypanosoma evansi é un hemoparasita com uma ampla distribuição global que afeta um grande
número de mamíferos. Nos caninos, produz uma doença aguda com sinais oculares, vasculares e
nervosos. Sua transmissão mecânica ocorre durante a alimentação de insetos hematófagos na pele
do hospedeiro, embora a transmissão oral também tenha sido descrita. Neste estudo relatamos o
caso de um canino de San Pedro, localizado a 100 km da cidade de Assunção, letárgico, com falta de
apetite, febre intermitente, incoordenação do trem posterior, perda de peso e moderada linfadenopatia
superficial. Foi realizado um hemograma que mostrou hiperproteinemia e anemia moderada. Além
disso, amostras de sangre periférico, aspirado do ganglionar e medula óssea foram coletadas por
punção. Todas as amostras foram coradas com Giemsa e visualizadas ao microscópio óptico. Após a
análise microscópica, protozoários flagelados extracelulares compatíveis com tripomastigotas de
Trypanosoma spp. foram identificados. A confirmação molecular da presença do tripanossomatídeo foi
realizada por PCR em tempo real amplificando um fragmento do gene HSP70 e o sequenciamento do
referido fragmento evidenciou a presença de T. evansi. A ausência de tratamentos efetivos faz da
vigilância epidemiológica o principal recurso de prevenção. Além disso, embora T. evansi não seja
considerado zoonótico, casos humanos têm sido relatados na Índia e no Vietnã, indicando que essa
possibilidade não deve ser descartada. Na América do Sul, a presença de T. evansi foi confirmada em
uma variedade de animais silvestres e animais domésticos. No Paraguai, o único relato microscópico
de T. evansi foi registrado em capivara em 1902 e 1910. Embora técnicas parasitológicas e
sorológicas estão disponíveis para o diagnóstico de Trypanosoma spp. em canídeos, a parasitemia
intermitente e a reação cruzada reduzem a sensibilidade e especificidade desses testes. Portanto,
técnicas moleculares são consideradas a melhor estratégia para a determinação de Trypanosoma spp.
nestes hospedeiros. Neste trabalho, evidenciamos o primeiro achado de Trypanosoma evansi em um
canino, a traves da microscopia óptica e a confirmação molecular por PCR e subsequente
sequenciamento. Portanto, o diagnóstico diferencial na clínica veterinária deve ser considerado no
país por técnicas moleculares, uma vez que é de importância para a saúde pública devido ao seu
possível vínculo zoonótico.
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Resumo
A toxoplasmose congênita é uma infecção parasitária transmitida da mãe para o feto, durante a gestação por via transplacentária ou
durante o parto. As infecções congênitas são importantes causas de morte de fetos e de bebês recém-nascidos. O objetivo deste estudo
foi avaliar a situação clínica e terapêutica de pacientes com diagnóstico de Toxoplasmose congênita (TOC). Trata-se de uma revisão
sistemática da literatura realizada na base de dados PubMed, utilizando os descritores “Toxoplasmosis” (DeCS), “congenital infections”
(DeCS) e “therapy”(DeCS), no período de 2013 a 2018. Foram encontrados 738 artigos completos, em inglês e português, relacionado a
humanos, dos quais 22 foram incluídos por estarem diretamente relacionados ao tema. Com relação aos testes diagnósticos sorológicos
foram avaliados os níveis séricos de IgM e IgG de gondii por meio de quimiluminescência. Os testes de avidez apresentaram
especificidade de 100% e sensibilidade de 50%. Recém nascidos (RNs) com Avidez Baixa tiveram um risco 15 vezes maior de
desenvolver Toxoplasmose Congênita em comparação com os RNs com Avidez Alta. Em relação ao teste de PCR para o diagnóstico de
TOC, os estudos revelaram que a sensibilidade e especificidade dos testes estão relacionados ao tempo máximo de 5 semanas após o
diagnóstico de TO materna, representando 87% e 99%, respectivamente. Com relação aos tratamentos utilizados, percebeu-se a
eficácia do tratamento do Toxoplasma gondii na infecção primária quando utilizado Espiramicina isolada ou relacionada com outras
drogas, sendo a taxa de transmissão vertical após esquema terapêutico combinado de 9,9%. Diante dos resultados das análises,
verifica-se que como há um maior risco de desenvolver TOC em RN com baixa avidez de IgG, este teste tem uma maior capacidade de
identificar a probabilidade de transmissão vertical. Já o teste de PCR está sujeito a variações, mas caso o diagnóstico de TOC seja feito
em até 5 semanas após o diagnóstico materno, será uma ferramenta importante para a detecção do caso. Além disso, foi demonstrado
que a Espiramicina combinada apresenta uma elevada resolutividade. Considerando a análise dos aspectos clínicos observados nessa
revisão, torna-se importante ampliar estudos sobre o diagnóstico e a terapêutica da Toxoplasmose congênita de forma a desenvolver
métodos mais eficazes, haja vista a escassez mundial de pesquisa nessa temática.
Palavras-chaves: Revisão sistemática; Terapêutica; Toxoplasmose Congênita;
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Resumo
Introdução: Esporotricose é uma doença infecciosa, causada pela inoculação do microorganismo dimorfo Sporothrix schenckii,
ocasionada geralmente por um trauma; tem distribuição cosmopolita e características variáveis entre países ou regiões. Objetivo:
Caracterizar a produção científica disponibilizada online acerca da epidemiologia da esporotricose humana no Brasil. Desenho do
estudo: Estudo bibliométrico, que buscou responder à questão: Qual a caracterização da produção científica acerca da epidemiologia da
esporotricose humana no Brasil? Métodos. Em junho de 2018, procedeu-se a busca de estudos divulgados online no período de 2008 a
2018, nas bases de dados: BVS, Scielo e Pubmed; a partir de descritores em ciências da saúde (DeCS) ‘esporotricose’, ‘epidemiologia’
e ‘Brasil’. Para seleção dos estudos, consideraram-se os critérios de inclusão: artigos completos abordando a temática, nos idiomas
português, inglês ou espanhol. Para síntese e análise dos estudos selecionados, utilizou-se um formulário contendo variáveis: ano de
publicação; nome do periódico; instituição proponente do estudo; cidade/região de origem do estudo; formação profissional do autor
principal e descritores. Resultados: De 195 estudos levantados, foram selecionados 46 artigos, sendo um localizado na Scielo, 27 no
Pubmed e 18 no Portal Regional da BVS. Quanto à autoria principal do estudo, destacaram-se os médicos (40%), biólogos (25%) e
farmacêuticos (22%). Os autores destes estudos representam 13 instituições no Brasil, destacando-se as de ensino e pesquisa (85%).
Houve uma maior concentração de artigos na região Sudeste, em particular no Rio de Janeiro. Verificou-se uma distribuição maior nos
jornais Medical Mycology, Plos Neglected Tropical Diseases e na Revista Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Discussão: A maior
produção se concentrou no estado do Rio de Janeiro, onde desde 2013 a doença foi incluída na lista dos agravos de notificação
compulsória; este resultado ressalta o quadro de endemia na região, incentiva a produção cientifica e dá subsídios para o
reconhecimento do desenvolvimento de pesquisas em outras regiões do país. Nos estados de Pernambuco e Paraíba vêm se
observando um aumento no número de casos suspeitos e confirmados da esporotricose, porém a produção científica é ainda escassa.
Conclusão: O estudo aponta tendências para o desenvolvimento de pesquisas sobre o agravo em outras regiões do país, assim como o
envolvimento de outros profissionais da área de saúde.
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Resumo

A prototecose é uma infecção causada por algas do gênero Prototheca - fungos unicelulares não
fotossintetizantes. No homem é causada principalmente pela Prototheca wickerhamii. Está associada
a trauma cutâneo com exposição à água, solo contaminado ou traumas oriundos de contato com
plantas. A forma cutânea é a apresentação mais comum, seguida pela infecção sistêmica, e a forma
articular com bursite do olecrano. É comum a forma cutânea manifestar-se em áreas expostas:
membros, pescoço e face. Pústulas, pápulas, nódulos, lesões verrucosas, crostas, vesículas, placas
eritematosas associadas a prurido intenso são achados comuns, tal como, a coinfecção bacteriana. É
comum a ocorrência em pacientes que possuem graus de imunossupressão, ou que fazem o uso
crônico de corticosteroides. Caso Clínico: paciente de 75 anos, masculino, comerciante, nascido em
Icatú – MA, mas residente em São Luis-MA, há 30 anos. Procurou atendimento referindo lesão
hiperemiada, com aspecto crostoso no braço esquerdo há 6 meses. Ao exame, a lesão se encontrava
hiperemiada, infiltrativa, dolorosa, com presença de pústulas e crostas, com ardência e ressecamento,
atingindo todo o membro superior. O quadro iniciou-se após exposição do braço a material de um
cano de esgoto doméstico, o paciente relata que havia limpado o local dias antes da lesão surgir. O
tratamento inicial foi realizado com Cloridrato de Terbinafina (250mg, uma vez ao dia), mas, houve
piora da lesão. No retorno foi realizada biópsia para exame histopatológico e cultura. Ao
histopatológico, evidenciaram-se estruturas circulares, moruliformes, que, ao teste de assimilação de
açúcares foram identificadas como Prototheca wickerhamii. Instituiu-se o tratamento com Itraconazol
200mg/dia, com piora da lesão. Após aumento da dose para 400mg/dia, a lesão continuou a piorar.
Uma nova biópsia foi feita para realização de teste de sensibilidade in vitro à Anfotericina B e cultura
de bactéria. Constatou-se sensibilidade, assim como crescimento de Staphylococcus haemolyticus –
sensível à Clindamicina, Vancomicina e teicoplamina. Foi iniciado o tratamento com Anfotericina B
lipossomal (250mg por dia, durante 10 dias), associada à clindamicina (900mg/dia, durante 10 dias)
com melhora importante do quadro. O caso demonstra a relevância da investigação com
histopatologia e cultura para lesões dermatológicas, haja vista a grande incidência de casos parecidos
na região.
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Resumo
INTRODUÇÃO: As infecções helmínticas parecem estar associadas à exacerbação de reações de hipersensibilidade imediata. Este
cenário estimularia a produção de citocinas pro-inflamatórias e quimiocinas, como as interleucinas (IL-1 β, IL-6, IL-18), que poderiam
influenciar a resposta inflamatória na fase aguda dos processos alérgicos. Porém, na literatura ainda é inconsistente a associação com
as protozooses. OBJETIVOS: Pretende-se estimar a prevalência de protozooses intestinais e correlacionar aos níveis da IL6. DESENHO DE ESTUDO: Trata-se de um inquérito epidemiológico exploratório utilizando o desenho de estudo
transversal. MÉTODOS: Participaram do estudo 120 crianças de 5-15 anos, ambos os sexos, através do termo de consentimento livre e
esclarecido (TCLE), CAEE: 43337115.0.0000.5196. As amostras fecais foram coletadas e processadas pelo Paratest®. O Kit CBA
(cytometric beads array) quantificou a IL-6 através do citômetro de fluxo FACScalibur (BD) e a análise estatística foi realizada
no
software
GraphPad
Prism.
RESULTADOS
PRINCIPAIS:
A
prevalência
dos
protozoários
foi
de
43,37% do complexo Entamoeba histolytica/E. dispar, 31,32% de Entamoeba coli, 19,27% de Giardia lamblia e 6,02%

de Endolimax nana. Houve redução dos níveis séricos de IL-6 detectados no grupo parasitado (média: 0,53±0,40UI/mL) quando
comparado ao grupo não parasitado (média: 1,08±0,42UI/mL), p<0,05. DISCUSSÕES: Algumas enteroparasitoses propiciam elevada
produção de IL-17, TGF-β, IL-6, IL-17, IL-22 e neutrofilia. A exacerbação dessa resposta pró-inflamatória poderia ser o responsável pelo
desenvolvimento da asma não-clássica, uma vez que mecanismos imunoregulatórios estariam ineficientes. Além disto, elevados níveis
de IL-6 estão associados a quadros de asma severa. CONCLUSÕES: Pode-se concluir elevada prevalência parasitismo associados ao
complexo Entamoeba histolytica/ E. dispar em crianças do semiárido nordestino. Sugere-se que protozooses protegem
do desencadeamento de processos alérgicos concomitantes, uma vez que a redução dos níveis séricos da IL-6 pode consistir em
modulação regulatória. Entretanto, acredita-se que este cenário pode sofrer interferências em relação à resposta imune frente à
prevalência, carga parasitária e tempo de exposição.
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Resumo
A Neuro-retinite Subaguda Unilateral Difusa é uma uveíte causada por um nematóide. É mais prevalente no paciente jovem e
do sexo masculino, sem predomínio de raça. Não há um padrão definido de apresentação da doença, que é dividida
didaticamente em duas fases clínicas: aguda e crônica. Dois tipos de nematóides estão envolvidos na gênese da doença, um
de tamanho maior e outro menor. O nematóide menor permanece controvertida sua identificação como Toxocara canis ou
Ancylostoma caninum, o nematóide maior foi identificado como o Baylisascaris sp. O objetivo deste trabalho é relatar um caso
de Neuro-retinite Subaguda Unilateral Difusa diagnosticada na fase aguda com progressão para fase crônica posteriormente.
Paciente sexo masculino, 37 anos, compareceu ao serviço no ano 2000 com queixa de baixa visual em olho esquerdo há 10
dias. Não apresentou queixas sistêmicas. Acuidade visual em OD = 1,0 e OE = 0,1. Pressão intra-ocular de 12 mmHg em
ambos os olhos. A biomicroscopia em OD não evidenciou alterações e OE apresentava segmento anterior normal e corpo
vítreo com células 1+ / 3+. A fundoscopia mostrou ausência de alterações em OD e, em OE, disco óptico com limites bem
definidos e discreta palidez discal. Presença de lesões branco-amareladas no pólo posterior. A imunofluorescência para
toxoplasmose foi negativa. ELISA para toxocaríase IgM e IgG negativos. A angiofluoresceinografia em OE evidenciou
presença de lesões numulares, hipofluorescentes, por bloqueio, nas fases iniciais, que persistem durante todo o exame,
assim como a impregnação discreta do disco óptico. Não foi evidenciada a larva à biomicroscopia. Foi administrado
albendazol ainda durante a fase aguda, entretanto paciente progrediu para fase crônica evoluindo com atrofia óptica,
degeneração retiniana difusa e estreitamento vascular. No Brasil, o histórico da doença é breve, sendo relatados poucos
casos em Recife. As informações sobre a patogenia da doença são, em sua maioria, especulativas. Com isso, a suspeita
clínica se baseia na história e no aspecto fundoscópico. É uma doença ocular importante que faz diagnóstico diferencial com
várias uveítes de causas infecciosas. O tratamento consiste na fotocoagulação a laser, capaz de destruir o nematóide sem
causar inflamação, apesar de simples, requer a tarefa árdua de se localizar o nematóide sub-retiniano.
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Resumo

As parasitoses são doenças de extrema relevância na saúde pública, estando diretamente
relacionadas à falta de saneamento básico, nas quais crianças e idosos são os mais atingidos devido
à tendência de fragilidade do sistema imune. Atividades educativas sobre a importância de hábitos de
higiene, características das doenças, formas de contágio e controle são aliadas na prevenção. Devido
à relevância do tema, docentes e discentes de diversas áreas como Agronomia, Biologia,
Enfermagem, Pedagogia, Farmácia e Medicina Veterinária em parceria com o laboratório de
Microbiologia Veterinária da UNIPAMPA, desenvolveram um projeto de extensão com o objetivo de
informar alunos de escolas de Uruguaiana – RS, acerca das parasitoses mais relevantes na região

oeste do Rio Grande do Sul. Durante os anos de 2016 e 2017, foram desenvolvidas atividades sobre
as parasitoses ascaridíase, giardíase, leishmaniose e toxoplasmose. Promoveram-se encontros nas
turmas da etapa final da educação infantil (5 e 6 anos) e do quarto e quinto ano do ensino
fundamental (9 a 11 anos), de três escolas municipais, com atividades para 56 alunos. As
metodologias utilizadas foram adaptadas às faixas etárias trabalhadas. No grupo infantil variaram
entre atividades lúdicas, jogos didáticos, pinturas e vídeos, já no grupo jovem foram realizadas
palestras educativas e aplicação de questionário em dois momentos (antes e após as apresentações).
Apesar de que muitos alunos não tivessem uma base educacional sobre as parasitoses citadas,
notou-se que houve associação entre os conhecimentos prévios e os obtidos após as atividades.
Desta forma, os assuntos abordados foram importantes para a concretização dos conhecimentos
prévios e disseminação não apenas no âmbito escolar, mas também familiar, englobando assim a
sociedade como um todo. Através da realização deste projeto, percebe-se que é possível desenvolver
atividades com enfoque na prevenção de doenças e promoção da saúde independente das diferentes
faixas etárias, desde que os temas abordados estejam adaptados à realidade da comunidade. No ano
de 2018, o projeto irá prosseguir com o objetivo de auxiliar na abordagem desses temas entre pais e
mestres destes alunos, sempre adaptando a forma de tratar do assunto de acordo com o público
trabalhado, aplicando questionários e tirando as principais dúvidas.
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Resumo

Introdução: As parasitoses são frequentes em cães, sendo as gastrointestinais, em sua maioria,
zoonoses de importância para saúde pública. Dentre as zoonoses, observa-se que Toxocara sp. e
Ancylostoma sp. são nematódeos mais prevalentes e a Giardia o protozoário mais verificados em
cães que afeta os seres humanos. Devido o contato frequente entre os Médicos Veterinários e seus
pacientes, o risco de infecção é iminente. Objetivo: Avaliar a frequência de infecção parasitária nos
cães atendidos na clínica médica de pequenos animais do Centro Universitário Cesmac no período de
2009 a 2017. Metodologia: Foi realizado um levantamento do tipo retrospectivo descritivo com base
na solicitação de laudos enviados ao laboratório de Doenças Parasitárias do Centro Universitário
Cesmac. No presente estudo, foram analisados 51 laudos para pesquisa de parasitas gastrointestinais
de cães, independente do método de diagnóstico realizado. Foram avaliados ainda a positividade
quanto ao sexo, idade e a raça desses animais. Resultados: Dos 51 resultados analisados, observouse que 29,5% (15/51) apresentam resultados positivos. Dentre essas, 23,5% apresentaram
positividade para a espécie Ancylostoma sp., 4,0% apresentam para Giardia sp. e 2,0% apresentam
animais co-inifectados. Observou-se um percentual maior de fêmeas parasitadas, o que corresponde
a 60% (9/15) e 40% de machos (6/15). Quando a idade o percentual de positivos foi maior em adultos
de 1 a 7 anos com 33%(5/15), seguidos de filhotes com idade <1 com 27% (4/15) e por ultimo cães >7
com 13%(2/15). Cães sem raça definida foram os mais acometidos com percentual de 60% (9/15).
Conclusão: Desta forma é possível evidenciar o alto risco que a população, inclusive de Médicos
Veterinários é exposta frequentemente. Diante disto torna-se necessário manter e ressaltar a
importância de medidas higiênico-sanitárias quanto aos animais, tutores e seus ambientes.
Especialmente em cães filhotes, por estarem mais expostos as vias de transmissão.
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Resumo
A sarna norueguesa (SN), é uma forma rara e grave de infestação pelo Sarcoptes scabiei var. hominis. Afeta principalmente
indivíduos imunodeprimidos e está associada a uma alta carga do parasita na pele. Caracteriza-se por lesões espessas,
descamativas, crostas e fissuras em couro cabeludo, palmas, região plantar e subungueal. O presente estudo descritivo tem
como objetivo relatar um caso de SN associada à imunodeficiência adquirida e sífilis. F.A.G, 44 anos, masculino, tabagista e
etilista, buscou atendimento com quadro de dermatite, prurido intenso há 2 meses e perda ponderal. Os testes para HIV e
VDRL foram reagentes, sendo encaminhado ao Hospital Giselda Trigueiro. Ao internamento, apresentava desnutrição
aparente, ressecamento generalizado de pele e presença de lesões crostosas, descamativas e pruriginosas em tronco,
pescoço, face e membros. Foi submetido a tratamento hospitalar, incluindo terapia antirretroviral. Conforme parecer emitido
pelo serviço de dermatologia, as lesões eram compatíveis com SN. Foi realizada contagem de linfócitos CD4, com resultado
de 50 cels/mm3. No 21º dia de internação hospitalar, foi submetido a desbridamento de necrose em mão e antebraço
esquerdos. Permanece internado, com melhora parcial das lesões e do prurido. A falência de resposta do sistema
imunológico, principalmente a imunidade mediada por células, tem importante papel na patogênese da SN. Desse modo, a
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, associada à desnutrição e ao etilismo, favoreceram o surgimento da doença. O
quadro clinico inicial caracteriza-se por manchas eritematosas mal delimitadas que evoluem para lesões escamosas mais
frequentemente em couro cabeludo, cotovelos, mãos, joelhos, pés e unhas. No entanto, a ausência de tratamento precoce
resulta na disseminação das lesões, conforme pode ser observado no caso. A presença de fatores de risco, bem como a
morfologia e distribuição das lesões permitem diagnóstico clínico adequado, essencial para tratamento eficaz e melhor
evolução do quadro. Por estar associada a imunossupressão, a presença de lesões compatíveis com a doença, nesse caso,
permitiu a investigação de patologias associadas ao comprometimento do sistema imunológico e diagnóstico da infecção pelo
vírus HIV, fundamental para realização de tratamento adequado e melhor qualidade de vida para o paciente.
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Resumo
A toxoplasmose é uma das zoonoses mais difundidas pelo mundo. Produzida pelo protozoário Toxoplasma gondii, afeta um
amplo número de hospedeiros, entre aves e mamíferos tanto domésticos como silvestres, incluindo o homem. Considerandose que os zoológicos representam um ecossistema favorável, com fatores epidemiológicos, que facilitam a transmissão do
parasito, o objetivo do estudo foi determinar a soroprevalência de anticorpos anti-T. gondii em primatas, carnívoros e
ungulados do Parque Zoológico Nacional de Cuba, além de identificar as variáveis que estivessem interferindo na infecção do
T. gondii. Foram coletadas 110 amostras de sangue de animais silvestres cativos, de 10 cavalos, destinados para alimentação
dos carnívoros e de 10 gatos domésticos, que circulavam no zoológico. As amostras foram enviadas para o Centro Nacional
para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB), Havana, Cuba. A presença de anticorpos anti-T. gondii foi
detectada pelo Teste de ELISA de inibição (ELISA/i), validado no próprio centro. Foram considerados os possíveis fatores de
riscos presentes no Parque Zoológico Nacional de Cuba, como: presença de gatos na área de armazenamento da ração,
presença de roedores, manejo e qualidade das carnes e água oferecidas para os animais. Dos animais pesquisados 87,27%
apresentaram títulos anticorpos anti-T. gondii. A frequência de anticorpos, em todos os três grupos, foi elevada, nos
carnívoros e primatas (90 e 78%, respectivamente), inclusive no grupo dos ungulados (92%). Analisando as variáveis
epidemiológicas (sexo, tempo permanência do animal na instituição e tipo de alimentação) observou-se que não houve
diferenças estatísticas significativas. A predominância de títulos “baixos” (64%) pode ser um indicador de que a circulação do
parasito no zoológico ocorria há algum tempo.
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SOROPREVALÊNCIA DE ANTICORPOS ANTI-TOXOPLASMA GONDII EM UMA POPULAÇÃO DE
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Resumo
O transtorno de acumulação pode ser caracterizado pelo acúmulo de quantidade considerável de objetos e animais
domésticos sem um propósito aparente e dificuldade em descartá-los. Essa situação pode ocasionar diversas consequências
na região em que se insere, sendo considerado um problema de saúde pública por gerar condições favoráveis à
disseminação de zoonoses. Estudos referentes ao impacto dessa situação na sanidade dos animais envolvidos são escassos.
O presente estudo teve por objetivo avaliar a soroprevalência de anticorpos anti-Toxoplasma gondii em uma população de
gatos que vivem em situação de acúmulo na cidade de Curitiba/PR. Ao total foram analisadas amostras de soro de 12 gatos
adultos, sendo 9/12 (75%) fêmeas e 3/12 (25%) machos. Para identificação de anticorpos anti-Toxoplasma gondii foi utilizada
a técnica de reação de imunofluorêscencia indireta (RIFI), utilizando como ponto de corte a titulação 1:16, e as amostras
reagentes foram diluídas até a obtenção do título final. Foram sororreagentes para Toxoplasma gondii 4/12 (33,33%) animais,
3/4 (75%) são fêmeas e 1/4 (25%) é macho, não havendo diferença estatisticamente significativa (p=0,99) entre os grupos. O
titulo 1024 (3/4; 75%) foi o mais freqüente, seguido pelo título 256 (1/4; 25%). Os altos valores de titulação detectados nos
animais sororreagentes podem indicar contato recente dos animais com o agente causador da toxoplasmose, porém não foi
possível obter amostra pareada para confirmar este resultado. Apesar dos gatos não adoecerem devido a infecção por este
protozoário, conhecer a frequência de sorologia positiva nesses animais é importante para estimar a contaminação ambiental
do local onde vivem e o consequente favorecimento da transmissão de doenças. Em conclusão, os resultados observados
indicam o contato dessa população de gatos com o protozoário T. gondii, alertando assim para o risco de infecção das
pessoas que vivem em situações de acúmulo. Ressalta-se a importância da avaliação e monitoramento desta e de outras
zoonoses de preocupação da saúde única nos casos de acumuladores, subsidiando o estabelecimento de estratégias de
controle e prevenção específicas para esses casos.
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Resumo
A toxoplasmose é uma zoonose causada pelo Toxoplasma gondii e que apresenta elevada prevalência sorológica na população geral,
sendo quase sempre assintomática em indivíduos imunocompetentes e diagnosticada apenas mediante a detecção de anticorpos contra
antígenos do parasito. O objetivo foi investigar a presença de IgG anti-T. gondii no soro de estudantes de Ciências Biológicas da
Universidade Federal de Uberlândia, campus do Pontal através da técnica de Imunofluorescência Indireta e ensaio imunoenzimático
(ELISA). Além disso, avaliar através de questionário semiestruturado, o conhecimento dos estudantes sobre as formas de transmissão
da doença e possíveis associações com alguns perfis alimentícios e a toxoplasmose. Participaram do estudo 129 alunos com faixa
etária de 18 a 41 anos, sendo 83 (64,4%) do sexo feminino e 46 (35,6%) do sexo masculino. Foram colhidas amostras de sangue de 112
participantes dos quais 13 (11,5%) apresentaram anticorpos anti-IgG para T. gondii. Em relação às respostas do questionário, uma
pessoa (1%) afirmou que o agente etiológico da toxoplasmose era fungo, 12 (10%) bactéria, enquanto que 22 (18%) pessoas
acreditaram em um helminto e 84 (71%) protozoário. A maioria dos participantes afirmou que o gato (116/ 55,9%), cão (78/ 27,5%) e rato
(18/ 14,17%) são animais que podem contrair o parasito e desenvolver a toxoplasmose. Entretanto, 7 (5,5%) discentes não sabiam dizer
qual animal pode contrair e desenvolver a doença. Foram questionadas aos participantes as vias de transmissão da doença. A maioria
(80/ 60,6%) afirmou que o homem pode contrair o parasito através do contato com fezes de gatos e 52 (43,3%) consideraram que o
contato direto com o gato já é suficiente para se infectar com o parasito. Considerando outras formas de transmissão: 45 (33%)
participantes afirmaram que uma das formas de contaminação poderia ser a transmissão vertical e 15 (11,8%) alunos afirmaram não ter
uma opinião formada. Quanto aos animais que podem participar do ciclo de transmissão do parasito, 11 estudantes (86,6%)
manifestaram que o gato é considerado o elemento mais importante do ciclo de transmissão, seguido do cão 62 (48,8%) e do bovino 23
(18,11%), sendo que oito (6,2%) não tinham opinião formada. Houve associação entre a presença de anticorpos e o hábito de ingerir

leite bovino não pasteurizado, carne crua ou mal passada e o contato com o cão. Os resultados mostram que soropositividade pode
estar relacionada a alimentação dos universitários.
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Resumo

O primeiro surto de toxoplasmose descrito na literatura ocorreu em 1965, em um seminário em
Bragança Paulista, São Paulo, Brasil. Após a primeira descrição, outros surtos foram relatados em
todos os continentes, sendo que as principais vias de transmissão envolvidas foram carne e
derivados, leite não pasteurizado, vegetais e água contaminados. O objetivo do trabalho foi avaliar a
progressão temporal das prováveis fontes de infecção e vias de transmissão descritas em artigos
sobre surtos de toxoplasmose humana do mundo. A revisão sistemática foi realizada com busca das
palavras-chave “Toxoplasma AND outbreak OR toxoplasmosis AND outbreak” nas bases Scielo, Web
of Science, Pubmed e Scopus. A organização, exclusão e seleção das referências foram realizadas no
sistema Mendeley e para as análises estatísticas utilizou-se o programa estatístico R 3.4.1. Foram
selecionados 35 relatos de surtos de toxoplasmose aguda, dos quais coletamos os dados de ano e
país de ocorrência, provável via de transmissão e/ou fonte de infecção, número de acometidos e
grupo acometido. A incidência de surtos devidos às formas parasitárias de esporozoíta (oocisto) e
bradizoíta (cisto) foi de 45,7% (16/35) para cada uma, enquanto que por taquizoítas foi de 8,6% (3/35).
Nas décadas de 1960 e 1990 os surtos ocorreram principalmente pela ingestão de cistos em carne e
derivados; na de 1980, por meio de leite contaminado com taquizoítas e na de 2000 devido a
presença de oocistos em água e ao contato com fezes de felinos. A partir de 2010 houve um aumento
na incidência de surtos por ingestão de oocistos em vegetais crus. Observou-se uma mudança na
epidemiologia dos surtos nos últimos 20 anos. É importante que haja uma maior atenção no setor de
produção e higiene de vegetais, na qualidade da água de consumo e utilizada nas etapas de produção
e a adoção de legislação para a rastreabilidade com o objetivo de eliminar as rotas de transmissão,
evitar a exposição ou inativar o parasita antes do consumo.
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Resumo

Os parasitos intestinais estão entre os agentes patogênicos mais comumente encontrados em animais
de estimação, e, alguns deles, são considerados zoonoses. Um dos mais frequentes é o Toxocara sp.,
helmintos que parasitam o intestino delgado de cães e gatos e, eventualmente, afetam os humanos,
provocando a larva migrans visceral (LMV). É transmitida por meio da ingestão de água ou alimentos

contaminados com ovos larvados do parasito provenientes das fezes de cães, a larva eclode no
intestino e atinge a corrente sanguínea, realizando migração por todo o organismo do homem. As
medidas preventivas tornam-se bastante necessárias na orientação de tutores de animais de
companhia. O objetivo desse trabalho foi avaliar a presença de ovos de Toxocara sp. em fezes de
cães internados no Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí (HVU/UFPI). O trabalho foi
realizado por estudantes de Medicina Veterinária da UFPI, durante o período de Janeiro a Junho de
2018. Foram coletadas amostras de fezes amolecidas ou diarreicas de 15 cães internados no
HVU/UFPI, sendo 10 machos e 05 fêmeas, a maioria sem raça definida (SRD). As fezes foram
colhidas em recipientes fechados, previamente identificados e levados ao Laboratório de Parasitologia
do Departamento de Parasitologia e Microbiologia da UFPI. Foram realizadas três técnicas de exames
de fezes nas amostras fecais: método de sedimentação espontânea (HPJ), centrifugação-flutuação
(Faust) e flutuação (Willis-Mollay). As leituras das amostras foram realizadas por microscopia óptica,
nas objetivas de 10x e 40x. Dos 15 animais avaliados, 06 foram positivos para Toxocaríase. Em um
cão e uma cadela foram encontrados ovos deste helminto por meio das três técnicas empregadas,
sendo que os métodos HPJ e Faust foram os mais precisos na observação de ovos deste parasito.
Outros trabalhos também revelaram a presença de toxocarídeos em fezes de cães domiciliados ou
atendidos em clínicas veterinárias. Portanto, a estimativa de infecção por Toxocara sp. na população
canina sob internação é um dado importante a ser avaliado em estabelecimentos veterinários, pois o
resultado pode direcionar um tratamento específico aos animais, além de orientar os tutores sobre as
medidas educativas e preventivas na redução de riscos a parasitos intestinais de cães, principalmente
os causadores de zoonoses, como é o caso da LMV.
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Resumo
A toxoplasmose é uma doença infecciosa causada pelo protozoário Toxoplasma gondii, cuja contaminação em pacientes grávidas
costuma ser assintomática. No entanto, danos podem acometer tanto a gestante como o concepto. Uma das características em
gestantes que apresentam a toxoplasmose é a elevação dos níveis de glicose no sangue, o que tem provocado um crescimento no
índice de diabetes mellitus dessa população. A partir disso, realizou-se uma revisão na literatura com o fito de estabelecer uma relação
entre a infecção por toxoplasmose e o aumento dos níveis de glicemia em gestantes. Para isso, buscou-se artigos científicos, nas bases
de dados Bireme e PubMed, para a localização da literatura específica acerca do assunto. A partir do sistema de busca dessas fontes
de publicações, utilizou-se os descritores “diabetes”, “gestational” e “toxoplasmosis” com o operador booleano AND. Ademais, incluíramse apenas os artigos em língua inglesa publicados no período compreendido entre 2015 a 2018. Ao todo foram encontrados 161 artigos,
dos quais 25 foram selecionados a partir de leitura do título e 5 foram incluídos nessa revisão. Através de análise de medidas, foi
observada uma correlação positiva de anti-T. gondii e nível de glicose no sangue. Gestantes T. gondii-positivas submetidas ao teste oral
de tolerância à glicose (TOTG) apresentaram maior aumento das taxas de açúcar no sangue do que em gestantes negativas para T.
gondii submetidas ao mesmo processo. Essa diferença foi significativa, já que, em um TOTG, das 532 mulheres analisadas, 409 foram
classificadas como T. gondii negativo. Destas, apenas 49 foram positivas para diabetes mellitus, enquanto que a prevalência nas T.
gondii positivo nas outras 123 mulheres foi de 24 casos de diabetes. Na infecção crônica, as ilhotas de Langerhans reduziram-se em
número e tamanho, quando associadas a insulite grau-1, o que diminuiu a expressão da insulina com o significativo aumento nas
concentrações séricas de glicose. Destarte, o diagnóstico da infecção por T. gondii é indispensável em mulheres, mesmo ainda não
gestantes, visto que, apesar de ser uma doença com poucas manifestações clínicas, foi provado seu efeito nocivo às células de
Langerhans. Dessa forma, junto a todos os efeitos hormonais da gestação, que demandam uma maior produção de insulina, as
gestantes que já contraíram a toxoplasmose durante a vida estarão mais propensas a desenvolverem diabetes gestacionais e sofrerem
todos os efeitos adversos dessa patologia.
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Resumo
A toxoplasmose é uma doença infeciosa transmitida por água e alimentos contaminados por oocistos de Toxoplasma gondii.
Clinicamente podem evoluir de um quadro febre, linfoadenopatia, linfocitose e dores musculares, até manistações
neurológicas, que são mais frequentes em pacientes imunocomprometidos. Estes pacientes podem apresentar cefaléia,
confusão mental, convulsões, paralisia de nervos cranianos, alterações psicomotoras, hemiparesia e ataxia. Já em pacientes
imunocompetentes, os sintomas neurológicos são mais inespecíficos, como cefaléia e linfadenopatia periférica, o que dificulta
o diagnóstico em vida. Este trabalho teve por objetivo descrever um caso toxoplasmose cerebral diagnosticado post-mortem
em um paciente imunocompetente. Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de caso da autópsia de um paciente
transexual feminino, de 29 anos, com quadro de cefaléia, febre persistente, dor abdominal e torácica e vômito ao longo do
último mês de vida. Neste período passou por cinco atendimentos ambulatoriais, todos com hipótese diagnóstica de
depressão. Porém, o quadro evolui, o paciente foi internado em unidade hospitalar, convulsionou e faleceu sem tempo hábil
para realização de exames de imagem, porém realizou sorologia para pesquisa de HIV e hepatite, ambos com resultados
negativos. Os dados da autópsia revelaram, ao exame externo, cadáver do sexo masculino com mamas desenvolvidas. Na
autópsia, verificou-se: pulmões congestos e difusamente hemorrágicos, com exudato purulento no pulmão direito. Sistema
reprodutor: genitália externa masculina, testículos tópicos. Cavidade encefálica: edema cerebral com alargamento dos giros
cerebrais, presença de lesão tumoral com áreas de hemorragia que envolve o lobo temporal direito e invade o 4º ventrículo,
com margens pouco definidas, medindo 7cm. O exame histopatológico desta lesão, revelou áreas de necrose liquefatíva,
edema, vasos congestos, denso e difuso infiltrado inflamatório perivascular e hemácias extravasadas. Observou-se ainda
presença de pseudocistos de T. gondii, fechando o diagnóstico de encefalite por toxoplasmose.Este caso destaca-se pela
discreta sintomatologia, tendo em vista que o paciente era imunocompetente e, por estar em fase de transição de mudança de
sexo, as custas de hormonioterapia, foi tratado como um quadro depressivo. Desta forma, ressalta-se a importância de ser
considerada a toxoplamose no diagnóstico diferencial das infecções oportunistas em pacientes HIV negativo.
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Resumo
A toxoplasmose é causada pelo parasita Toxoplasma gondii e pode ser transmitida por ingesta de alimentos contaminados, carnes cruas
com cistos e por via transplacentária. A doença costuma ser branda ou assintomática, no entanto, a infecção em mulheres grávidas é
preocupante, pois o parasita é capaz de atingir o feto e provocar várias complicações, sejam elas leves ou graves. Dessa forma, este
trabalho tem como objetivo destacar as formas de prevenção da toxoplasmose; evidenciar os benefícios do diagnóstico precoce; ser
meio de informação às mulheres e profissionais da saúde e se caracteriza como uma revisão de literatura qualitativa. Foram
selecionados 57 artigos, sendo a eles aplicados os critérios de inclusão e exclusão, restanto 30. Os dados foram buscados nas bases
MEDLINE, Scielo, LILACS, Google Acadêmico, sites e cadernos de saúde. Os descritores utilizados foram: Toxoplasmose,
Toxoplasmose congênita, Toxoplasmose fetal. Como resultados são elencados dois possíveis meios de propagação da zoonose:- Fecaloral e transplacentária. O diagnóstico da doença é complexo e técnicas diretas e indiretas podem ser utilizadas para o acompanhamento
e manejo das gestantes e seus fetos. A descoberta precoce pode diminuir o risco de transmissão vertical a medida que o tratamento é
iniciado. O risco de complicações fetais é maior em gestantes que nunca foram anteriormente contaminadas. Nesse grupo,
principalmente, a prevenção deve ser bastante rigorosa e alguns meios para isso são: Orientações sobre os fatores de risco, meios de
transmissão e sobre quais medidas devem ser tomadas para evitar o contato com o parasita. Se não é feito isto, as consequências para
a mãe geram sofrimento, angústia e medo; para o feto, as repercussões vão desde comprometimento ocular a alterações no sistema
nervoso central, morte e consequente aborto. Sabe-se que a toxoplasmose depende de fatores sociais, econômicos, climáticos e até
mesmo culturais, no entanto, as pesquisas brasileiras são mais amplas em regiões atípicas para a infecção. Desse modo, conclui-se que
as gestantes devem iniciar o pré-natal nas primeiras semanas de gestação, mas, para isso, a disponibilidade e acessibilidade são
fatores preponderantes. Rodas de conversa, extensões universitárias e abordagens em meios públicos podem ser meios
disseminadores de informações.
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Resumo
A toxoplasmose é uma zoonose transmitida pelo protozoário Toxoplasma gondii, tendo felinos como hospedeiros definitivos. A infecção
congênita dá-se pela transmissão do parasito para o feto, através da placenta. O principal método diagnóstico é a dosagem de
anticorpos séricos específicos para T. gondii (IgM e IgG), teste realizado no pré-natal. O objetivo do estudo é relatar um caso de
toxoplasmose congênita descoberto no último trimestre de gestação, na maternidade de um hospital de grande porte de
Maceió/AL. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de caso. As informações foram obtidas do prontuário do
paciente por meio do sistema informatizado de prontuários. Os dados foram coletados durante o período do nascimento até a alta
hospitalar do recém-nascido. Segundo informações colhidas do prontuário, a mãe tinha 19 anos, relatou ser usuária de substâncias
ilícitas e apresentou IgM (+) para T. gondii no último semestre, sem tratamento. O bebê nasceu de parto operatório, do sexo masculino,
a termo e sem anormalidades ao exame físico. Recebeu alta hospitalar com orientação para uso de medicações para toxoplasmose
congênita. Entretanto, foi readmitido com 69h de vida com história de hipoatividade e sem tolerar dieta por via oral. Durante o
internamento evoluiu com cianose, bradicardia, ausência de drive respiratório e necessitando de intubação orotraqueal, sendo
transferido para UTI neonatal de outro hospital e evoluindo com crise epiléptica. Foi readmitido na maternidade de origem com melhora
clínica, mas mantendo quadro neurológico de postura em opistótono, com os membros espásticos e arreativo aos estímulos. O paciente
recebeu alta, porém o caso continuou em investigação, havendo hipótese diagnóstica de neurotoxoplasmose. O pré-natal sendo
realizado desde o início da gravidez até o momento do parto, com a realização de todos os exames laboratoriais e de imagem é de
extrema importância para a saúde da gestante e do feto, pois é nesse momento que patologias como é o caso da toxoplasmose podem
ser diagnosticadas precocemente e tratadas antes mesmo do parto. Pode-se ressaltar, nesse estudo, a importância do pré-natal na
gestação, pois, no caso da toxoplasmose, pode ser o único meio para descoberta da doença em tempo hábil para tratamento.
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Resumo
Toxoplasma gondii é um parasito intracelular obrigatório de importância médica e veterinária pela sua capacidade de infectar aves e
mamíferos, distribuição cosmopolita e alta prevalência mundial, tanto em humanos quanto animais. Na fase crônica da infecção, este
parasito forma cistos teciduais principalmente no cérebro. Em processos de imunocomprometimento, a reativação desses cistos pode
levar à encefalite toxoplásmica, que pode ser fatal. Os cistos são protegidos do sistema imunológico, sendo proposto serem inacessíveis
às drogas usadas no tratamento da infecção, o que pode contribuir para a manutenção da fase crônica da infecção. Os dados da
literatura sobre a ação de sulfadiazina e pirimetamina no controle de cistos são controversos. O objetivo do presente estudo foi avaliar a
susceptibilidade de cistos cerebrais de T. gondii (cepa cistogênica ME-49, tipo II) em camundongos à terapia convencional combinada
usando sulfadiazina (S) e pirimetamina (P). Camundongos C57BL/6 fêmeas (4-6 semanas) foram infectados por via oral por gavagem
com 5 cistos. Os animais foram tratados na fase crônica da infecção (30 dias pós-infecção) durante 30 dias com a combinação de
sulfadiazina e pirimetamina por via oral a doses de 100 mg/Kg e 4 mg/Kg, respetivamente. Posteriormente, foi avaliada a mortalidade e a
presença de cistos cerebrais. No período de teste não se observou mortalidade. Contudo, observamos redução de 75,3% do número de
cistos cerebrais (veículo 1112 ± 736; S+P 275 ± 215; p < 0,05). Segundo a literatura, o protocolo terapêutico com sulfadiazina e
pirimetamina para toxoplasmose apresenta bom desempenho na fase aguda, inibindo a replicação dos taquizoítos. Porém, tem sido
reportada ineficiência durante a fase crônica, levando à persistência de cistos no cérebro, devido ao baixo nível de concentração
terapêutica da droga neste tecido. Alguns autores têm reportado falha terapêutica, assim como cepas de T. gondii com menor
susceptibilidade ao tratamento S+P. Nossos resultados sugerem eficácia da terapia com associação de sulfadiazina e pirimetamina na
redução de cistos cerebrais em camundongos cronicamente infectados com a cepa ME-49. Contudo, não houve eliminação total dos
cistos, que poderiam ser fonte de reativação em caso de imunocomprometimento.
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Resumo
Vivemos em uma época onde os avanços na área da saúde permitiram feitos nunca antes imaginados. O salto tecnológico dos últimos
tempos permitiu aos cientistas revolucionarem a medicina com descobertas como rim biônico, antibióticos de última geração e
antirretrovirais que mudaram a história do HIV, por exemplo. Ainda assim, principalmente nos países de terceiro mundo, algumas
doenças seculares ainda trazem sérias repercussões à saúde da população. O presente estudo teve como objetivo realizar um
levantamento epidemiológico para verificar a prevalência de parasitoses na população. O município escolhido foi o de Ponte Nova – MG,
que acolhe e oferece serviços em saúde à macrorregião da zona da mata mineira. Foram analisados os resultados de cerca de 03 mil
exames parasitológicos de fezes, colhidos em dois laboratórios de análises clínicas distintos da cidade. Quase um terço dos exames
analisados (31,22%) vieram com amostras positivas para a pesquisa de parasitas. Os principais microorganismos encontrados foram
Entamoeba hystolítica, Entamoeba coli, Giardia lamblia, Strongiloides stercolaris, Endolix nana, Schistossoma mansoni, Enterobius
vermicularis, Ancilostomídeos e Ascaris lumbricoides. Muitos pacientes analisados estavam ainda polinfectados, mesmo na ausência de
imunossupressão. Dessa forma, estima-se que 62 mil pessoas dessa macrorregião estejam infectadas por algum tipo de parasita e
acredita-se que esse número seja reproduzível em muitas regiões do país. Como a maioria dessas parasitoses não são de notificação
compulsória, o tratamento é muitas vezes negligenciado, contribuindo assim para uma maior morbidade e consequente procura aos
serviços. Parece inconcebível pensar que em um tempo onde amplia-se o uso de tecnologias para melhoria do atendimento em saúde,
uma parcela considerável da população sofra com os efeitos das más condições de saneamento e higiene. É de suma importância aos
profissionais da saúde o conhecimento de estatísticas como essas, para que sejam realizadas ações de cunho social, na atenção
primária, que objetivem a prevenção e promoção em saúde, além de se atentarem para não passar desapercebidas enfermidades
simples e de fácil resolução.
Palavras-chave: Ascaris. Entamoeba. Epidemiológico. Giardia. Parasitas.
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Resumo

Espécies patogênicas do gênero Trypanosoma, como o T. brucei e T. cruzi, são agentes etiológicos de
doenças negligenciadas, que podem ser fatais se não tratadas. O proteassomo é um complexo
multicatalítico, que desempenha um papel central em todos os organismos eucarióticos, regulando a
função de múltiplos alvos, incluindo proteínas citosólicas, nucleares e de membrana. Devido a isso, o
sistema ubiquitina-proteassomo tem sido apontado como um alvo terapêutico para diversas
patologias. Os inibidores desta via são estruturalmente diversos e podem interagir direta ou
alostericamente com o sítio ativo, de maneira reversível ou irreversível. A lactacistina é um inibidor
específico amplamente utilizado e mostrou-se capaz de inibir a atividade do proteassomo tanto em T.
brucei quanto em T. cruzi. Mais recentemente, foram descritos novos inibidores seletivos do
proteassomo de tripanosomatídeos com eficácia in vivo, apontando esta via como um alvo potencial
para o tratamento de infecções causadas por parasitas. Apesar da ação inibitória da lactacistina em
espécies de Trypanosoma já ser conhecida, a maioria dos estudos utiliza tratamentos por longos
períodos, conforme estabelecido para a maioria dos tipos de células de mamíferos. No entanto, esses
longos períodos de incubação podem ser críticos em experimentos que visam identificar a resposta
precoce da inibição do proteassomo, pois podem levar a efeitos não específicos causados por danos
acumulados, que geralmente causam a inibição do crescimento celular. Neste trabalho, descrevemos
uma nova linhagem de T. brucei que expressa uma proteína verde fluorescente (GFP) marcada com
ubiquitina, responsiva ao tratamento com lactacistina. Uma construção plasmidial foi gerada para

permitir a expressão constitutiva de uma versão modificada da ubiquitina, incapaz de ser reconhecida
por deubiquitinases (UbG76V), e fusionada à GFP em células procíclicas de T. brucei. Em condições
normais, esta proteína quimérica é endereçada à degradação e não é detectada, entretanto, após
tratamento com lactacistina a 5 mM, o acúmulo de GFP pode ser facilmente observado já nas
primeiras horas, através de citometria de fluxo e microscopia de fluorescência. Assim, esta linhagem
pode ser amplamente utilizada para monitorar a eficiência do tratamento de inibidores em estudos
envolvendo proteólise ou outros eventos relacionados com a via da ubiquitina-proteassomo, além de
permitir uma triagem mais prática de novos inibidores desta via.
Palavras-chaves: inibidor, lactacistina, proteassomo, Trypanosoma brucei, ubiquitina
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Resumo
As parasitoses são uma conjuntura de infecções cuja agressão repercute sobre o hospedeiro, com uma unilateralidade de
benefícios. O parasitismo é uma associação, com isso o hospedeiro é um associado que se prejudica nesta relação,
fornecendo o alimento e abrigo ao parasita. Desta forma, uma pesquisa bibliográfica realizando os motores de busca
PubMed, PubChem Bioassay e SciFinder, com intuito de identificar principais enteroparasitoses intestinais prevalentes no
Brasil. Assim, foi possível levantar que bilhões de pessoas são infectadas por helmintos e protozoários. Sendo que as
principais parasitoses que acometem os brasileiros são ascaridíase causada pelo Helminto Ascaris lumbricoides (Helmintos) e
a giardíase, que é causada pelo protozoário Giardia lamblia. O tratamento destas doenças são baseadas principalmente no
uso de fármacos, associadas medidas de saneamento básico e higiene. Entretanto, a eficácia do tratamento tem sido
comprometida, pela resistência dos parasitos frente aos fármacos, bem como alta toxicidade , ocasionando efeitos colaterais
indesejáveis. Os fármacos mais utilizados no Brasil são com os medicamentos albendazol e metronidazol, porém existem
vários outros que tem sua eficácia com grande excelência. Estes fármacos são utilizados para preservar a qualidade da saúde
da população, unindo-se também com melhorias nas condições de saneamento básico e educação em saúde. Tais doenças
estão relacionadas aos países em desenvolvimento com problemas relacionados ao saneamento básico e níveis econômicos
baixos, apesar dessa situação percebe-se que o Brasil tem conseguido grandes melhorias nesse aspecto e com isso a
expectativa de melhora de vida está aumentando cada vez mais, graças a estudos da ciência para cura das patologias. Para
que este problema seja resolvido a educação em saúde deve começar em casa e se estender nas escolas, com isso as
crianças já crescem conscientizadas sobre o que se deve fazer para que se tenha uma erradicação dessas patologias.
Palavras-chaves: Enteroparasitoses, Helmintos, Protozoários, Saúde pública , Motores de busca
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Resumo

Introdução: Achatina fulica, popularmente conhecido caramujo africano, é um molusco terrestre que
pode atuar como hospedeiro intermediário de várias espécies de helmintos, alguns de importância
médica e veterinária, como Angiostrongylus cantonensis, responsável pela meningoencefalite
eosinofílica, de sintomas variáveis, muitas vezes fatal; e Angiostrongylus costaricensis, responsável
pela angiostrongilose abdominal, que pode causar perfuração intestinal, de sintomas semelhantes aos
da apendicite. A contaminação ocorre pelo manuseio dos caramujos, alimentos contaminados, como
hortaliças e verduras, ingestão do parasita, ou ingestão destes animais sem prévio cozimento, ou por
contato com seu muco. A ausência de predadores naturais, elevada capacidade reprodutiva e sua

resistência, permitiram que essa espécie se adaptasse a diversos ambientes. Atualmente sua
distribuição já abrange 25 dos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Objetivo: Discutir a
relevância da vigilância de Achatina fulica como medida de controle da angiostrongilíase. Métodos:
As Regionais de Saúde enviam os caramujos coletados em áreas de vigilância da doença para o
LACEN PE, onde são analisados visando a detecção de larvas de A. costaricensis e cantonensis, ou
outros nematoides, através do método de digestão artificial modificada. Resultados: Das amostras
analisadas, foi possível detectar A. vasorum e Aelurostrongylus abstrusus, parasitas de importância
veterinária. Pesquisas moleculares demonstraram a presença de A. cantonensis em moluscos
coletados no peridomicílio de paciente com meningite eosinofílica. Conclusões: Considerando os
altos níveis de infestação de A. fulica, sua erradicação é pouco provável. Assim, é fundamental o
desenvolvimento de ações de manejo contínuos e eficientes, visando o controle dessa praga. É
mandatório a prática das vigilâncias laboratorial e ambiental para o controle do caramujo, com
identificação de áreas prioritárias para o desenvolvimento de ações educativas e preventivas.
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ZOONOSE PARASITÁRIA NAS PRAÇAS PÚBLICAS DE MACEIÓ-AL
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Resumo

Introdução: Frequentemente em áreas destinadas ao lazer nas praças públicas não há presença de
barreiras físicas planejadas que impeçam a livre circulação de animais errantes. Sabendo que os cães
desempenham importante papel na disseminação de formas infectantes de helmintos e protozoários
gastrintestinais com potencial zoonótico, por intermédio do depósito de suas fezes contaminadas no
meio ambiente esse estudo foi desenvolvido. Objetivo: Avaliar as praças publicas do município de
Maceió, capital turística do Estado de Alagoas. Metodologia: O tipo de estudo desenvolvido foi o
observacional transversal. Foram visitadas 3 praças públicas nas primeiras horas da manhã e no final
da tarde, com repetição em intervalo de 15 dias, totalizando duas visitas. Foram obtidas um total de 23
amostras fecais na primeira coleta, sendo 7 amostras na praça 1(P1), 13 na praça 2 (P2) e 3 na praça
3 (P3). Na segunda coleta foram 7 na P1, 5 na P2 e 5 na P3. Para aquisição das amostras fecais
presentes nas praças foram utilizadas luvas plásticas e as amostras foram armazenadas em potes
plásticos próprios para o material. Em seguida foram acondicionadas e refrigeradas em caixas
isotérmicas, e encaminhadas ao Laboratório de Doenças Parasitárias da Clínica Escola de Medicina
Veterinária do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Cesmac para processamento das
fezes. As amostras foram submetidas a métodos qualitativos, utilizando 3 técnicas diferentes: técnica
de Flutuação, pelo método de Willis; técnica de centrifugação segundo método de Faust; e a de
sedimentação por Hoffman. As três técnicas visam respectivamente a visualização de ovos leves,
oocistos de protozoários e ovos pesados. Resultado: Todas as praças apresentaram amostras fecais,
contudo a P1 teve um percentual de positividade menor, com 14,2% (1/7) na primeira coleta, seguidos
da P2 com 46,1% (6/13) e a P3 66,6% (2/3). Na segunda coleta observou-se um percentual de
amostras e positividade reduzidas, sendo a P1 e P3 negativas e apenas a P2 com 60% (3/5) de
positividade. Possivelmente tal discrepância nos resultados se deva aos horários das coletas, onde o
maior percentual obtido foi no horário matutino. Em todas as amostras analisadas positivas verificouse a presença de ovos de Ancylostoma sp. Conclusão: Diante desses dados, observou-se que o
Ancylostoma sp. encontra-se contaminando o solo das praças publicas, demonstrando assim, o
potencial risco de transmissão para transeuntes nessas áreas.
Palavras-chaves: Ancylostoma, helmintoses, meio ambiente

A ATUAÇÃO DA COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM
SAÚDE (CIEVS) BAHIA, EM CONJUNTO COM UM MUNICÍPIO, FRENTE A OCORRÊNCIA DE
Í

SURTO DE CONJUNTIVITE EM UMA INSTITUIÇÃO PARA DEPENDENTES QUÍMICOS – RELATO
DE EXPERIÊNCIA
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Resumo

Introdução: O trabalho na coordenação de informações estratégicas de vigilância em saúde - CIEVSBA, é desenvolvido de forma análoga às emergências hospitalares, no que diz respeito a agilidade e
resolutividade dos problemas de saúde, porém demandados pelos munícipios, que quando não
conseguem ofertar o demandado, recorrem a instância maior, o estado, nestes casos a CIEVS-BA é
acionada para apoiar e atuar na resolubilidade dos problemas. Objetivo: Relatar a atuação da
coordenação de informações estratégicas de vigilância em saúde (CIEVS-BA), em conjunto com um
município, frente a ocorrência de surto de conjuntivite em uma instituição para dependentes químicos.
Métodos: Trata-se de um relato de experiência, referente a atuação e apoio da CIEVS-BA, em uma
situação de surto de conjuntivite ocorrido uma instituição para dependentes químicos em um
município da região metropolitana de Salvador, em março de 2018. Resultados e Discussões: No
início de março, fomos acionados pela vigilância epidemiológica (VIEP) de um município baiano,
informando que em uma instituição para dependentes químicos, estava havendo um surto de
conjuntivite (60 casos) e que necessitavam do apoio da CIEVS-BA. Foi realizada uma busca ativa
junto com a VIEP, fizemos a inspeção do local, no momento haviam duas médicas atendendo os
internos que tinham sido acometidos. A CIEVS-BA, A VIEP, as oftalmologistas e o responsável pela
instituição, discutimos sobre do ocorrido, as médicas expuseram que o surto era derivado de vírus e
estavam prescrevendo lavagem dos olhos com soro fisiológico, solicitando que evitassem coçar os
olhos e informando sobre a importância de lavagem das mãos. Nós da CIEVS-BA salientamos que
fosse incluído nas orientações o cuidado com a troca de roupa de cama com frequência, o não
compartilhamento de itens pessoais e o não uso da piscina local. O diretor da instituição referiu que
não tinha condições de adquirir o insumo para a lavagem das conjuntivas. Solicitamos a VIEP que
entrasse em contato com a gestão municipal para requerer o soro fisiológico em ampolas para uso
individual. Firmados os acordos, fizemos o acompanhamento durante uma semana, tempo em que o
problema foi sanado sem mais acometimentos. Conclusões: É de suma relevância a atuação e apoio
prestado pela CIEVS-BA no tocante a promoção, proteção, recuperação da saúde e assistência às
demandas da rede municipal, pois o trabalho em integrado fortalece o elo entre estas instâncias em
virtude da melhoria da saúde.
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Resumo

O vírus Influenza é o agente infeccioso que afeta o trato respiratório resultando em altos índices de
morbidade e mortalidade. São orthomyxovírus, com um genoma de RNA que contém 8 diferentes
segmentos de RNA, cada um codificando as proteínas virais, conferindo assim uma alta variabilidade
dos vírus de influenza. Os vírus da gripe foram caracterizados na década de 1930 e o primeiro
sorotipo identificado foi denominado H1N1. Uma mudança antigênica em 1957 deu origem ao sorotipo
H2N2 e à pandemia conhecida como gripe asiática. Outra mudança ocorreu em 1968 e surgiu o
sorotipo H3N2 que culminou com a gripe de Hong Kong. O objetivo foi compreender o impacto dos

sorotipos do vírus influenza no Brasil ano de 2017. Trata-se de um estudo bibliográfico, tipo revisão
integrativa com fundamentação em artigos de periódicos científicos publicados entre o ano de 2009 a
2018, pesquisados em bases de dados LILACS e MEDLINE. No Brasil em 2017 foram confirmados
uma positividade para influenza em 16,1% (1.995/12.388) do total de amostras com classificação final
de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) notificados na vigilância universal, com
predomínio do vírus Influenza A (H3N2). Até a 32º semana de 2017, foram notificados 2.056 óbitos por
SRAG, sendo 221 casos (64,8%) de influenza A (H3N2) e 9 (2,6%) decorrentes de influenza A
(H1N1). Trabalhadores da área da saúde, indígenas, gestantes, portadores de doenças crônicas,
crianças menores de 2 anos e adultos de 20 a 39 anos estão no grupo de risco para ambos sorotipos.
O tratamento pode ser realizado com: antivirais fosfato de oseltamivir (Tamiflu) e zanamivir -inibidores
de neuraminidase, que agem no vírus influenza A e B dentro das primeiras 48 horas. A principal
medida imunizadora é a vacina anual, sendo essa, trivalente de vírus vivos atenuados adaptados ao
frio, contendo cepas de vírus da influenza A (H3N2), influenza A (H1N1) e influenza B, que
anualmente são alteradas, de acordo com recomendações da OMS. Devido à alta variabilidade e
constante surgimento de novos sorotipos esse vírus representa uma elevada mortalidade, alta
transmissibilidade, insuficiência das medidas tradicionais e universais de higiene em relação à
prevenção, causando um impacto, tanto em indivíduos de risco como na população em geral, muito
significativo motivando assim o desenvolvimento de novas abordagens para sua prevenção e controle,
sendo a vacinação seu pilar principal.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Gripe, Vírus Influenza
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Resumo
A Influenza (IZ) é uma das principais causas de doença e morte em todo o mundo. A morbimortalidade associada a esta
patologia é alta em idosos, gestantes, imunocomprometidos, e aqueles com doenças crônicas, como a Diabetes Mellitus
(DM). No que tange a relação entre as duas patologias, observa-se que portadores de DM são 2 a 4 vezes mais propensos a
morrer de gripe e pneumonia em comparação aos indivíduos saudáveis. Portanto, a vacina contra IZ, disponibilizada pelo
Ministério da Saúde é a principal intervenção preventiva em saúde pública que tem o intuito de reduzir as complicações
graves associadas à infecção, o risco de hospitalização e morte em indivíduos de alto risco portadores deste agravo. Objetivase verificar a eficácia da vacinação contra IZ, analisando o impacto quanto à morbimortalidade de pacientes que contraíram a
gripe sazonal e são portadores da comorbidade crônica DM. Trata-se de um estudo quantitativo secundário descritivo do tipo
revisão de literatura integrativa, elaborado a partir das bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo. Para tanto, realizou-se uma
revisão bibliográfica acerca da eficácia da vacinação contra IZ em portadores de DM entre os anos de 2013 a 2018. Foram
selecionados 8 artigos consultados nas bases de dados Scielo, MedLine e PubMed, utilizando-se dos descritores Vacinas
contra Influenza, Morbidade, Mortalidade, Diabetes Mellitus. Em virtude disso, observou-se um índice de efetividade de 73%
da vacina contra a influenza em pacientes diabéticos, o que mostrou que uma única dose foi capaz de gerar imunidade
suficiente. Fatores como baixos índices de massa corporal e idade avançada foram associados a diminuição da resposta
imune a vacina. Entretanto, em idosos, após a imunização, foi identificada uma redução da mortalidade por causas gerais. O
mesmo ocorreu com hospitalizações por pneumonia e IZ na população adulta. Além disso, houve uma correlação da
vacinação com uma diminuição considerável dos níveis de comorbidades como acidente vascular encefálico e insuficiência
cardíaca. Por tudo isso, A importância do presente estudo está na necessidade de incentivar toda comunidade médica a
recomendar a vacinação contra o vírus Influenza em pacientes diabéticos, visto que, está relacionada com a diminuição da
admissão hospitalar e mortalidade deste grupo. Portanto, é essencial estabelecer uma relação médico-paciente baseada na
confiança, visando um maior acesso a esta intervenção preventiva.
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Resumo

A Influenza (IZ) é uma das principais causas de doença e morte em todo o mundo. A
morbimortalidade associada a esta patologia é alta em idosos, gestantes, imunocomprometidos, e
aqueles com doenças crônicas, como a Diabetes Mellitus (DM). No que tange a relação entre as duas
patologias, observa-se que portadores de DM são 2 a 4 vezes mais propensos a morrer de gripe e
pneumonia em comparação aos indivíduos saudáveis. Portanto, a vacina contra IZ, disponibilizada
pelo Ministério da Saúde é a principal intervenção preventiva em saúde pública que tem o intuito de
reduzir as complicações graves associadas à infecção, o risco de hospitalização e morte em
indivíduos de alto risco portadores deste agravo. Objetiva-se verificar a eficácia da vacinação contra
IZ, analisando o impacto quanto à morbimortalidade de pacientes que contraíram a gripe sazonal e
são portadores da comorbidade crônica DM. Trata-se de um estudo quantitativo secundário descritivo
do tipo revisão de literatura integrativa, elaborado a partir das bases de dados Pubmed, Lilacs e
Scielo. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica acerca da eficácia da vacinação contra IZ em
portadores de DM entre os anos de 2013 a 2018. Foram selecionados 8 artigos consultados nas
bases de dados Scielo, MedLine e PubMed, utilizando-se dos descritores Vacinas contra Influenza,
Morbidade, Mortalidade, Diabetes Mellitus. Em virtude disso, observou-se um índice de efetividade de
73% da vacina contra a influenza em pacientes diabéticos, o que mostrou que uma única dose foi
capaz de gerar imunidade suficiente. Fatores como baixos índices de massa corporal e idade
avançada foram associados a diminuição da resposta imune a vacina. Entretanto, em idosos, após a
imunização, foi identificada uma redução da mortalidade por causas gerais. O mesmo ocorreu com
hospitalizações por pneumonia e IZ na população adulta. Além disso, houve uma correlação da
vacinação com uma diminuição considerável dos níveis de comorbidades como acidente vascular
encefálico e insuficiência cardíaca. Por tudo isso, A importância do presente estudo está na
necessidade de incentivar toda comunidade médica a recomendar a vacinação contra o vírus
Influenza em pacientes diabéticos, visto que, está relacionada com a diminuição da admissão
hospitalar e mortalidade deste grupo. Portanto, é essencial estabelecer uma relação médico-paciente
baseada na confiança, visando um maior acesso a esta intervenção preventiva.
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Resumo

Introdução: A Encefalite caracteriza-se por inflamação do parênquima cerebral causada por doenças infecciosas ou não, sendo um
quadro de rápida evolução e alta mortalidade. A principal causa viral é a Encefalite Herpética (HES), uma patologia grave com alto
índice de morbimortalidade. Os sintomas comuns são cefaleia intensa, febre, rigidez nucal, alterações cognitivas e psíquicas. Descrição
do caso: Sexo masculino, 5 anos, deu entrada em Emergência com febre, diminuição do apetite e queda de atividade geral desde o dia
anterior. A mãe relatou perda de consciência, tremores generalizados por 2 minutos e diurese espontânea, evoluindo com sonolência.
BEG, anictérico, acianótico, febril (39,2ºC), normocorado, taquipneico, hiporreativo, apático, confuso e com rigidez nucal. MVU presente,
roncos esparsos e estava sem tiragem. Oroscopia com hipertrofia de amígdalas com discreta hiperemia de orofaringe. Glicose 80
mg/dL, PCR 35 mg/Le sem alterações significativas nos demais. Solicitada internação em UTI. Ao LCR, leucócitos 110/mm³, hemácias
30.000/mm³, proteína 28 mg/dL, glicose 57 mg/dL e bacterioscopia negativa. À RNM, aumento de intensidade de sinal na região medial
do lobo temporal, especialmente à esquerda. Ao EEG, desorganização difusa de atividade cerebral leve à moderada, com atividade
epilepforme rara posterior bilateral. Evolução do caso: Ao primeiro dia na UTI foi indicado jejum, SG, fenitoína 15 mg/kg EV, aciclovir 10
mg/kg/dose EV 8/8h, ceftriaxona 50 mg/kg/dose EV 12/12h, vancomicina 15 mg/kg/dose EV 6/6h. Ao segundo dia, fenitoína 7 mg/kg/dia
e manteve-se aciclovir e antibioticoterapia. Ao quinto dia, confirmado diagnóstico de HES, manteve-se apenas aciclovir por 14 dias,
suspendendo antibióticos. Evolução satisfatória com alta no 15º dia de internação. Discussão: O tratamento da HES visa reduzir a
mortalidade e melhorar o prognóstico neurológico do paciente. Para isso, é preciso reversão da instabilidade hemodinâmica, controle
das convulsões e confirmação etiológica do quadro. Ao diagnóstico de HES, observa-se grande quantidade de hemácias no LCR. Ao
atendimento inicial, diante de suspeita de processo infeccioso do SNC, deve-se considerar a possibilidade de infecção bacteriana, não
descartando a utilização de antibióticos, necessária e adequada até que haja definição da etiologia infecciosa. A escolha do antibiótico
deve ser baseada na epidemiologia local e em dados referentes a viagens recentes ou a atividades ao ar livre.
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Resumo
Em Sobral, no interior norte do Ceará, há aumento dos casos de viroses de Janeiro a Maio, período coincidente com o chuvoso e
consequentemente com a endemia de moscas. O crescimento populacional das moscas em toda a cidade promove igual multiplicação
nos casos de viroses que cursam com episódios eméticos e diarreicos. As moscas agem como vetor principal de viroses na região,
sendo o conjunto de sinais e sintomas conhecidos popularmente como a “virose da mosca”. Apesar de não estar diretamente
proporcional a sujeira é impossível descartar a relação, por isso os promotores de saúde se empenham em orientar a população sobre
hábitos de higiene básicos, mas também específicos para essa endemia. Visto isso, fomos convidados a realizar uma ação no Centro de
Saúde da Família do Campo dos Velhos em Sobral para promover conhecimento sobre higiene básica e conscientização sobre a “virose
da mosca”. Os objetivos principais da equipe durante a preparação e realização da ação foi promover um ambiente propicio para
resolução de dúvidas e usar linguagem simples, sem termos técnicos para que não houvessem barreiras entre o mundo acadêmico e a
sociedade leiga. No mês de Abril de 2018, a ação foi realizada na sala de espera do posto para um público de aproximadamente 30
pessoas. Preparamos material multimídia exclusivamente imagético por saber da alta prevalência de não alfabetizados no bairro, além
disso fizemos uma parte expositiva para explicarmos atitudes simples como lavar as mãos e cobrir alimentos para evitar a transmissão
de doenças transmitidas pelo vetor em questão. A ação foi muito produtiva, devido engajamento do público com o que foi explicado, a
audiência nos questionou sobre as maneiras de manter a higiene pessoal e do lar, ademais muitos corroboram com o que foi dito,
possibilitando argumento de autoridade dentre os membros daquela comunidade fortalecendo nossa explanação. Foi perceptível a
conscientização da população sobre a importância de cuidar melhor da higiene pessoal e do lar a fim de prevenirem essas viroses
endêmicas.
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Resumo
A infecção viral aguda do sistema respiratório por Influenza é de elevada transmissibilidade e distribuição global. Uma pessoa pode
contraí-la várias vezes ao longo da vida e, em geral, tem evolução autolimitada. Porém, pode evoluir para uma forma grave, podendo

levar à morte. O presente trabalho tem por objetivo apresentar os dados relativos à ocorrência do Influenza nas primeiras 24 semanas
epidemiológicas de 2018 na Região de Saúde de Feira de Santana-BA e descrever as ações realizadas pela vigilância epidemiológica
Regional para o enfrentamento deste agravo. Trata-se de um relato de experiência das ações realizadas pelos técnicos da Regional
para enfrentamento do Influenza. Durante as semanas epidemiológicas 01 à 24 foram notificados no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação Influenza Web 120 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e destes, 92 (76,7%) foram encerrados, com
30 (32,6%) confirmados para SRAG por influenza. A faixa etária mais acometida foi menor de 1 ano, com 40 (33,3%) casos. Dos casos
encerrados, 12 (13%) foram a óbito, sendo 5 (41,7%) por influenza. A partir da semana epidemiológica 8 foi identificado aumento do
número de casos o que motivou a equipe Regional a realizar: auxilio às vigilâncias municipais quanto a elegibilidade de caso suspeito;
orientações quanto a definição de casos de SRAG e manejo clínico para o controle de infecção relacionada à assistência à saúde em
ambiente hospitalar, como vacinação dos profissionais, uso de equipamentos de proteção individual e quimioprofilaxia dos expostos;
repasse de notas técnicas e boletins epidemiológicos; emissão de boletins na mídia; reunião para alinhamento com referências dos
Núcleos Hospitalares de Epidemiologia de instituições públicas e privadas com foco no fluxo das informações e logística para exames e
tratamento; monitoramento diário no sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial; dispensação de Osetalmivir para tratamentos e
profilaxia; solicitação ao nível central do Estado para descentralizar senhas de acesso ao SINAN Influenza Web. As ações
implementadas possibilitaram realização de coletas das amostras para confirmação de resultados e tratamento em tempo oportuno, bem
como fortalecimento da Rede de Atenção em Saúde local, dirimindo possíveis dúvidas no manejo clínico, encaminhamentos, tratamento,
quimioprofilaxia e fluxos, sendo de grande importância para controle deste agravo.
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Resumo

Infecções virais são importante causa de morbidade e mortalidade em pacientes
imunocomprometidos, tais como pacientes pediátricos com doença renal crônica (DRC). Os vírus
epstein-Barr (EBV), citomegalovírus (CMV) e os herpesvírus 6 e 7 (HHV-6 e HHV-7), são membros da
família herpesvírus e os vírus adenovírus (Adv) e poliomavírus (BK), são DNA-vírus que podem
causar doenças graves nesses pacientes, que devido ao tratamento com corticoides e
imunossupressores ficam susceptíveis às reativações virais. Por isso, é de vital importância o
monitoramento laboratorial molecular destas reativações virais. Diante do exposto, o principal objetivo
deste trabalho é identificar o agente etiológico das infecções agudas virais em amostras de plasma e
urina de pacientes pediátricos com glomerulopatias crônicas e transplantes de rim através do uso de
técnicas moleculares e correlacionar os resultados com a clínica dos pacientes, otimizando o uso de
abordagens preventivas. Quarenta e sete pacientes pediátricos (mediana de idade 10 anos, variação
2-18 anos) foram incluídos neste estudo. Trinta e sete pacientes tinham glomerulopatias crônicas e
dez receptores de transplante renal, fizeram uso de corticoides e imunossupressores, de acordo com
o protocolo convencional. O estudo foi de caráter transversal prospectivo descritivo. Amostras de urina
e plasma foram coletadas semanalmente, quinzenalmente e mensalmente e analisadas através da
nested-PCR (NPCR). Foram investigados os genomas dos vírus adenovírus (Adv), Poliomavírus BK
(BKV), Epstein-Barr (EBV), citomegalovírus (CMV) e herpesvírus 6 e 7 (HHV-6 e HHV-7). Das 623
amostras analisadas, 88 foram positivas para algum dos vírus pesquisados (14%), correspondendo a
39/47 (83%) dos pacientes. Dos pacientes positivos, 15/39 pacientes (38,5%) apresentaram CMV
positivo; 13 foram positivos para HHV-6 (33,3%); 11 (28,2%) HHV-7 positivo; 11 (28,2%) BKV positivo,
9 (23%) EBV e 4 (10,25%) AdV positivo. Cinco dos 39 pacientes positivos (12,8%) apresentaram
coinfecção (infecção por dois ou mais vírus na mesma amostra) e 16 (41%) apresentaram reativação
viral. Com a implementação da vigilância virológica em pacientes com glomerulopatias crônicas e
transplantes renais pediátricos apresentados neste estudo, será possível a compreensão da
patogênese e melhora do tratamento, com a administração adequada de medicamentos antivirais,
evitando episódios de descompensação e falha no enxerto ou doença aguda do enxerto versus
hospedeiro (aDECH ou GVHD).
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Resumo
Os Enterovírus não-pólio (EVNP) são a principal causa de meningite no mundo todo e a idade jovem é um importante fator de
risco epidemiológico. Embora a fase aguda seja frequentemente moderada, as infecções por EVNP podem causar graves
doenças no sistema nervoso central (SNC) e ter consequências fatais. A transmissão dos EVNPs ocorre principalmente pela
via oral-fecal, são vírus que possuem mais de 100 sorotipos e estão subdivididos em 4 espécies (A a D). Os Herpesvírus
(HHV) são vírus de DNA e possuem oito espécies que causam infecções no ser humano: Herpesvírus Simplex tipo 1 (HHV-1),
Herpesvírus Simplex tipo 2 (HHV-2), Varicela Zoster (VZV), Epstein-Barr (EBV), Citomegalovírus (CMV), Herpesvírus 6 (HHV6A/B), Herpesvírus 7 (HHV-7) e Herpesvírus 8 (HHV-8 ou vírus causador do Sarcoma de Kaposi). Alguns desses vírus
também podem causar infecção no sistema nervoso central (SNC). A identificação do agente etiológico das meningites
assépticas e outras viroses no SNC são de vital importância para o adequado tratamento destas infecções. O objetivo
principal do estudo será analisar a presença de material genético dos EVNP e dos HHVs (tipos 1 ao 6) em amostras de
líquido cefalorraquidiano (LCR) de crianças e adultos com suspeita de infecção viral no sistema nervoso; determinar o
genótipo dos EVNPs positivos; e correlacionar os resultados de EVNP e HHVs positivos com as manifestações clínicas e com
os resultados bioquímicos e citológicos no LCR. Foram analisadas 69 amostras de LCR coletadas de pacientes pediátricos e
adultos com suspeita de infecção viral no SNC, atendidos no HC/UNICAMP. Os métodos utilizados no estudo foram a nested
PCR para detectar o genoma de DNA dos Herpesvírus 1 ao 6 e a RT-PCR em Tempo Real (qRT-PCR), utilizando o kit
comercial da marca PrimerdesignTM genesig® para a detecção de genoma de Enterovírus, conforme especificação do
fabricante. Das 69 amostras testadas, 11 (15,9%) foram positivas para alguns dos Herpesvírus pesquisados, sendo que 7/11
amostras (66,6%) foram positivas para o HHV-6; 4/11 (36,4%) positivas para o VZV e 2/11(18,2%) foi positivo para HHV-7.
Coinfecção (positividade para dois ou mais vírus na mesma amostra) ocorreu em 2/11 (18,2%) dos casos. Não foram
encontradas positividade para o Enterovírus pela qPCR. O conhecimento dos casos positivos pode nos fornecer maiores
informações a respeito da ocorrência destas viroses, principalmente nos casos de meningite asséptica em crianças.
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Resumo
A raiva é uma doença viral, zoonótica e cosmopolita que afeta o sistema nervoso e causa complicações que geralmente
levam à morte em pouco tempo. A principal forma de transmissão é através de mordidas e arranhaduras de mamíferos
raivosos, tais como o cão (Canis familiaris). No entanto, existem quatro ciclos de transmissão: urbano, rural, silvestre e aéreo
(envolvendo morcegos hematófagos). Na ausência da alimentação usual, morcegos podem infectar seres humanos
acidentalmente, direta ou indiretamente. Dentre as medidas de controle e prevenção da raiva encontram-se vigilância passiva
de morcegos, vacinação animal de cães e gatos, e exames laboratoriais para diagnóstico, entre outras. O diagnóstico animal
é realizado pós-mortem, através de imunofluorescência direta e inoculação em camundongos (prova biológica). O objetivo
deste estudo foi analisar a vigilância da raiva (referente ao ciclo aéreo) através da observação das análises laboratoriais dos
últimos 5 anos da inferência das espécies de morcegos (Mammalia, Chiroptera) de maior probabilidade infectiva e de bairros
e zonas de Teresina com maior percentual de domiciliação pelos morcegos. Foram analisados os dados de 984 amostras de
variadas espécies recebidas no período entre 2013 e 2017 pela Gerência de Zoonoses de Teresina, onde 31 (3,1%) delas
eram de quirópteros e todas foram negativas para raiva. Também foram analisados os dados de 428 amostras da Agência de
Defesa Agropecuária do Piauí do mesmo período, onde 168 eram amostras de quirópteros (hematófagos ou não), e destes,
somente 4 (2,3%) foram positivos nos testes. Das 4 amostras positivas, apenas uma espécie era hematófaga e as outras três
eram insetívoras. As espécies insetívoras também foram as mais recebidas pelo laboratório da Gerência de Zoonoses para
análise, totalizando 8 (Molossus molossus), o que leva a crer que é a espécie mais domiciliada ou em maior número de
indivíduos no município. É importante ressaltar que das 31 amostras de morcegos verificadas pela Gezoon, 4 eram da
espécie Desmodus rotundus, espécie hematófaga, e 3 foram recebidas de residências situadas em zona urbana de Teresina.
Diante disso, nota-se a importância de intensificar a educação em saúde, da manutenção da vigilância passiva da raiva e
intensificação da imunização canina e felina a fim de evitar possíveis ocorrências de casos humanos ocasionados por
morcegos.
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Resumo

A gastroenterite aguda (GA) é uma das doenças difundidas ao redor do mundo, acometendo tanto os
seres humanos quanto os animais. Diversos patógenos podem desencadear este transtorno, dentre
eles destaca-se o rotavírus do grupo A (RVA), por ser responsável por inúmeros casos de óbitos,
principalmente entre crianças menores de cinco anos. O tipo G12 do RVA (RVA G12) foi identificado
pela primeira vez nas Filipinas e atualmente é o sexto tipo mais comum e se disseminou pelo mundo
em curto período de tempo. No Brasil este genótipo já foi descrito em diversas regiões, podendo
possivelmente comprometer os índices positivos alcançados com a utilização das vacinas. O objetivo
do presente estudo foi de analisar a variabilidade genética dos genes estruturais dos RVA G12
circulantes na região norte do Brasil, durante os anos de 2013 e 2014. Foram selecionadas trinta
amostras fecais provenientes de crianças menores de cinco anos residentes nos estados do Acre,
Amazonas e Pará previamente detectadas como RVA G12. Foram preparadas suspensões fecais a
fim de realizar a extração do genoma viral, eletroforese em gel de poliacrilamida (EGPA) e em seguida
a reação em cadeia mediada pela polimerase precedida por transição reversa (RT-PCR). Os
amplicons obtidos foram purificados e sequenciados com o intuído de realizar a análise filogenética.
Observou-se que 50% (15/30) das amostras demonstraram o perfil eletroforético longo, enquanto que
as demais não foram possíveis visualizar o perfil. Todos os espécimes apresentaram o genótipo G12P[8]-R1-C1-M1-I1, pertencente ao genogrupo Wa-like, assim como foi descrito no Quênia e na
Tailândia. Foi evidenciada a circulação de espécimes com características zoonóticas nas proteínas
VP3, VP4 e VP6, expressando genótipo comumente associado a humanos, assim como relatado em
Uganda ao analisar amostras de origem bovina e suína . Tais resultados demonstram a grande
versatilidade do genótipo G12em transitar em diferentes espécies, podendo comprometer a saúde da
população. Estudos sobre a caracterização genética do RVA G12 no Brasil são necessários a fim de
descrever o perfil zoonótico e a interação interespécie que este agente apresenta.
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Resumo
Considerada um problema de saúde pública e com grande impacto na economia, o vírus Influenza é uma infecção viral de caráter
sazonal, de distribuição global e alta transmissibilidade. Divido em tipos A,B e C, a influenza do tipo A é a considerada de maior
importância devido seu poder de mutação e disseminação do agente infeccioso. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo
descrever dados epidemiológicos do vírus da influenza no ano de 2018 no estado do Ceará. Foi realizado um estudo transversal com
base nos dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará de junho de 2018.No ano de 2009, foi registrado
224 casos de SRAG, sendo 30,8% (69/224) causados por influenza. Nos anos de 2010 e 2011 o numero de casos de SRAG por
influenza teve um decréscimo, voltando a aumentar no ano de 2012, com 9,4% (53/562) casos notificados, em 2013 com 12% (60/467)
casos e 2016 com 19,07% (103/540) casos. Comparado aos dados dos anos anteriores, o ano de 2018 apresentou o maior número de
casos de SRAG por influenza, até a quarta semana de junho de 2018, totalizou-se em 419 notificações confirmadas. Sendo o sexo
feminino mais acometido com 53,6%(225/419) dos casos confirmados. Em relação a faixa etária, o índice mais alto foi entre 60 anos ou
mais com 26,0% (109/419), já de 1 a 4 anos notificou-se 20,5% (86/419) e a faixa etária entre 5 a 9 anos foi confirmado 10,0% (42/419).
Até a SE 25*, 130 óbitos foram registrados, desses, sendo 68 óbitos por causa da influenza.Crianças e idosos estão dentro grupo de
risco para influenza, em razão a fragilidade da imunidade e susceptibilidade de morbidades. Nota-se o número elevado de mulheres
acometidas pelo vírus da influenza, levando assim ao um questionamento sobre o que está favorecendo para que esse grupo seja o
mais acometido pela doença. Observa-se que o ano de 2018 tem um número significativo de casos notificados relacionado aos anos

anteriores,um dado importante e preocupante, pois as notificações são dos seis primeiros meses do ano, chamando atenção para o
possível aumento do número de óbitos provenientes dessa infecção.
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Resumo
O câncer de colo uterino (CCU) tem como fator etiológico o papilomavírus humano (HPV) cuja infecção e persistência estão
associadas aos mecanismos de evasão do HPV ao sistema imune e oncogênese, como a expressão aberrante de microRNAs
(miRNAs), importantes na regulação gênica pós-transcricional. O objetivo deste trabalho foi identificar miRNAs
diferencialmente expressos no câncer de colo uterino de pacientes infectadas por HPV. Foi desenvolvido um estudo analítico
in silico do tipo caso-controle, em que as amostras utilizadas consistiram, respectivamente, de biópsias de tecido tumoral e
tecido normal do colo do útero. Os dados de contagem bruta de miRNAs provenientes de RNA-Seq foram obtidos a partir do
projeto The Cervical Squamous, Cell Carcinoma and Endocervical Adenocarcinoma-CESC do consórcio TCGA (The Cancer
Genome Atlas). Todas as análises foram realizadas em programa R, considerando significantes taxas de falsa descoberta
(FDR) <0,05. O download dos dados clínicos e de RNA-Seq foi realizado utilizando o TCGAbiolinks, e o processo de filtragem
das amostras teve a finalidade de minimizar variáveis indesejadas que poderiam afetar a desregulação de miRNAs. A análise
de expressão diferencial de miRNAs foi realizada utilizando os pacotes do R EdgeR, RcolorBrewer, gplots, mixOmics, Rio e
Corrplot, entre outros, considerando tecido tumoral versus tecido normal. Após filtração do banco de dados, foram
selecionadas três pacientes com biópsias de tecido tumoral (CCU) e normal adjacente disponíveis, sendo detectados 1.881
miRNAs distintos nas amostras. A análise destes dados revelou 24 miRNAs diferencialmente expressos – DE (FDR<0,05),
sendo 15 miRNAs superexpressos (hsa-mir-224, hsa-mir-142, hsa-mir-203a, hsa-mir-205, hsa-mir-141, hsa-mir-135b, hsa-mir182, hsa-mir-183, hsa-mir-200c, hsa-mir-106a, hsa-mir-203b, hsa-mir-20b, hsa-mir-210, hsa-mir-31, hsa-mir-363) e 9
subexpressos (hsa-mir-96, hsa-mir-215, hsa-mir-129-2, hsa-mir-129-1, hsa-mir-139, hsa-mir-133a-1, hsa-mir-133a-2, hsa-mir1-2, hsa-mir-1-1) em CCU em relação ao tecido normal adjacente. A partir destes resultados, foi possível identificar uma
assinatura característica de tecidos tumorais, evidenciando o potencial diagnóstico destas moléculas. No entanto, estudos
mais aprofundados e com maior número de amostras são necessários para confirmar sua futura utilização como ferramentas
diagnósticas.
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Resumo

Introdução: A Equipe Multiprofissional é a junção de esforços e interesse de um grupo de
profissionais que reconhecem a interdependência com os outros componentes e se identificam com
um trabalho de caráter cooperativo e não competitivo. Neste sentido, é de fundamental relevância a
aplicação de uma assistência sincronizada e coordenada a um paciente com diagnóstico de Raiva
Humana. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada por residentes multiprofissionais no
desenvolvimento e implementação de um plano terapêutico a um paciente diagnosticado com Raiva
Humana. Descrição da Experiência: M. S. S., 14 anos, procedente de Barcelos-AM, admitido no
Pronto-Atendimento da FMT-HVD queixando-se de lombalgia, parestesia de MMII e cefaléia intensa,
detectada lesão em MIE por mordedura de quiróptero sendo transferido para UTI e iniciado protocolo
de diagnóstico para Raiva Humana. No 2º DIH teve piora clínica, com hipertermia intermitente,
bradicardia e rebaixamento de nível de consciência seguida de crise tônico-clônica sendo realizada
intubação traqueal e iniciado Protocolo de Milwaukee. No 7º DIH evoluiu com sinais de hipertensão
intracraniana por edema cerebral significativo, instalada DVE de urgência a beira leito com
monitorização da PIC, administrado manitol, dexametasona e solução salina hipertônica, porém, sem
melhora clínica, onde ao longo da internação se manteve apresentando aumento da PIC variando
entre 22 e 70 mmHg, sendo instalado tiopental e ketamina para a indução de coma profundo e fentanil
para analgesia. No 19º DIH foi realizada nova TC que demonstrou piora do edema cerebral, avaliado
pelo Neurologista que indicou craniotomia para descompressão, onde foi transferido para outra
instituição, permanecendo na UTI. Ao longo da internação foi retirado a DVE, realizado traqueostomia,
seguido de desmame de ventilação mecânica. Retornou a FMT-HVD sendo internado na enfermaria
pediátrica, tornando-se o segundo brasileiro, e quinto a nível mundial, a sobreviver ao vírus da Raiva.
Conclusão: Vivenciar a construção de um plano terapêutico para um paciente com Raiva Humana
possibilitou compreender a importância da interação da equipe multiprofissional para a aquisição de
conhecimento científico e consequente melhoria assistencial.
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Resumo
As moléculas imunoreguladoras programmed cell death-1 (PD-1) e o ligante PD-L1 atuam no equilíbrio entre ativação e
tolerância de células T. O aumento da expressão dessas moléculas em células T e dendríticas cervicais, respectivamente,
está associado com o papilomavírus humano (HPV) de alto risco e o aumento da gravidade das neoplasias intraepiteliais
(NIC). O objetivo deste estudo foi avaliar a associação do rs10815225 (-705 G/C) com infecção por HPV, índice de DNA (ID),
alterações cervicais de mulheres com ou sem infecção por HPV. Foi realizado um estudo transversal com 205 pacientes
atendidas nos ambulatórios do CISAM e do IMIP, em Recife/PE, entre abril de 2016 e maio de 2018. O DNA das células
cervicais foi extraído por KIT GE Healthcare e o diagnóstico do HPV por PCR convencional com primers MY09/11, sendo as
amostras positivas submetidas ao sequenciamento. O DNA de células mononucleares do sangue periférico foi extraído por
DNAzol. A região promotora de PD-L1, onde está localizado o -705G/C, foi amplificada por PCR convencional e sequenciada.
A ploidia celular, subdividida em diploidia e aneuploidia, foi determinada pelo ID por citometria de fluxo após permeabilização
das células cervicais. As citologias alteradas consideradas foram: lesão intraepitelial de baixo grau (LIEBG/NICI) e de alto
grau (LIEAG/NICII/NICIII). Pacientes com laudos histopatológicos negativos e não-NIC foram considerados como controle.
Testes exatos de Fisher e χ2 foram realizados. A frequência de mulheres HPV+ foi de 32% (66/205) com média de idade de
35 (±10) anos. A distribuição dos genótipos -705GG (65,9%), GC (28,8%) e CC (5,4%) estava em equilíbrio de HardyWeinberg. Ao analisar a distribuição genotípica e alélica do polimorfismo -705G/C para os três genótipos isoladamente, não
foram observadas diferenças significativas (P>0,05) em relação a infecção por HPV, histologia alterada, aneuploidia e nem
quando as lesões foram estratificadas de acordo com o grau de NICs. No entanto, a presença do genótipo -705CC (57% vs
43%, P=0,0349) e o alelo -705C (32% vs 20%, P=0,0362) do PD-L1 aumentou em 5x a chance de ocorrência de citologias
com LIEBG e LIEAG em mulheres. Sendo assim, nós sugerimos que a presença do alelo C do 705G/C do PD-L1 seja um
marcador genético para risco de desenvolvimento de lesão cervical e progressão para câncer de colo uterino.
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Resumo

A proteína transportadora de antígenos (TAP-1) forma um heterodímero com a TAP-2 que
desempenha papel fundamental na via de apresentação de antígenos. Polimorfismos nos genes TAPs
podem afetar a estrutura, a função e a eliminação do papilomavírus humano (HPV). Foi avaliado a
associação do polimorfismo (rs1135216, +6774A/G) do TAP1 com a infecção pelo HPV, o grau de
neoplasia intraepitelial cervical (NIC) e a presença de aneuploidia em células cervicais. Foram
avaliadas amostras de 178 mulheres atendidas nos ambulatórios de Patologia Cervical (CISAM) e do
(IMIP), em Recife/PE, de abril/2016 a outubro/2017. O DNA de células cervicais foi extraído por KIT
(GE Healthcare) e o diagnóstico do HPV foi realizado por PCR convencional com primers MY09/11. O
DNA isolado de células mononucleares do sangue periférico por DNAzol foi submetido a PCR com
iniciadores específicos para amplificação do éxon 10 de TAP1. As amostras positivas foram
sequenciadas e o programa SeqMan utilizado para a identificação do polimorfismo. A aneuploidia foi
determinada pelo índice de DNA por citometria de fluxo após permeabilização das células cervicais.
As citologias alteradas incluíram: lesão intraepitelial de baixo grau (LIEBG) e de alto grau (LIEAG). Os
laudos histopatológicos encontrados foram: NIC I; NIC II e III. Para os cálculos estáticos o Teste exato
de Fisher foi utilizado. A frequência de mulheres positivas para HPV foi de 27,5% (49/178) com média
de idade de 34,6 (±1,5) anos. As distribuições genotípicas estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg.
Não houve diferença significativa na distribuição dos alelos e genótipos +6774A/G do gene TAP1 em
relação a presença de infecção pelo HPV, alteração na citologia e histologia, grau de lesão cervical e
aneuploidia celular (p>0,05). Nossos dados sugerem que a presença do +6774A/G no TAP1 não é um
marcador genético para risco de infecção por HPV ou para lesões cervicais de mulheres do nordeste
do Brasil, contudo, não afasta a possibilidade de modulação pós-transcricional da expressão de TAP1.
Futuros estudos são necessários para fornecer evidências mais conclusivas sobre a expressão deste
gene na infecção por HPV.
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Resumo

A influenza é uma infecção associada a internações e mortes acometendo o segmento do idoso com
maior frequência. A vacinação anual contra influenza têm sido a principal estratégia na prevenção
contra a gripe, influenza severa, pneumonia e mortes nesse grupo etário. Este trabalho avalia o
conhecimento e as práticas realizadas pelos idosos atendidos no Centro de Atenção Integral à Saúde
do Idoso (CAISI), São Luís, Maranhão; identificando medidas de prevenção à influenza e fatores de
adesão às campanhas de vacinação. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa e
transversal, realizado a partir de questionário com 62 idosos, avaliando questões sociodemográficas,
medidas de prevenção, transmissão, tratamento e reconhecimento dos sintomas da gripe e sobre a
campanha de imunização. Todos os participantes conhecem algum sintoma da doença, predominando
dor de cabeça (48,39%), febre (37,10%), tosse (33,87%) e mal-estar (32,26%). Aproximadamente um
terço (35,48%) indicou a vacina como uma medida conhecida para prevenção da gripe. Em relação à
transmissão da influenza, 48,39% dos idosos afirmaram que a doença pode ser transmitida pelo
contato com pessoas contaminadas. Dentre as atitudes adotadas referentes à prevenção de
contaminação da gripe, 74,19% relataram que vão ao médico, 72,58% evitam aglomerações ou
mesmo sair de casa e a maioria (95,16%) considera uma boa higiene importante para conter a
disseminação do vírus. Mais de dois terços dos idosos (69,35%) tomam a vacina anualmente, sendo
79,65% participantes de três campanhas ou mais nos últimos anos, 90,32% acreditam que a vacina é
eficaz e 67,74% afirmaram que a vacina não causa efeitos colaterais. A maioria (77,42%) dos
entrevistados obteve informação sobre a campanha de vacinação pela televisão e 66,13% a considera
a melhor fonte de informação sobre saúde do idoso, sendo o médico considerado a melhor fonte
sobre o tema por apenas 20,97%. Grande parte (90,32%) dos idosos relatou pretensão de tomar a
vacina na próxima campanha. Apesar de parte dos conhecimentos de alguns idosos serem limitados
por vertentes educacionais e/ou culturais, a maioria dos participantes apresenta atitude favorável à
vacina contra influenza, o que contribui para atingir a meta de cobertura vacinal anual para idosos
estipulada pelo Ministério da Saúde.
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Resumo
O Vírus Varicela Zoster (VVZ) é o agente causador da varicela que é sua infecção primária e do Herpes zoster (HZ) em sua
possível reativação. O objetivo deste do trabalho foi descrever o perfil epidemiológico das internações por varicela e herpes
zoster no estado do Ceará no período de 2007 a 2015. Os dados utilizados provieram do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde (Datasus), bem como informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados
foram agrupados em planilhas e os mapas foram confeccionados pelo ArcGis versão 9.2. No período de 2007 a 2015 foram
analisadas 2.067 hospitalizações devido à varicela e herpes zoster ocorridos em todo território do Ceará. O ano de 2009 foi o
que apresentou a maior quantidade de hospitalizações com 323 (15,6% do total). A incidência variou de 0,1/100.000 hab. no
ano de 2007, mas a partir de 2008 a incidência de hospitalizações aumentou chegando a 3,8/100.000 hab. em 2009. O sexo
masculino apresentou 52,2% (1.080) dos casos, a idade mais frequentemente foi entre 0 a 9 anos com 29,1% dos casos. A
letalidade foi de 3,9%, e os idosos apresentaram maior letalidade para a doença 69,1% (56 óbitos). O VVZ ainda se encontra
presente no estado do Ceará com picos maiores entre os meses de setembro e novembro. O número elevado de crianças em
creches, facilita a rapidez com que determinados patógenos são transmitidos em comunidades fechadas, propiciando o
aparecimento de surtos. A vacina contra a varicela está disponível na rede pública para crianças com 15 meses enquanto a
da HZ apenas na rede privada e limitada a idosos acima de 50 anos. Fortaleza foi a cidade com maiores hospitalizações,
onde crianças entre 0 a 9 anos e pessoas acima de 50 apresentam o grupo de maior risco.
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Resumo

A febre amarela (FA) é uma doença infecciosa aguda de notificação compulsória e imediata. Mantémse endêmica e enzoótica em diversas regiões tropicais das Américas e da África. O Brasil vive, desde
dezembro de 2016, um dos maiores surtos de FA de transmissão silvestre da sua história, o que
trouxe à tona a discussão a respeito do risco da retomada da transmissão urbana da FA. Esta
pesquisa objetiva analisar os aspectos sociodemográficos e epidemiológicos da febre amarela no
Brasil. Trata-se de um estudo descritivo, realizado com dados obtidos no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação – versão Net (SINAN NET) e Programa Nacional de Imunizações (SIPNI)
abrangendo as notificações e a cobertura vacinal da febre amarela em residentes no Brasil de 2001 a
2016. Foram calculadas proporções das notificações segundo as variáveis: ano e mês de notificação,
sexo, faixa etária, raça, critérios confirmação, evolução, zona de residência e cobertura vacinal.
Durante o período do estudo, foram notificados 278 casos de febre amarela silvestre. A taxa de
incidência variou de 0,020/100.000 hab. (2001) para 0,025/100.000 hab. (2016), com o maior surto de
FA em 2003 (0,029/100.000 hab.) com sazonalidade no verão Observou – se que 62,2 % das
notificações foram na Região Sudeste, seguido do Centro – oeste (15,5%), Norte (13,3%) e Sul (9,0
%). Não foram notificados nenhum registro de FA no Nordeste. O estado de Minas Gerais engloba
aproximadamente 46,8% de todas as notificações. Predominaram adultos de 40 a 49 anos (16,9 %),
sexo masculino (84,2%), raça branca (30,6 %), com escolaridade até 7 anos (21,2 %) e residentes da
zona rural (56,1%). A maior parte dos casos teve confirmação laboratorial (89,2 %). Referente a
evolução dos casos, 50,7 % destes vieram a óbito e 45,0 % tiveram cura. Quanto a distribuição da
cobertura vacinal, a Região Norte apresenta a melhor cobertura (92,47 %) e a Região Sudeste a
menor (29,50 %). Conclui – se que a F.A é uma doença com elevado percentual de óbitos e a
população mais afetada foram os adultos residentes da Região Sudeste. Tal situação pode ser
justificada pelas baixas coberturas vacinais na região. Desta forma, é de fundamental importância
medidas de controle e prevenção do surto, identificação e manejo clínico de casos suspeitos e
confirmados, encaminhamento e manejo clínico de casos graves, ações de educação em saúde sobre
vigilância e manutenção das ações de controle e especialmente aumento da cobertura vacinal.
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Resumo

INTRODUÇÃO. A poliomielite é doença infectocontagiosa causada pelo polivírus da Picornaviridae.
Esta doença apresenta maior incidência na infância podendo causar lesão em neurônios motores,
acarretando sequela paralítica de extensão variável. O primeiro surto desta doença no Brasil foi
descrito em 1911, ainda em 1917 foi considerada doença de notificação compulsória. A primeira
campanha de vacinação foi registrada em 1961, o que possibilitou a erradicação da doença, no
entanto, a cobertura vacinal vem diminuindo pondo em risco sua reemergência. OBJETIVOS.
Descrever a cobertura vacinal da poliomielite nos últimos 10 anos, bem como os gastos hospitalares
no tratamento de suas sequelas. METODOLOGIA. Trata-se de um estudo ecológico feito por pesquisa
na base de dados do Sistema de Informação Hospitalar do sistema único de saúde e da Política
Nacional de Imunizações do período de abril de 2009 a abril de 2018 por região e unidade federativa
do Brasil. As variáveis utilizadas foram número de internações, número de atendimentos
intrahospitalares, valor total gasto com tratamento de sequelas da poliomielite, média de dias de
internação, número de óbitos e taxa de mortalidade, cobertura vacinal e número de doses aplicadas
na faixa etária menor ou igual a 9anos. O delineamento estatístico foi feito com estatística descritiva.
RESULTADOS. A cobertura vacinal registrada neste período foi de 85,86, pico em 2011 com 101,33,

apresentando declínio a partir de 2016, 2017 e 2018 com taxas de 79,40, 66,21, 46,19
respectivamente. O total de doses vacinais aplicadas foi de 38.435.336 doses, apresentando declínio
a partir de 2014. O número de internações registradas por sequelas de poliomielite foi de 233, com
maior número na região nordeste com 123 internações. A média de permanência foi de 33,3 dias. O
gasto total com tratamento das sequelas de poliomielite foi de R$ 639.307,57 reais, com maior gasto
registrado na região Sudeste, R$506.096,15 reais. O número de óbitos em decorrência de sequelas
da doença foram 5 ao total, destes 4 em região sudeste com taxa de mortalidade de 6,45%.
CONCLUSÃO. A diminuição da cobertura vacinal expõe a população a reemergência da Poliomielite.
Os gastos hospitalares com as sequelas da doença, em paralelo aumento, consequentemente sua
mortalidade. Destarte, faz-se necessário mapeamento por regiões com menor índice de imunização e
maior taxa de internações, a fim de promover intensificar educação em saúde sobre as campanhas de
vacinação.
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Comparação de métodos de diagnóstico viral nas infecções clínica e subclínicas por CMV em
indivíduos portadores de imunodeficiência.
Autores Dorotéa de Fátima Lobato da Silva 1
Instituição 1 IEC - Instituto Evandro Chagas (Br 316 Km 7 Levilândia - Ananindeua/Pa)
Resumo

O citomegalovírus humano (HCMV) é uma das principais causas de morbimortalidade em pacientes
imunodeprimidos, isto se deve ao seu mecanismo de latência e reativações ocasionadas por diversos
fatores tais como: mudanças hormonais, infecções por outros agentes patogênicos, terapia com
imunossupressores contribuindo para diminuição do número de linfócitos T CD4(<50cél./mm3),
possibilitando novo quadro clínico no hospedeiro. O principal objetivo desse estudo é a comparação
de métodos laboratoriais no uso de diagnóstico viral do HCMV nas imunodeficiências com quadro
clínico sintomático ou subclínico. Foram utilizados para diagnóstico do HCMV, dois métodos
laboratoriais, o método sorológico ELISA para detecção de anticorpos de fase aguda (IgM) e a
Reação em cadeia da polimerase em Tempo Real (qPCR) para detecção e quantificação da carga
viral. Foi avaliado o nível de sensibilidade e especificidade dos métodos, considerando o método
sorológico Elisa como padrão ouro, avaliado no Screening Test. Foram analisadas 672 amostras,
sendo: 243 portadores do HIV/aids, 257 pacientes neoplásicos, 112 transplantados renais e 60
portadores de LES. Do total investigados, 143 indivíduos eram assintomáticos. A soroprevalência de
anticorpos IgG para o HCMV foi correspondente a 96,1% e os índices de infecção ativa (IgM+) de
2,4% (n=17) inferior ao observado pelo método da qPCR que correspondeu a 15,63% (n=105) dos
indivíduos investigados. Entre os indivíduos com qPCR+, apenas 6 apresentaram anticorpos IgM+. As
diferenças nos índices de infecção ativa por ambos os métodos deve-se a baixa sensibilidade do
método sorológico apesar da sua elevada especificidade, sendo também comprovado na aplicação do
Screening teste quando comparado ao método molecular. Avaliando-se a presença ou ausência de
sintomas, 4 pacientes eram positivos na sorologia e 37 na qPCR. Portanto conclui-se que o método
sorológico é mais indicado para o diagnóstico de infecções primárias do que nas reinfecções virais, ao
contrário do método molecular, que é adequado para ambas às situações de diagnóstico, tanto nas
infecções primárias quanto nas infecções recorrentes, uma vez que esta última forma de infecção é a
mais comum em pacientes com imunodeficiência.
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Resumo

O Papilomavírus Humano (HPV) é um vírus de ácido desoxirribonucleico (DNA) que infecta pele e
mucosas, podendo causar lesões ou verrugas dependendo do tipo de vírus, sendo responsável pela
morte de aproximadamente 230 mil mulheres por ano no mundo, o que torna o HPV um grave
problema de saúde pública. Uma das estratégias de prevenção é a vacina contra o HPV. O objetivo
dessa pesquisa foi identificar o nível de conhecimento de alunos de cursos distintos de uma Instituição
de Ensino Superior na cidade de Cajazeiras-PB sobre HPV e sua vacina. Trata-se de um estudo
transversal e descritivo com abordagem qualitativa. O estudo foi realizado a partir da aplicação de um
questionário para alunos maiores de 18 anos que já tenham iniciado ou não sua vida sexual e que
foram ou não imunizados contra o Papiloma vírus Humano. Foram entrevistadas 100 pessoas, sendo
50 mulheres e 50 homens. Os dados coletados foram processados por meio de estatística descritiva
através do software IBM ® SPSS® versão 20 e OriginPró8®, sendo as variáveis expressas em
frequências relativas e absolutas sob a forma de gráficos de coluna. Os resultados demonstraram que,
apesar do grupo feminino demonstrar maior conhecimento acerca do assunto, o nível de informação
de ambos os grupos ainda é bastante insuficiente, demonstrando que o HPV não é ainda amplamente
conhecido e debatido no eixo estudantil, exigindo a necessidade de novas estratégias de campanhas
informativas sobre o HPV. Pôde-se concluir que existe uma deficiência no conhecimento dos
universitários e, embora o gênero feminino possua mais conhecimento sobre o assinto, ainda é
bastante insuficiente.
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Resumo

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é o distúrbio metabólico crônico mais comum em crianças,
caracterizado pela destruição autoimune e progressiva de células beta do pâncreas. Apesar de sua
etiologia ainda não estar totalmente esclarecida, estudos recentes demostram uma correlação entre
Infecções Virais (IV) e a gênese do DM1, podendo, inclusive, haver interação entre o vírus e genes
predisponentes para essa patologia. Buscou-se relacionar os achados de estudos recentes
envolvendo as IV e o desenvolvimento de DM1. Trata-se de uma revisão de literatura integrativa. Para
tal, realizou-se um levantamento bibliográfico utilizando a expressão “diabetes mellitus type 1” e “viral
infection” nos indexadores MEDLINE, PubMed e SCIELO para seleção de artigos escritos em
português ou inglês, publicados entre 2008 e 2018. Determinou-se que a maioria dos estudos indicam
potencial associação entre IV e DM1, sugerida tanto pela indução de DM1 por vírus em modelos
animais, como pelo seu isolamento em pâncreas de pacientes com DM1 recém-desenvolvida. A
relação melhor documentada é entre enterovirus e DM1. Estudos recentes apontam desdiferenciação
de células beta pancreáticas após infecção por enterovirus. Essa diminuição da expressão de genes
específicos de células beta diminui a produção de insulina, mas o mecanismo responsável por esse
fenômeno permanece desconhecido. Evidências de reação cruzada entre antígenos virais e próprios
como sendo único fator desencadeante de DM1 são pouco sólidas, mas sugere-se que o mimetismo
molecular age acelerando a evolução da doença. As IV promoveriam, em indivíduos predispostos,
inflamação crônica local devido à persistência do vírus no tecido pancreático e à ativação de
autoimunidade através de mecanismos de mimetismo molecular, ativação espectadora ou ambos.
Apesar dos indícios que apontam os vírus como colaboradores do desenvolvimento de DM1, seu
papel ainda é dúbio, pois também há estudos em modelos animais que assinalam ação protetora,
prevenindo-o ou retardando-o. Conclui-se que os estudos corroboram com a existência do papel das

IV no desenvolvimento e progressão do DM1 em pacientes geneticamente suscetíveis. Além disso,
alguns vírus, como o enterovirus, têm conhecida habilidade de alterar o sistema imune. É clara a
necessidade de mais estudos para conhecer a interação entre vírus e o sistema imune de pacientes
suscetíveis, para que ocorra o desenvolvimento de vacinas e novos tratamentos para alcançar a
redução da incidência da DM1.
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Resumo

A cidade de João Pessoa capital da Paraíba, está situada no ponto mais oriental das américas e tem
como características seu clima tropical, considerando sua proximidade aos trópicos. Devido as
alterações climáticas os vírus são facilmente disseminados, principalmente aqueles que acometem o
trato respiratório. A Síndrome gripal é um conjunto de sinais e sintomas que mais frequente é causado
pelos vírus: Influenza, Parainfluenza, Adenovírus ou Vírus Sincicial Respiratório, podendo ser
ocasionada também por bactérias. Todo e qualquer indivíduo que adquire síndrome gripal será
suspeito de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), tendo em vista que o diagnóstico para
comprovação é necessário para saber o estágio em que se encontra a doença. A SG e a SRAG tem
como principal meio de transmissão o contato com secreções respiratórias contaminadas e qualquer
faixa etária pode ser infectada pelos vírus, e desenvolver a síndrome gripal, apesar disso, alguns
indivíduos como gestantes, pessoas com 60 anos ou mais, crianças com idade menor de 2 anos,
pessoas com doenças crônicas, estão mais propensas a desenvolver a síndrome respiratória aguda
grave. Mediante a situação na qual a população está exposta, analisamos os dados coletados pelas
unidades sentinelas (UPA Oceania, Hospital do Valentina, Hospital Edson Ramalho) no período de 31
de dezembro de 2017 a 05 de maio de 2018. Sobre a síndrome gripal (SG), houveram 175 coletas,
destas, 4 diagnosticadas como H1N1, 2 H3 sazonal, 115 não detectado e 54 em analise,
respectivamente. Houveram 51 notificações de síndrome respiratória aguda grave (SRAG), destas, 39
foram curados e 12 vieram a óbito por H3 sazonal (1), em investigação (4), descartados (7). Apesar do
grande número de notificações, a vigilância em saúde busca através de estudos das amostras
coletadas frequentemente, contribuir com a composição da vacina, conhecer a patogenia do vírus e
identificar de maneira precoce um possível novo subtipo viral. Por meio desses estudos também é
possível identificar os vírus circulantes e seus agravos, em vista disso o Ministério da saúde vem
tomando as devidas precauções, assim, portanto iniciando as campanhas de vacinação como forma
de prevenir novos casos. Porem quem é vacinado não está imune a outros vírus que causam
complicações respiratórias.
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Resumo
Introdução: O citomegalovírus (CMV) pertence ao gênero Herpes predominante em regiões mais pobres e carentes em
educação e higiene. Uma das formas de infecção pelo CMV pode ser durante a gestação ou no momento do nascimento. A

infecção por CMV primária em gestantes pode causar lesões graves no feto. A forma mais comum para a transmissão do
vírus aos bebês é a ingestão de leite materno ou contaminação com secreções cérvico-vaginais ao passarem pelo canal
vaginal durante o parto. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi determinar o número de gestantes com diagnóstico positivo
para o Citomegalovírus atendidas no Laboratório de Fronteira do Oiapoque - Amapá no período de 2010 a 2016.
Metodologia: Os dados foram obtidos a partir dos resultados dos exames laboratoriais das gestantes atendidas no
Laboratório de Fronteira do Oiapoque, que faz fronteira coma Guiana Francesa, no período de 2010 a 2016. Os diagnósticos
laboratoriais foram do tipo sorológico pelo Método Imunocromatográfico Elisa que é um teste imunoenzimático de captura
antígeno-anticorpo. Resultados e Discussão: No período do estudo foram atendidas 1.028 gestantes com suspeita de
infecção por CMV, sendo 42 reagentes para IgM; 950 reagentes para IgG e 36 não reagentes para IgG. As gestantes que
tiveram suas amostras reagentes para anticorpos IgM anti-CMV significa que tiveram uma infecção recente e estão na fase
aguda da doença. Os anticorpos IgM são produzidos após a infecção inicial. Os anticorpos IgG aparecem ao mesmo tempo,
atingindo níveis máximos em dois ou três meses após a infecção, persistindo por toda a vida do indivíduo. A imunidade
gestacional, portanto, deve ser testada em intervalos regulares durante toda a gravidez, para excluir uma infecção aguda pelo
vírus. A prevalência de anticorpos IgG para CMV nas gestantes estudadas foi de 92, 41%. Os resultados deste estudo
indicaram que a infecção pelo CMV é frequente entre as gestantes no município de Oiapoque, pois 92,41% das gestantes
estudadas foram contaminadas em alguma época de sua vida pelo Citomegalovírus. Vale ressaltar que existe uma nítida
relação entre a prevalência de anticorpos, IgM e IgG para CMV com às condições de higiene pessoal, moradia, forma de
transmissão e hábitos da população o que explica sua maior incidência em populações de baixo poder aquisitivo como é
observado na população do Oiapoque.
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Resumo
Introdução: O rotavírus do grupo A (RVA) configura sendo um dos principais agentes etiológicos relacionados a gastroenterite
aguda em humanos e animais, onde já foi descrito em diversas espécies de mamíferos domésticos como caninos, suínos, equinos e
bovinos, além de aves domésticas e animais selvagens como morcegos e roedores silvestres. O rotavírus pertence à família
Reoviridae, subfamília Sedoreovirinae e gênero Rotavirus. Seu capsídeo apresenta simetria icosaédrica sendo desprovido de
envelope lipoproteico. O seu genoma consiste em um RNA de fita dupla (dsRNA) que contém 11 segmentos gênicos responsáveis
por codificar seis proteínas estruturais (VP1-VP4, VP6 e VP7) e seis proteínas não estruturais (NSP1-NSP6). Objetivo: Detectar o
RVA em animais domésticos e silvestres utilizando a técnica de RT-qPCR. Desenho do estudo: Foi realizado um estudo descritivo
utilizando amostras fecais de 30 animais domésticos (caninos, equinos e suinos) e de 30 animais silvestres (aves, morcegos e
roedores silvestres), totalizando 60 amostras. Métodos: As amostras biológicas foram coletadas no período de setembro de 2015 a
maio de 2016 em diferentes sistemas produtivos localizados na Mesorregião Nordeste do estado do Pará. A partir dos espécimes,
foram preparadas as suspensões fecais em tampão Tris-Ca++ 0,01M pH 7,2. As suspensões fecais das amostras de animais
domésticos foram submetidas à extração do ácido nucleico viral segundo o método de Boom et al. (1990) em laboratório NB2,
enquanto as suspensões das amostras de animais silvestres foram extraídas pelo método de Trizol em laboratório NB3. Os
produtos de extração das 60 amostras foram submetidas ao ensaio de RT-qPCR para detecção do gene NSP3 de RVA. Dentre as
amostras que foram testadas, foram consideradas positivas aquelas que apresentaram Ct ≤ 40, já as amostras que apresentaram
Ct ≥ 40 foram consideradas negativas. Resultados: Dentre as 60 amostras do presente estudo, 10% (6/60) apresentaram
positividade para o gene NSP3 de RVA. Discussão: Nossos resultados demonstraram que a infecção por rotavirus continua
frequente em animais, já que foi detectada circulação de RVA nas populações de animais domésticos e silvestres situadas na
Mesorregião Nordeste do Pará. Conclusão: Diversos estudos no Brasil tem revelado a presença de RVA em diversas espécies de
animais, mostrando a importância de estudos epidemiológicos de monitoramento que permitam futuramente uma avaliação do
potencial zoonótico de algumas cepas de RVA.
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Resumo
Atualmente, a carcinogênese mamária é a neoplasia que mais acomete mulheres em todo o mundo. A previsão é que, em 2050, a
incidência desse tumor na população mundial registrará aproximadamente 3,2 milhões de novos casos por ano. No Brasil, de acordo
com o Instituto Nacional do Câncer, para 2018 são esperados aproximadamente 59.700 novos casos de câncer de mama. Excluindo os
tumores de pele não melanoma, Pernambuco desponta em sétimo lugar com maior número de casos de câncer de mama previstos.
Diversos fatores estão associados ao desenvolvimento desta neoplasia, dentre elas as infecções virais. Entre os três vírus mais
estudados como possíveis causas da carcinogênese mamária está o Papilomavírus humano (HPV). Assim, o objetivo foi detectar e
analisar o HPV em carcinomas mamários de mulheres Pernambucanas. Foram analisados nesse estudo 64 amostras de carcinomas
mamários, embebidos em parafina, provenientes de pacientes atendidas no Hospital Barão de Lucena, Recife – PE. A detecção do DNA
viral foi realizada por PCR e as amostras positivas foram genotipadas por sequenciamento. O DNA de HPV foi detectado em 56,25%
(36/64) dos carcinomas de mama avaliado. No estudo foi identificado 5 tipos de HPV (6, 16, 18, 31 e 58). Dentre os genótipos
encontrado o HPV16, considerado de alto risco pela sua propensão para o desenvolvimento do câncer, foi o mais prevalente na
população estudada sendo detectado em 61,1% (22/36) dos casos. A presença do HPV também foi associada a fatores clínicopatológicos dos carcinomas mamários, como a classificação molecular e a expressão dos receptores de estrógeno (ER), progesterona
(PR) e HER-2. Das 36 amostras parafinadas HPV-positivas, 61,1% (22/36) dos casos foram positivos para o receptor de estrógeno e
progesterona, respectivamente, e 75% (3/4) das amostras positivas para HER-2. Quando comparado a presença do DNA viral com a
classificação molecular foi observado 61,1% (22/36) dos carcinomas HPV-positivo eram do tipo luminal, 8,3% (3/36) do tipo super HER-2
e 30,6% (11/36) triplo negativo. Embora o papel etiológico do HPV em alguns cânceres extragenitais ainda está sob intenso debate, os
resultados deste estudo sugerem que o vírus esteja associado a um fenótipo mais agressivo de câncer de mama. Entretanto, faz-se
necessário estudos complementares para estabelecer uma relação causal entre o HPV e o câncer de mama.
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Resumo

Os agentes virais constituem a principal causa de gastroenterite (GA) em diversas regiões do mundo,
sendo responsáveis por 8.750 óbitos na America Latina (TATE et al., 2016). Dentre os vírus
responsáveis por este transtorno, o rotavírus do grupo A (RVA) representa o principal agente
etiológico causador desta patologia, enquanto que o bocavírus humano (HBoV) vem sendo descrito
como possível responsável por casos de GA. A grande resistência desses vírus no meio ambiente e o
saneamento básico precário facilita a disseminação deles entre crianças, principalmente na faixa
etária de 0 a 5 anos de idade, interferindo no desenvolvimento físico ou levando-as ao óbito. O
objetivo do presente estudo é detectar e caracterizar rotavírus e bocavírus humano circulantes na
região norte do Brasil no ano de 2017. Foram coletados 209 espécimes fecais de crianças menores de
10 anos e recebidos no Instituto Evandro Chagas. As amostras foram submetidas à extração do ácido
nucleico, eletroforese em gel de poliacrilamida (EGPA), amplificação genômica e sequenciamento
parcial dos nucleotídeos. A frequência de RVA e HBoV foi de 29,1% (61/209) e 11% (23/209),
respectivamente. Entre as amostras positivas, o perfil eletroforetico curto foi observado em 91,8%
(56/61) dos espécimes, sendo que não foi possível visualizar nas demais. O genótipo mais prevalente
foi o G3P[8] (91,8%, 56/61), seguido pelo G3P[6] (8,2%, 5/61). Com relação ao estado vacinal para
RVA, 45,9% (96/209) das crianças receberam pelo menos uma dose, demonstrando assim uma baixa
cobertura vacinal. HBoV, Foram detectados as espécies HBoV1 (26%, 6/23), HBoV2 (34,7%, 8/23) e
HBoV3 (30,4%, 7/23). Os principais sintomas observados foram: febre (53,5%,112/209), vômito
(67,4%, 141/209) e diarreia (90,4%,189/209). Desta forma, o monitoramento destes vírus deve ser
feito com frequência, uma vez que a região norte apresenta um fraco saneamento básico propiciando
a infecção por estes agentes etiológicos comprometendo a saúde da população.
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Resumo
Os Rotavírus (RV) são considerados um dos principais causadores de gastroenterite aguda (GA) acometendo humanos e várias
espécies de mamíferos domésticos e selvagens, além das aves. Dentre as espécies de RV, destaca-se o RVA devido a sua
importância epidemiológica e o seu grande impacto na saúde pública no que se refere a humanos e animais. Os RVA possuem ampla
diversidade genética e circulam com maior periodicidade nos países em desenvolvimento, em consequência das condições sanitárias
inadequadas, fatores de risco nutricionais e do estreito relacionamento entre os seres humanos e os animais. Os RV pertence à família
Reoviridae, gênero Rotavirus. O seu genoma é formado por 11 segmentos de RNA de fita dupla (dsRNA), onde cada segmento
codifica para uma única proteína, exceto o 11º segmento que codifica duas proteína, sendo seis proteínas estruturais (VP1 a VP4, VP6
e VP7) e seis proteínas não estruturais (NSP1 a NSP6). O presente estudo tem por objetivo estudar a ocorrência de RVA em
espécimes fecais de quirópteros das Mesorregiões Nordeste do estado do Pará e encontra-se aprovado sob o número de protocolo:
027/2014. Foi realizado um estudo descritivo utilizando 100 amostras fecais de quirópteros, provenientes dos municípios de Viseu e
Peixe Boi, coletadas no período de 2014 a setembro de 2016. Vale ressaltar que os espécimes fecais foram processados em
laboratório Nivel de Biossegurança 3 (NB3). Foram preparadas suspensões fecais a 10% em tampão Tris-Ca++ 0,01M pH 7,2, seguido
da extração do ácido nucléico viral e submetidas à Reação em Cadeia da Polimerase precedida de Transcrição Reversa (RT-PCR),
com o uso de primers específicos para VP6, seguidos de sequenciamento para caracterização gênica. De um total de 100 amostras
estudadas, se obteve positividade de 1% (1/100) para o gene VP6 de RVA, sendo tal amostra oriunda do município de Viseu de um
animal fêmea da espécie Carollia pespicillata. Após o sequenciamento nucleotídico, observou- se que a mesma agrupou no genótipo
I2. Embora tenha sido observada uma baixa frequência de RVA, é importante a condução de estudos futuros visando, uma
investigação mais detalhada pelo fato dos quirópteros serem reservatórios naturais de zoonoses virais. Vale ressaltar que muitas
espécies de morcegos têm hábitos peridomiciliares, revoada em casas e outros edifícios, levando a frequentes contatos com humanos,
reforçando seu potencial zoonotico, sendo assim um importante problema para a saúde pública humana e veterinária.
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Resumo

O norovírus (NoV) é o principal causador da gastroenterite aguda de origem não bacteriana em seres
humanos. São muito contagiosos e disseminam-se facilmente por via fecal-oral ou indiretamente
através de alimentos ou água contaminados. Os NoV são classificados em sete genogrupos (GI até
GVII), sendo as formas GI, GII e GIV infectantes para humanos. Existe uma dificuldade no isolamento
do vírus em cultivo celular tradicional, mas com o avanço da biologia molecular vem sendo possível o
aprimoramento de pesquisas relacionadas à caracterização molecular e epidemiologia do NoV. Em
Pernambuco (PE), apenas no primeiro semestre de 2017, foram notificados 149.640 casos de diarreia,
sendo o norovírus o agente etiológico viral mais detectado. Porém, não há nenhum grupo de pesquisa
nesse estado e existem raros no Nordeste do Brasil que desenvolvam estudos com o NoV. Assim, o
objetivo desse trabalho foi implantar um sistema de RT-PCR quantitativo em tempo real (RT-qPCR)
one step utilizando SYBR Green para detecção de GI e GII, cepas mais prevalentes em infecções por
NoV. Para isso, obtivemos amostras de suspensão fecal positivas para o GI que foram gentilmente
cedidas pela FIOCRUZ/RJ e para o GII pelo LACEN/PE. Os RNAs dessas amostras foram extraídos
de 140µl do seu sobrenadante com o kit QIAamp Viral RNA Mini Kit (Qiagen). Os fragmentos
específicos do NoV GI e GII amplificados foram clonados com o vetor pGEM-T easy® (Promega). A
partir dos DNAs plasmidiais gerados, RNAs foram criados por transcrição in vitro utilizando o kit
MEGAscript® SP6 (Ambion) e utilizados na construção de duas curvas de diluição de fator 10 que
foram utilizadas como curvas padrão. Para a RT-qPCR foi utilizado o GoTaq® 1-Step RT-qPCR
System (Promega). A curva padrão para GI apresentou eficiência de 100%, slope de -3,313 e r2 =
0,998, detectando até o ponto 104, enquanto que a curva padrão para GII apresentou eficiência de

105%, slope de -3,194 e r2 de 0,993, detectando até 102. A temperatura de melting (Tm) específica foi
em torno de 79-80ºC para ambas as cepas. Assim, foi estabelecido, de maneira inédita em PE, um
método de detecção que pode auxiliar programas de vigilância sanitária e ambiental voltados ao
controle desse importante vírus. Futuramente, espera-se mapear a distribuição de NoV no Estado de
PE, estabelecendo importantes dados sobre sua distribuição e auxiliando o Governo no manejo clínico
e prevenção de sua infecção.
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Resumo
A gastrenterite aguda é a maior causa de morbimortalidade causada por rotavírus (RV), tanto em crianças menores de 5 anos quanto
em animais jovens. Estudos demonstram que diferentes espécies de animais são infectadas por RV, evidenciando seu potencial
zoonótico e aumento da sua diversidade genética. Os RV pertencem à família Reoviridae, gênero Rotavirus, possuem 11 segmentos de
RNA de dupla fita e são classificados em nove grupos (A-I), sendo que os RVA são os mais prevalentes entre os mamíferos. O presente
estudo visou detectar RVA por meio da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase Precedida de Transcrição Reversa em Tempo Real
(RT-qPCR) em quirópteros e murídeos, oriundos do município de Viseu, Pará. Foram coletadas um total de 100 amostras fecais
provenientes de quirópteros (n=50) e de roedores (n=50) no período compreendido entre setembro de 2014 a março de 2015. Foram
preparadas suspensões fecais a 10% em tampão Tris-Ca++ 0,01M pH 7,2, seguido da extração do ácido nucléico viral com TRIzol® em
laboratório em Nivel de Biossegurança 3 (NB3) e submetidas à EGPA e RT-qPCR, utilizando iniciadores e sonda TaqMan® de acordo
com a metodologia empregada por Zeng. Todas as amostras apresentaram-se negativas para à EGPA. Contudo, a RT-qPCR revelou 5
amostras positivas para RVA, sendo 4 oriundas de roedores (4/50) e 1 de quiróptero (1/50) com o Cycle threshol (CT) de 38.3, 39.32,
39.39,39.24, respectivamente e 1 de quirópteros (1/50) com o CT de 39.47. Embora não se tenha detectado os RVA pela EGPA, no
presente estudo foi possível sua detecção por meio da RT-qPCR, tanto em roedores (Desmodus rotundus) quanto em quirópteros
(Carollia perspicillata), demonstrando a dispersão viral dos RVA em mamíferos voadores e não voadores utilizando o gene NSP3,
revelando-se ainda, ser uma técnica altamente sensível e específica na detecção de diferentes espécies de animais e amostras com
baixos títulos virais. Contudo, faz-se necessários estudos que possam avaliar o grau de proximidade entre essas espécies, bem como o
potencial zoonótico destes animais silvestres como possíveis reservatórios em áreas fragmentadas na região Amazônica.
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Resumo

O vírus B19 (B19V) é um vírus do gênero Erythrovirus, da família Parvoviridae, que infecta humanos. É
presente em infecções sintomáticas e assintomaticas, sendo que 50% dos casos são assintomáticos em gestantes.
O vírus tem circulação mundial e é endêmico em grande parte dos paises mais desenvolvidos. O vírus produz
sintomas como eritema infeccioso autolimitante, em crianças; artralgia em adultos; citopenia letal em pacientes
imunocomprometidos; e morte fetal intrauterina. A transmissão vertical ocorre em 30% dos casos, auxiliada por
processos inflamativos que ocorrem na placenta, uma vez que o B19V tem predição por células em rápida
divisão. Este estudo é parte de um estudo de coorte que pesquisa infecções por ZIKA em gestantes e recémnascidos, na cidade de Jundiaí, SP. Até esse momento, 765 mães e 801 recém-nascidos participam do estudo.
Dessas mães e filhos foram coletados sangue, saliva, urina e outros tipos de amostras clínicas. O ELISA
comercial (Euroimmun) foi empregado para detecção dos anticorpos IgG e IgM, contra o B19V em 48 mães

ZIKV positivo, sendo que 56,3% delas foram expostas ao B19V (apresentado IgG positivo). Nenhuma delas
apresentou a infecção durante a gravidez (IgM negativo). Apenas uma delas teve filho com microcefalia e esta
não teve contato prévio e nem apresentou infecção recente por B19V (IgG e IgM negativos). Dezenove crianças
com microcefalia, com ou sem associação ao ZIKV foram testadas e seis (31,6%) delas forma positivas para IgG
contra B19V. Dezenove bebês positivos para ZIKV foram testados e três (15,5%) foram positivos para IgG contra
B19V. Nenhuma infecção recente por B19V foi detectada nos recém-nascidos (IgM negativo). Na população
estudada não houve caso de infecção por B19V no inicio da gravidez. Porém, será necessário acompanhar toda a
gestação, empregando o método em amostras coletadas nos outros períodos, até o parto. Nenhum dos bebês com
microcefalia ou ZIKV positivos, apresentou infecção recente por B19V (IgM negativo). Porém, foi detectado
contato deles com o vírus. Esse estudo prévio mostra a importância da pesquisa do B19V nessa população de
risco, uma vez que os sintomas induzidos pelo B19V podem ser facilitadores para a transmissão placentária do
ZIKV, de mãe para feto.

Suporte Financeiro: FAPESP (SDP #Processo 2016/08578-0); London School for Hygiene and Tropical
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Resumo

A infecção oculta pelo vírus da hepatite B é definida pela presença do ácido desoxirribonucleico (DNA)
do vírus da hepatite B (HBV) no fígado de indivíduos com o antígeno de superfície do vírus da hepatite
B (HBsAg) indetectável na sorologia. Em alguns casos desse tipo de infecção, o HBV-DNA também
pode ser encontrada no soro, porém, normalmente em quantidades menores que 200 UI/ml. No Brasil,
apesar da sua importância clínica, existem poucos relatos a respeito da doença, sendo a região
Amazônica com a maior prevalência. Como a sorologia se mostra negativa na maioria dos casos,
atualmente o diagnóstico é feito utilizando a técnica de PCR em tempo real, através de uma reação
em cadeia, no qual o material genético é multiplicado e quantificado. Essa revisão foi realizada no
primeiro semestre de 2018, onde foram selecionados: artigos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e
a plataforma PubMed. Os manuscritos selecionados contêm informações sobre a importância do
diagnóstico precoce da hepatite B oculta, pois, a partir dele é possível caracterizar infecção, definir o
início do tratamento antiviral, monitorar o curso clínico da doença e demonstrar os efeitos dos
medicamentos na replicação do HBV. Porém os métodos de diagnósticos utilizados atualmente,
possuem altos custos para países em desenvolvimento como o Brasil. Diante disso, foi desenvolvida
uma técnica que utiliza fluido oral. Essa metodologia de diagnóstico tem se mostrado uma boa
alternativa pois apresenta, boa sensibilidade, fácil execução e baixo custo. Os estudos realizados pela
Fiocruz, compararam essa nova técnica com a PCR em tempo real, e os resultados mostraram que a
primeira pode ser uma alternativa para triagem inicial de amostras em laboratórios com poucos
recursos financeiros. Sendo assim, os testes que utilizam fluidos orais podem ser uteis na detecção do
HVB DNA para o diagnostico de hepatite B oculta em determinados grupos, e se mostram como uma
alternativa à coleta de sangue em pacientes com acesso venoso difícil, como crianças, usuários de
drogas injetáveis e hemodialisados.
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Resumo
As doenças diarreicas agudas se configuram como um dos principais agravos que acometem crianças de 0 a 5 anos de
idade. Essas patologias são responsáveis pela mortalidade de cerca de 1,5 milhão de crianças no mundo por ano, sendo
considerada um problema de Saúde Pública nos países em desenvolvimento. Entre suas causas destacam-se fatores
infecciosos e não infecciosos, sendo os vírus os principais causadores de diarreia infecciosa. Diante disso, objetivou-se
analisar os dados de diarreia ocasionada por vírus no estado de Pernambuco no ano de 2016 e 2017. Para tal, foi realizado
um estudo descritivo, transversal, observacional e quantitativo com a coleta de dados secundários obtidos no GAL
(Gerenciador de Ambiente Laboratorial) do LACEN/PE (Laboratório Central de Saúde Pública do Estado de Pernambuco). A
detecção dos principais agentes virais causadores de diarreia: Rotavírus, Norovírus, Adenovírs e Astrovírus foi realizada em
1268 amostras de fezes no ano de 2016 e em 1412 no ano 2017 através de um ensaio imunoenzimático comercial. Os dados
foram tabulados no programa Excel 2010 e analisados no software SPSS Statistics Bases versão 21.0. Do total de testes
realizados no ano de 2016, 9,36% (120 pacientes) apresentaram resultado reagente para pelo menos um tipo viral analisado,
já no ano de 2017 esse resultado correspondeu a 10,97% (155 pacientes). Dentre estes, verificou-se que a maioria era do
sexo masculino (57,5%) em 2016 e do sexo feminino (57,42) em 2017. As crianças foram as mais acometidas com diarreias
virais em ambos os anos, sendo a primeira infância (entre 1 a 3) a com maior prevalência, tendo registrado 40,83% em 2016 e
33,54% dos casos em 2017. Quanto aos tipos de vírus testados em 2016 o Norovírus foi responsável pela maioria dos casos
(49,16%), seguido pelo Rotavírus com 33,33%, Adenovírus com 13,33% e por último o Astrovírus com 4,16%. Já no ano de
2017 o Rotavírus foi responsável por 83,87% dos casos de diarreias virais, seguido por Norovírus, com 7,75%, Adenovírus
com 5,16% e Astrovírus com 3,22%. Diante disso, pode-se concluir que apesar da incidência de diarreia viral ter se mantido
semelhante em ambos os anos, observou-se mudanças no perfil epidemiológico, com variância do sexo mais comum e do
número de adolescentes, adultos e idosos acometidos, e do tipo viral mais prevalente. Ademais, ressalta-se a importância da
realização de ações que visem à prevenção dessa patologia, reduzindo-se, assim, os índices de morbimortalidade infantil.
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Resumo
O Rotavírus da espécie A (RVA) é um dos principais responsáveis pelas infecções gastrointestinais em seres humanos, sendo capaz,
também, de infectar animais. Os RV’s possuem um genoma com 11 segmentos de RNA de dupla fita, codificando 12 proteínas. As
Infecções por RVA estão frequentemente relacionadas a seis genótipos, G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8], G9P[8] e G12P[8] que
representam de 80% a 90% das infecções em todo o mundo e as demais combinações podem ser classificadas como não usuais e/ou
com potencial zoonótico. Estudos sugerem que os RV de origem animal possam servir de reservatório, sua transmissão infectando
hospedeiros humanos pode ser uma importante via responsável da diversidade evolutiva das cepas circulantes de Rotavírus. Esta alta
diversidade de rotavírus circulantes e a característica de seu genoma segmentado, permite uma facilidade no rearranjo de células coinfectadas com cepas de origens diferentes. O objetivo do presente estudo é utilizar ferramentas moleculares mais recentes, visando
compreender a evolução dessas cepas entre seres humanos e animais. Foram utilizadas 10 amostras oriundas de 3 estudos de
vigilância realizados no estado do Pará. O teste de relógio molecular foi realizado utilizando inferência Bayesiana, sendo calculado os 3
modelos de relógio e 4 modelos de coalescência, em seguida, os melhores dentre cada um dos parâmetros de relógio e coalescência
foram selecionados e realizada uma nova análise utilizando 3 cadeias. Das amostras, seis genes que codificam para três proteínas
estruturais (VP7, VP4 e VP6) e três não estruturais (NSP3, NSP4 e NSP5) de RVA de cepas com potencial zoonótico foram analisadas.
Destes, o genótipo T1 do gene NSP3 apresentou origens evolutivas com amostras oriundas de suínos, o genótipo E3 do gene NSP4 e o
genótipo H6 do gene NSP5 apresentaram similaridade evolutiva com amostras caninas e felinas. O genótipo T7 do gene NSP3, E1 do
gene NSP4 e o H6 do gene NSP5 foram identificados como sendo oriundos de reassortment. O presente estudo constatou a
transmissão de cepas virais de animais para humanos. O uso das ferramentas de bioinformática demonstrou ser eficiente e fundamental
para constatar a transmissão de cepas virais de animais para humanos e a dinâmica evolutiva destas cepas de RVA.
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Resumo
Os vírus influenza estão em constante evolução e à medida que novas mutações são incorporadas na glicoproteína da
hemaglutinina (HA), esta não é mais reconhecida pelos anticorpos estabelecidos e novas cepas com potencial epidêmico
surgem na comunidade. Este estudo tem como objetivo investigar a diversidade genética viral, cocirculação e persistência de
grupos genéticos dos vírus influenza A circulantes no Brasil, no período de 1º de maio de 2009 a 30 de abril de 2017 e a
correlação com as cepas vacinais. Sequências do gene da HA foram obtidas no nosso laboratório e no banco de dados
específico para os vírus influenza, GISAID/OMS. Um total de 1060 sequências brasileiras da porção HA1 de influenza
A/H1N1pdm09 e 457 sequências de A/H3N2 foram analisadas com cepas de referência. Para analisar os grupos genéticos,
as sequências nucleotídicas foram alinhadas e traduzidas para aminoácidos e então comparadas com as cepas vacinais. As
árvores filogenéticas de Máxima Verossimilhança foram reconstruídas e os grupos genéticos classificados de acordo com
mutações consideradas assinaturas para esses grupos. As sequências brasileiras foram agrupadas em 14 (H3N2) e 11
(H1N1pdm09) grupos genéticos diferentes de acordo com as substituições de aminoácidos. Com a maioria dessas mutações
localizadas em regiões dos epítopos neutralizantes. Foi possível observar a cocirculação de até cinco grupos genéticos em
um mesmo período para ambos os subtipos. Verificamos ainda a persistência na circulação, por pelo menos dois períodos de
outono-inverno, de sete grupos genéticos para o subtipo H1N1pdm09 e seis grupos para o subtipo H3N2. Além disso,
observamos neste estudo um padrão diferenciado para os vírus influenza A. Enquanto que os grupos genéticos dos vírus
H1N1pdm09 foram detectados em 63,3% dos casos pela primeira vez nas estações de outono-inverno, os grupos genéticos
do subtipo H3N2 foram inicialmente detectados em 71,43% das vezes nas estações de primavera-verão. Esse dado ressalta a
importância da continua vigilância virológica nos períodos de baixa circulação viral. Mutações genéticas em regiões
específicas da HA podem levar a importantes alterações antigênicas no vírus, podendo levar a diminuição da eficácia da
vacina. Desse modo, a vigilância dos grupos genéticos circulantes e o entendimento sobre o perfil de circulação é
imprescindível para otimizar a escolha das cepas candidatas a compor a vacina anual anti-influenza.
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Resumo
O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune decorrente da degradação seletiva das Células Beta Pancreáticas
(CBP). Há indícios da contribuição genética, imunológica e ambiental em sua progressão. Quanto às influências ambientaisinfecciosas, estima-se a relação das Infecções por Enterovírus (IEV) diabetogênicos como contribuintes do processo
autoimune de progressão à DM1. Buscou-se elucidar as influências imunopatológicas das IEV diabetogênicos na progressão
do DM1. Corresponde a um estudo quantitativo secundário descritivo do tipo revisão de literatura integrativa, elaborado a
partir das bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo. Foram utilizados na pesquisa bibliográfica os descritores “Diabetes”;
“enterovirus” e “type 1” junto com os descritores booleanos “AND”. Foram encontrados 293 e após prévia seleção desses por
títulos, esse número foi reduzido para 15, dos quais 278 foram excluídos com base nos seus resumos. Os artigos foram
incluídos com base em sua publicação nos últimos (15 anos, nas línguas inglês, espanhol e português). Desse modo, foi
observado que as IEV do tipo “não diabetogênico”, como o poliovírus, são menos prevalentes em locais onde as incidências
de DM1 são mais altas, à exemplo da Finlândia, sugerindo, por meio de imunização cruzada, o reconhecimento de antígenos
enterovirais similares – um indício de sensibilização prévia pelo tipo diabetogênico – principalmente em jovens. Em destaque,
ainda, o DM1 consta como a maior afecção endocrinológica em crianças em todo o mundo. Após as IEV diabetogênicos, a
resposta imune inflamatória leva à perda da tolerância funcional desencadeando potencialmente a destruição das CBP e
propiciando o desenvolvimento da DM1. Imunologicamente, a auto-imunidade pode surgir mediante: ao recrutamento do
sistema mononuclear por lise direta das CBP; a mecanismos de mimetismo molecular; à ativação inespecífica (bystander
activation); e à persistência do vírus no pâncreas, com ampla produção de interferon alfa. Por tudo isso, a incidência do DM1
tem aumentado globalmente, logo, os custos de saúde pública relacionados as complicações dessa condição crônica são

crescentes. Faz-se necessário a pesquisa em métodos que busquem diminuir essa estatística. Portanto, durante a análise
dados epidemiológicos do DM1 em relação à IEV diabetogênicos, é possível afirmar que o investimento em métodos de
diagnóstico precoce, possibilitaria uma queda na incidência do DM1.
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Resumo
O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune decorrente da degradação seletiva das Células Beta Pancreáticas (CBP). Há
indícios da contribuição genética, imunológica e ambiental em sua progressão. Quanto às influências ambientais-infecciosas, estima-se
a relação das Infecções por Enterovírus (IEV) diabetogênicos como contribuintes do processo autoimune de progressão à DM1. Buscouse elucidar as influências imunopatológicas das IEV diabetogênicos na progressão do DM1. Corresponde a um estudo quantitativo
secundário descritivo do tipo revisão de literatura integrativa, elaborado a partir das bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo. Foram
utilizados na pesquisa bibliográfica os descritores “Diabetes”; “enterovirus” e “type 1” junto com os descritores booleanos “AND”. Foram
encontrados 293 e após prévia seleção desses por títulos, esse número foi reduzido para 15, dos quais 278 foram excluídos com base
nos seus resumos. Os artigos foram incluídos com base em sua publicação nos últimos (15 anos, nas línguas inglês, espanhol e
português). Desse modo, foi observado que as IEV do tipo “não diabetogênico”, como o poliovírus, são menos prevalentes em locais
onde as incidências de DM1 são mais altas, à exemplo da Finlândia, sugerindo, por meio de imunização cruzada, o reconhecimento de
antígenos enterovirais similares – um indício de sensibilização prévia pelo tipo diabetogênico – principalmente em jovens. Em destaque,
ainda, o DM1 consta como a maior afecção endocrinológica em crianças em todo o mundo. Após as IEV diabetogênicos, a resposta
imune inflamatória leva à perda da tolerância funcional desencadeando potencialmente a destruição das CBP e propiciando o
desenvolvimento da DM1. Imunologicamente, a auto-imunidade pode surgir mediante: ao recrutamento do sistema mononuclear por lise
direta das CBP; a mecanismos de mimetismo molecular; à ativação inespecífica (bystander activation); e à persistência do vírus no
pâncreas, com ampla produção de interferon alfa. Por tudo isso, a incidência do DM1 tem aumentado globalmente, logo, os custos de
saúde pública relacionados as complicações dessa condição crônica são crescentes. Faz-se necessário a pesquisa em métodos que
busquem diminuir essa estatística. Portanto, durante a análise dados epidemiológicos do DM1 em relação à IEV diabetogênicos, é
possível afirmar que o investimento em métodos de diagnóstico precoce, possibilitaria uma queda na incidência do DM1.
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Resumo

A raiva humana é uma antropozoonose viral aguda que acometem mamíferos, inclusive o homem.
Caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda com letalidade de aproximadamente 100%
dos casos, revestindo-se assim de grande importância em saúde pública pelo alto custo na

assistência às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer. Sendo assim são necessárias medidas
eficazes de vigilância, controle e prevenção, tanto em relação ao homem, como ao animal
transmissor. Pinhais hoje é controlada para as variantes antigênicas de cães e gatos. No entanto, em
2017 durante o Programa de Vigilância para Raiva foi isolada a variante antigênica 04 de um morcego
não hematófago que estava caído nas proximidades de duas escolas públicas. A educação em saúde
é a estratégia mais eficiente e de baixo custo no controle e prevenção das zoonoses. Portanto, Este
trabalho teve como objetivo criar um projeto de educação, desenvolvendo ações integradas em
parceria com as universidades locais, tendo como público alvo crianças de 05 a 11 anos, através de
atividades lúdicas e pedagógicas transmitindo assim os conhecimentos de guarda responsável,
cuidado com os animais e os conceitos e prevenção da raiva. As graduandas confeccionaram um
teatro de bonecos representando a natureza, os morcegos e sua estadia nas áreas urbanas e
apresentaram para as crianças de forma bastante lúdica e interativa explicando a doença, prevenção,
cuidados e também a importância bioecológica destes mamíferos. Para as crianças de faixa etária
maior foi confeccionado um jogo dinâmico, onde todos participaram de uma corrida sobre o que fazer
ao encontrar um morcego durante o dia caído, desorientado e/ou morto no chão. Participaram do
projeto 530 crianças, as atividades foram aplicadas em linguagem apropriada de acordo com a faixa
etária trabalhada. A execução do projeto deu-se nas duas escolas do município onde foi coletado o
morcego positivo para o vírus rábico. A ação apresentada impactou positivamente tanto para o
público-alvo como para a população, uma vez que as atividades desenvolvidas permitiram a
replicação de conhecimento das crianças para os adultos. Com esta prática pedagógica realizada
através do projeto, ficou evidente que a educação é o pilar basal para semear valores de cidadania
através do cuidado com os animais e também de como prevenir as doenças, objetivando assim
diminuir acidentes com quirópteros e o assistencialismo.
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Resumo

A Epidermodisplasia Verruciforme (EV) foi descrita em 1922 por Lutz e Lewandowski como rara
genodermatose, autossômica recessiva, com casos ligados ao cromossomo X, caracterizada por alta
susceptibilidade a infecções crônicas por tipos específicos de HPVs. Acredita-se que ocorra uma
inibição da resposta dos linfócitos T frente a infecções por HPV, que pode decorrer tanto de fatores
genéticos, como da transmissão vertical do HIV, sendo esta a forma mais rara. Busca-se relatar caso
de EV associada a transmissão vertical pelo HIV. Paciente, sexo masculino, 15 anos, portador de HIV
por transmissão vertical apresenta desde os 3 anos de idade quadro progressivo de máculas e
pápulas hipocrômicas, de superfície ceratósica distribuídas no tronco, pescoço e membros. A biópsia
revelou epiderme acantótica com hiperceratose em toda a sua espessura, áreas ocupadas por células
com citoplasmas anfófilos e com núcleos pequenos, compatíveis com EV. A EV cursa com alta
vulnerabilidade a infecções causadas pelos HPVs 3, 10 e beta-HPVs e aumenta o risco de
desenvolvimento de carcinoma espinocelular (CEC). As lesões podem malignizar em cerca de 30%
dos casos, mais comumente entre a terceira e a quarta décadas de vida, evoluindo principalmente
para CEC. Em geral, o quadro clínico inicia até a adolescência e cursa com máculas semelhantes a
pitiríase versicolor, bem como pápulas planas e lesões que se assemelham a verrugas planas. As
lesões geralmente começam no rosto e pescoço, com posterior generalização, mas poupam couro
cabeludo e mucosas. O diagnóstico de EV deve ser suspeitado quando houver verrugas em grandes
áreas do corpo, que recidivam apesar do tratamento. A histologia das lesões revela queratinócitos
aumentados na epiderme com citoplasma cinza-azulado e núcleo picnótico. Os aspectos clínicos e
histológicos encontrados em pacientes com EV associada a transmissão vertical do HIV são similares
aos achados em pacientes não infectados. Apesar de não haver tratamento definitivo para EV, o uso
de retinoides orais pode trazer benefícios, devido a suas ações antivirais e antineoplásicas.
Recomenda-se fotoproteção desde a infância, a fim de diminuir as chances de malignização das
lesões. Conclui-se que apesar de ser rara, sobretudo quando relacionada a transmissão vertical do
HIV, a EV possui aspectos marcantes que ajudam no diagnóstico. É mandatório o acompanhamento

dermatológico periódico dos pacientes para se evitar desfechos indesejáveis, sendo o principal a
malignização.
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Resumo

Estima-se que cerca de 15% de todos os casos de cânceres em humanos sejam causados por
infecções virais, sendo que 5%, dentre eles, os de colo uterino, pênis, vulva, canal anal e orofaringe,
podem ser atribuídos a infecções pelo Papilomavírus Humano (HPV). Este trabalho teve por objetivo
avaliar epidemiologicamente a prevalência de infecção pelo HPV no Nordeste Brasileiro. Trata-se de
um estudo ecológico, descritivo e observacional na qual foram utilizados dados preliminares do estudo
de prevalência do Papilomavírus no Brasil, estudo POP-Brasil, publicado em novembro de 2017. Este
estudo perfez um total de 7.586 indivíduos de 26 estados e Distrito Federal, com idades entre 16 a 25
anos, com vida sexual ativa. A partir deste, foram avaliadas as seguintes variáveis na Região
Nordeste: número de participantes da pesquisa, entre estes, número dos que fumam, utilizam bebidas
alcóolicas, drogas, uso regular de preservativos, gravidez anterior, número dos que apresentaram
HPV, HPV de alto risco e infecções múltiplas, definido como a presença de mais de um tipo de HPV
na mesma amostra. Participaram da pesquisa no Nordeste 2.161 pessoas, em todas as 9 capitais,
entre estes os que fumam representam 10,8%, fazem usem de bebidas alcóolicas 75,5%, drogas
23,8%, uso regular de preservativos 48,1% e gravidez anterior 48,6%. Dos 2161 que participaram da
pesquisa, 52,2% apresentavam HPV, 43,2% HPV de alto risco e 35,4% infecções múltiplas. Observouse que mais da metade dos participantes apresentaram a infecção pelo vírus no Nordeste, número
considerado grande, visto que a pesquisa foi realizada apenas nas capitais nordestinas e que esse
número é ainda maior se considerarmos os valores gerais de todos os estados. Ademais, verificou-se
entre os participantes, um comportamento de risco, visto que número elevado fazem uso de bebidas
alcoólicas e drogas e menos da metade faz uso regular de preservativo, estando vulneráveis ao vírus
e a chance de adquirem infecções múltiplas e com HPV de alto risco. Por fim, são necessários mais
estudos de abrangência nacional e regional como este, para se avaliar a prevalência do HPV, e que
visem contribuir para a avaliação da efetividade da vacinação dos pacientes, bem como auxiliar
gestores no planejamento de estratégias e políticas públicas para a redução da incidência de
cânceres associados ao HPV, bem como de conscientização quanto a comportamentos e práticas
sexuais de risco.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Infecção, Nordeste, Papilomavírus , vírus

ESTUDO RETROSPECTIVO DA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA NO SUL DA BAHIA, BRASIL,
2014-2017
Autores

Lucas Vieira Póvoas 1, Ticiane Giselle Bitencourt Freire 1, Stefany Maria Fagundes Vesper
Rodrigues 1, Jullie Souza de Santana Santos 1, Pedro Costa Campos Filho 1

Instituição 1 UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz (Campus Soane Nazaré de Andrade,
Rodovia Jorge Amado, Km 16, Bairro Salobrinho, CEP 45662-900. Ilhéus Bahia)
Resumo

A Anemia Infecciosa Equina (AIE) é uma enfermidade viral de notificação compulsória causada por
um Lentivirus da família Retroviridae, como o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). A doença
acomete equinos, asininos e muares podendo ser transmitida de forma vertical ou horizontal. Uma vez
contaminado, o animal torna-se portador vitalício sendo o sacrifício uma das medidas para prevenção

e controle da doença. Este estudo consistiu em analisar o perfil epidemiológico da AIE no sul da Bahia
considerando que o conhecimento deste cenário poderá gerar informações importantes para a
melhoria da eficácia de programas de prevenção e controle do agente. Coletou-se dados dos últimos
quatro anos (2014-2017) de exames realizados em 83 municípios em um laboratório credenciado pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento situado na cidade de Itabuna, BA. Como
resultado, foram realizados no total 13.835 exames da AIE na região, sendo a prevalência acumulada
2,28% e uma taxa anual de 1,11%; 1,91%; 0,47% e 0,76% respectivamente. No que se refere à
distribuição da prevalência entre os municípios avaliados, constatou-se que Itapé contribuiu com 18%
das amostras totais, porém não apresentou nenhum caso positivo. O município de Itagibá com 11%,
Itabuna com 9%, Itaju da Colônia com 8%, Ilhéus e Ibicuí ambos com 6% apresentaram prevalência
de 2%, 4%, 2%, 18% e 1% respectivamente. Os demais municípios tiveram participação de menos de
5% no montante o que não permitiu maiores conclusões acerca dos seus dados. Estes resultados
divergem com a prevalência de 5,9% encontrada por Guimarães et al. (2011) na mesma região,
evidenciando mudança do cenário da enfermidade, possivelmente devido à crescente realização de
diversos eventos como cavalgadas, leilões e exposições que torna necessário a realização dos testes
como a AIE para permitir a emissão do guia de trânsito animal (GTA), assim como possibilitar a
participação do animal nos demais eventos. Vale ressaltar que o único município que apresentou
resultados semelhantes ao encontrado por Guimarães et al. (2011) foi Ilhéus, uma diferença de 3,16%
maior. Sendo assim, este estudo verificou que a AIE na região sul da Bahia apresenta índices de
prevalência abaixo do encontrado anteriormente na mesma região. No entanto, medidas preventivas
como a realização de exames periodicamente deveriam ser realizadas de forma obrigatória, só assim
será possível a erradicação da doença.
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Resumo
Com a chegada dos dias mais frios, é esperado que o vírus influenza, causador da gripe, comece a circular com mais intensidade em
2018. Além do registro do tipo H1N1, chamada também de gripe suína, alguns estados já registraram os primeiros episódios de infecção
pelo H3N2. Recentemente, o aumento do número de caso no Brasil, chamou a atenção das autoridades da saúde. Nesse trabalho de
revisão bibliográfica, pretende-se identificar os diferentes níveis de gravidade e as possíveis complicações da Gripe Influenza H3N2. A
composição do presente trabalho científico resultou da compilação de nove artigos publicados em revistas Brasileiras e internacionais
entre os anos de 2008 a 2018, e foram utilizados vários motores de busca, tais como o SciELO, PUBMED, LILACS e o Portal do
Ministério da Saúde, tendo em vista os seguintes descritores: Gripes sazonais, Gripe Influenza e Gripe H3N2. Segundo o último informe
epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, 13 estados brasileiros já registraram um total
de 57 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave causado pelo influenza H3N2. Do total, dez pacientes morreram, sendo três em
São Paulo. Entretanto, o que chama a atenção em termos de maior gravidade, é que, quando o paciente não recebe o tratamento
adequado, pode acabar sofrendo algumas complicações causadas pelo vírus ou pela instabilidade do sistema imunológico. Nesses
casos, a condição do paciente infectado pelo H3N2 pode evoluir para os seguintes quadros: pneumonia, convulsões febris, infecções,
desidratação e doenças cardiovasculares. Portanto, é necessário ter uma visão ampliada para o correto diagnóstico e manejo das
complicações que costumam ocorrer no decorrer desse tipo de Gripe, visto que, não é possível prever o seu comportamento a cada ano,
no que tange ao momento em que ela se dissemina, em relação à gravidade e à duração da estação, que pode variar de um ano para o
outro, mesmo dentro de regiões de um mesmo país.
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Resumo

As hantaviroses são zoonoses que causam doenças humanas graves onde pacientes infectados pelo
hantavírus desenvolvem uma série de sintomas comuns ao da Dengue e da Leptospirose. O objetivo
deste trabalho é relatar um caso de coinfecção por hantavirose e dengue no estado de Rondônia em
2017, através de estudo descritivo, observacional e retrospectivo baseado em revisão de prontuário.
Paciente, sexo masculino, 48 anos, residente em Ji-Paraná–RO. Em outubro de 2017 comparece ao
Hospital Municipal, apresentando história clínica de febre, cefaleia, dor torácica, poliartralgia,
polimialgia, dor ocular e dor a palpação abdominal, há 7 dias. Foi internado e na admissão coletadas
amostras de sangue para sorologias de Dengue, leptospirose, dosagens bioquímicas de função
hepática, renal, Hemograma, pesquisa de plasmodium sp, coagulograma, e exame de urina. Os
resultados iniciais dos exames evidenciaram sorologia positiva (NS1) para Dengue, negativo para
plasmodium sp, trombocitopenia (78.000 plaquetas), creatinina e uréia com valores normais. Ao
terceiro dia, os exames laboratoriais evidenciaram alterações da renais e hepáticas, Cr 2,0 mg/dL,
uréia 83 mg/dL, TGO 150 U/l, TGP 28 U/l, proteinúria e cilindrúria no EAS, e coagulograma alterado.
O resultado da sorologia da primeira amostra colhida para leptospirose IgM foi inderteminada,
segunda amostra Reagente. Sorologias para dengue IgM colhidas entre o mesmo intervalo, tiveram
resultados reagentes. Após 6 dias de internação houve piora significativa do quadro clínico, com
dispneia, derrame pleural, edema pulmonar, cardiomegalia, hipertensão pulmonar evidenciado por TC
de Tórax, onde o paciente foi transferido para UTI de outra unidade hospitalar, com o diagnóstico de
choque hipotérmico, dengue grave, derrame cavitário e alterações da função renal. Após um mês de
internação, paciente evoluiu para óbito por parada cardiorrespiratória, morte encefálica,
tamponamento cardíaco, derrame pleural procardíaco, e leptospirose, conforme desfecho clínico. A
suspeição de hantavirose ocorreu durante investigação do óbito, e foi confirmada através de
resultados laboratoriais das amostras colhidas anteriormente e encaminhadas posteriormente para um
centro de referência no Brasil. O Teste de Aglutinação Microscópica (MAT) para leptospirose foi não
reagente. Conclui-se que o diagnóstico preciso e precoce das hantaviroses e das demais patologias é
fundamental para diminuir a morbimortalidade dos pacientes infectados.
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Resumo

Introdução: A Síndrome Cardiopulmonar por Hantavírus (SCPH) foi detectada pela primeira vez no
sudoeste norte-americano, na primavera de 1993. Na América do Sul, os primeiros casos foram
diagnosticados em Juquitiba/SP, em novembro de 1993. Os roedores silvestres são os principais
reservatórios para a doença. Objetivo: Geoprocessar os casos humanos confirmados de hantavirose
e os gêneros de roedores silvestres reservatórios de hantavírus causadores de SCPH no Estado do
Paraná no período de 1992 a 2016. Métodos: Estudo descritivo com casos humanos confirmados no
período de 1992 a 2016 e de roedores silvestres confirmados no período de 2000 a 2016 no Estado
do Paraná. Amostras de sangue, fígado, rim, baço, coração e pulmão foram conservadas em
nitrogênio líquido. O sangue foi testado por ELISA na Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro,
Instituto Adolpho Lutz e Fundação Oswaldo Cruz do Paraná. Resultados: De 1992 a 2016 foram 66
municípios com registro de circulação do vírus da hantavirose, em roedores e/ou em humanos. Foram
280 casos humanos confirmados no período, sendo 173 (61,79%) casos que evoluíram para cura e
107 (38,21%) para o óbito, com predominância na região centro-sul do Estado. Foram capturados
4175 roedores, sendo que 133 (3,19%) apresentaram anticorpos IgG para hantavírus. Os gêneros de
roedores positivos foram: Akodon (68/51,12%), Oligoryzomys (62/46,62%) e Thaptomys (3/2,26%).
Discussão e Conclusão: O fato das capturas de roedores silvestres terem sido iniciadas no ano de
2000 e os dados dos casos humanos terem sido registrados em 1992 provavelmente não interferiu na
análise dos dados, uma vez que o objetivo era realizar uma descrição do cenário nesta série histórica
e não um estudo de correlação. Embora tenham sido identificados roedores silvestres positivos para o
vírus da hantavirose em quase todo o Estado, os locais prováveis de infecção dos casos humanos
limitam-se à região centro-sul. Provavelmente pela presença de mata nativa nesta região, o que
propicia maior oferta de alimento e maior incidência e reprodução destes roedores. Com

predominância de mata Atlântica no Paraná, o gênero Akodon foi o roedor contaminado mais
predominante e o que apresentou maior índice de captura no Estado. Esta abordagem permitiu
reforçar a importância da vigilância de roedores silvestres com captura sistemática como instrumento
útil para identificação precoce da circulação viral, possibilitando a oportunidade das medidas de
prevenção e controle do agravo.
Palavras-chaves: Hantavírus, Infecções por Hantavírus, Epidemiologia
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Resumo
Herpes simples é uma das infecções virais humanas mais comuns no Brasil. Seu agente etiológico tem afinidade para os
tecidos derivados do ectoderma, especialmente a pele e as mucosas, e é dividido em dois sorotipos (HSV-1 e HSV-2),
responsáveis pelos herpes labial e genital, respectivamente. A transmissão se dá pelo contato direto entre pessoas. As
manifestações clínicas dependem do órgão afetado e do caráter disseminado ou localizado da infecção, caracterizando-se por
vesículas em área eritematosa circunscrita, que recidivam. Objetivou-se descrever as internações hospitalares por herpes
simples no Estado da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10 (B00), no período de 2013 a 2017, quanto aos custos
de hospitalização, características sociodemográficas e mortalidade. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e
retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de Morbidade Hospitalar (SIH-SUS) do Ministério da
Saúde, tabulados em gráficos e tabelas no programa Microsoft Excel 2016. Foram registradas 379 internações por herpes
vírus no Estado da Bahia. Não houve diferenças significativas entre os anos, sendo que 2016 concentrou o maior número de
internações (20,05%). O valor médio de internamento foi de R$ 280,49 e o total de R$ 106.306,00. O tempo médio de
permanência hospitalar foi de 6,1 dias e a taxa de mortalidade 0,26 óbitos/100 internações. O sexo feminino correspondeu a
54,08%, a cor/raça representou 35,88% do total de casos e a faixa etária mais acometida foi de 1-4 anos (35,88%). Apesar da
diminuição do número de internações de 2016 para 2017, essas ainda representaram um custo elevado devido ao tempo de
permanência hospitalar, assim como as medidas terapêuticas utilizadas. Em relação à faixa etária com maior número de
internações, observou-se uma frequência maior em crianças, explicado pela vulnerabilidade imunológica própria da idade.
Faz-se necessário destacar a importância do estabelecimento de atividades preventivas em atenção primária, como
investimento em pesquisas relacionadas ao tratamento e reabilitação do paciente acometido pela doença.
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Resumo

As infecções virais agudas do sistema nervoso são uma emergência médica, onde os herpesvírus humano são os agentes
etiológicos mais relevantes. Dentre essas, as meningites, encefalites e meningoencefalites são as doenças neurológicas mais
frequentes associadas com agentes infecciosos virais, garantindo relevância para a identificação desses agentes, sobretudo
devido ao potencial de danos neurológicos, sequelas ao paciente e morte. Em relação à meningite, a situação epidemiológica
observada nos últimos três anos no estado de São Paulo revelou uma incidência de 59% de casos de etiologia viral. Essa
situação epidemiológica mostra a necessidade de desenvolver metodologias que possibilitem um diagnóstico rápido e
confiável de agentes etiológicos virais. A escolha da PCR justifica-se por seu uso bem-sucedido no diagnóstico atual, visto ser
de alta sensibilidade e especificidade e a possibilidade de discriminar a etiologia viral, fundamental para a vigilância
epidemiológica e o correto tratamento. Assim, o presente estudo objetiva identificar por meio da NPCR a possível presença de
Herpesvírus (HHV-1 ao 6) e correlacionar com a clínica dos pacientes com manifestações neurológicas, verificando possíveis
fatores de morbimortalidade desses pacientes. Este é um estudo descritivo prospectivoutilizando 500 amostras de LCR de
pacientes com suspeita clínica de infecção viral no sistema nervoso.Os vírus da família Herpesviridae já são alvo de estudos
no Laboratório de Virologia da FCM/Unicamp, por conseguinte, já possuem suas metodologias padronizadas para esta
aplicação. Até o momento, 2436/3000 (81,2%) testes foram realizados, com 24/2436 (1%) amostras positivas, dentre 9/24
(37,5%) casos de meningite. Quanto a positividade dos vírus individualmente, foi possível verificar a incidência de 8/387 (2%)
amostras positivas para VZV, 5/427 (1,1%) para EBV, 1/425 (0,2%) para HCMV e para HHV-6 foram 10/427 (2,3%). Não
houveram amostras positivas para HSV-1 e HSV-2 até o momento. A investigações de infecção de sistema nervoso
tradicionalmente se detém na busca de outros microrganismos, tais como fungos e bactérias que embora continuem sendo de
grande relevância, não são os únicos responsáveis pelo acometimento neurológico. Isso expõe uma lacuna investigativa que
não deve ser negligenciada, de modo que a virologia clínica associada a tecnologias diagnósticas podem reduzir a
morbimortalidade em pacientes com viroses neurológicas e propiciar melhor prognóstico.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Cerca de 5 a 10 milhões de pessoas encontram-se infectadas por HTLV-I no mundo, sendo a maioria assintomática
durante a vida. As causas de internação hospitalar de pacientes com HTLV não está bem documentada, assim como o prognóstico após
a internação, e o propósito de nosso estudo foi esta análise. METODOLOGIA: Estudo retrospectivo de 2007 a 2013, de portadores de
HTLV internados; readmissões foram excluídas. Variáveis sócio demográficas, laboratoriais, e microbiológicas foram extraídas de
prontuários. Realizamos o seguimento até março de 2018, morte; ou o último dia de seguimento conhecido. O objetivo primário :estimar
a mortalidade hospitalar e fatores associados, e secundário, a duração da hospitalização, admissão na unidade de terapia intensiva
(UTI) e taxa de reinternação. SPSS (versão 23. IBM, IL) foi usado nas analises estatísticas. RESULTADOS: Durante o período de
estudo, registram-se 3608 hospitalizações, e 71 (1.96%) eram portadores de HTLV. O seguimento médio foi de 3 anos. Predominou o
sexo feminino (59%), a idade média de 54.55 (±14.7) anos; 93% necessitava de grande assistência motora ou era acamada. O tempo
médio de diagnóstico por HTLV até a hospitalização indice foi de 4.6 (± 3.2) anos. As principais comorbidades foram a hipertensão
arterial (28.2%) e diabetes mellitus (12.7%). Infecção foi o motivo de internação em 58 (81.7%); os principais focos foram urinário(n=46),
respiratório (n=17), e pele/partes moles (n=17). Os principais agentes isolados foram Enterobacteriaceae (41%), S. aureus (14%),
Enterococcus spp (13%), Mycobacterium tuberculosis (11.3%) e Candida spp (8.5%). Mortalidade intra-hospitalar e 1 ano após admissão
foi de 19.7% e 35.2%, respectivamente. Os que evoluíram para óbito tinham menor IMC (17.30 ±3.60 vs. 23.95 ±6.52, p<0.0001), menor
albumina sérica (1.57±0.48 vs. 2.41 ±0.73, p<0.0001) e hemoglobina sérica (8.87±3.42 vs. 11.05 ±2.22, p=0.03), e ureia sérica mais
elevada(50 vs. 33 mg/dl, p=0.005). A superinfecção por S. aureus na internação (OR: 5.7 [1.3-24]) e admissão na UTI (OR: 17.8 [4.372.6]) foram associadas a óbito. O tempo médio de permanência hospitalar foi de 12 [5-25] dias; a admissão na UCI ocorreu em 24%, e
readmissão hospitalar em 35 pacientes (49.3%). CONCLUSÕES: Indivíduos hospitalizados com HTLV-I apresentaram alta mortalidade.
Infecção urinária foi a principal causa de internação. Estratégias voltadas para a sua prevenção, como autocateterizacão domiciliar
devem ser implementadas.
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Resumo

Os vírus entéricos são agentes responsáveis por diversos tipos de infecção. São altamente estáveis
no meio ambiente, podendo manter a sua infecciosidade mesmo após exposição aos processos de
tratamento. As partículas virais contaminam o ambiente aquático a partir do descarte de esgoto
doméstico, causando doenças, como a diarreia. O principal vírus associado à doença diarreica é o
rotavírus da espécie A (RVA), responsável por 5% das mortes anuais de crianças em todo mundo. O
presente estudo visou detectar a presença do RVA em águas provenientes de dois mananciais (lagos
Bolonha e Água Preta) e de uma estação de tratamento de água na cidade de Belém, Pará, no
período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, totalizando 142 amostras. As amostras de água
foram concentradas e o genoma viral foi extraído, submetido à reação em cadeia mediada pela
polimerase precedida por transcrição reversa utilizando iniciadores específicos para o gene VP6 e
posterior sequenciamento e análise filogenética. O RVA foi detectado em 6,3% das amostras (9/142)
oriundas das seguintes localidades: Estação de Tratamento de Água (1,4%, 2/142), lago Bolonha
(3,5%, 5/142), e lago Água Preta (1,4%, 2/142). O período de maior detecção do RVA foi de dezembro
de 2015 a março de 2016. Foi possível realizar a análise filogenética em 5 espécimes, as quais
pertenceram aos genótipo I1 (80%, 4/5) e I2 (20%, 1/5). Os resultados obtidos demonstram que os
manancias hídricos estão sendo afetados por interferências humanas e corroboram com a relevância
da padronização de um controle de potabilidade da água visando a presença agentes virais, uma vez
que a presença desses patógenos no meio ambiente associado à falta de saneamento básico
proporciona a disseminação das doenças virais à população humana.
Palavras-chaves: Água potável, Mananciais, Rotavírus

INFECÇÃO CAUSADA PELO HERPESVÍRUS HUMANO 6 ASSOCIADO AO SISTEMA NERVOSO:
DETECÇÃO DO DNA VIRAL EM LÍQUIDO CEFALORRAQUIDIANO
Autores

R.G Lima 1, Silvia Mendonça Ferreira Menoni 1,1, C.R Garlipp 1, L,C,O Boffi 1, L, L Leon 1,
R, N Bindilatti 1, S, C, B Costa 1, S, H, A Bonon 1

Instituição 1 UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas (Faculdade de Ciências Médicas Laboratório de Virologia - Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 - Cidade Universitária
"Zeferino Vaz" - 13.083-887 - Campinas/SP)
Resumo

O Herpesvírus Humano 6 (HHV-6) é um vírus da família Herpesviridae pertencente a subfamília
Betaherpesvírus e é dividido em duas variantes A e B, e está presente em toda a população mundial e
a infecção ocorre principalmete na infância. Em adultos está associada ao desenvolvimento de
diversas desordens neurológicas incluindo meningite, encefalite, epilepsia e esclerose múltipla. A
infecção pelo HHV-6 se manifesta em três estágios, o primeiro é a infecção aguda em crianças, a
segunda ocorre em crianças saudáveis e adultos e o terceiro ocorre em pacientes
imunocomprometidos e resulta da reativação do vírus latente ou de uma reinfecção viral. Objetivos.
Detectar o genoma do HHV-6 em DNA de espécimes de amostras de líquido cefalorraquidiano (LCR)
de pacientes com sinais e sintomas de distúrbios neurológicos atendidos no Hospital de Clínicas da
Unicamp utilizando a técnica da Reação Dupla em Cadeia da Polimerase (N-PCR); quantificar as
amostras positivas por Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR) utilizando SYBR™
Green; correlacionar a positividade pelas duas técnicas e analisar o impacto clínico com a carga viral.
Casuística e Métodos. Setecentos e vinte sete pacientes foram incluídos no estudo até o momento e
foram analisadas todas as amostras. O DNA foi extraído usando o kit Biopur Mini Spin Plus, seguindo
as especificações do fabricante. A detecção do HHV-6 nas amostras foram realizadas usando a
técnica de N-PCR com primers internos produzindo fragmentos de 195 pb e 423 pb para os vírus A e
B, respectivamente. Com as amostras positivas foram realizadas as reações de qPCR com SYBR™
Green utilizando primers forward e reverse nas concentrações de 150nM. Resultados e Discussão.
Das setecentos e vinte sete amostras analisadas pela técnica N-PCR para a detecção do DNA do
HHV-6 tipo A e B, 27 positivaram para a variante B (3,7%) e nenhuma para a variante A. Das
amostras positivas pela técnica N-PCR, 18 positivaram pela técnica de qPCR (66,7%), variando a
carga viral de 41 a 16.730 gEq/uL. Estes pacientes tiveram sintomas de meningite, mielite, epilepsia,
encefalite. A quantificação da carga viral por qPCR pode ajudar a elucidar o envolvimento do HHV 6
em doenças no sistema nervoso e ajudar na escolha do melhor tratamento.
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Resumo

O diabetes tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune órgão-específica causada por alteração da
tolerância imunológica a proteínas específicas, levando à destruição seletiva de células beta
produtoras de insulina em indivíduos geneticamente predispostos. Embora a etiopatogenia do DM1
permaneça pouco esclarecida, as infecções por vírus estão sendo cada vez mais implicadas no seu
desenvolvimento com base em estudos epidemiológicos, clínicos, in vitro baseados em células,
moleculares, e em modelos animais. Este trabalho teve por objetivo apresentar um relato de caso de
uma paciente adulta jovem que desenvolveu DM1 rapidamente progressivo, após um quadro agudo
de infecção viral. Paciente D.K.A.F, 20 anos, sexo feminino, apresentou no início de dezembro de
2017 quadro viral, com sintomas de faringite, espirros, prostração, evoluindo com febre, rouquidão
severa e muita coriza. Foi tratada com os seguintes sintomáticos: paracetamol, dipirona, e vitamina C.
Após 1 semana, iniciou quadro de poliúria, polidipsia e polifagia, bem como perda de peso, cerca de 8
kg no período, que culminou no final de janeiro de 2018, com quadro de constipação severa por mais
de 1 semana, vômitos, náuseas, fortes dores abdominais e retroesternal, falta de ar, e palpitações.
Sendo então diagnosticada cetoacidose diabética grave com acidose metabólica e alcalose
respiratória, sendo internada em Unidade de Terapia Intensiva, por 3 dias, e mais 1 semana em
enfermaria. Recebeu então diagnóstico de DM1, onde vem fazendo o controle com análogos de
insulina, esquema basal-bolos. Apesar de a etiopatogenia do DM1 ser pouco esclarecida, diversos
estudos apontam que vários vírus são claramente capazes de modular o desenvolvimento de DM1
através de diferentes mecanismos, incluindo a lise direta de células beta, ativação de células T
autorreativas, perda de células T reguladoras e mimetismo molecular. A concordância entre gêmeos
monozigóticos para DM1 é inferior a 40%, e a observação de que a incidência em crianças migrantes
reflete a de seu país adotivo, fornecem evidências circunstanciais de que os agente ambientais
contribuem para a doença. As correlações entre o DM1 e a ocorrência de infecção viral prévia ainda
são difíceis de se provar em humanos, sendo necessários estudos maiores com grandes amostragens
e estudos de patogênese para estabelecer mais claramente uma ligação etiológica.
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Resumo

A proteína transportadora de antígenos (TAP) atua na formação do complexo Peptídeo-MHC-I, sendo
essencial para a sua expressão na superfície celular. A diminuição na expressão de TAP em infecções
virais tem sido associada a interferência no reconhecimento do antígeno e escape imunológico. No
presente estudo, foi avaliado a diferença na expressão de TAP-2 de acordo com o grau de Neoplasia
Intraepitelial Cervical (NIC) em mulheres infectadas ou não pelo papilomavírus humano (HPV). Foram
incluídas 21 pacientes com idade de 36,9 (±7,7) anos, atendidas nos ambulatórios de Patologia
Cervical do CISAM e do IMIP, em Recife/PE, entre julho de 2016 e maio de 2017. Os laudos
histopatológicos foram: NIC I; NIC II e NIC III. Foram coletadas biópsias da área com lesão e do tecido
adjacente a lesão (sã). A coloração de Hematoxilina e Eosina foi realizada como controle de qualidade
e para a reação de imunohistoquímica (IMH) foi utilizado o Dako EnVision™ FLEX+. As lâminas foram
incubadas com o anticorpo anti-TAP2 (Abcam). A quantificação da expressão proteica foi estimada
pela marcação em pixels pelo software Gimp 2. Foram utilizados os testes de Mann-Whitney e
Kruskal-Wallis. O DNA das células cervicais foi extraído por KIT GE Healthcare® e o diagnóstico do
HPV por PCR. As reações de IMH foram realizadas em todas as amostras, contudo, 10 de 21 (47,6%)
delas não puderam ser analisadas, devido ao pequeno tamanho do fragmento. Desse modo, 55% (6)
das amostras foram positivas e 45% (5) negativas para infecção por HPV. Foi observado mediana
maior de células marcadas pela proteína TAP-2 nas amostras de NIC I em relação a NIC III
(p=0,0328). Enquanto a diferença nas medianas entre os grupos de NIC I vs NIC II (p=0,8584) e NIC II
vs NIC III (p=0,1074) não foram significativas. A análise das áreas adjacentes a lesão mostrou maior
marcação da TAP-2 no grupo de pacientes com diagnóstico de NIC I em relação ao grupo com
diagnóstico de NIC II (p=0,0340). As demais estratificações apresentaram medianas semelhantes
entre os grupos (p>0,05). Portanto, houve maior produção da TAP-2 no tecido de menor gravidade
para lesão do que naquele de maior grau de lesão cervical. Nós sugerimos que a TAP-2 poderá ser
um marcador de prognóstico para lesões cervicais. Contudo, o número maior de amostras poderá
contribuir para melhor compreensão da via do processamento antigênico e da resposta imune frente
as NICs.
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Resumo

A gripe é uma infecção viral causada pelo agente etiológico Myxovírus influenzae, de distribuição
global e elevada transmissibilidade. Manifesta-se como uma doença aguda, febril, prostrante,
acompanhada de sintomas sistêmicos, como cefaleia e mialgia, e do trato respiratório. A transmissão
se dá pelo contato interpessoal, através de secreções respiratórias ou contato direto com objetos
contaminados recentemente por secreções nasofaríngeas. Os óbitos estão diretamente relacionados
com a idade, comorbidades e estado vacinal da população. Objetivou-se descrever as internações
hospitalares por gripe (influenza) no Estado da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10, no
período de 2008 a 2017, quanto aos custos de hospitalização, características sociodemográficas e
mortalidade. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa,
cuja fonte de dados foi o Sistema de Morbidade Hospitalar (SIH-SUS) do Ministério da Saúde,
tabulados em gráficos e tabelas no programa Microsoft Excel 2016. Foram registradas 40.731
internações por gripe (influenza) no estado da Bahia nos últimos 10 anos. O ano de 2014 concentrou
o maior número de internações (16,15%), seguido de 2015 (15,31%) e 2013 (13,79%). A taxa de
mortalidade foi de 0,70 óbitos/100 internações, com redução de 68,88% de 2008 para 2017, sendo
que 98,59% dos óbitos e 98,98% das internações tiveram caráter de urgência e 76,40% dos óbitos
ocorreram na faixa etária acima de 60 anos. O valor médio de internamento foi de R$ 606,98 e o valor
total para o período foi de R$ 24.722 mil. O tempo médio de permanência hospitalar foi de 2,9 dias. O
sexo feminino correspondeu a 51,48% dos casos e 59,92% dos registros foram ignorados quanto à
raça/cor. A faixa etária predominante foi de 1-4 anos (20,54%), seguida de 5-9 anos (8,93%) e 0-1 ano

(7,67%), o que é concordante com a literatura. A mortalidade foi maior em idosos, possivelmente
decorrente de infecção respiratória baixa ou de doenças cardiovasculares, sendo a pneumonia
frequentemente utilizada como marcador epidemiológico da atividade do vírus influenza. Embora a
taxa de mortalidade apresente uma tendência a redução a cada ano, o significativo número de
internações demonstra a necessidade de reforçar atividades preventivas em atenção primária, como a
vacinação, pesquisa e participação ativa da rede de vigilância para este vírus.
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Resumo

Roraima possui uma rede de unidades sentinelas que monitoram a circulação do vírus Influenza por
meio de casos de síndrome gripal (SG) e síndrome respiratória aguda grave (SRAG). Objetivo:
Caracterizar o perfil laboratorial dos casos de SG e SRAG notificados no período de 2009 a 2016.
Método: Estudo transversal sobre os dados do Sivep-Gripe e SINAN Influenza Web da Secretaria de
Saúde estadual. Resultados: Foram notificados 3.540 casos de SG e 185 de SRAG no período. Entre
os casos de SG, 434 tiveram confirmação etiológica, sendo 118 casos em 2009, destes 11 (9,3%)
casos foram pelo vírus Influenza A e 1 (0,8%) Influenza B; em 2010 e 2012 houve 1 (0,8%) caso de
Influenza A entre os 126 casos confirmados e 1 (1,7%) entre os 57 casos, respectivamente; em 2013,
os 11 casos confirmados foram por H1N1 e H1 sazonal; em 2014, dos 16 casos confirmados, 4 (25%)
foram por Influenza A (H3 sazonal); em 2016, dos 21 casos confirmados, 17 (81%) foram por
Influenza A: 9 casos (H1N1), 7 (H3 sazonal) e 1 (H1 sazonal); em 2011 não houve confirmação de
Influenza entre os 86 casos com etiologia definida, e em 2015 não houve caso confirmado de
Influenza entre os 203 casos notificados de SG. Dos 185 casos de SRAG notificados no período,
16,2% (30 casos) foram confirmados para Influenza com predomínio em 93,3% (28/30) da Influenza A
(H1N1). Ocorreram 8 óbitos por SRAG e destes 12,5% (1) foi por Influenza A (H1N1). A letalidade
para SRAG foi de 4,3% e para Influenza A (H1N1) 0,5%. Conclusão: Houve baixa positivada entre as
amostras para SG e pode estar relacionado a má qualidade da coleta da amostra, problemas no
armazenamento/envio da amostra ao LACEN/RR ou na seleção de casos suspeitos. Quanto a SRAG
a identificação etiológica também foi baixa e a letalidade de quase 5% pode estar refletindo o
inadequado manejo clínico dos casos suspeitos e a não instituição precoce do antiviral. É necessário
intensificar a vigilância epidemiológica da SRAG nos hospitais fim de reduzir uma possível
subnotificação de casos.
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Resumo

Introdução: O Sarampo e a Rubéola são doenças infectocontagiosas que se disseminam pela via
respiratória. No sarampo o risco de complicações graves e morte são elevados em crianças menores
de cinco anos e adultos imunodeprimidos. A rubéola é transmitida pelas vias direta e transplacentária,
durante a viremia da gestante, o vírus infecta a placenta, entra na circulação fetal contaminando o
feto. Após a implantação do Programa de Erradicação do Sarampo e eliminação da Rubéola e
controle da Síndrome da Rubéola Congênita, onde houve várias estratégias e investimentos em
campanhas de vacinação para o alcance da meta de erradicação, foi certificado nos anos 2015 e 2016
a erradicação da rubéola e do sarampo respectivamente. O ressurgimento de casos das referidas
viroses, é ameaça a um trabalho de décadas da vigilância epidemiológica, que continua em
monitoramento para manter a erradicação. Estes surtos e epidemias têm sido observados em todo o
mundo, mesmo em continentes economicamente mais desenvolvidos, devido à baixa cobertura
vacinal, a circulação dos vírus em várias partes do mundo, a importação de casos causando
propagação viral, além de falhas vacinas primária e secundarias. Objetivo: Avaliar o estado
imunitário, em relação aos anticorpos específicos de sarampo e rubéola, de uma população de faixa
etária de 15 e 39 anos identificando os indivíduos suscetíveis, no período de 2016 a 2017, nos
municípios de Belém e Ananindeua. Material e Métodos: Realizado um estudo observacional
transversal, de uma população selecionada por conglomerados na faixa etária de 15 a 39 anos em
escolas, faculdades e universidades acompanhados das informações relacionadas ao histórico
epidemiológico. Foi coletado desde abril de 2016 a junho de 2017, um toatal de 1059, sendo 681 no
município de Belém e 378 em Ananindeua. Resultados: Para o vírus do sarampo (VS) 83% e 81 %
apresentaram imunidade nos município de Belem e Ananindeua respectivamente. Para o vírus da
rubéola (VR) acusaram imunidade em Belém 91% e Ananindeua, 86%. A suscetibilidade para o
sarampo e rubéola em Belém foi maior na faixa etária de 15 a 19 anos com 22% e 11%
respectivamente, o mesmo ocorreu com o município de Ananindeua com 21% para o VS e 17% para
o VR. Conclusão: Considerando a amostragem total, os municípios de Belém e Ananindeua
apresentaram um percentual estatisticamente significante de suscetível para o vírus do sarampo, mas
não para Rubéola.
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Resumo

Introdução: A gastrenterite é a segunda maior causa de morte em crianças menores de 5 anos, com
530 mil mortes a cada ano (OMS, 2018). Os antígenos do grupo histo-sanguíneo HBGA, sistemas
AB0, Hh e Lewis são expressos nas hemáceas, tecidos humanos e secreções. Os genes humanos
FUT2 e FUT3 definem o status Lewis. O perfil Le(a-b-) é detectado em indivíduos Lewis (FUT3)
negativos Le(a-b-) e deficientes de expressão (FUT1) ou secreção do H (FUT2), denominados
Bombay ou Para-Bombay (Daniels 2013). O desiquilíbrio entre FUT1 e FUT2 é a atual base molecular
para explicar o perfil para-Bombay. A diversidade HBGA nas populações, é um fator de
susceptibilidade à infecção por Norovírus Humanos (HuNoVs) e Rotavírus A (RVA); principais agentes
virais causadores de gastrenterites (Monedero et al. 2018). Objetivos: Caracterizar molecularmente
como Le(a-b-), Bombay ou Para-Bombay 51 de crianças fenotipadas Le(a-b-), por identificação de
SNPs/deleções nos genes FUT3, FUT2, relacionando com gastrenterite. Desenho do estudo: 51
amostras de saliva coletadas de janeiro de 2016 a outubro de 2017 (crianças entre 3 meses a 5 anos
de idade), Le(a-b-), com gastrenterite ou infecção respiratória aguda (grupo controle) da região
amazônica do Brasil, Venezuela e Republica Federativa da Guiana Inglesa. Método: PCR touchdown

para amplificação da região codificante do gene FUT2 e FUT3 e sequenciamento nucleotídico dos
amplicons. Resultados: Foram obtidos 55/55 (FUT2) e 40/55 amplicons (FUT3). As amostras perfil
ALe, BLe ou ABLe(a-b-) de 8 de crianças com gastrenterite e 4 controles apresentaram os SNPs
357C>T e/ou 480C>T, 685G>T do gene FUT2. Onze amostras de crianças não secretoras, Le (a-b-), 7
com gastrenterite e 4 controles, não amplificaram a primeira região do gene FUT3 indicando deleção
(em fase de caracterização). Discussão e conclusões: Indivíduos Bombay e Para-Bombay são
raros, e maior frequência na Ásia (Wang et al. 2017, Zhang et al. 2015, Luo et al. 2013). O percentural
de crianças da região Amazônica fenotipadas ALe, Ble, ABLe ou Le(a-b-) foi alto (3.1% n=353) e estão
sendo, caracterizadas molercularmente. Os SNPs detectados no gene FUT2 estão associados a
indivíduos Para-Bombays; mas a base molecular necessita de maior investigação. A frequência e
identificação de virus gastroentéricos e associação com o perfil HBGA de susceptibilidade, faz-se
necessária, principalmente em crianças da região Amazônica, com difícil acesso aos atuais e novos
programas de vacinação nacional.
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Resumo
A sobrevida do paciente após o transplante renal tem sido avaliada com frequência nas últimas décadas. A frequência de
rejeição aguda diminuiu, enquanto preocupações com doenças infecciosas aumentaram e permanecem sendo responsáveis
por aproximadamente 15% a 20% dos casos de morte. Em receptores de transplante renal pediátricos ou adultos, os
Herpesvírus Humano 6 (HHV-6A/B) e Herpesvírus Humano 7 (HHV-7), também denominados Roseolovírus, frequentemente
reativam após enxerto. Imunossupressão e diferentes tratamentos associados ao transplante podem promover a replicação
dos Roseolovírus. Ademais, reativações das infecções de HHV-6A, HHV-6B e HHV-7 muitas vezes, levam a doenças graves
em receptores de órgãos sólidos. Até o momento, há poucas informações disponíveis sobre a persistência e excreção destes
vírus em locais do corpo durante e depois da infecção. Porém, já foi reportado que a latência e persistência dos Roseolovírus
pode ocorrer nas glândulas salivares. A ausência de prevalência e estudos sobre os sítios de latência desses vírus pode
desencadear reativações e assim, levar receptores de órgãos sólidos a doenças graves ou até mesmo a morte. O objetivo
desse estudo foi avaliar a prevalência e a infecção ativa do HHV-6A, HHV-6B e HHV-7 em amostras de saliva de pacientes
transplantados. Para detecção dos Roseolovírus foi realizado a qPCR duplex e curvas sintéticas padrões foram utilizadas
para quantificação da carga viral. Como resultado inicial, foram testadas 155 amostras de saliva de pacientes transplantados
renais. Dessas amostras, 119 (77%) e 127 (82%) foram positivas para o HHV-6 e para o HHV-7 respectivamente; em 108
(69,5%) amostras o HHV-6 e o HHV-7, foram detectados simultaneamente. Os resultados encontrados foram
significantemente elevados em comparação com a prevelência desses vírus em pacientes saudáveis. Além disso, a
coinfecção de Roseolovírus pode ser considerada um fator de evolução de doenças graves. Portanto, os resultados desse
estudo ressaltam a importância da investigação desses vírus em pacientes transplantados renais e sugerem que a alta
positividade e prevalência das amostras indicam a persistência do HHV-6 e HHV-7 em saliva principalmente em pacientes
imunodeprimidos. Para confirmação da infecção ativa, faz-se necessário realizar a detecção do RNAm para avaliar a
replicação viral em amostras de saliva.
Palavras-chaves: Herpesvirus, qPCR, Roseolovirus, Saliva, Transplante renal
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Resumo

Introdução: A meningite viral consiste na inflamação das meninges, sendo uma sindrome clínica mais
incidente em crianças. Aproximadamente 90% dos casos são causados pelos Enterovírus, e dentre os
outros vírus causadores, estão os Herpes simples, Adenovírus, Varicela zoster e Epstein-Barr. Sua
transmissão ocorre pelas vias respiratória e fecal-oral, sendo considerado caso suspeito de meningite,
o indivíduo que apresente febre, cefaleia, rígidez de nuca, sonolência e convulsões. Objetivo:
Demonstrar a importância da identificação viral associada ao diagnóstico tradicional das meningites
virais. Desenho do estudo: Foi realizada uma revisão da literatura com base em artigos científicos e
documentos oficiais do Brasil. Métodos: A busca da bibliografia foi realizada nas bases de dados
Bireme e SciELO, com os descritores “meningite” e “meningite viral”, onde foram incluídos artigos e
documentos entre o período de 2009 à 2016 em português. Resultados: O Ministério da Saúde
preconiza como diagnóstico laboratorial tradicional para os casos suspeitos de meningite viral, o
exame quimiocitológico do Líquido cefalorraquidiano (LCR), que apresenta, nos casos de meningite
viral, o percentual de proteínas elevado, os de glicose e lactato normais ou pouco alterados, e
pleocitose. Além da análise quimiocitológica do LCR, outras técnicas são necessárias para
identificação dos agentes virais. Uma delas é o isolamento viral em cultura de células, considerada de
alta eficácia, mas que apresenta desvantagem em consumir muito tempo e ser laboriosa. Existem
também as técnicas de biologia molecular, como a RT-PCR e RTqPCR, que apresentam maior
sensibilidade e rapidez, mas que não são utilizadas em larga escala devido o seu alto custo.
Discussão: O exame quimiocitológico do LCR não confirma sozinho um caso suspeito de meningite
viral, logo vê-se a importância da utilização de métodos mais específicos, que podem identificar o
agente viral, obtendo-se assim um diagnóstico preciso e confiável. A partir da confirmação do agente
viral por essas técnicas mais específicas, a vigilância epidemiológica terá base para executar as suas
ações preventivas direcionadas aos agentes virais. Conclusão: Diante disso, conclui-se que os
métodos para identificação dos agentes etiológicos das meningites virais são de suma importância,
auxiliando assim a vigilância epidemiológica a intervir com medidas de controle e prevenção,
melhorando assim o sistema de saúde em conjunto com os serviços epidemiológicos.
Palavras-chaves: Meningite viral, Vigilância epidemiológica, Virologia
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Resumo
A febre de Lassa é uma doença hemorrágica viral. Trata-se de um arenavírus identificado pela primeira vez durante uma
epidemia na cidade de Lassa, Nigéria. O número de infecções por ano no ocidente africano é estimado entre 100-300 mil
casos, com aproximadamente cinco mil mortes. A doença é transmitida por roedores do gênero Mastomys e de pessoa para
pessoa, podendo ocorrer após a exposição ao vírus no sangue, tecido, secreções ou excreções de um indivíduo infectado.
Como os sintomas podem ser inespecíficos e mimetizam os de outras infecções, como a malária, testes laboratoriais se
fazem necessários para confirmar o diagnóstico. O grande problema é que um único teste rápido, capaz de identificar o
resultado em quinze minutos, encontra-se disponível para diagnóstico. Além disso, o teste é eficaz somente se o indivíduo
estiver com elevada carga viral, podendo muitas vezes proceder a resultados falso-negativos. O hospital localizado na cidade
de Bo em Serra Leoa é especializado em cuidados pediátricos e prioriza o tratamento de desnutrição infantil, malária e
doenças infecciosas e também presta atendimento materno-fetal em situações de risco. A estrutura não tem capacidade para
assumir todos os casos de febre de Lassa porque os pacientes com suspeita da doença precisam ficar em isolamento até o
resultado do exame tradicional, que demora de 24 a 48 horas para ficar pronto. O hospital contém uma ala de isolamento,
onde todos os protocolos estabelecidos para casos de vírus de febre hemorrágica (VFH) são criteriosamente aplicados. Os
doentes permanecem isolados até receberem o resultado do teste. Se positivo, são imediatamente encaminhados para o
hospital de referência em Kenema, cidade vizinha. O projeto conta com uma ambulância exclusiva para o transporte dos
pacientes VHF positivos e com médico e enfermeiro especialistas para garantir que os protocolos sejam seguidos e para
estudar mais sobre essa doença, que de certa forma é pouco conhecida. Até o momento, um único medicamento conhecido
para tratar a doença está disponível, porém sua produção na forma injetável é bem reduzida, ou seja, não existe tratamento
para todos. Há mais indivíduos doentes do que medicamento disponível. Além do mais, o custo do tratamento é
significativamente elevado tornando-se inacessível para a grande maioria da população. É urgente a necessidade de

incrementar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento da Febre de Lassa ou até quando esse fantasma continuará
assombrando vidas?
Palavras-chaves: Ajuda Humanitária, Febre de Lassa, Vírus de Febre Hemorrágica
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Resumo
Infecções virais estão relacionadas ao desencadeamento de diversas alterações imunológicas, inclusive nas doenças autoimunes. O
Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença autoimune de causa multifatorial, envolvendo fatores genéticos e hormonais.
Alterações genéticas proporcionadas durante infecções virais podem influenciar na patogênese e no prognóstico do LES. Os
mecanismos de interação vírus-doença são complexos e ainda pouco esclarecidos. O objetivo do trabalho é evidenciar os principais
vírus relacionados com a patogênese do LES - Epstein barr (EBV), HTLV-1, Citomegalovírus(CMV), BK polioma vírus (BKV) e JC
polioma vírus (JCV)- além de demonstrar os mecanismos já elucidados sobre essa relação. Trata-se de uma revisão narrativa. A revisão
bibliográfica foi realizada utilizando plataformas de publicação de periódicos (PubMed e Scielo), nas quais foram feitas buscas nos
bancos de dados e consultas de artigos científicos na literatura especializada. Estudos comprovam associação entre EBV e o LES,
onde a infecção viral precede o aparecimento das desordens imunológicas causadas pelo LES. Também foi observada uma alta
prevalência de indivíduos jovens lúpicos com sorologia positiva para EBV. O EBV é capaz de infectar linfócitos B auto-reativos induzindo
sua proliferação. Em células B de memória, o genoma viral pode permanecer integrado por longo períodos. Essas alterações podem
levar a modificações da tolerância imunológica, desencadeando processos autoimunes. Da mesma forma, o HTLV-1 também pode estar
associado à patogênese do LES. O mecanismo mais aceito é o da sequência endógena relacionada ao HTLV-1 (HRES-1) no qual o
mimetismo entre a HRES-1 e o complexo ribonucleoproteína menor provocaria a produção de auto-anticorpos, levando a deposição de
imunocomplexos em tecidos e à inflamação. O CMV e o BKV estão associados principalmente à evolução e progressão de nefropatias
nos pacientes com LES. Porém, estudos demonstraram que a infecção por JCV apresenta efeito protetor para evolução da doença renal
crônica, devido à interação entre o vírus e o gene APOL1 ou por inibição de outros vírus nefrotóxicos. As infecções virais atuam na
imunorregulação dos processos autoimunes, podendo ser o insulto desencadeante da doença ou influenciando no seu prognóstico.
Contudo, sendo o LES uma doença multifatorial, a infecção viral é insuficiente para causar a doença, mas em conjunto com outros
fatores ambientais, hormonais e genéticos pode atuar na sua patogênese.
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Resumo
O citomegalovírus (CMV) é um vírus da família Herpesviridae, causador de sintomatologia variada, desde forma assintomática
ou oligossintomática (ambos de resolução espontânea em imunocompetentes), até outras graves, acometendo o sistema
hematopoiético. Na infecção pelo CMV esta apresentação não é esperada em pacientes hígidos, sendo poucos os relatos na
literatura. Paciente sexo masculino, 27 anos, admitido no Hospital Giselda Trigueiro por quadro de febre e colúria iniciado há 2
semanas da admissão. Sem comorbidades ou uso de medicamentos prévios. O exame físico mostrava icterícia conjuntival
moderada (2+/4+) e petéquias disseminadas. Os exames laboratoriais detectam anemia leve (12 g/dL), leucopenia com
linfocitose (2.900/mm³ com 50% de linfócitos) e plaquetopenia intensa (18.000/mm³). As provas de lesão e função hepática
encontram-se intensamente elevadas (TGP: 1.206 U/L; TGP: 2549 U/L; Bilirrubina Total: 5,5; TAP: 52%). Mielograma revelou
hipocelularedidade acentuada no setor megacariocítico e retardo na maturação nos setores granulocítico e eritróide. Sorologia
para CMV IgM e IgG mostraram-se positivas. Investigação para imunodeficiência adquirida (SIDA), bem como para hepatite
autoimune e causas infecciosas (Hepatite A, B e C e Parvovírus B19), todas negativas para exclusão de outras etiologias. Foi
iniciado Ganciclovir durante a internação, evoluindo com piora clínica e óbito. A confirmação da infecção aguda por CMV é
dada através da identificação de anticorpos IgM contra este vírus, altamente sensível e específico em paciente
imunocompetente. As lesões de órgão alvo são identificadas em poucos casos, sendo destas a hepatite aguda por lesão
direta do vírus. Na pancitopenia, o mecanismo proposto para ação do CMV é a injúria direta nos precursores hematológicos,

levando a queda no número de todos os setores, bem como inibindo a sua proliferação. Outra ação é a supressão dos
receptores de fatores de crescimento de colônia granulocítica, agravando o quadro de neutropenia. O mielograma realizado
corrobora este mecanismo, havendo hipocelularidade em todos os precursores hematológicos, no caso, o setor
megacariocítico é o mais acometido por grande tropismo do vírus por este tipo celular. A literatura indica não haver resposta
ao ganciclovir, sendo a progressiva piora clínica o prognóstico esperado. Assim, mesmo que a infeção pelo CMV em
imunocompetentes seja tipicamente branda e autolimitada, pode evoluir com acometimento grave do sistema hematopoiético.
Palavras-chaves: Citomegalovírus, Hepatite, Pancitopenia
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Resumo

A gripe influenza gripe é uma doença infecciosa aguda acomete o trato respiratório, causada pelo
vírus Myxovirus influenzae, este, se subdivide nos sorotipos A, B e C, sendo que apenas os tipos A e
B apresentam relevância clínica no ser humano. O presente estudo visa descrever o panorama da
influenza e o impacto obtido após implementação da vacina no Brasil. Trata-se de um estudo
descritivo, retrospectivo e quantitativo que utilizou dados coletados do Sistema de Informação de
Notificação de Agravos e Notificação (SINAN) referente ao período de 2009 a 2010, no Brasil. Após
coleta de dados, constatou-se um total de 1.556 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave e
2.878 de Síndrome Gripal, totalizando 4.434 casos, no qual as regiões Sul e Sudeste foram as mais
atingidas, tanto pela forma clínica Síndrome Respiratória Aguda Grave com 48% e 47%,
respectivamente, quanto pela Síndrome Gripal, com 38% e 52%, respectivamente. A distribuição de
casos confirmados de ambas as formas clinicas apresentou-se de forma semelhante entre os sexos,
com discreto predomínio (51%) no masculino. Em relação à faixa etária, a mais atingida foi a de 20 a
29 anos de idade (30%), seguida pela faixa de dez a 19 anos (20%). Em 25,4% (1.127) do total de
casos havia relato de viagem ao exterior e os destinos relatados com maior frequência foram
Argentina (50,1%), EUA (17%), Paraguai (9,3%) e Chile (9,2%). Após a implantação da vacina contra
a influenza, nas últimas décadas, constata-se uma redução na morbimortalidade por causas
relacionadas à influenza. Essa redução foi mais evidente nas regiões Sul e Sudeste do país, visto que,
sempre foram as mais acometidas. Os grupos-alvos da intervenção expandiram-se, com ampliação
máxima no ano de 2010, quando mais de 89 milhões de pessoas foram vacinadas, correspondendo a
uma cobertura vacinal de 47% da população brasileira. As campanhas anuais de vacinação vêm
sendo consideradas como altamente bem-sucedidas, tendo em vista a adesão da população à
iniciativa. Em função das mutações que ocorrem no vírus influenza, recomenda-se que a vacinação
seja realizada anualmente. Conclui-se, portanto, que a vacina contra a gripe influenza é segura e
eficaz, constituindo a intervenção mais importante para o controle da morbimortalidade por Myxovirus
influenzae.
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Resumo
O Papiloma Vírus Humano (HPV) é um vírus de DNA, pertencente à família Papillomaviridae, o qual possui potencial
oncogênico, sendo responsável por aproximadamente 98% dos casos de câncer do colo do útero. Esse tipo de câncer é a
principal causa de morte entre mulheres que vivem em países em desenvolvimento. Estimativas da Organização Mundial da
Saúde (OMS) prevê uma elevação do câncer do colo uterino em torno de 320.000 casos novos em 2015 e 435.000 em 2030.
Baseando-se no exposto, objetivou-se realizar uma revisão literária sobre o HPV e sua importância na indução de neoplasias
cervicais, a fim de descrever e evidenciar as vantagens do uso da vacina de proteção contra este vírus. Foi realizado um
levantamento bibliográfico utilizando palavras-chave por meio dos seguintes uni termos usados em combinação: "HPV”,
“Neoplasias Cervicais”, “Vacinação”, em bases indexadas. Foram utilizados também textos de livros atualizados pertinentes
ao assunto, a fim de ser elaborado o texto final de onde surgirão as considerações finais, contribuindo assim para a
documentação histórica, incentivando outras pesquisas referentes ao tema. As vacinas anti-HPV foram criadas com o intuito
de prevenir a infecção pelo vírus e, dessa forma, reduzir o desenvolvimento de neoplasias cervicais. Estas vacinas contêm
uma proteína capsídeo L1 do HPV que se autorreproduz em partículas virus-like (VLP) capazes de neutralizar as infecções
naturais subsequentes. Atualmente, encontram-se disponíveis no mercado duas vacinas profiláticas regulamentadas para uso
na população em diversos países, incluindo o Brasil: a vacina bivalente Cervarix® que atua contra os vírus 16 e 18 e a vacina
tetravalente Gardasil® que atua contra os sorotipos 6,11, 16 e 18. Entre as informações mais importantes, destacam-se que
está indicada para mulheres entre 9 e 26 anos, antes da iniciação sexual, sendo administrada em três doses; possui eficácia
comprovada contra os sorotipos nela presentes, sendo altamente imunogênica e com garantia de proteção por cerca de 10
anos.
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Resumo
Introdução: O câncer do colo uterino (CCU) é uma neoplasia que afeta as mulheres, com maior prevalência, entre 20 a 29
anos e 45 a 49 anos, sendo, geralmente mais agressivo nesta última faixa etária. No início se apresenta como uma lesão prémaligna, nominada neoplasia intraepitelial cervical, classificada em graus e demoram a evoluir para o carcinoma. Dentre as
causas estão à predisposição genética, tabagismo, sedentarismo e como causa principal o contágio pelo Papiloma Vírus
Humano HPV. Os casos de CCU estão quase associados ao contato prévio da mulher com pelo menos um dos 13 tipos
oncológicos do vírus. O HPV 16 e 18 representam os de maior risco. O exame preconizado pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) é a citologia oncótica para rastreamento e prevenção. No entanto, realizar a coleta para o exame no Sistema significa
enfrentar vários problemas. Objetivo: Identificar o panorama dos aos casos de CCU, no município de Vitória de Santo Antão
– PE e comparar os resultados com a notificação no país. Desenho do Estudo: Estudo epidemiológico do tipo seccional.
Métodos: Coleta de dados a partir do Sistema de Informação do Câncer do Colo do Útero e do Sistema de Informação de
Mortalidade para a identificação dos casos de lesões precursoras e o índice de mortalidade. Resultados: Foi observada, no
período de 2005 a 2015, uma taxa de morbidade de 31.345 e 5.764 óbitos no Brasil, enquanto as taxas se mantiveram em 74
casos e destes apenas 18,5% óbitos registrados no período, respectivamente no município. Com base nas lesões precursoras
da neoplasia, foram identificados valores entre 10,21% em 2006 e 11,38% em 2013, com ápice em 2009 (13,75%) no Brasil,
enquanto em Vitória, os números demonstraram 12,27% em 2006 e 10,75% em 2013, com o ápice em 2009 (15,62%) e
queda significativa em 2012 (9,14%). Discussão: O elevado índice de morbimortalidade associados ao CCU é alarmante.
Entraves na realização dos exames para o diagnóstico preventivo dificultam o rastreamento. Chama a atenção o número de
exames realizados no município, que se bem menor do que a necessidade da população priorizada para o rastreamento e
divergente da política priorizada pelo Pacto pela Saúde. Conclusão: A subnotificação de casos acerca dos índices de CCU e
o insuficiente número de exames realizados inviabiliza as ações estratégicas eficazes para atuar nas mortes evitáveis. É um
dos tipos de câncer que apresenta maior chance de cura e o Sistema não está conseguindo rastrear.
Palavras-chaves: Papiloma Vírus Humano (HPV), Neoplasia, Prevenção, Rastreamento
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Resumo
Introdução: A hantavirose é um problema de saúde pública emergente que desafia as autoridades a ampliarem os cuidados
para a vigilância epidemiológica da doença. Apresenta taxa de letalidade de 46,5% e maioria dos pacientes necessitando de
internamento. Objetivo: descrever os casos confirmados de hantavirose no Estado do Paraná em pessoa, tempo e lugar, no
período de 1992 a 2016. Métodos: Estudo descritivo com casos confirmados de hantavirose do Paraná, de janeiro de 1992 a
junho de 2016. A fonte de dados foi o banco de dados da área técnica da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.
Resultados: Foram confirmados 280 casos, sendo 94,3% (264/280) laboratorialmente. A mediana de idade foi de 33 anos,
com intervalo interquartil de 23,5 e 41,0 anos, sendo 85,0% (238/280) do sexo masculino. Agricultores e cortadores de pinus
foram as ocupações mais prevalentes, com 29,3% (82/280) e 15,4% (43/280), respectivamente. Predominância de febre
(93,6%/262), cefaleia (86,4%/242), hipotensão (82,9%/232), dor abdome-toraco-lombar (81,8%/229), mialgia (81,8%/229) e
náuseas/vômitos (73,6%/206). Concentração de casos em outubro e novembro. Os municípios com maior prevalência foram
os da região sul do Estado, provenientes da zona rural com 96,1% (268/279). Quanto aos exames complementares, 24,7%
(58/235) apresentaram hematócrito entre 51-55% e 23,4% (55/235) apresentaram hematócrito>56%; 40,4% (90/223)
apresentaram 51.000-100.000 plaquetas e 27,4% (61/223) apresentou menos que 50.000 plaquetas; 42,8% (74/173)
apresentaram leucócitos aumentados com desvio à esquerda e 53,2% (91/171) de ureia e creatinina aumentados. O achado
radiológico mais prevalente foi: 84,2% (192/228) infiltrado pulmonar. Do total de casos, 93,9% (263/280) foram hospitalizados
e 38,2% (107) evoluíram ao óbito. Discussão e conclusão: Homens na faixa etária ativa e com atividades relacionadas ao
meio rural foi encontrado em estudo realizado no Brasil, São Paulo, Argentina e Chile. A elevada prevalência de casos em
outubro e novembro provavelmente pela biologia das espécies de roedores e a estação da primavera com aumento da oferta
de alimentos. A concentração de casos na região centro-sul provavelmente é explicada pela presença de mata nativa, com
maior oferta de alimento e maior incidência e reprodução dos roedores. Há a necessidade da sensibilização dos profissionais
além do monitoramento dos dados epidemiológicos para favorecer a resposta dos serviços e reduzir a ocorrência de novos
casos.
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Resumo

Introdução: O vírus do papiloma humano, mais conhecido como HPV (Papilomavírus humana). A
infecção por este vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes, em alguns casos,
o potencial carcinogênico do HPV é relacionado a duas proteínas virais, que vão ser capazes de
interagir com proteínas que regulam o ciclo celular e que vão provocar a degradação e inativação das
proteínas celulares, posteriormente, a formação de neoplasias. O vírus vai infectar tanto as mucosas
quantos os tecidos cutâneos, podendo causar lesões malignas ou benignas, pode ser classificada em
HPV de alto e baixo risco ontogênico. O HPV é considerado o agente causado do câncer do colo de
útero. Objetivos: O presente trabalho teve como objetivo identificar e relacionar os casos de infecção
por vírus HPV com o desenvolvimento de câncer do colo de últero. Desenho do estudo: Utilização do
banco de dados do INCA (instituto Nacional de câncer José Alencar Gomes da Silva). Metodologia:
Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo, relatando os casos de HPV
(Papilomavírus humana). Resultados: O câncer associado à presença do vírus HPV (Papilomavírus
humana), é o terceiro tumor mais frequente na população feminina, e a quarta causa de morte de
mulheres por câncer no Brasil. O Ministério da Saúde realizou uma pesquisa no ano de 2017, para
descrever o índice estimado de casos de HPV em 27 estados do Brasil, foi entrevistado 5.812
mulheres e 1.774 homens, a média de idade de 26 a 25 anos. Dos entrevistados 54,6% apresentaram
HPV e 38,4% apresentaram alto risco para o desenvolvimento de câncer. O estado de Salvador
apresentou o maior índice de prevalência do HPV em relação aos outros estados que participou da
pesquisa. Discussões: O perfil epidemiológico do vírus HPV, vem aumentando a cada ano, e a
prevalência maior são nas mulheres acima de 44 ou 45 anos. O genoma HPV16 e 18 está associado
com cerca de 70% dos casos de câncer cervical, vai ser classificado com alto risco quanto ao seu

potencial ontogênico. O vírus possui tropismo por células epiteliais cutânea ou mucosa e pode ser
transmitida principalmente por contato direto. Conclusão: Essa patologia é um grande problema na
saúde pública, pois pode ser transmitida facilmente, principalmente por relações sexuais, o seu
tratamento e prevenção vai por uso de vacinas, mas essa doença não tem cura. Portanto é muito
importante a profilaxia com vacinação e dá importância do uso do preservativo masculino e feminino.
Palavras-chaves: Papillomaviridae, Infecções por Papillomavirus, Letalidade
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Resumo
Introdução: A meningite é caracterizada por um processo inflamatório nas meninges, o qual pode ser ocasionado por diversos agentes
infecciosos (bactérias, vírus, fungos) e não infecciosos. Em relação à meningite viral, o quadro de afecção neurológica geralmente evolui
de forma benigna e a maioria dos casos é causada pelo grupo dos Enterovírus, sendo mais frequente nos meses quentes. É uma
doença de notificação compulsória com potencial endêmico, tornando-a importante na morbidade hospitalar. Objetivo: Descrever o
desenho de morbidade hospitalar devido à meningite viral em Alagoas no período de 2010 e 2017. Desenho do estudo: Trata-se de um
estudo descritivo. Métodos: Os dados foram obtidos através do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), pelo
DATASUS. As variáveis analisadas foram sexo, faixa etária, internações, autorizações de internação hospitalar (AIH) aprovadas, valor
total gasto e óbitos. As variáveis sexo, faixa etária, internação e óbito foram comparadas com os valores encontrados no Brasil e/ou
Nordeste no mesmo intervalo de tempo. Resultados: Entre 2010 e 2017, foram registradas 89 internações por meningite viral no estado
de Alagoas, com um total de 2 óbitos (taxa de mortalidade de 2,25) e valor total gasto de RS 96.596,18, em que os maiores números
compreendem os anos de 2013 e 2015, com 33 (37,07%) e 16 internações (17,97%) respectivamente. O sexo masculino concentrou o
maior número de casos (47 – 52,8%), indo de encontro ao encontrado no Brasil, em que o sexo feminino predominou (59,01%). A faixa
etária 5-9 anos (22,47%) foi responsável pela maioria das internações em Alagoas no intervalo de tempo, em detrimento da faixa etária
20-29 anos (18,43%), encarregada da maior parte de internação no Brasil. Discussão: Alagoas foi o estado do Nordeste que obteve o
menor número de internação e de óbitos por meningite viral entre 2010 e 2017. Nesse estado, os anos de 2012 e 2010 foram os com
menos internações do período, com 3 e 5 internações. O valor total gasto seguiu o mesmo padrão da quantidade de internação, com R$
22.152,59 no ano de 2013 e R$ 21.978,69 no ano de 2015. Conclusão: Esse estudo mostra que Alagoas não segue exatamente o
mesmo padrão do restante do Brasil em relação ao sexo e à faixa etária mais acometidos pela meningite viral, mas que é um estado
com números consideráveis da doença, demonstrando a importância do diagnóstico e notificação adequados e do manejo correto do
caso confirmado.
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Resumo
A influenza é uma infecção aguda do sistema respiratório, ocasionada por inúmeros vírus,com elevado potencial de
transmissão. O quadro apresenta-se com febre alta,dor muscular e tosse seca. As gripes geradas por Influenza propagam-se
facilmente e são responsáveis por elevadas taxas de hospitalização, principalmente em idosos,crianças,gestantes e pessoas
com doenças crônicas. Nos últimos anos, o estado do Ceará apresenta elevadas taxas de infecção e óbitos por influenza.
Assim, objetivou-se descrever o perfil dos pacientes com suspeita diagnóstica por Influenza e verificar a evolução destes
casos. Trata-se de estudo transversal, epidemiológico e descritivo no período de janeiro à junho de 2018. Os dados foram
extraídos do banco de dados do Núcleo de Vigilância Epidemiológica de hospital de referência em infectologia do estado do
Ceará. Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel. A análise foi realizada por meio de frequência absoluta e

relativa. O hospital registrou o total de 100 casos com suspeita diagnóstica de Influenza no primeiro semestre de 2018, com
predominância do sexo masculino (53 - 53%), a maior incidência ocorreu em crianças e adolescentes, delimitados neste
estudo entre 0 a 19 anos (55 - 55%). No que diz respeito ao município de origem, a maior parte dos pacientes era da capital
(60 - 60%). Quanto à situação clínica, 31% das pessoas foram diagnosticadas com Influenza A (H1N1). Destas, a maioria
evoluiu para alta hospitalar (24 – 77,4%). No entanto, grande parte dos casos investigados não possui carga viral detectável
nos exames laboratoriais (39 - 39%). Vale ressaltar que dos 12 casos de Influenza que evoluíram ao óbito, a maioria (7 –
58,3%) foi diagnosticada com Influenza A H1N1. Também é relevante notar que os idosos são mais suscetíveis ao agravo da
infecção, evidenciado pela elevada quantidade de idosos entre os óbitos (3 – 42,8%). Conclui-se que houve elevada
incidência de casos no primeiro semestre de 2018, no qual sexo masculino prevaleceu, tendo como faixa etária 0 a 19 anos.
Relacionado aos óbitos, os idosos foram os mais acometidos por este. Dos subtipos de vírus da influenza, tivemos a influenza
A responsável pela maioria dos diagnósticos. Diante do exposto, é relevante que ações educativas, intervenções de
promoção a saúde como o incentivo a vacinação, sejam realizadas com intuito de reduzir a cadeia de transmissão,
principalmente entre os extremos de idade, que estão mais suscetíveis a complicação do caso.
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Resumo
A raiva é uma antropozoonose comum aos animais e homem que se caracteriza como uma encefalite progressiva e aguda
com letalidade de, aproximadamente, 100%. A transmissão ocorre principalmente por inoculação do vírus presente em saliva
e secreções do animal infectado, usualmente pela mordedura. No Brasil, nas áreas urbanas, o cão e gato constituem as
principais fontes de infecção. Nesse sentido, o Programa Nacional de Profilaxia da Raiva (PNPR), entre os anos de 1980 a
1990, sofreu uma estruturação em todo País, estabelecendo para a doença medidas de prevenção e controle profilático da
raiva, com vacinação ou tratamento com soro antirrábico. Neste contexto, o presente estudo objetivou descrever o perfil do
paciente agredido por animais potencialmente transmissor do vírus da raiva, no município de Belém, Estado do Pará. Foi
realizado estudo quantitativo e descritivo de atendimento antirrábico do Sistema de Informação de Agravo de Notificação da
Secretaria de Estado de Saúde Pública, no município de Belém, entre os anos de 2013 a 2017. Nesse período houve 28.635
notificações, com média anual e mensal de 5.727 e 2.386 casos, respectivamente. Os principais agressores foram cães
(82,29%) e gatos (14,74%). Para fins de conduta de tratamento, 61,62% dos animais apresentam-se aparentemente sadios,
porém, em 60,10% dos casos, não há registros acerca da condição final dos animais, após período de observação (negativo
ou positivo para a raiva). A faixa etária de maior ocorrência do paciente agredido foi de 20 e 64 anos (59,17%) em ambos os
sexos e, os estudantes, os indivíduos mais agredidos (30,45%). A profilaxia de vacinação foi indicada em 67,69% dos casos.
Dos cães e gatos agressores, 97,98% dos vitimados não tinham informações da situação de vacinação dos animais. Em
relação às agressões, as mordeduras foram as mais frequentes (83,87%), sendo as mãos, pés e membros inferiores os locais
mais acometidos (77,65%). Quanto ao padrão dos ferimentos, foram em 56,27% dos casos únicos, em 49,11% e 43,87%
superficiais e profundos, respectivamente. Conclui-se que a ausência de informações, quanto à situação final do animal,
aliado às baixas buscas ativas pela vigilância dos pacientes que não completaram o tratamento profilático, revela a
necessidade de maiores capacitações para os profissionais atenderem à normatização do PNPR, assim, considera-se que o
município de Belém é uma área vulnerável ao surgimento da enfermidade.
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Resumo
A Febre Amarela é uma doença infecciosa ocasionada por um vírus e com transmissão por meio de vetores, não possui cura
e pode ser considerada fatal. Ela tem importância epidemiológica por sua gravidade clínica e potencial de disseminação em
áreas urbanas infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. Este estudo teve como objetivo determinar a incidência, as
internações hospitalares e a mortalidade por Febre Amarela no Brasil no período de 2013 a 2018. Tratou-se de um estudo
epidemiológico observacional e retrospectivo realizado no período de abril de 2013 a abril de 2018. Os dados foram coletados
através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no qual foram consultados os casos
confirmados da doença, as internações e os óbitos. Foram confirmados três casos de Febre Amarela no ano de 2013, um em
2014, nove em 2015 e cinquenta e dois em 2016. De 2017 até abril de 2018, período do surto, o total de casos não consta
nos dados. De 2013 a 2016, os dados do DATASUS referem-se a todas as regiões brasileiras, a exceção do Nordeste. Para
as Autorizações por Internações Hospitalares (AIH), constataram-se em todas as regiões brasileiras seis internações em
2013, nove em 2014, treze em 2015, vinte e oito em 2016. Para o ano de 2017 foram registrados 751 internamentos e 850 até
o mês de abril de 2018, totalizando 1.657 casos desde abril de 2013. Quanto ao número de óbitos, foram verificados 123
óbitos em 2017 e 145 até abril de 2018, totalizando 268 óbitos. Os resultados demonstraram que entre os anos de 2013 e
2016, a Febre Amarela não obteve uma grande aumento no Brasil, desse modo, as internações hospitalares também não
foram expressivas. Contudo, em 2017 e até abril de 2018, teve-se um grande aumento no número de internamentos e de
óbitos. Observou-se que a doença estava controlada no Brasil entre os anos de 2013 e 2016, no entanto, houve um surto
dessa infecção a partir de 2017. Em 2018 só até o mês de abril, a incidência já foi maior do que o total de 2017, tendo estas
se concentrado na Região Sudeste (98,13% dos internamentos e 97,06% das mortes). Um dos motivos que justificam a
disseminação da doença refere-se ao deslocamento das pessoas com a infecção e ausência da vacinação nos casos
inicialmente registrados. Com isso, faz-se necessário que ocorram iniciativas e políticas de prevenção mais eficazes para
controlar a epidemia no país, dando ênfase à vacinação da população geral e o combate aos vetores.
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Resumo
A influenza é uma infecção respiratória aguda, causada pelos vírus A e B; alguns casos apresentam complicações graves, como
pneumonia, necessitando de internação hospitalar. É um vírus de comportamento sazonal que apresenta aumento de número de casos
entre as estações climáticas mais frias. Habitualmente em cada ano circula mais de um tipo de influenza, sendo observada no ano de
2017 a maior incidência do vírus A (H3N2). A vigilância da influenza monitora agravos como a síndrome respiratória aguda grave
(SRAG) em pacientes internados e pela vigilância sentinela de Síndrome Gripal (SG). O presente estudo epidemiológico é do tipo
descritivo e teve como objetivo apresentar a situação dos casos de Síndrome Gripal (SG) notificados nos municípios do Recife e
Jaboatão dos Guararapes com Unidades Sentinelas (US) que pertencem a I Região de Saúde de Pernambuco. Os dados são
provenientes do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe), considerando a Semana Epidemiológica
01 a 52 de 2017. Foram notificados 34.117 casos suspeitos de SG, dos quais135 foram confirmados para Influenza A (H3N2) e Influenza
B. Em Recife foram notificados 26.201 casos (76,8%) e em Jaboatão dos Guararapes 7.916 casos (23,2%). Nas 03 US do Recife 105
casos foram confirmados, distribuídos da seguinte forma: a Policlínica Amaury Coutinho registrou 27 casos positivos (58,7%) Influenza A
(H3N2) e 19 casos positivos (41,3%) Influenza B; a Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques registrou 7casos positivos (30,4%) de
Influenza A (H3N2) e 16 casos positivos (69,7%) de Influenza B e, a Unidade Pediátrica Hospital Maria Cravo Gama registrou 22 casos
positivos (44%) de Influenza A (H3N2) e 8 casos positivos (16%) de Influenza B. No entanto, a US de Jaboatão dos Guararapes, no
Hospital Jaboatão Prazeres, apresentou 30 casos positivos, sendo desses, 20 (66,7%) de Influenza A (H3N2) e 10 (33,3%) de Influenza
B. A maior prevalência de casos de influenza H3N2 foi na faixa etária menores de 10 anos (40,1%), destacando-se os menores de 2
anos com 2.876 dos casos (33,5%). Diante do exposto, observou-se em todas as US o maior número de casos do vírus Influenza H3N2
no período estudado. Ressalta-se, assim, a importância da imunoprevenção das crianças como medida de interrupção da cadeia de
transmissão, além da notificação dos casos, adoção de medidas de controle da doença, com ênfase no diagnostico laboratorial e no
trabalho da educação continuada dos profissionais de saúde.
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Resumo
A raiva é uma encefalite viral aguda, que pode atingir indistintamente todas as faixas etárias. Essa doença tem um caráter importante no
que tange à saúde pública, visto que ela é fatal em aproximadamente 100% dos casos. Essa doença pode ser transmitida por cães e
gatos domésticos, alguns animais silvestres, e, principalmente por morcegos, hematófagos ou não. O vírus da raiva, após ter adentrado
o organismo, se dissemina dos nervos periféricos em direção ao sistema nervoso central e, provoca anormalidades na
neurotransmissão. Os dados utilizados nesse estudo foram obtidos a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), os quais foram analisados quanto ao ano do início dos primeiros sintomas, região de residência, raça, sexo, faixa etária,
profilaxia pré/pós-exposição e se o animal era vacinado. Trata-se de um estudo ecológico e retrospectivo. De 2007 a 2017, o Ceará teve
3 casos confirmados de raiva humana, e os pacientes eram provenientes das regiões de Sobral (2010), Camocim (2010) e Brejo Santo
(2012). Destes casos, 2 indivíduos eram de raça parda e um de raça branca. Todos os indivíduos acometidos eram do sexo masculino.
As faixas etárias variaram de 5-9 anos, 10-14 anos e 20-29 anos. Nenhum indivíduo havia feito profilaxia pré-exposição e pósexposição. Em dois deles, o animal não era vacinado e em um dos casos a pergunta foi ignorada. Em relação ao período de 2001 a
2006, foram confirmados 10 casos de raiva humana, sendo 3 na região de Fortaleza, 3 em Caucaia, 1 em Maracanaú, 2 em Itapipoca e
1 em Cascavel. Em relação a raça, 9 dos casos foram ignorados e um se deu em indivíduo pardo. Foram acometidos 7 indivíduos do
sexo masculino e 3 do sexo feminino. Foram confirmados 2 casos em indivíduos de 1-4 anos, 1 caso em de 10-14 anos, 1 caso em de
15-19 anos, 3 casos em de 20-39 anos, 2 casos em 40-59 anos e 1 caso em 80 ou mais anos. Um dado relevante em relação aos casos
de 2001 a 2006 é que em 9 casos o animal agressor era um canino e em um caso era um primata (macaco). Desse modo, percebe-se
que houve uma redução significativa na quantidade de casos de raiva humana durante o período considerado, e isso pode ter como
explicação as campanhas de vacinação de humanos e animais domésticos, que devem continuar tendo seu caráter profilático
incentivado.
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Resumo
Introdução: A síndrome respiratória aguda grave (SRAG) é observada em indivíduos de qualquer idade como doença respiratória
aguda. É caracterizada por uma tríade onde apresenta febre, tosse e dispnéia. A importância da SRAG como questão de saúde pública
cresceu após o ano de 2009, quando se registrou a primeira pandemia do século XXI, pelo vírus influenza A (H1N1). Dentre os exames
laboratoriais, recomenda-se o Swab de nasofaringe e orofaringe. Objetivo geral: Descrever o perfil epidemiológico dos pacientes
menores de 5 anos, internados no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) com Síndrome Respiratória Aguda
Grave para auxiliar no diagnóstico precoce e tratamento adequado da SRAG contribuindo para a melhoria da atenção a população
acometida pela doença. Metodologia: Foi um estudo observacional, descritivo de abordagem quantitativa de crianças menores de 5
anos com o diagnóstico de SRAG, internados no IMIP no período de janeiro de 2015 a janeiro de 2016. Os dados foram obtidos através
dos prontuários (ficha de notificação padronizada pelo Ministério da Saúde). Para análise estatística foi utilizado o Tabwin e o Excel e os
dados foram submetidos à análise descritiva. Resultados principais: A maior prevalência de notificações da SRAG foi no sexo
masculino (51,1%), enquanto que no sexo feminino houveram (47,8%) e a faixa etária mais acometida foi os menores de um ano
(82,2%). Vírus detectados: Influenza A subtipo H1N1 (11,1%), Influenza B (1,1%), Parainfluenza (2,2%), Adenovírus (2,2%) e
Metapnemovírus (3,3%). 6 pacientes evoluíram para óbito ( 23,7%). Destes, 4 com resultado positivo para H1N1. Principais sintomas
apresentados: febre, tosse, dispnéia, desconforto respiratório e mialgia. O diagnóstico foi baseado em dados epidemiológicos, achados
clínicos e exames laboratoriais como o Swab de nasofaringe e orofaringe. Discussão: A SRAG é uma doença sazonal, de ocorrência
anual quase que exclusivamente nos meses de inverno de elevada transmissibilidade e distribuição global. Acomete mais crianças por
terem imunidade baixa. Os maiores números de casos estudados vieram dos municípios do agreste e sertão pernambucano.
Conclusões: Os resultados contribuirão para o conhecimento da distribuição espacial da SRAG nos municípios de Pernambuco,
ressaltando a importância como alternativa metodológica para auxiliar no planejamento, monitoramento e avaliação das ações em
saúde, direcionando as intervenções para diminuir as iniqüidades.
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Resumo

Introdução: A gastrenterite é a segunda maior causa de morte em menores de cinco anos, com 530
mil mortes a cada ano (OMS, 2018). Os antígenos Secretor e Lewis do HBGA (grupo histo-sanguíneo)
são fatores de susceptibilidade à infecção por Norovírus Humanos (HuNoVs) e Rotavírus A (RVA);
principais agentes virais causadores de gastrenterites. A identificação do perfil HBGA em populações
é de grande importância (Monedero et al. 2018). O gene humano FUT2 define o status Secretor e
Lewis de cada indivíduo sendo um marcador de genética de populações. Objetivos: Definir o perfil
Secretor e Lewis do HBGA de crianças de 0 a 5 anos da região Amazônica com gastrenterite;
identificar polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) do gene FUT2. Relacionar perfil HBGA/SNPs
com gastrenterites e SNPs detectados com SNPs da população asiática. Desenho do estudo: 353
amostras de saliva coletadas de janeiro de 2016 a outubro de 2017 (crianças entre 3 meses a 5 anos
de idade) apresentando gastrenterite ou infecção respiratória aguda (grupo controle) nascidas na
região amazônica do Brasil, Venezuela e Republica Federativa da Guiana Inglesa. Método:
Fenotipagem por ELISA com anticorpos monoclonais (mAb) contra α-A, α-B), Lea, Leb e com lectina
para enzima α 1,2-L-fucosyltransferase. PCR touchdown para amplificação da região codificante do
gene FUT2 e região 3’ não codificante. Sequenciamento nucleotídico dos amplicons. Resultados: 323
(91,80%) crianças apresentaram perfil secretor, dessas 207 (58,80%) foram secretoras fracas (Sew)
Le(a+b+). 29 crianças (8,2%) foram não secretoras. O SNP 385A>T do gene FUT2 não foi detectado
nas crianças Sew, porém mutações ainda não descritas foram detectadas: não sinônimas 327C>T,
446C>T, 723C>A, 724A>T, 736C>A e sem sentido 325AT, 519C>T, 585C>T, 855A>T. Os perfis de
HBGA foram iguais em crianças com gastrenterite e controle. Discussão e conclusões: A alta
frequência do perfil secretor detectado em crianças com gastrenterite, e o perfil HBGA em amostras e
controle, indica que crianças secretoras são mais susceptíveis a gastrenterite e ressalta a importância
da detecção dos agentes virais causadores de gastrenterites, pois são responsáveis por 30 a 70% dos
casos. A baixa frequência de de crianças não secretoras foi similar a mundial. O perfil Sew foi
encontrado nas amostras estudas e têm exclusivos da população asiática. SNPs já identificados nas
populações asiáticas e nas amostras estudadas corroboram ascestralidade entre os dois grupos.
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Resumo
Os rotavírus A (RVA) possuem grande importância na saúde pública mundial, principalmente nos países em desenvolvimento, devido
ocasionar diarreia aguda e desidratação em seres humanos e em animais jovens. Os rotavírus (RV) pertencem à família Reoviridae,
gênero Rotavirus e possuem 11 segmentos de RNA de fita dupla. Atualmente existem nove espécies (RVA-RVI), sendo que os RVA já
foram encontrados em todas as espécies de seres vertebrados. Tendo em vista que animais excretam baixa carga viral de RV, a Reação
em Cadeia da Polimerase precedida de Transcrição Reversa em Tempo Real (RT-qPCR) torna-se a técnica mais adequada para a sua
detecção, em função da alta sensibilidade analítica do teste, quando comparada à RT-PCR. A presente pesquisa objetivou detectar RVA
em três classes de animais silvestres (aves, mamíferos e répteis), oriundos do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Pará
(HOVET/UFPA). Foi realizado um estudo descritivo com amostras fecais diarreicas de animais silvestres, realizando a detecção de
estirpes vacinais de RVA (G1-G4, G9 e P[8]). Foram coletadas no HOVET 44 amostras de animais silvestres (1 réptil, 16 aves e 27
mamíferos) no ano de 2017. Todas as amostras foram suspendidas em Tris Ca++ e o material genético foi extraído pelo método do
TRIzol® em laboratório de biossegurança nível 3. Após extração, foi realizada a RT-qPCR para a detecção de RVA, utilizando iniciador
para o gene NSP3 e sonda TaqMan®, empregando o cycle threshold (CT) ≤40, segundo o método de Zeng et al., (2008). Dentre todas
as 44 amostras testadas, 5 amostras apresentaram-se positivas para RVA, oriundas de aves das espécies Turdus rufiventris, Turdus sp.,
Serinus canarius, Sporophila angolensis e Heterospizias meridionalis, possuindo o CT de 39.1, 34.8, 38.2, 38.5 e 38.5, respectivamente.
Apesar de não haver muitos dados epidemiológicos sobre a circulação de RVA em aves, sabe-se que as aves silvestres são reservatório
para diversos patógenos zoonóticos de importância em saúde pública e veterinária e devido a sua habilidade de voar, podem atuar na
dispersão de RVA, associado à estreita proximidade aos seres humanos. Além disso, os RVA não se replicam muito bem em intestinos
de aves, ocasionando a baixa excreção viral, justificando os elevados CT detectados. Contudo, estudos continuados são de suma
importância para uma melhor compreensão da transmissão de RVA entre seres humanos e animais, bem como os riscos e prejuízos que
este agente pode causar na saúde pública.
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Resumo
Introdução.Anualmente, o câncer de cabeça e pescoço afeta aproximadamente 750.000 novos pacientes no mundo. O tipo
mais comum é o carcinoma de células escamosas da cabeça e do pescoço (CCECP), frequentemente letal, que se
desenvolve nos revestimentos epiteliais da cavidade oral, faringe e laringe. Em países desenvolvidos, o papel etiológico da
infecção pelo papilomavirus humano (HPV) tem se destacado em CCECP. No Brasil, estudos epidemiológicos sobre infecção
pelo HPV em usuários de drogas ilícitas ainda são escassos. Porém, casos de infecção pelo HPV em indivíduos sem lesões
clinicamente diagnosticáveis já foram relatados no norte do Brasil. Objetivos. Determinar a prevalência de infecção e os
genótipos circulantes do HPV em UD no município paraense de Bragança, norte do Brasil. Métodos. Um estudo transversal
realizado no município de Bragança (PA) abordou 131 UD por meio da técnica bola de neve. Todos os UD forneceram
amostras biológicas e informações epidemiológicas no período de agosto de 2016 a dezembro de 2017. O diagnóstico da
infecção e a genotipagem do HPV foram feitas por PCR em tempo real. Todos os UD infectados foram encaminhados para
atendimento na rede pública de saúde. Resultados. A maioria dos UD pertencia ao sexo masculino, relatou ser solteiro,
informou ser heterossexual, se declarou pardo, possuía ensino fundamental incompleto e relatou ter obtido recurso financeiro
nos últimos 12 meses por meio de trabalho informal. A maconha, a pasta de cocaína e o oxi/crack foram identificados como
as drogas ilícitas mais consumidas. Em 131 UD, 38 (29,0%) apresentavam infecção oral pelo HPV. A maioria dos infectados

pelo HPV não apresentava lesões. Porém, 9 UD apresentavam pequenas lesões nos lábios, na língua e no palato. Os
genótipos 6, 11, 16, 18, 33 e 58 foram detectados. Dois casos de co-infecção pelos genótipos 6/33 e 16/18 foram
identificados. Conclusão. Este estudo identificou uma elevada prevalência de infecção pelo HPV em UD no município
paraense de Bragança, sendo detectados genótipos de alto (16, 18, 33 e 58) e baixo (6 e 11) risco de câncer, indicando a
necessidade de estratégias de controle e de prevenção dessa infecção viral entre UD e, possivelmente, na população em
geral.
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Resumo
As doenças exantemáticas são caracterizadas como moléstias infecciosas nas quais a erupção cutânea é a característica
dominante. Os exantemas virais são comuns na infância e alguns não necessitam de exames laboratoriais para diagnóstico,
como por exemplo o sarampo, causado pelo paraximovírus. Porém, em outros casos como a rubéola, causada pelo tagovírus,
apresenta necessidade de confirmação diagnóstica com exames laboratoriais. Para a prevenção do sarampo e da rubéola, o
governo disponibiliza a vacina denominada de tríplice viral, a qual é destinada a imunização contra o sarampo, rubéola e
caxumba. Esse trabalho teve como objetivo elucidar o perfil epidemiológico das doenças exantemáticas no estado da Bahia
no período de 2007 a 2014. A metodologia foi do tipo transversal, retrospectiva e quantitativa, contemplando os casos de
doenças exantemáticas notificados e registrados no DATASUS. Os dados foram selecionados a partir das variáveis: sexo,
idade, raça, nível de escolaridade, macrorregião de saúde, classificação final e evolução. Através desse trabalho foi obtido
que o perfil de maior prevalência para doenças exantemáticas é o de pacientes entre 20 a 29 anos (41,85%), do sexo
masculino (72,11%), da raça parda (54,18%), com nível de escolaridade não declarado (24,66%), classificados com rubéola
(99,11%), com evolução de cura (86,34%) e da macrorregião centro-leste (43,17%). Com a realização desse estudo, foi
possível construir um retrato do perfil epidemiológico dos casos de doenças exantemáticas na população do estado da Bahia,
no período de 2007 a 2014, servindo de base para a formulação de novas pesquisas na área.
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Resumo
A infecção pelos vírus das hepatites está associada a hepatocarcinoma. O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) é
referência no Norte e Nordeste para transplante de fígado além de ter um serviço de hepatologia bem consolidado há anos.
Este estudo teve como objetivo identificar a frequência de hepatocarcinoma associado a hepatites virais entre os pacientes
atendidos no HUWC. Trata-se de estudo retrospectivo de casos de hepatocarcinoma notificados no Sistema de Registro
Hospitalar de Câncer (SisRHC) e posteriormente buscados no Sinan para verificar os que estavam notificados como
portadores de hepatites. Os casos não notificados tiveram seus prontuários revisados quanto ao diagnóstico de hepatite viral,
tendo sido ainda buscados no Gerenciador de Ambiente Laboratorial do Estado do Ceará (GAL). Entre 2008 e 2017 foram
identificados 211 casos de hepatocarcinoma, com 148 (70%) do sexo masculino e 150 (71%) na faixa etária entre 50 e 69
anos, sendo 65 com idade entre 50 e 59 anos e outros 65 casos entre 60 e 69 anos de idade. A busca ativa de casos de
hepatocarcinoma está concluída até o ano 2012, entretanto ainda está em andamento para os demais anos, o que justifica a
tendência decrescente de 2013 em diante. Tinham diagnóstico de hepatite viral 96 (45,5%), não tinham registro de hepatite
(no Sinan, Prontuário ou GAL) 62 (29,1%) e o prontuário de 53 (25,1%) pacientes não foi localizado até a consolidação destes
dados. Dentre os 96 portadores de hepatites, 64 (66,7%) foram diagnosticados com hepatite C, 23 (24%) com hepatite B e 9
(9,4%) com hepatite B e D. Entre as faixas etárias de 30-39 anos e 60-69 anos os casos de hepatocarcinoma associados a
hepatites predominaram sobre os que não tiveram a associação. Considerando somente aqueles que estavam vivos ou
tinham registro de óbito quando da revisão do prontuário foi feita, (18/88) dos que tinham hepatites haviam evoluído a óbito
(20,5%), bem como 13/57 daqueles sem hepatites (22,8%). Os pacientes procediam de 10 estados de Norte e Nordeste (AC,

BA, PB, RR, RO, PA, RN, AM, MA, PI e CE) e de São Paulo. Chamou a atenção a proporção de portadores de hepatites entre
os pacientes diagnosticados com hepatocarcinoma, especialmente de hepatite C, e o predomínio do sexo masculino.
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Resumo
Hantavirose representa um dos grandes problemas de saúde pública emergentes na região Amazônica. É uma doença humana causada
por meio da inalação de aerossóis de excretas de hospedeiros infectados. Três casos fatais de síndrome cardiopulmonar por
Orthohantavirus (família Hantaviridae, ordem Bunyavirales) ocorreram em diferentes locais no Amazonas, contudo poucos estudos
clínicos e epidemiológicos foram conduzidos na região. Dessa forma, este projeto teve por objetivo colaborar com informações
epidemiológicas relevantes a respeito da circulação desse vírus em Manaus, Amazonas. Foi um estudo observacional de corte
transversal, comparando dois grupos de Manaus: doadores de sangue (2014 a 2015) e população geral (2015 a 2016). Nesse trabalho,
foi produzida uma nucleoproteína recombinante em sistema procarioto e, depois de purificada por afinidade, foi utilizada como antígeno
para detectar a presença de anticorpos IgG anti-Orthohantavirus por ensaio imunoenzimático (ELISA) e confirmados por DotBlot. Os
fatores de risco associados à transmissão viral foram identificados e correlacionados por meio de questionários sócio-epidemiológicos.
Foram analisadas 1.260 amostras, observando-se uma soroprevalência global de 4,8% (61 soropositivos) e prevalências relativas de
4,3% (31/713) e 5,5% (30/547) em doadores de sangue e população geral, respectivamente. Quanto a gênero, a prevalência foi maior
entre os homens (11,04%, p=0,08) na população geral e entre mulheres (8,43%, p=0,02, OR 2,54 [1,16 - 5,57]) em doadores de sangue.
A prevalência aumentou com a idade, com predominância na faixa etária acima de 50 anos, 12,50% e 10,64%, e com baixas condições
socioeconômicas, com maiores proporções nos grupos com renda mensal de até 2 salários mínimos em ambas as populações, 27,8% e
23,9%, respectivamente. Na população geral, os indivíduos que tiveram contato com floresta há mais de um ano apresentaram maior
prevalência (13,04%) e o fato de matar e/ou capturar roedores teve associação estatística limítrofe (11,24%, p=0,064). Em doadores de
sangue, possuir galpão de armazenamento de grãos foi estatisticamente significativo (18,75%, p=0,039). Os fatores de risco observados
estavam relacionados a situações de proximidade das pessoas aos vetores da hantavirose e foram similares aos reportados em estudos
anteriores. Os dados apresentados são pertinentes e contribuem com maior entendimento acerca da distribuição de Orthohantavirus no
bioma amazônico.
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Resumo
O vírus Mayaro (MAYV) é um arbovírus que pertence à família Togaviridae, gênero Alfavírus, considerado emergente da
floresta amazônica. É transmitido pelo mosquito Haemagogus janthinomys e causa a febre mayaro, uma doença infecciosa
febril aguda, cujos principais sintomas são: febre ˃38oC com duração de 4 á 5 dias, dor de cabeça, erupções cutâneas,
mialgia e artralgia, em alguns indivíduos a artralgia pode persistir por pelo menos seis meses ou mais, apresentando sintomas
semelhante a artrite. O objetivo deste estudo é descrever a soroprevalência do MAYV nas populações dos municípios de
Manaus e Coari, localizado no estado do Amazonas e identificar os possíveis fatores de risco associados à infecção do MAYV.
Amostras de sangue de indivíduos foram coletadas no período de outubro de 2014 a Maio de 2016, e os questionários
contendo informações sócio demográficas e econômicas foram analisados para investigar as causas envolvidas na circulação
viral. Anticorpos IgG foram detectados por teste de Imuno-histoquímica indireta e amostras positivas foram confirmadas por
teste de Microneutralização. Testou-se um total de 900 amostras, distribuídas por Manaus (n= 449) e Coari (n= 451).
Encontrou-se uma prevalência global de 36% (324 soropositivos) e relativa de 14% em Manaus e 57,8% em Coari. A
prevalência encontrada foi maior comparado a estudos anteriores realizados no Amazonas. Os achados soroepidemiológicos
mais relevantes associados à infecção por MAYV estão relacionados ao município, sexo masculino, baixo nível

socioeconômico, ocupação (agropecuários e florestais), problemas de saúde e medidas não preventivas. Os dados
observados nesse estudo foram relevantes e contribuirão para uma maior compreensão da distribuição e circulação do vírus
Mayaro na região Amazônica.
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Resumo

O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença crônica caracterizada pela destruição parcial ou total
das células β pancreáticas, resultando na incapacidade progressiva de produzir insulina. Durante as
últimas décadas, a incidência de DM1 aumentou significativamente, alcançando 3% ao ano em todo o
mundo. Esse aumento sugere que, além dos fatores genéticos, os ambientais, principalmente as
infecções virais, também estão envolvidas na patogênese da DM1. Este trabalho teve por objetivo
avaliar a relação das infecções virais com o desenvolvimento posterior de DM1, bem como os
mecanismos propostos para isso. Trata-se de uma revisão integrada da literatura na qual utilizou-se
artigos publicados no período de 2018-2013 na base de dados US National Library of Medicine
National Institutes of Health (PUBMED), utilizando-se os seguintes descritores: type 1 diabetes e vírus.
Utilizou-se os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados nos últimos 5 anos que abordassem a
relação dos vírus com o desenvolvimento de DM1. Os critérios de exclusão foram: estudos publicados
em período anterior a 2013, e que abordassem vírus raros não presentes no contexto brasileiro. As
infecções virais, principalmente os enterovírus humanos (HEV), são frequentemente implicados como
desencadeadores da DM1, embora, precisamente, qual dos numerosos HEV possa estar envolvido no
desenvolvimento da DM1 é desconhecimento. Os mecanismos propostos incluem mimetismo
molecular, ativação por espectador (com ou sem disseminação de epítopo) e persistência viral e que,
em especial os Coxsackievirus causem uma interferonopatia tipo 1 no pâncreas e no microambiente
da ilhota. Há evidências que as infecções pelo vírus coxsackie B4 e E2 estão envolvidas na
patogênese do DM1 fulminante. Há, no entanto, alguns estudos experimentais em animais e
observacionais em humanos que postula que o HEV possa ter um papel duplo no desenvolvimento da
DM1 e possa tanto causar quanto prevenir doenças autoimunes. Espera-se que estudos futuros
revelem quais vírus humanos estão causalmente envolvidos na indução da DM1 e este conhecimento
pode fornecer orientações sobre como lidar com infecções virais em indivíduos suscetíveis ao
diabetes, a fim de retardar ou até mesmo impedir o processo diabetogênico. O uso de modelos
animais experimentais é também indispensável e podem trazer uma maior compreensão do
mecanismo pelo qual os vírus podem modular a diabetogênese.
Palavras-chaves: diabetes mellitus tipo 1 , enterovírus, infecção, revisão, vírus
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Resumo

Introdução: O vírus varicela-zoster (VVZ) gera infecções primárias, latentes e recorrentes. A infecção
primária se manifesta como varicela ou catapora, resultando no estabelecimento de uma infecção
latente dos neurônios nos gânglios sensoriais. A reativação da infecção latente causa o herpes-zoster,

menos comum em crianças e sem variação sazonal de incidência. O risco de herpes-zoster para os
indivíduos com histórico de varicela é de 10 a 15%, e 75% dos casos ocorrem após os 45 anos de
idade. O diagnóstico é essencialmente clínico. O herpes-zoster em crianças tende a ser mais brando
que nos adultos e menos frequentemente associado à neuralgia pós-herpética. Objetivos: Expor um
caso de herpes-zoster em lactente. Método: análise dos dados obtidos do prontuário de um paciente
acompanhado em um serviço de Infectologia em setembro de 2017. Discussão: M.G.O.S, masculino,
7 meses de idade, procedente de São Miguel dos Campos, Alagoas. Mãe relata aparecimento de
lesões vesiculosas na região frontal esquerda que progrediu até o olho esquerdo, com aparecimento
de edema bipalpebral e dificuldade na abertura ocular, sendo diagnosticado como herpes-zoster.
Refere também irritabilidade e redução do apetite. Ao exame físico: com 10,23kg, 36°C de
temperatura, lesões eritematocrosotosas em região frontal e periorbitária esquerda e edema
bipalpebral 2+/4+. Progenitora diagnosticada com varicela aos 7 meses de gestação. Um risco
aumentado de herpes-zoster na infância é descrito em crianças que adquirem varicela no 1º ano de
vida, bem como naquelas cujas mães têm infecção pelo VVZ no terceiro trimestre da gravidez. Foi
medicado com Aciclovir EV na dose de 10 mg/kg 8/8 horas por 10 dias. Recebeu alta no 10° dia com
lesões cicatrizadas em região frontal esquerda e regressão do edema, estando a abertura do olho
esquerdo compatível com a do direito. Conclusão: A varicela na gestação apresenta incidência
estimada de 2-3/1000, e pode ser prevenida através da administração de imunoglobulina (VZIG) se
houver exposição a indivíduo contaminado, evitando complicações como abortamentos, malformações
ou VVZ no RN; porém, é pouco diagnosticada pois, atualmente, não se realiza sorologia para a
varicela no pré-natal. Embora a incidência de herpes-zoster na infância seja infrequente, relatos de
casos e o estudo do assunto são importantes visando aumentar a incidência de diagnósticos
precoces, otimizar o manejo e prevenir complicações.
Palavras-chaves: Herpes Zoster, Infectologia, Pediatria
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DIFERENCIAL

Autores

Viviane de Cárita Carvalho Osório Prudêncio 1, Renêe Dominik Carvalho Pereira Osório 2,
Juliana Rodrigues Rolim 2, Rodrigo Rufino Pereira Silva 2, Rízia Ferreira Ivo Cavalcante 2,
Fabiane Gomes Pereira Pereira 2, Luanna Ferreira Ivo Cavalcante 2, Kayo Fernandes
Florencio 2, Wenya Cristiana de Almeida Abreu 2, Arlon Silva Alencar 2, Jefferson Oliveira
Farias Farias 2, Carolline Evellyng Barbosa Morais 2, Artur Moreno de Andrade
Vasconcelos 2, Antonio Nelson Alencar de Araújo 2, Rodolfo Lucas Pinheiro da Silva 2,
Luana Queiroga Camilo 2, Antonio Fernando Pereira de Lisboa 2, Auronilson Nóbrega
Correia Filho 2, Francisco Jonas Pires de Andrade 2, Ana Letícia Gomes de Andrade 2,
Raphael Formiga Medeiros Maciel 2, Mariana Beatriz Gomes de Abreu 2, Yves de
Carvalho Bezerra 2, Afonso Clemente Delamare Teixeira 4, Sabrina Rufino Pereira Silva 2,
Paulo Antônio Farias Lucena 3

Instituição 1 HDCA - Hospital Daniel Carlos de Andrade (Av Getúlio Vargas, 785 - Centro - ItaueiraPI.), 2 FSM - Faculdade Santa Maria (Rodovia BR 230, Km 504, s/n - Zona Rural,
Cajazeiras - PB.), 3 CHMGTB - Complexo Hospitalar de Mangabeira Governador Tarcisio
Buriti (Av. Fiscal José Costa Duarte, S/N Mangabeira, Joao Pessoa, PB ), 4 SLM Faculdade de Oodntologia e Medicina São Leopoldo Mandic (R. Dr. José Rocha
Junqueira, 13 - Pte. Preta, Campinas - SP)
Resumo

O vírus herpes simples (VHS) é o mais comum causador de encefalite esporádica aguda e focal no
mundo ocidental, com uma incidência aproximada de 1 a 3 casos por milhão de habitantes a cada
ano. Sem tratamento, a mortalidade pode chegar a 70% dos casos, ao contrário de 30% com
tratamento adequado, sendo que sequelas neurológicas são frequentes. O presente trabalho tem a
finalidade de descrever o caso de um paciente masculino, jovem, com diagnóstico de encefalite
herpética (HES). Trata-se de um estudo de campo, exploratório, do tipo relato de caso. S.S.P, 19 anos,
masculino,pardo, solteiro, agricultor, natural da zona rural do município de Cajazeiras-PB, deu entrada
no Hospital Regional de Cajazeiras (HRC) às 02:45 do dia 04 de Abril de 2016, trazido pelo SAMU,
tendo sido encontrado em via pública desacompanhado, inconsciente, com sinais de evento
convulsivo, comatoso, Glasgow 7, eupnéico, com suspeita diagnóstica inicial de traumatismo craniano
grave. Devido ao quadro apresentado, o paciente foi encaminhado para unidade de terapia intensiva

(UTI). Ao exame físico inicial, o paciente apresentava lesões labiais indicativas de herpes simples,
evoluindo comatoso. Foram solicitadas TC de crânio e análise de LCR que evidenciaram lesão
hipodensa em topografia de lobo temporal direito sugestiva de encefalite herpética e análise de líquor
com aparência incolor, com depósitos, aumento das proteínas (580 mg/dl), glicose um pouco elevada
(99 mg/dl) e aumento no número de hemácias (600 mm³). Com o diagnóstico presumido de encefalite
herpética, foram iniciados Aciclovir e Dexametasona. O paciente evoluiu com melhora do quadro nos
10 dias seguintes de internação e recebeu alta sem sequelas com manutenção do aciclovir e
introdução de anticonvulsivante, sem intercorrências em curto prazo. A HES é uma doença de grande
importância médica, devido ao quadro de rápida evolução e consequente mortalidade quando não
diagnosticada precocemente. O tratamento empírico deve ser iniciado assim que houver a suspeição
diagnostica de encefalite viral. Preconiza-se o uso de aciclovir endovenoso na dose de 10 mg/kg/dia
de 8/8 horas por um período de 5 a 14 dias, dependendo do quadro de cada paciente. As limitações
no curso do paciente em questão foram os recursos laboratoriais, uma vez que certamente o quadro
seria melhor elucidado com a análise por meio de PCR no LCR ou RNM de crânio.
Palavras-chave: Diagnóstico Diferencial; Encefalite; Encefalite por Herpes Simples; Herpes Simples.
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Resumo

O vírus da varicela zoster causa duas manifestações distintas, a varicela também chamada de
catapora, e o herpes zoster, também chamado de cobreiro. É uma doença exantemática comum e
altamente contagiosa que durante a infecção primária tem a capacidade de estabelecer latência.
Paciente sexo feminino, 7 anos, internada com quadro de erupções maculoeritematosas e formação
de crostas em face, no trajeto do ramo oftálmico do nervo trigêmeo esquerdo (V par craniano) com dor
intensa local, além de celulite pré-orbital a esquerda. Nega história de varicela. Recebeu o diagnóstico
de Herpes Zoster e celulite pré-orbital, na qual faz uso de aciclovir, ceftriaxona e amicacina por 9 dias
por via endovenosa (EV), com regressão da lesão e então alta. A doença se instala com reativação do
vírus, mesmo décadas após a infecção, ocorrendo nos gânglios sensoriais da medula. O quadro
clínico se inicia com dor no dermátomo afetado e em cerca de 2 dias, as lesões maculopapulares
eritematosas surgem e rapidamente tornam-se vesiculosas com ou sem crosta. A duração da doença
é de aproximadamente 10 dias, podendo durar até 4 semanas. Em indivíduos saudáveis,
imunocompetentes, em particular crianças, a varicela resulta em doença leve a moderada. Neste caso
o dermátomo afetado foi o V par esquerdo, com lesões semelhantes às descritas na literatura. O
diagnóstico é meramente clínico, mas o isolamento viral a partir do tecido acometido é o padrão ouro.
O tratamento em crianças, quando indicado, 20mg/kg/dose, VO, 4 vezes ao dia, durante 5 dias. Já em
casos graves o tratamento deve ser EV na dosagem de 10mg/kg, a cada 8 horas, durante 7 a 14 dias,
neste caso a paciente necessitou de tratamento EV, pois havia uma complicação da doença como a
celulite. A doença pode ser prevenida por meio da vacina, que ainda não faz parte do calendário
básico de vacinações, sendo recomendada em casos específicos como: população indígena,
pacientes HIV positivos, com doença renal crônica e profissionais de saúde. A varicela ainda
representa a doença infecciosa infantil evitável mais difundida no país, infelizmente o Brasil ainda não
possui a vacinação contra varicela no plano de vacinação nacional de rotina. Mas em diversos países
o uso de vários milhões de doses demonstrou o excelente nível de segurança e eficácia das vacinas
contra varicela. A vacinação universal adotada em muitos países permitiu reduzir significativamente a
morbimortalidade desta doença.
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Resumo
Os Rotavírus (RV) são reconhecidamente um dos agentes virais mais importantes associados à gastroenterite aguda (GA) em
mamíferos e em diversas espécies aviárias. Os RV pertencem à família Reoviridae, gênero Rotavirus. O seu genoma é dividido em 11
segmentos de RNA de fita dupla (RNAfd) que codificam doze proteínas, sendo seis estruturais (VP1-VP4, VP6 e VP7) e seis não
estruturais (NSP1-5/6). O presente estudo objetivou estudar a ocorrência de RVA em aves domésticas e silvestres em áreas de
alterações ambientais no estado do Pará e encontra-se aprovado sob o parecer de número 021/2014. Foram utilizadas 100 amostras
biológicas coletadas no período de fevereiro a abril de 2016, sendo 50 amostras de aves domésticas e 50 de aves silvestres,
provenientes dos municípios de Viseu e Santa Barbára PA. Foram preparadas suspensões fecais a 10% em tampão Tris-Ca++ 0,01M
pH 7,2, seguido da extração do ácido nucléico viral e submetidas a Eletroforese em Gel de Poliacrilamida (EGPA) e posteriormente à
Reação em Cadeia mediada pela Polimerase precedida de Transcrição Reversa em Tempo Real (RT-qPCR), utilizando como sequência
gênica alvo o segmento NSP3 de RVA, considerando o Cycle threshold (CT) de ≤40. Vale ressaltar que os procedimentos realizados nas
amostras de aves domésticas foram feitos em Laboratório Nível de Biossegurança 2 (NB2) e nas de aves silvestres em Laboratório Nível
de Biossegurança 3 (NB3). O percentual de detecção de RVA na população investigada foi de 10% por RT-qPCR, sendo sete amostras
de aves domésticas provenientes de Viseu e três amostras de aves silvestres de Santa Barbára, apresentando os seguintes valores de
CT: 36.77, 40, 38.82, 35.41, 37.48, 39.64, 39.2, 39.23, 36.9 e 36.6 respectivamente. No que se refere à EGPA, todas as amostras foram
negativas. Embora não se tenha detectado RVA por EGPA, houve um percentual de detecção por RT-qPCR de 10 %, demonstrando que
indiscutivelmente, a RT-qPCR é mais especifica e sensível, já que nem sempre a EGPA detecta os RVA em amostras com baixa carga
viral. Os RVA foram detectados em animais domésticos e silvestres com o uso da qRT-PCR, que demonstrou ser uma técnica de grande
importância para detecção de amostras com baixa carga viral. Contudo, faz-se necessário um monitoramento e controle mais
abrangente quanto às infecções por RV nesses animais.
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Resumo
O sarampo é uma afecção viral altamente contagiosa,que se propaga através do contato com secreções de nasofaringe.É
potencialmente grave,principalmente em menores de 1 ano, e está associado a complicações como encefalite, pneumonia e
otite média.Em 2016,cerca de 90.000 pessoas faleceram mundialmente devido à doença.Neste mesmo ano,o Brasil recebeu
da Organização Mundial de Saúde o certificado de eliminação da circulação do vírus após último registro de surtos em 2015
no Ceará,São Paulo e Roraima.Este trabalho busca descrever o relato de dois dos primeiros casos confirmados no estado do
Amazonas no ano de 2018.Pré-escolar de 5 anos e 4 meses,feminino,encaminhada à Fundação de Medicina Tropical Doutor
Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD) com relato de febre (38°C),hiperemia conjuntival e êmese há 4 dias.Responsável referia
aparecimento de exantema maculopapular,um dia após início dos sintomas,em região retroauricular e face com progressão
para tronco e membros.Criança possuía dose de tríplice viral,reside com primo que apresentou quadro febril exantemático há
2 dias.Apresentava rinorréia purulenta,edema e hiperemia de mucosa,período expiratório prolongado e presença de roncos
em bases de pulmão.Foram coletadas sorologias para dengue,zika e chikungunya com resultados negativos,teste rápido para
HIV não reagente e sorologia para sarampo com IgM positivo.A menor permaneceu internada por dois dias,em uso de
sintomáticos, sem intercorrências, recebendo alta após o 5º dia de exantema.Paciente de 1 ano e 2
meses,masculino,encaminhado à FMT-HVD no mesmo dia do caso anterior,com relato de quadro gripal e febre há 5 dias e
surgimento de exantema maculopapular em face há 1 dia.Vacinação incompleta.A sorologia para sarampo demonstrou IgM
positivo.No 2º dia de internação e 4º dia de exantema,apresentou piora de padrão respiratório,sete episódios de diarreia
aquosa e pico febril (37,8ºC),as lesões exantemáticas mostravam-se com intensa descamação furfurácea.No raio-x,notou-se
padrão infiltrativo intersticial sem consolidações.Optou-se pelo uso de sintomáticos e sais de reidratação oral evoluindo com
melhora.Recebeu alta após o 8º dia de exantema.O sarampo é uma das maiores causas de mortalidade infantil no mundo,o
Brasil enfrenta atual surto da doença,em parte devido à negligência com relação à vacinação.No cenário atual, é importante a
discussão sobre o assunto visando a identificação de casos suspeitos em tempo hábil e elaboração de políticas para controle
do surto.
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Resumo
O sarampo é uma doença viral, de notificação compulsória e é considerada uma causa de alta morbi-mortalidade
principalmente em crianças menores de cinco anos de idade. O comportamento da doença depende da relação entre
cobertura vacinal, imunidade e susceptibilidade da população, assim como da circulação viral. Nos últimos anos, casos de
sarampo têm sido reportados em várias partes do mundo, sendo considerada uma doença grave e altamente contagiosa,
erradicada no Brasil no ano de 2016. No entanto, vem sendo observado o retorno dos casos em 2018, portanto, o objetivo
deste trabalho é identificar e avaliar os casos confirmados, óbitos e situação vacinal do país neste ano. Trata-se de um estudo
documental, quantitativo, utilizando dados do Ministério da Saúde do Brasil através da Secretaria de Vigilância em Saúde. A
população em estudo corresponde aos casos de Sarampo até junho de 2018 no território nacional. De acordo com os dados,
até abril (Semana 17) foram confirmados 16 casos em Roraima e 79 no Amazonas. Em dados mais recentes até junho de
2018 (Semana 26), o número de casos vem aumentando: 265 na Amazônia e 200 em Roraima. Com relação aos óbitos por
sarampo, ocorreram 02 casos no estado de Roraima. Com relação à situação vacinal, a média nacional foi próxima à 85% e
em Roraima e Amazonas, tem-se respectivamente 87, 30% e 80,36%. O fluxo de pessoas, seja em 2014, na época da Copa
do Mundo de Futebol, e atualmente em 2018, frente a vinda de imigrantes venezuelanos ao Brasil, parecem ser um dos
responsáveis pela disseminação do vírus. Tal fato está relacionado com a identificação do mesmo genótipo venezuelano nos
casos confirmados. Inicialmente a doença se disseminou no estado de Roraima, uma vez que este faz fronteira com o Bolívar,
estado da Venezuela com maior número de casos, de modo que a maioria dos infectados eram venezuelanos.
Posteriormente, a doença alcançou o Amazonas, sendo que neste estado os infectados eram brasileiros, o que pode ser
explicado pela cobertura vacinal menor que 95%. Tal fato remete a uma susceptibilidade da população ao vírus estando
possivelmente relacionado ao déficit estrutural e de acesso aos serviços de saúde. Portanto, é necessário intensificar as
campanhas de vacinação tanto para os brasileiros ainda não vacinados quanto para os imigrantes venezuelanos. Além disso,
é essencial a participação ativa dos profissionais de saúde visando a prevenção eficaz, tratamento e notificação compulsória
da doença.
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Sequelas de Poliomielite: Morbimortalidade Hospitalar no Estado da Bahia nos Últimos Dez
Anos

Autores

Marize Fonseca de Oliveira 1, Filipe Mota Freitas 1, Priscila Soares Garcia 1, João Mário
Aguiar Abrantes Dourado 1, Victor Xavier da Silva 1, Heros Aureliano Antunes da Silva
Maia 1, Dyalle Costa e Silva 1, Joice da Silva Santos 1, Karina Souza Ferreira Maia 1

Instituição 1 UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana (Avenida Transnordestina, s/n - Novo
Horizonte CEP 44036-900 - Feira de Santana - Bahia)
Resumo
A poliomielite é uma síndrome clínica cujos agentes etiológicos são enterovírus. A invasão do sistema nervoso central ocorre
em um a cada mil indivíduos infectados. Nessa etapa, há proliferação intraneural, alterando principalmente os neurônios
motores do corno anterior da medula. O quadro clínico cursa com febre e deficiência motora de intensidade variável,
assimétrica, flácida, sem alteração da sensibilidade. Objetivou-se descrever as internações hospitalares por sequelas de
poliomielite no estado da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10 (B91), no período de 2008 a 2017, quanto aos
custos de hospitalização, características sociodemográficas e mortalidade. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e
retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de Morbidade Hospitalar (SIH-SUS) do Ministério da
Saúde, tabulados em gráficos e tabelas no programa Microsoft Excel 2016. Foram registradas 172 internações por sequelas
de poliomielite no estado da Bahia nos últimos 10 anos. O ano de 2009 concentrou o maior número de internações (23,83%),
seguido de 2010 (17,44%), que apresentou também a maior mortalidade (33,33 óbitos/100 internações). A taxa de
mortalidade para o período foi de 15,12 óbitos/100 internações, sendo que 96,15% dos óbitos e 54,65% das internações
tiveram caráter de urgência. O valor médio de internamento foi de R$ 6.162,12 e o valor total para o período foi de R$ 1.059
mil. O tempo médio de permanência hospitalar foi de 86,7 dias. O sexo masculino correspondeu a 59,88% dos casos, 66,27%
dos registros foram ignorados quanto à raça/cor e a faixa etária predominante foi de 35-39 anos (79,65%). O tempo
prologando de permanência hospitalar e o custo elevado de internamento podem ser justificados pelas medidas terapêuticas
voltadas para as complicações da doença, podendo levar à perda da independência e ao uso de equipamentos para
minimizar as deficiências dos pacientes. Quanto à faixa etária, a literatura nacional admite incidência maior em crianças,
porém, existe um período de recuperação seguido de um intervalo de estabilidade neurológica, de 15 anos ou mais, o que

pode justificar a predominância de manifestações das sequelas na população adulta. Ressalta-se a importância do
estabelecimento de atividades preventivas em atenção primária, como a vacinação e investimento em pesquisa relacionadas
ao tratamento e reabilitação do paciente acometido pela doença.
Palavras-chaves: Poliomielite, Epidemiologia, Saúde Pública
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Resumo
A hepatite C é uma das principais causas de doença hepática crônica em todo o mundo. Existe grande variação na
prevalência da infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) de acordo com a região geográfica estudada, refletindo não só
características epidemiológicas distintas entre as populações, mas diferenças nas metodologias utilizadas para a realização
das estimativas. Apesar dos dados escassos, estimativas indicam que o Brasil é um país com prevalência intermediária,
variando entre 1% e 2%. Com isso, o trabalho teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico da hepatite C baseado em
uma série histórica entre 2013 a 2017 em Maceió-Alagoas. Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo com abordagem
quantitativa, utilizando-se dados secundários extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da
Saúde (SINAN). As variáveis consideradas foram: número de casos por ano, sexo, raça, faixa etária, forma clínica, fonte de
mecanismo de infecção e marcador sorológico. Os dados foram submetidos à análise estatística descritiva. Durante o período
estudado, foram confirmados 285 casos de hepatite C em Maceió, com uma frequência aumentada de 13,7% em 2013, 27,7%
em 2015 e 19,6% em 2017, 97,54% apresentavam apenas o vírus C, enquanto 1,75% ambos os vírus C e B. A forma clínica
predominante era a crônica, detectada em 87,02% dos pacientes. Em relação a forma de transmissão, 86,67% dos casos
foram descritos como ignorados, entre os que apresentavam resposta, a forma sexual foi a principal via de transmissão
(7,02%), seguida da transfusional (2,81%). Os casos ocorriam em ambos os sexos, sem diferença estatística significativa,
55,09% eram homens e 44,91% mulheres. A faixa etária mais frequente foi de 40 a 59 anos, correspondendo a 46,32% dos
infectados e 64,21% eram pardos. Quanto a detecção do marcador sorológico AntiHCV foi reagente em 85,96% dos casos. A
hepatite se demostrou ascendente nos últimos cinco anos, demonstrando a necessidade de educação sexual, melhoria na
triagem laboratorial em bancos de sangue e esterilização de materiais cirúrgicos; inclusive diagnóstico rápido, pois um
tratamento precoce, leva a uma remissão viral, com melhor qualidade de vida do paciente.
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Resumo
Introdução: As infecções por enterovírus em idosos podem ser consideradas como verdadeiros desafios na prática clínica, considerando
os achados clínicos inespecíficos, variados e, eventualmente, atípicos, dentre eles púrpuras, erosões cutâneas, bolhas, eczema e
achados oftalmológicos. Devido à falta de recursos para o diagnóstico etiológico na maioria dos hospitais brasileiros, o médico
assistente deve estar atento aos dados epidemiológicos e clínicos, como a presença de surto intra-familiar e a evolução benigna da
maioria dos casos. Objetivo: relatar um caso de síndrome mão-pé-boca presumida e suas peculiaridades em uma paciente idosa,
alertando aos clínicos e especialistas a possibilidade de apresentações atípicas, como acometimento ocular concomitante. Desenho do
estudo: relato de caso. Métodos:revisão do prontuário. Resultados: paciente de 68 anos, aposentada, hipertensa, relatou febre baixa,
cefaléia, diarréia e astenia há 3 dias. Após 1 semana, queixou-se de lacrimejamento e discreta hiperemia conjuntival. Negou mialgia,
artralgia, sangramentos, tosse e alterações genitais. Ao exame físico, estava em bom estado geral e com a prova do laço negativo. A
pressão intra-ocular e a acuidade visual estavam preservadas; não haviam vesículas nem úlceras, mas notava-se injeção conjuntival. Na

cavidade oral, havia algumas úlceras no palato mole. Nas mãos e nos pés, presença de lesões hipercrômicas. O hemograma, FTA-ABs,
VDRL, e as sorologias para HIV e arboviroses não revelaram alterações. Foi prescrito sintomáticos, e a paciente evoluiu com melhora
espontânea em sete dias. Na consulta de retorno, a paciente relatou que mora com a neta, a qual tem 5 anos de idade, e que a mesma
apresentou quadro febril auto-limitado cerca de 2 semanas antes, acompanhado de febre, vesículas orais e exantema nas mãos e pés.
Considerando o contexto epidemiológico e clínico, foi dado o diagnóstico de enterovirose com síndrome mão-pé-boca e conjuntivite.
Discussão: infecções por enterovírus são frequentes no pronto-socorro, podendo acometer qualquer faixa etária. Em adultos e idosos,
as manifestações podem ser atípicas, e incluem conjuntivite, púrpura, pústulas, uveíte e romboencefalite. Na maioria dos casos, utilizase sintomáticos e o prognóstico é bom. Conclusão: Nos serviços que não dispõem de Reação em Cadeia de Polimerase e demais
recursos para confirmação etiológica, os dados clínicos e epidemiológicos são de suma importância para o clínico estar alerta às
enteroviroses.
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Resumo

No Ceará a sazonalidade das doenças respiratórias tem seu pico entre os meses de março e maio,
coincidindo com o período das chuvas. Os primeiros casos de síndrome respiratória aguda grave
trouxeram grande preocupação à população e aos profissionais de saúde. O objetivo deste estudo é
descrever os casos internados do ponto de vista sociodemográfico, viral e de evolução da doença.
Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo dos casos suspeitos de síndrome respiratória aguda
grave internados em hospital privado de Fortaleza, que se submeteram a exames para identificação
de vírus da influenza e de outros vírus respiratórios entre janeiro e junho de 2018. Foram identificados
182 pacientes, sendo 91 (50%) do sexo masculino e 119 (69,2%) com idade até nove anos. Foi
detectado o agente etiológico no swab de nasofaringe ou secreção traqueobrônquica de 53 (29%),
nenhum agente viral foi detectado em 83 (46%) e encontravam-se pendentes 46(25%) resultados.
Vírus influenza H1N1 foi detectado em 36 pacientes, influenza A/H3 em 5, influenza A não subtipado
em 3, influenza B em 7 e vírus sincicial respiratório em 2. O primeiro caso suspeito foi internado em 30
de janeiro e a primeira detecção de vírus influenza foi em 4 de abril. Entre abril e maio foram
internados 136 (74,7%) casos. Ocorreram 8 óbitos, sendo 4 (50%) em menores de 9 anos de idade,
letalidade de 3,4%, um (12,5%) na faixa etária de 20-29 anos de idade, letalidade de 16,7%, um
(12,5%) na faixa de 80-89 anos, letalidade de 16,7%, dois (25%) na faixa de 90-99, letalidade de
33,3%. Foi detectado em 3 dos oito pacientes que evoluíram para o óbito vírus influenza A H1N1, em
1 foi o vírus influenza B, em 3 nenhum vírus foi detectado e um resultado estava pendente. A duração
da internação variou entre poucas horas a 99 dias, a média de internação para os pacientes que
foram a óbito foi de 21,9 com mediana de 22,5 e para os que receberam alta foi de 8,6 e 6 dias,
respectivamente. Foi internado um número de casos suspeitos bem maior do que no mesmo período
de 2017, com maior comprometimento das crianças, sendo os vírus influenza do grupo A,
especialmente o H1N1, os de maior frequência. Em 2018 casos de influenza ocorreram em maior
quantidade que a esperada e acometeram principalmente as crianças. Ressalta-se que a infecção por
vírus influenza inicia no Ceará bem antes das regiões Sul e Sudeste, assim a vacinação e a proteção
que ela confere só ocorrem depois de já terem acontecido muitos casos e óbitos.
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Resumo

A Febre Amarela (FA) é uma patologia transmitida aos seres humanos através da picada do mosquito
dos gêneros Aedes, Haemagogus e Sabethes; tendo sua maior incidência nos países do continente
africano e da América do Sul, possuindo dois ciclos: urbano e silvestre. O ciclo silvestre está presente
na região de matas onde o vetor infecta primatas não humanos que se tornam hospedeiros do vírus
(mais comum), podendo ocasionar contágio de humanos que entram em contato com essa região. A
FA pode manifestar-se clinicamente de forma assintomática, sintomática leve, moderada e grave. Este
estudo estudo teve por objetivo descrever o cenário epidemiológico da Febre Amarela no Brasil entre
2017 e 2018. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo e análise quantitativa, cujos dados foram
colhidos do site do Ministério da Saúde, no informe n 26.. No total foram 4.102 casos suspeitos
notificados em todo o país, sendo que 2.150 foram descartados e 854 passando por investigação
neste período. O Brasil teve 1.098 casos confirmados de FA e destes 340 culminaram em óbitos com
maior prevalência entre os meses de julho de 2017 a março de 2018. A maioria dos casos
confirmados estiveram concentrados na região sudeste (99,45%), onde 41,25% foram do estado de
Minas Gerais, e 41,07% em São Paulo, sendo os dois estados com o maior índice de contaminação
pelo vírus. O estado do Rio de Janeiro fica em terceiro com 17,12% dos casos confirmados de
infecção por FA. O vírus da FA hoje circula nos grandes centros urbanos, diferentemente de alguns
anos atrás onde se encontrava apenas nas áreas endêmicas. Devido a essa epidemia no ano
passado, hoje todo o território brasileiro é considerado área de recomendação para vacinação até o
ano de 2019. Essa medida adotada pelo Ministério da Saúde visa prevenir a uma nova epidemia, bem
como evitar o acometimento da forma grave da doença, levando a altos números de óbitos por FA.
Observa-se que a falta de ações de vigilância em todo o território nacional corrobora para o
acometimento de epidemias, as ações de prevenção e imunização voltadas apenas para áreas
endêmicas do país não é o suficiente, principalmente por não possuir um sistema de monitorização de
viajantes, que é o fator preocupante para a circulação do vírus em áreas não endêmicas.
Palavras-chaves: Vigilância Epidemiológica, Epdemia, Febre Amarela, Saúde Pública
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Resumo

A Febre Chikungunya foi descrita pela primeira vez, durante uma epidemia, na Ásia, no ano de 1953.
Após sua identificação foi possível dizer que se tratava de um vírus CHIKV pertencente ao gênero
Alfhavírus, da família dos Togaviridae. Sua transmissão ocorre através da picada do mosquito do
gênero Aedes infectado, sendo A. aegypti e A. albopictus os principais vetores responsáveis por sua
propagação. O objetivo do trabalho foi descrever a epidemiologia da Febre Chikungunya no município
de Oiapoque, entre junho de 2014 a agosto de 2016. O município de Oiapoque fica situado no
extremo norte do estado do Amapá, fazendo fronteira com a Guiana Francesa. É um estudo descritivo
e quantitativo baseado nos dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). O
período escolhido foi o qual foram diagnosticados os primeiros casos no município, que foi
considerado uma das portas de entrada para o agravo no Brasil. As variáveis analisadas
compreendem alguns indicadores sociodemográficos e alguns clínicos e epidemiológicos. Conforme
os dados do SINAN ao todo foram notificados 2393 casos de Febre Chikungunya em Oiapoque no
período analisado. Somente em 2014 foram 1651 casos, destes 1442 foram confirmados. A faixa
etária mais acometida foi a de 20 e 49 anos somando mais de 90% dos casos caracterizando uma
distribuição direcionada a uma população de adultos jovens. Quanto a distribuição por sexo, o estudo
apontou um número maior entre mulheres, mas não tão expressivo em relação a distribuição entre o
sexo masculino com uma razão de praticamente 1/1. A distribuição se deu de maneira mais
expressiva entre os bairros Centro, Paraíso e Nova Esperança, localizados na zona urbana. O ano de
2014 foi caracterizado por uma epidemia de Chikungunya que se iniciou na fronteira franco-brasileira

entre outros municípios brasileiros, acarretando preocupação com o novo agravo e um forte
movimento em prol de contê-lo. Sabe-se que a região onde está localizado o município de Oiapoque
possui características socioeconômicas e ambientais propícias ao desenvolvimento dos principais
vetores da doença e que a questão fronteiriça necessita ser compreendida também como uma
determinação social relacionada ao ingresso do agravo no país e que ações de vigilância necessitam
corroborar com estratégias que visem a contingência deste e de outros possíveis problemas de saúde
que possam atravessar estas fronteiras imaginárias ao vetor, principalmente.
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Resumo

Introdução: o envolvimento de profissionais de saúde em acidente de trabalho com exposição a material
biológico, corre o risco da transmissão de doenças infecto- contagiosas, como a Hepatite B, uma doença
ocupacional que possui forma de prevenção acessível através da vacinação. Objetivo: caracterizar a situação
vacinal para hepatite B de profissionais de saúde em acidentes de trabalho com material biológico. Métodos:
estudo epidemiológico documental, descritivo, transversal, com uso de dados secundários, de abordagem
quantitativa, a amostra foi de 232 fichas notificadas em um hospital de referência em doenças infecciosas para
acidentes laborais com material biológico em Fortaleza- Ce, Brasil. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa sob o número de protocolo 1.820.757. Resultados: em relação a situação vacinal contra Hepatite
B dos profissionais notificados, 161 (69,4%) relataram estarem com as vacinas atualizadas, 65 (28%)
responderam não estarem vacinados e 6 (2,6%) foi ignorado. Discussão: estes dados são corroborados na
literatura, fato preocupante ao saber que existem profissionais da saúde que estão expostos a esta infecção no
desenvolvimento das suas atividades ocupacionais diárias pelo fato de não se submeterem a uma medida
simples e eficaz de prevenção como a vacinação. Conclusão: constata-se que muitos trabalhadores ainda não
estavam vacinados, é importante educação continuada de instituições de saúde aos profissionais para incentivo
e acompanhamento da vacinação, pois esta contribui como uma das formas de prevenção para possíveis
agravos a saúde do trabalhador.
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Resumo

Introdução: No Amazonas há 15 anos não havia registro de raiva humana (RH). Após a notificação
de três casos de RH em novembro/dezembro de 2017, todos com histórico de espoliações por
morcego hematófago (MH) Desmodus rotundus e vínculo familiar numa população ribeirinha de
Barcelos/AM desencadearam-se ações para reduzir as espoliações e vacinar a população exposta.
Objetivo: Descrever as características da população espoliada por MH e as ações de profilaxia
antirrábica. Desenho do estudo: descritivo transversal Método: A área do estudo compreendeu oito
comunidades do rio Unini em Barcelos no período de 17 de novembro a 17 dezembro de 2017.
Aplicou-se formulário semiestruturado contendo características populacionais, espoliações em
humanos esquemas profiláticos de pós-exposição (POS: soro e vacina) em espoliados por MH ou pré
(PRE: vacina) em não espoliados. Resultados: Dos 405 moradores entrevistados, 331(81,8%%)
relataram espoliação por MH sendo a mediana de espoliações/pessoa de 3,0(1-65) vezes. A
prevalência de espoliações por MH foi maior em homens [191 (57,7%)] na faixa etária de 20 a 39 anos
[93 (28,1%)] com escolaridade – ensino fundamental incompleto [175 (52,9%)]. A prevalência de
agressão foi maior para moradores que vivem em casas de madeira [321(97%)], com frestas que
permitem a entrada de MH [295(89,4%)]. Quanto aos hábitos de vida, a prevalência de espoliação é
maior nos moradores que dormem dentro de casa [264(79,8%)] indiferente ao hábito de dormir de
portas e janelas abertas. Em todas comunidades visitadas havia relato de espoliação por MH sendo a
mediana do número de pessoas espoliadas de 15,5 variando de 1 a 58. Em 546 esquemas de
profilaxia, 392(71,8%) foram POS, destes 49(12,4%) não receberam soro antirrábico pela falta de
médico in loco no dia da vacinação; 154(28,2%) foram PRE. Cinco pessoas não vacinaram devido
tratamento para malária e dois por recusa. Discussão: Fatores de risco observados em surtos de
raiva humana causados por MH como idade menor de 20 anos; baixa escolaridade; residirem em
habitações vulneráveis com livre acesso a animais silvestres foram também observados neste estudo.
Conclusão: Os achados mostram que os hábitos de vida, características culturais e socioeconômicas
poderiam ter ocasionado um surto de maior proporção caso houvesse maior circulação do vírus
rábico.
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SURTO DE SARAMPO NO BRASIL: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
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Resumo

O sarampo é uma doença infecciosa exantemática aguda causada por um vírus da Família
Paramyxorividae, sendo normalmente transmitida por contato direto e pelo ar. Onze países das
Américas notificaram 385 casos confirmados de sarampo no ano de 2018, com 46 relatos no Brasil. O
trabalho de pesquisa teve por objetivo analisar os fatores epidemiológicos do surto de Sarampo no
Brasil em 2018. Realizou-se uma revisão de literatura utilizando os Boletins Epidemiológicos do
Ministério da Saúde e dos Municípios de Roraima e Amazonas e os informativos da Organização
Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). Segundo a OMS, no
Brasil há um surto de Sarampo em andamento nos estados de Roraima (42 casos confirmados, dos
quais 34 cidadãos venezuelanos e oito brasileiros) e do Amazonas (4 casos confirmados, todos
cidadãos brasileiros). Os boletins mostraram que o estado de Roraima vem recebendo imigrantes
venezuelanos, encontrando-se alojados em abrigos e em praças públicas. Segundo os dados
publicados, foram notificados 213 casos de Sarampo, sendo 74 em Boa Vista, 28 em Pacaraima e 1
em Cantá. Foram confirmados 42 casos (19.72%), sendo registrados 2 óbitos por sarampo ocorridos
em Boa Vista. Dos casos confirmados 64,3% são do sexo masculino, com idade entre 3 meses a 33

anos, 81% casos são procedentes da Venezuela e 19% são brasileiros. Os boletins indicaram que em
Amazonas foram notificados 107 casos suspeitos de sarampo, sendo 104 em Manaus,1 em São
Gabriel da Cachoeira,1 em Anori e 1 em Umaita, sendo 4 casos confirmados (3.74%). Enquanto que
em Roraima a maioria dos casos confirmados (64.3%) são do sexo masculino, em Amazonas a
maioria (51%) foi do sexo feminino. O Brasil é responsável por 46 (11.95%) dos 385 casos de
Sarampo até agora notificados, que surgiram nas Américas, concentrando-se nos estados de Roraima
e Amazonas. No Brasil o surto vigente de Sarampo se situa principalmente em Roraima e Amazonas.
A OPAS recomenda o reforço das campanhas de vacinação, vigilância sanitária e outras medidas de
controle para conseguir manter a população livre da doença e prevenir a propagação para outras
áreas.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Notificação, Sarampo
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Resumo

Uma das alterações gastrointestinais mais comuns para a saúde pública é a doença diarreica aguda
causada por um vírus - RNA, do gênero Rotavírus, sendo uma das mais importantes causas de
diarreia grave em crianças menores de cinco anos, particularmente nos países subdesenvolvidos.
Embora exista uma magnitude de casos de gastroenterite por Rotavírus, ainda são escassos os
relatos de surtos na literatura científica, o que justifica a realização e divulgação deste estudo, o qual
objetivou realizar um levantamento de surtos de origem alimentar causados pelo gênero Rotavirus
ocorridos no Brasil de 2015 a 2017. Foi realizado um levantamento na plataforma do DATASUS dos
dados referentes a região, alimento causador do surto, total de doentes e de óbitos sobre os surtos
ocorridos no Brasil nos anos de 2015 a 2017. Ocorreram 30 surtos de origem alimentar pelo gênero
Rotavirus, destes 10% (n=3), 30% (n=9) e 60% (n=18) foram em 2015, 2016 e 2017 respectivamente,
demonstrando um aumento de 100% do ano de 2016 para 2017. O total de surtos acometeu 397
pessoas, porém destas,97 pertenciam as creches, 66 as residências, 28 a um asilo e 206 casos
dispersos nos bairros e municípios. Vale salientar que nenhum caso foi a óbito. Existem vacinam (2
tipos) para o Rotavírus, porém deveriam ter sido tomadas durante a infância, e não é mais
recomendada para adultos, pois o risco da doença nessa faixa etária é menor, porém para todos a
utilização de água potável e cozimento com higienização dos alimentos crus, são modos de prevenir
esse tipo de diarreia. A doença é grave e compromete o estado clínico da criança, portanto a
vacinação é indicada para evitar complicações. Nos resultados encontrados 23 surtos ocorreram no
estado de Pernambuco. A população que vive na região Nordeste do Brasil é a que está mais longe
de vencer a barreira da linha da pobreza. Dos 30 surtos ocorridos, 17 envolveram a água como
veículo de contaminação,11 o alimento não foi diagnosticado e 2 foram com alimentos mistos. Entre
as causas de contaminação da água destaca-se a ocupação de áreas que não são adequadas para
estabelecer uma moradia, que não possuem infraestrutura e saneamento básicos necessários.
Conclui-se que com o passar dos anos que os surtos não diminuem, acometendo locais que não
possuem condições sanitárias adequadas, tendo como principal veículo a água. Portanto cabe aos
municípios realizar tratamento sanitário adequado para que a população não sofra com doenças
diarreicas.
Palavras-chaves: Poluição da água, Doenças Transmitidas por Alimentos, Diarreia Infantil
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Resumo
Introdução: A gripe H1N1 é uma infecção respiratória aguda causada pelos vírus influenza, ocorrendo em surtos distintos de extensão
variável a cada ano, refletindo a natureza mutável das propriedades virais e da suscetibilidade da população. O recém-nascido (RN) é
considerado potencialmente infectado se o nascimento ocorreu no período de 48 horas antes até 7 dias após o início dos sintomas da
mãe, devendo ele receber cuidados para controle da infecção durante a internação. Descrição do caso: RN prematuro, com idade
gestacional 35 semanas, nascido de parto cesariano indicado por suspeita materna de H1N1, a qual apresentava quadro de insuficiência
respiratória e SatO2 88% em ar ambiente. Evolução do caso: RN nasceu com desconforto respiratório, SatO2 82% em ar ambiente e
FR 78 rpm. Internado em isolamento de UTI neonatal. Colocado em CPAP com FiO2 de 40%, evoluindo com SatO2 92% e com melhora
do quadro de taquidispneia. Foi iniciado tratamento com antibioticoterapia de 1ª linha e, por suspeita materna de H1N1, Oseltamivir 3
mg/kg/dia VO, por 10 dias. Solicitado RxT após 6 horas de vida e após 12 horas de vida, hemograma, PCR e hemocultura. Hemograma
de 12 horas com discreta neutrofilia e PCR 0,8 mg/dl. Rx sem alterações. Com 36 horas de vida, paciente evoluiu com melhora
respiratória, sendo suspenso CPAP e colocado em OXiHood com FiO2 de 30%. Após 60 horas de vida, evoluiu com melhora do quadro
respiratório sendo suspenso OXiHood e mantido em ar ambiente, apresentando SatO2 93%. Com 72 horas de vida, foi liberado
resultado da hemocultura e, após 5 dias, a pesquisa de antígenos virais, sendo negativos para infecção neonatal e para H1N1,
respectivamente. Realizado novo hemograma, apresentando resultados normais. Suspensa antibioticoterapia e mantida quimioprofilaxia
com Oseltamivir. Paciente evoluiu com melhora do quadro, sendo transferido, após quimioprofilaxia, da UTI para unidade de médio risco,
onde foram realizadas apenas condutas direcionadas para prematuridade. Discussão: Pouco se sabe sobre os efeitos diretos do vírus
da gripe no feto. Acredita-se que a viremia não é frequente e que a transmissão vertical é rara. No entanto, a má oxigenação fetal devido
às alterações respiratórias maternas decorrentes da gripe pode gerar sofrimento fetal agudo, exigindo cesariana de emergência e
aumentando a taxa de nascimentos pré-termo e a morbidade fetal. Além disso, não há evidências de que o vírus da gripe seja
teratogênico.
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Resumo

A raiva é uma antropozoonose caracterizada por encefalite viral aguda. O agente etiológico é um
membro da ordem Mononegavirales , Família Rhabdovirida e o gênero Lyssavirus .É uma das mais
antigas doenças infecciosas conhecidas no mundo, mas continua sendo uma doença negligenciada,
insuficientemente abordada pelos governos e pela comunidade internacional.O objetivo desse
trabalho foi estudar o padrão de transmissão de vírus da raiva humana,analisando as àreas de risco
de sua transmissãoFoi feito uma pesquisa na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde, com os
descritores “Raiva ”e “transmissão” . Foram incluídos artigos completos e disponíveis, publicados
entre os anos 2015 e 2017, nos idiomas inglês e português.Foram encontrados oito artigos dos quais
5 atenderam aos critérios de inclusão. Os cães sempre foram considerados os principais reservatórios
do vírus da raiva humana ,entretanto existem vários fatores de risco associados a ocorrência de
casos clinicos,destacam-se a baixa cobertura vacinal canina, a presença de cães errantes, as
alterações ambientais e a ocorrência de casos de raiva em morcegos hematófagos.Estudos recentes
reportaram que a maioria dos países da América Latina foi declarada livre dos casos de raiva humana
transmitida por cães,evidenciando a transmissão por morcegos hematófagos. Estudos mostram que
as alterações ambientais que vêm ocorrendo nas áreas rurais, contribuiem para um aumento de
morcegos hematóficos nas àreas urbanas, favorecendo a transmissão do vírus. Todas as três
espécies de morcegos hematófagos da família Phyllostomidae, subfamília Desmodontinae, são
encontradas na América Latina, no entanto, apenas o morcego hematófago Desmodus rothdus
alimenta-se preferencialmete de sangue de mamíferos, possuindo assim maior importância na
transmissão de raiva humana. O aumento da transmissão da raiva humana na zonas rurais bem como
o elevado índice de letalidade relacionda a mesma torna evidente a necessidade do aumento de
medidas de prevenção e a disseminação de informações ao que se refere aos mecanismo de
tranmissão dessa enfermidade. O conhecimento da raiva esta diretamente relacionado aos níveis de
educação.Uma possível explicação para isso é que indivíduos com melhor escolaridade têm mais
acesso à informação, resultando em um melhor entendimento das características dessa zoonose.
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Resumo
Introdução. Uso de drogas psicotrópicas e infecções por patógenos distintos estão entre os maiores problemas de saúde no
mundo. Todos os usuários de drogas ilícitas (UD), em especial usuários de drogas injetáveis, apresentam elevado risco de
infecção por pelo menos quatro vírus: vírus da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C (HCV), vírus da imunodeficiência humana
(HIV) e vírus linfotrópico de células T humana 1 e 2 (HTLV-1/2). No norte do Brasil, há relatos da circulação desses quatro
vírus em populações distintas. Porém, ainda há uma escassez de estudos epidemiológicos em populações vulneráveis.
Objetivos. Determinar a prevalência de infecções e de coinfecções pelo HBV, HCV, HIV e HTLV-1/2 em UD no município
paraense de Bragança, norte do Brasil. Métodos. Um estudo transversal realizado no município de Bragança (PA) abordou
149 UD por meio da técnica bola de neve. Todos os UD forneceram amostras biológicas e informações epidemiológicas no
período de agosto de 2016 a dezembro de 2017. O diagnóstico das infecções virais foram feitas por ensaio imunoenzimático e
reação em cadeia pela polimerase (PCR) em tempo real. Resultados. A maioria dos usuários pertencia ao sexo masculino,
relatou ser solteiro, informou ser heterossexual, se declarou negro/pardo, reduzida escolaridade e relatou ter obtido recurso
financeiro nos últimos 12 meses por meio de trabalho informal. A idade média foi em torno de 25,5 anos (18 - 49 anos). As
drogas mais utilizadas foram: crack/oxi e maconha + pasta de cocaína. No total, 16 (10,7%) UD foram expostos ao HBV (5
Anti-HBc, 2 HBsAg + Anti-HBc, 3 Anti-HBc + Anti-HBs), 10 (6,7%) UD tinham anticorpos anti-HCV, 13 (8,7%) UD tinham
anticorpos anti- HIV-1/2 e 5 (3,4%) UD apresentaram anticorpos anti-HTLV-1/2. A maioria dos UD também apresentaram
ácidos nucleicos virais (5 HBV-DNA, 8 RNA-HCV, 11 RNA-HIV, 2 HTLV-1 e 2 HTLV-2) e confirmaram o estado de portadores
desses patógenos. Três casos de co-infecções foram detectados (1 HBV-HIV e 2 HCV-HIV). Conclusão. Em suma, as
prevalências de patógenos em UD no município paraense de Bragança foram elevadas e indicam a necessidade de medidas
de controle e de prevenção, assim como estratégias e ações para promoção da saúde de UD.
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Resumo

O tumor de Buschke-Lowenstein, também conhecido como Condiloma Acuminado Gigante, é uma
condição patológica rara, sexualmente transmissível e derivada da infecção pelo Papilomavírus humano
(HPV), especialmente pelos tipos 6 e 11, considerados de baixo risco oncogênico. Esse tumor afeta
principalmente a área ano-genital, caracterizando-se por extensas lesões de aspecto verrucoso e,
apesar de apresentar alta taxa de recorrência, possui baixa incidência de metástase. Este relato de
caso foi produzido após a análise completa do prontuário médico de unidade de saúde pública de Rio
Branco - Acre. Paciente do sexo feminino, 16 anos, gestante e com diagnóstico positivo para sífilis, foi
admitida no Hospital das Clínicas de Rio Branco apresentando lesão condilomatosa extensa em região
vulvar e perianal, caracterizando o tumor de Buschke-Lowenstein. Ao realizar anamnese e exame físico,
paciente relata o aparecimento da lesão há cinco meses, e durante avaliação referiu dor local e lesão

com odor forte. Foi submetida à intervenção cirúrgica de exérese de condiloma, sem intercorrências.
Ademais, assim como a maior parte dos pacientes afetados pela doença, a adolescente apresentou
recidiva após três meses. Retornou a unidade de saúde realizando novamente o processo cirúrgico de
exérese, seguida de cauterização das feridas com evolução sem queixas. Atualmente, existem diversas
abordagens terapêuticas para esse tumor, como medicações tópicas,imunoterapia, quimiorradioterapia,
eletrocoagulação e cirurgia, mas a melhor e mais efetiva estratégia de tratamento ainda não está bem
estabelecida para eliminação definitiva da doença. Isto tem grande importância, visto que na maioria
das vezes, o tumor é tratado por meio de intervenções cirúrgicas e, ainda assim, 60% dos casos
apresentam recidivas. Dessa forma, é necessário realizar medidas contra a contaminação e
disseminação do HPV e acompanhamento regular em longo prazo do paciente.
Palavras-chaves: Condiloma acuminado, Doenças sexualmente transmissíveis, Papillomaviridae

Um olhar sobre a saúde: cobertura vacinal e gastos hospitalares no tratamento do Sarampo.
Autores Isabelle Oliveira Santos 1, José Wilton da Silva José Wilton da Silva 1
Instituição 1 UNIT - CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES (Av. Comendador Gustavo Paiva,
Maceió-AL)
Resumo

INTRODUÇÃO. Sarampo constitui-se uma doença exantemática aguda autolimitada característica da
infância. O Brasil foi certificado como livre do sarampo pela OMS em 2016, no entanto, em 2018,
foram registrados novos casos em nove países dentre eles Brasil e países fronteira, Guatemala,
Colômbia, Venezuela e Peru. Tal reemergência do vírus Paramyxovirida, reflete baixa cobertura
vacinal, ou seja, baixo índice percentual de pessoas vacinadas e potencialmente protegidas.
OBJETIVO. Avaliar a cobertura vacinal e gastos com procedimentos hospitalares no tratamento de
Sarampo no estado de Pernambuco. METODOLOGIA. Trata-se de um estudo ecológico feito
mediante pesquisa na base de dados do Sistema de Informação Hospitalar do sistema único de saúde
e da Política Nacional de Imunizações do período de abril de 2009 a abril de 2018 no estado de
Pernambuco. As variáveis utilizadas foram número de internações, número de atendimentos
intrahospitalares, valor total gasto com tratamento do sarampo, média de dias de internação, número
de óbitos e taxa de mortalidade, cobertura vacinal e número de doses aplicadas. O delineamento
estatístico foi feito através de estatística descritiva. RESULTADDO. O número total de internações
registradas no período avaliado foi de 121, apresentando picos nos anos de 2013, 38 internações, e
2017, 34 internações com média permanência 4,6 dias. O número total de atendimentos instrahospitalares registrados em 10 anos foi de 124, com pico em 2013, 38 procedimentos, e em 2017, 34
procedimentos. O valor total gasto no tratamento de sarampo neste período foi R$31.217,35 reais,
com pico em 2013, R$ 9.789,85 reais, e em 2017, R$ 9.379,97 reais. Foi registrado 1 óbito ao total, no
ano de 2013, com a taxa de mortalidade de 0,83. A cobertura vacinal foi de 64,35, atingindo sua maior
cobertura em 2015, 101,09, e declínio a partir do ano de 2016 a 2018, registrando 51,43, 38,17 e
25,31 respectivamente. O número total de doses aplicadas foi de 27.246.270, com pico em 2015,
3.2070.650 doses e menor número registrado em 2011, 2.125.509 doses. CONCLUSÃO. A diminuição
do índice de cobertura vacinal acarreta vulnerabilidade a infecção pelo vírus. A menor taxa de
imunização acarreta, ainda, aumento dos gatos com internações e procedimentos hospitalares.
Destarte, faz-se necessário maior investimento na prevenção primária mediante imunização,
método eficiente e economicamente mais barato aos serviços de saúde comparados aos serviços
hospitalares.
Palavras-chaves: Sarampo, Imunização, Infecção viral

Um olhar sobre a saúde: Reemergência da raiva humana e fatores contribuintes durante um
período de 10 anos.
Autores Isabelle Oliveira Santos 1, José Wilton da Silva José Wilton da Silva 1,1
Instituição 1 UNIT - CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES (Av. Comendador Gustavo Paiva,
Maceió-AL)

Resumo

INTRODUÇÃO. A raiva humana configura-se com moléstia fatal em cerca de 100% dos casos sendo
raros os relatos de cura após a instalação dos sintomas. Seu agente etiológico, vírus do gênero
Lyssavirus acomete o sistema nervoso central. Sua transmissão ocorre por meio de saliva, que
atingem o organismo através de mordedura de animais contaminados. OBJETIVO. Avaliar o aumento
do número de casos confirmados de raiva humana e fatores contribuintes. METODOLOGIA. Trata-se
de um estudo ecológico feito mediante pesquisa na base de dados do Sistema de Informação
Hospitalar do sistema único de saúde e da Política Nacional de Imunizações do período de abril de
2009 a abril de 2018 por região e unidade federativa do Brasil. As variáveis utilizadas foram número
de casos confirmados, casos confirmados por animal vacinado, número de internações, número de
atendimentos intra-hospitalar, valor total gasto com tratamento de raiva humana, número de óbitos e
taxa de mortalidade. delineamento estatístico foi feito através de estatística descritiva. RESULTADOS.
Neste período de 10 anos, foram confirmados 30 casos de raiva humana em território brasileiro,
destes 21 foram registrados na região nordeste, 5 no estado do Ceará e 9 no estado do Maranhão. O
ano com maior registro de casos confirmados foi 2017, com 6 casos, havendo uma curva ascendente
entre os anos de 2016-2017. O número de Atendimentos intra-hospitalar e de internações foram 769
ao total, com pico nos anos de 2008-2009 com 161 e 136 casos. O valor total gasto com serviços
hospitalares foi R$1.226.416,55 reais, maior valor gasto no ano de 2017 com R$ 2995,24 reais e
R$207.531,39 reais no ano de 2009. A taxa de mortalidade registrada foi 6,08, sendo no Nordeste
16,67 e Nordeste, 5,90. O número de óbitos total foi 31, destes 21 em região Nordeste. O número de
casos confirmados por animal vacinado foi um caso em animal vacinal, 17 em animais não vacinados
e 12 casos foram considerados indeterminados. CONCLUSÃO. A raiva permanece uma doença
constitui-se uma entidade viral altamente fatal alcançando cerca de 99% de mortalidade frente aos
casos confirmados. Logo, faz-se necessário a permanente educação frente a esta doença,
principalmente no tangente a suas formas de prevenção. Logo, faz-se necessário o mapeamento de
áreas com maior incidência de casos confirmados a fim de promover políticas de saúde e vigilância
sanitária mais acuradas.
Palavras-chaves: Raiva humana, Imunização, Infecção viral
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Resumo
As infecções virais estão intimamente ligadas aos riscos de pacientes imunodeprimidos, sobretudo aqueles que fazem uso de
terapia imunossupressora. Pacientes pediátricos com acometimento dos glomérulos e transplantados renais estão expostos a
ocorrência de infecções oportunistas, rejeição e dano ao enxerto em decorrência da terapia adotada, assim, é crucial que seja
realizada a vigilância laboratorial precoce destas viroses. Os herpesvírus Epstein-Barr (EBV) e Citomegalovírus humano
(HCMV) são patógenos virais de grande relevância quando consideramos esses grupos de pacientes, em alto risco de
desenvolvimento de doenças virais.Neste estudo, foi verificado a ocorrência da infecção ativa causada pelo EBV e HCMV em
pacientes com glomerulopatias e transplantados renais através da análise da carga viral determinada pela técnica da PCR
quantitativa (qPCR), padronizada no laboratório. Para isso, foram utilizadas623 amostras de urina e plasma de 47 pacientes
pediátricos, sendo 37 (79%) com glomerulopatias e 10 (21%) transplantados renais, pesquisadasdurante uma mediana de
266 dias para a detecção dos vírus EBV e HCMV. Utilizamos a Nested-PCR para detecção do genoma viral nas amostras e
para a detecção e determinação da carga viral de ambos os vírus e a qPCR padronizadas e otimizadas nesse estudo. Uma
região dos genes LMP-2A e UL83 para EBV e HCMV, respectivamente foram escolhidas, para desenho dos primers e sonda.
Como resultados, o genoma do EBV foi detectado em 17/47 (36,2%) pacientes, sendo 5/47 em pacientes transplantados
(10,5%) e 12/47 (25,5%) com glomerulopatias. O HCMV foi detectado em 28/47 (59,6%) pacientes, sendo 7/47 em pacientes
transplantados (15%) e 21/47 (45%) com glomerulopatias. Considerando ambas as técnicas, 27 amostras foram positivas
para EBV e 104 foram positivas para HCMV. Com a qPCR, obtivemos um limite de detecção de 83 cópias/mL para o EBV e
91 cópias/mL para HCMV, com uma incidência de 22 amostras para o EBV e 94 amostras para HCMV pela técnica da qPCR.
A padronização de um método rápido e confiável de detecção da carga viral é uma tarefa árdua, mas tem grande valor se for
utilizada para diagnóstico e prevenção da ocorrência de doenças causadas por infecções.Além disso, investigações deste
gênero devem ser incentivadas para melhor elucidar a associação entre doenças renais e morbimortalidade provocadas pelas
infecções virais.

Palavras-chaves: Citomegalovírus, Herpesvírus, Herpesvírus Humano 4, Insuficiência renal crônica, Reação em cadeira da
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Resumo

Varicela e herpes-zoster são doenças infectocontagiosas produzidas pelo mesmo agente etiológico
viral. A primeira é resultante da infecção primária pelo vírus, enquanto a segunda é decorrente da
reativação do mesmo vírus em latência. A transmissão ocorre através de contato direto entre pessoas
contaminadas ou de secreções respiratórias. A pele e a mucosa são os tecidos mais afetados pela
doença. As manifestações clínicas envolvem febre, cefaleia e surgimento de máculo-pápulas na pele,
que tornam-se vesículas, algumas se rompem, outras evoluem para formação de pústulas e,
posteriormente,
formam-se
crostas.
No
herpes-zoster,
ainda,
as
bolhas
formam
confluências. Objetivou-se descrever as internações hospitalares por varicela e herpes zoster no
Estado da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10 (B02), no período de 2013 a 2017, quanto
aos custos de hospitalização, características sociodemográficas e mortalidade. Trata-se de um estudo
epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de
Morbidade Hospitalar (SIH-SUS) do Ministério da Saúde, tabulados em gráficos e tabelas no
programa Microsoft Excel 2016. Foram registradas 1.104 internações por varicela e herpes zoster no
estado da Bahia, sendo que o ano de 2016 concentrou o maior número de internações (23,55%). O
valor médio de internamento foi de R$ 448,67, com o valor total de R$ 495.328,77. O tempo médio de
permanência hospitalar foi de 5,8 dias e a taxa de mortalidade foi de 2,63 óbitos/100 internações. O
sexo feminino correspondeu a 50,54%, a cor/raça parda representou 43,56% do total de casos e a
faixa etária mais acometida foi de 1-4 anos (17,02%), seguida de 5-9 anos (13,94%) e 0-1 ano
(9,87%). O perfil epidemiológico dos pacientes acometidos pela doença corrobora com os dados
encontrados na literatura, com distribuição semelhante entre os sexos e predominância na infância,
devido a maior vulnerabilidade imunológica própria da idade e a aglomeração em creches e escolas,
favorecendo a disseminação do vírus. Apesar de possui baixa letalidade, existe um grande risco de
complicações em grupos vulneráveis, como crianças e imunodeprimidos, variável não analisada nesse
estudo. Deste modo, é necessário manter a vigilância epidemiológica dessa doença na Bahia,
garantindo o cumprimento de propostas adequadas de prevenção, como vacinação e quimioprofilaxia.
Palavras-chaves: Varicela, Herpes Zoster, Saúde Pública, Epidemiologia
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Resumo
O gênero Mammarenavirus da família Arenaviridae pode ser dividido em dois grupos, os vírus do novo mundo e os do velho
mundo, indicando onde os mesmos podem ser encontrados, com exceção do vírus da coriomeningite linfocítica (LCMV), que
mesmo pertencendo aos vírus do velho mundo, tem sido identificado nas Américas (Estados Unidos e Argentina). A
transmissão do LCMV ocorre através da inalação de partículas virais presentes nas excreções/secreções do roedor
reservatório cosmopolita Mus musculus (camundongo). Geralmente associado a uma doença febril autolimitada, o LCMV
pode causar meningite asséptica, encefalite, aborto e a malformações relacionadas à infecção congênita, esta última de

grande importância considerando a necessidade de diagnóstico diferencial com síndrome congênita do zika, entre outras
causas. Embora o roedor reservatório seja cosmopolita, até a presente data não existem dados sobre a presença de infecção
por LCMV no Brasil. Com o objetivo de detectar a infecção por LCMV em amostras de população humana foi desenvolvido um
estudo com dois grupos de profissionais; congressistas voluntários do VI Congresso Brasileiro de Mastozoologia e
profissionais de instalação animal de um instituto fluminense. As amostras de soro foram testadas pelo teste imunoenzimático
(ELISA) in house para pesquisa de anticorpos IgG anti-LCMV. Um questionário visando dados epidemiológicos, incluindo uso
de equipamento de proteção individual, foi aplicado, após assinatura do TCLE. Sororreatividade foi detectada em (i) uma
mulher de 34 anos de Minas Gerais, funcionária de zoológico dos 212 congressistas e (ii) um homem (22 anos) e uma mulher
(36 anos) do Rio de Janeiro dos 164 profissionais de instalação. Em adição, amostras de sangue e vísceras de roedores
capturados em várias regiões do Brasil foram submetidas ao ELISA IgG anti-LCMV e à análise molecular (RT-PCR) e 48 dos
300 (16%) amostras de sangue foram reativas: Rattus rattus (2/50), Rattus norvegicus (1/95) e 38 M. musculus(45/155).
Todos os roedores reativos eram do estado do Rio de Janeiro (48/239 – 20%). Uma amostra de M. musculus(1/73), capturado
no estado do Rio de Janeiro, foi RT-PCR positiva e o sequenciamento identificou LCMV. Os dados confirmam a presença do
LCMV no país, alertam para o risco de exposição aos roedores e reforçam a necessidade de mais investigações,
considerando, adicionalmente a importância do diagnóstico diferencial da síndrome congênita do zika.
Palavras-chaves: Amostras humanas, Roedores, vírus da coriomeningite linfocítica
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Resumo
O vírus Epstein-Barr é um herpes vírus 4 que possui característica oncogênica e está associado a tumores sólidos, sendo
também o principal agente causador da mononucleose infecciosa, conhecida como a “doença do beijo”. A infecção costuma
ocorrer durante a infância e se apresenta de forma subclínica. O presente trabalho tem como objetivo discorrer sobre a
infecção pelo EBV e sua característica oncogênica. O trabalho foi realizado com base em artigos científicos e revistas
eletrônicas usando como palavras chave: EBV, tumores sólidos e mononucleose infecciosa. Para o presente estudo foram
utilizados artigos científicos disponíveis no LILACS e no PubMed. A procura dos artigos se limitou entre os anos de 20032018. O EBV além de ser o principal agente causador da MI, é também um vírus oncogênico que está associado a tumores
sólidos como o Linfoma de Burkitt e o Linfoma de Hodgkin. A mononucleose infecciosa é uma doença aguda, benigna e
autolimitada onde a manifestação de sintomas é mais comum em adolescentes e adultos, já que na criança, se apresenta de
forma subclínica. Apesar de na maioria das vezes ser assintomática, pode evoluir para um quadro infeccioso crônico com
complicações agudas, que vai desde a uma falência múltipla de órgãos a uma linfohistiocitose hemofagocítica. O EBV
apresenta tropismo primário pelos linfócitos B de memória, mas pode infectar células T, NK com a capacidade de causar
oncogênese em todos esses tipos de células. Quando o vírus está na orofaringe, este se replica e se espalha pelo sistema
linfático e é durante o controle inicial da infecção que as células NK liberam IFN-Y e inibem a proliferação de células B e
monócitos, estabelecendo assim uma infecção latente. No hemograma pode-se mostrar leucometria normal, podendo sobrevir
uma reação leucemóide, leucocitose com a presença de linfócitos atípicos e célula de Downey. As aminotransferases também
se encontram elevadas com concentração sérica de bilirrubina aumentada. Existem algumas complicações que podem surgir
devido a MI como agranulocitose e Síndrome de Duncan que pode evoluir para uma agamaglobulinemia progressiva e
linfoma. O EBV é um vírus infeccioso e tem distribuição mundial e é transmitido também por transfusões sanguíneas e por
transplante de medula óssea. A MI é uma doença contagiosa, que pode ocorrer em qualquer idade, além de ser a causa de
diversas complicações.
Palavras-chaves: Mononucleose Infecciosa, EBV, Oncogênica, Tumores sólidos
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Resumo

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença conhecida há milhares de anos. No entanto,
permanece ainda como um dos principais problemas de saúde pública em todo mundo. Objetivo:
Verificar prevalência de tuberculose e o suporte e conhecimento da rede de saúde nos municípios
assistidos pelo Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) no interior do Ceará. Desenho do
estudo: corte transversal. Métodos: estudo com médicos bolsistas do PMMB que atuam em 30
municípios das macrorregiões de saúde Cariri e Centro Sul do Ceará, através de questionário
padronizado confeccionado por supervisores e tutores do PMMB. A coleta ocorreu em novembro
2017. Resultados: Responderam ao questionário 202 médicos (93,5% do total). 94,6% dos médicos
responderam que suas Unidades Básicas de Saúde (UBS) seguem algum protocolo para
acompanhamento destes pacientes. 97% dos médicos responderam que conhecem a rede de atenção
à saúde ofertada ao paciente com tuberculose em seu município, os 3% que desconhecem
justificaram que: “não tem nenhum paciente com tuberculose, não teve a oportunidade de conhecer a
rede de atenção”; “não tem o serviço disponível no município”; a “gestão mudou e não informou como
seria o fluxo”. Foi verificada uma prevalência de 61 pacientes com TB cadastrados, 57 destes são
acompanhados pelas UBSs. A notificação do paciente foi feita pelo médico em 22,8% dos casos, pelo
enfermeiro em 24,8%, e pelo médico e enfermeiro em 52,5%. 94,6% dos médicos informaram que há
garantia do encaminhamento do paciente para o centro de referência quando necessário e 5,4% que
não há, sendo as seguintes justificativas: “embora exista o serviço as vagas são escassas e nem
todos conseguem atendimento especializado” e “não há centro de referência para tuberculose
pactuado pelo município”. Discussão: O Brasil segue a proposta da OMS no que diz respeito às
prioridades relacionadas à detecção precoce de casos, ao tratamento do paciente e a cura. O número
de novos casos de TB no Ceará em 2017 foi 3.851, destes 338 no Cariri e 147 no Sertão Central. Em
novembro de 2017, 246 casos foram diagnosticados no Ceará, 23 na região do Cariri e 13 no Sertão
Central. Neste estudo, verificou-se uma prevalência de 61 casos de TB, 93,4% destes são
acompanhados pelos médicos do PMMB, 6,6% não é acompanhado. Conclusão: O controle da
tuberculose é uma das suas áreas estratégicas a ser aplicada em todo o território nacional, as ações
de controle da tuberculose devem ser desempenhadas na Atenção Básica.
Palavras-chaves: Tuberculose, Programa mais Médicos para o Brasil, Redes de atenção à saúde
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Resumo

ANÁLISE DE CASOS DE TUBERCULOSE E USO CONCOMITANTE DE DROGAS LÍCITAS E
ILÍCITAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO
Nardkelly Izabel Santos1; Amanda Gabriela da Silva2; Laury Francis Costa3
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O. A

Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada pela bactéria Mycobacterium
tuberculosis. A sua incidência é comum nos países em desenvolvimento, é uma doença
transmitida por vias aéreas, logo, grande concentração populacional, precárias condições de
vida e baixo poder econômico são fatores que favorecem a transmissão desta patologia.
Destacando também a disseminação do HIV e uso de drogas tornando a doença um problema
de saúde pública. OBJETIVO: O presente estudo possui a finalidade de verificar os casos de

tuberculose relacionados ao uso de drogas lícitas e ilícitas no estado de Pernambuco nos anos
de 2015 a 2017. MÉTODOS: Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa,
para verificar a incidência da tuberculose em um determinado grupo. Para isso os dados foram
obtidos a partir da base de dados do SINAM/DATASUS. As variáveis utilizadas foram: Uso de
drogas ilícitas, alcoolismo, tabagismo. RESULTADOS: De 2015 a 2017, no caso do uso de
drogas ilícitas, cerca de 12275 (89,3%) pacientes informaram que não usam drogas ilícitas,
enquanto que 1458 (10,6%) disseram que utilizavam drogas; além disso percebeu-se que houve
um aumento do número de casos de pacientes que afirmaram que usavam drogas, de 21,6%
(2015), 32% (2016) a 45% (2017). Nos casos de alcoolismo, cerca de 11045 (75%) dos
pacientes disseram que não são usuários, enquanto que 3347 (22,7%) disseram que são
alcoólatras. No tabagismo, 11101 (79,3%) pacientes disseram não ter o hábito de fumar,
enquanto que 2883 (20,6%) afirmaram que fumam; houve um aumento gradativo do número de
casos de fumantes, com 24% em 2015, 34% em 2016 e 41% em 2017. CONCLUSÃO: Apesar
de a maioria dos pacientes com tuberculose afirmarem que não são usuários de drogas ilícitas,
alcoolismo e tabagismo, 10 a 20% aproximadamente ainda utilizam essas substâncias tóxicas,
muitas vezes devido a problemas sociais, financeiros ou por influência de outros. É necessário
que ocorra um bom acompanhamento desses pacientes, para impedir que desistam do
tratamento e se tornem transmissores de tuberculose.
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Resumo

Um levantamento de resistência a drogas envolvendo Mycobacterium tuberculosis (MTB) isolados de
pacientes atendidos em um hospital terciário no Rio de Janeiro (RJ), Brasil entre 1996/98, revelou
uma alta frequência de resistência à isoniazida (HR). Os pacientes eram provenientes de diferentes
bairros e municípios do RJ, e 70% eram ambulatoriais. Descrevemos, aqui, a estrutura clonal da
população de MTB, associada ou não à resistência as drogas, e aplicamos o 3’ IS6110 RFLP para
identificar possíveis clusters. Como os isolados eram oriundos de pacientes de diferentes áreas
geográficas o 5’ IS6110 foi aplicado, pois aumenta a probabilidade de clusters serem realmente clones
relacionados. A spoligotipagem foi realizada e analisada no SITVIT2. A principal linhagem detectada
foi T (68/125, 54,4%), seguida por Haarlem e LAM (12,8%), respectivamente. O padrão órfão foi de
12% (15/125) e 73,3% (11/15) pertencia à linhagem T, enquanto um padrão não constava da base de
dados SITVIT2. O 5 ' IS6110 RFLP não confirmou 3/12 clusters por 3’ IS6110. A combinação de todos
os métodos diminuiu drasticamente o número de clusters para apenas três. Um cluster estava ligado a
uma transmissão nosocomial envolvendo um copeiro do hospital. Suspeitou-se deste evento para um
cuidador intrahospitalar de paciente TB, que se infectou com MTB multirresistente e foi evidenciada
infecção policlonal. Os clusters definidos por 3’ IS6110 foram associados à HR (p = 0,046). A presente
investigação retrospectiva indicou a prevalência da linhagem T e redução no número de isolados em
cluster como resultado da combinação dos métodos de genotipagem. Esses dados podem refletir uma
fração de transmissão recente mais extensa em diferentes comunidades, o que pode ser corroborado
pela concentração de pacientes com HR. No entanto, destacamos, pela primeira vez, que, embora
demorado, o poder discriminatório de 3 '- 5' IS6110-RFLP, e spoligotipagem, revelaram associação de
risco e eventos epidemiológicos insuspeitados.
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Resumo

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa muito antiga, transmitida pelo ar e causada pela
bactéria Mycobacterium tuberculosis, tendo as vias aéreas como principal via de transmissão,
apresentando-se sob as formas clínicas pulmonar e extrapulmonar. O padrão para o diagnóstico da
TB é a baciloscopia e cultura com a identificação da espécie. Propõe-se relatar as experiências de
acadêmicos de enfermagem na participação das ações da Extensão Saber Tuberculose. Trata-se de
um estudo descritivo, do tipo relato de experiência. As ações foram realizadas por meio do
desenvolvimento de atividades educativas, de Setembro à Dezembro de 2017, em escolas públicas
localizadas dentro da região metropolitana da cidade do Recife-PE, abrangendo estudantes do ensino
médio e professores das escolas públicas. Para execução das ações utilizaram-se como ferramentas
metodológicas dinâmicas e gincanas do saber com entrega de brinde para os participantes, com
intuito de instigar a atenção e dinamizar o processo de aprendizado a fim de passar informações
sobre a tuberculose, seus sintomas e tratamento. Ao final dessa vivência foi notável o quão importante
e produtivo foram estas trocas de experiência entre os acadêmicos de enfermagem e os estudantes
de ensino médio. O projeto possibilitou aos acadêmicos de enfermagem ampliarem o conhecimento
com relação à Tuberculose, além de contribuir atuando com a aprendizagem dos alunos, garantindo
de forma ativa a educação em saúde.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NA
TEMÁTICA DA TUBERCULOSE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.
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Resumo

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que, apesar de ser uma enfermidade evitável,
significa uma ameaça para a humanidade até os dias atuais, sendo, portanto, considerada um
problema de saúde pública mundial. É a doença de maior frequência na população confinada, o que
representa um grave problema de saúde nas prisões, compondo, desde estudos realizados em 1994,
uma incidência e prevalência maior entre as pessoas privadas de liberdade (PPL) do que na
população em geral. Objetivo: Relatar a experiência vivenciada em ação educativa em saúde na
temática da tuberculose para PPL. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de
experiência desenvolvido a partir da vivência da educação em saúde no Presídio de Vitória de Santo
Antão, no mês de maio de 2017. Participaram da ação cerca de 70 reeducandos, que mediante
convite verbal, aceitaram por livre vontade estarem presentes para a referida atividade. Para
desenvolvimento da ação proposta foi utilizado dispositivo visual ilustrativo com imagens e vídeo e
após a explanação do conteúdo foi feito um jogo de questionário com objetivo de avaliar o
conhecimento adquirido. Resultados: Com o desenvolver da atividade foi possível observar que os
reeducandos tinham pouco conhecimento acerca da tuberculose, apesar de ser um tema
constantemente trabalhado pela equipe de saúde. Posteriormente à ação, pôde-se perceber, através

do jogo de perguntas, a compreensão da temática abordada. Conclusão: Nessa perspectiva, nota-se
que são de suma importância as ações de informação, educação e sensibilização da população
privada de liberdade, para que haja o conhecimento de que a prevenção, o diagnóstico e o tratamento
dos casos são essenciais para o controle da TB. Desta forma, os reeducandos que dispõem de algum
conhecimento sobre a doença podem ser multiplicadores e passar informações entre si sobre a
tuberculose e as ações empregadas para o seu controle.
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Resumo
Introdução: O enfermeiro da atenção básica é responsável por identificar sinais e sintomas característicos da tuberculose (TB)
e pela portaria nº648 do ministério da saúde é assegurado a “Realizar consulta de enfermagem, solicitar exames
complementares e prescreve medicações”. Objetivo: Realizar uma revisão bibliográfia sobre a importância da assistência da
equipe de enfermagem no tratamento aos pacientes diagnosticados com tuberculose. Métodos: Revisão bibliográfica de
artigos da SciElo, PubMed e Lilacs, utilizando os descritores utilizados na pesquisa foram tuberculose, enfermagem, atenção
básica à saúde e resistência bacteriana. Os critérios de inclusão foram artigos publicados em inglês e português entre os anos
de 2013 a 2017, totalizando 31 artigos. Resultados e Discussão: Por ser o profissional da saúde mais próximo ao paciente, o
enfermeiro é um dos responsáveis por diagnosticar precocemente a TB, contribuindo com o tratamento medicamentoso
através da orientação ao paciente. O alto risco de contágio e falta de informação no que diz respeito ao tratamento fazem da
tuberculose uma doença capaz de segregar as relações sociais e familiares podendo levar o paciente a um quadro de
depressão. A relação saudável com a família e com os profissionais da área de saúde e o esclarecimento sobre a doença
aumentam a adesão do paciente ao tratamento proporcionando maiores chances de cura. Por outro lado, as falas
preconceituosas e a falta de informação geram abandono do tratamento aumentando a probabilidade de levar o paciente a
uma tuberculose multirresistente. Para aumentar a adesão ao tratamento, diminuir a resistência bacteriana e assegurar a cura
do paciente foi criado o método de tratamento diretamente observado (TDO) onde o paciente toma a medicação por via oral
diariamente sobre a observação do enfermeiro, melhorando assim a relação paciente-enfermeiro. Conclusão: Os pacientes
com tuberculose podem abandonar o tratamento da doença por diversos fatores, dentre eles, quadro de doenças
psicológicas, uso de álcool e drogas, dificuldade para deglutir e tomar o remédio, além do fato de alguns pacientes sentiremse isolados e vítimas de discriminação por serem portadores desta doença. Assim, cabe ao enfermeiro fornecer informações
cientificas, porém claras e acessíveis a respeito do correto tratamento dessa infecção, estabelecendo assim uma relação
paciente e profissional de saúde, aumentando a adesão ao tratamento que é essencial para a cura desses pacientes.
Palavras-chaves: enfermagem, resistência, tratamento, tuberculose
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Resumo

A IMPORTÂNCIA DE SEGUIR O TRATAMENTO DA TUBERCULOSE E A REALIZAÇÃO DE UM
EXAME POSTERIOR
Bruno Vinícios Medeiros Mendes

Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão - FAINTVISA

Introdução: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada pelo bacilo Mycobacterium
tuberculosis. Embora seja uma patologia contagiosa, que pode acometer diversas funções do
organismo além da respiratória, possui medidas profiláticas e tratamento. Porém, necessitam ser
seguidos conforme as recomendações médicas, afim de, demonstrarem resultado. Objetivo:
Ressaltar a importância de seguir o tratamento de tuberculose e da realização de um exame posterior.
Desenho do Estudo: Foi realizado um estudo observacional retrospectivo, onde foram analisadas as
terapêuticas adotadas em casos de tuberculose. Métodos: No presente trabalho, foi realizada uma
pesquisa de revisão bibliográfica narrativa buscando artigos relevantes, em bancos de dados
acadêmicos como Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando descritores como: escarro,
tuberculose e Mycobacterium tuberculosis. Foram utilizados dez artigos no trabalho, entre os anos de
2017 e 2013, no idioma português. Em seguida, foi realizada a leitura e reflexão sobre os artigos
obtidos, finalizando com a produção do presente trabalho. Resultados: O tratamento para tuberculose
é uma importante parte do processo de cura do paciente, mas, para que isso ocorra, é necessário
seguir as orientações médicas. Assim como o tratamento, a realização de um exame posterior é uma
forma de avaliar o prognóstico, evitando o agravamento do quadro e a transmissão da patologia.
Discussão: Devido à falta de informação, alguns pacientes podem interromper o tratamento por conta
própria, às vezes por sentirem uma melhora em seus sintomas, porém, é preciso prosseguir com a
medicação, afim de, conseguir a cura da doença e evitar a resistência bacteriana. Além disso, um
exame posterior ao tratamento pode confirmar o prognóstico do paciente. Conclusão: De acordo com
o que foi apresentado, concluiu-se que, o cumprimento correto do tratamento, associado a um exame
posterior para avaliação do prognóstico, é a melhor metodologia a ser tomada em casos de
tuberculose.
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Resumo
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, transmitida por via aérea. No Brasil, a doença
é um sério problema da saúde pública, com profundas raízes sociais. Considera-se Equipamento de Proteção Individual, todo dispositivo
ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde
no trabalho. É de suma importância o uso dos equipamentos pois torna o ambiente de trabalho mais seguro e saudável, evitando assim
situações que possam colocar a equipe em risco. Este estudo tem por objetivo relatar a experiência sobre uma atividade de
sensibilização dos profissionais relacionada ao uso correto dos equipamentos de proteção individual na assistência direta aos pacientes
com suspeita de tuberculose em uma Unidade de Pronto Atendimento. Trata-se de um relato de experiência, vivenciado por alunos do
curso de Enfermagem de um Centro Universitário no município de Natal, Rio Grande do Norte, no período compreendido entre 06 e 14
de novembro de 2017, em uma Unidade de Pronto Atendimento no mesmo município. Durante o período de prática as dificuldades
encontradas no serviço incluíam: A utilização da máscara PFF2 (N95) por alguns profissionais que prestavam assistência direta aos
pacientes com suspeita de tuberculose e não por todos, a dispensação insuficiente de EPI e o não conhecimento dos mesmos sobre a
doença. Diante do exposto, houve a necessidade de sensibilizar todos os profissionais através de uma palestra realizada, por meio de
exposição multimídia, utilizando datashow, que abordou: o que é tuberculose pulmonar, seu meio de transmissão, qual o EPI que deve
ser utilizado em casos de suspeita ou confirmação na unidade e quais são os profissionais que precisam utilizar estes equipamentos.
Em virtude do que foi mencionado, entende-se que medidas simples como o uso correto do equipamento de proteção individual
resultará em menor exposição dos profissionais que prestam assistência direta a estes pacientes, e consequentemente, reduzem o risco
de propagação da doença por toda a equipe e para os demais pacientes internados na unidade.
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Resumo
A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde pública, devido ao seu grau de contágio; sua incidência em indivíduos
imunocomprometidos é mais severa. Em paralelo, o vírus da imunodeficiência humana (HIV) afeta o sistema imunológico, alterando o
DNA das células que, por consequência, deprime a resposta do organismo. A infecção do HIV torna o organismo mais suscetível a
progressão do Mycobacterium tuberculosis. Assim, torna-se importante avaliar a associação entre os fatores imunológicos HIV-TB,
descrever o manejo clínico dos pacientes coinfectados no cenário brasileiro, e identificar possíveis métodos preventivos e de tratamento.
A metodologia utilizada baseou-se em uma revisão de literatura com 13 artigos nos quais foram empregados os descritores:HIV,
tuberculose e coinfecção – cadastrados no DeCS, com busca na língua inglesa. A revisão foi desenvolvida a partir dos bancos de dados:
PubMed, Science Direct e EBSCO. Os fatores imunológicos relevantes na associação HIV-TB foram: a infecção das células CD4+ pelo
HIV, diminuindo a quantidade e efetividade da resposta imune específica; o aumento do estresse oxidativo advindo do HIV que age
como potencializador da imunossupressão; também, níveis elevados de interleucina-10(IL-10) plasmática que eleva o perfil inflamatório,
portanto a TB altera as redes imunorreguladoras durante a infecção com HIV. Em relação ao manejo clínico no Brasil, notou-se que o
diagnóstico tardio das comorbidades é um empecilho no tratamento e na prevenção da co-proliferação, por exemplo, por possibilitar o
contato de um paciente que possui, inconscientemente, a TB com outro portador de HIV. Quanto a prevenção e tratamento, foi relatado
que o maior entrave é a falta de conhecimento da doença somado ao abandono do tratamento em longo prazo, dessa forma, o
diagnóstico precoce e informatização sobre as doenças podem ajudar a diminuir o aparecimento de novos casos e sua recidiva; para os
casos já existentes o bloqueio do receptor α da IL-10, é uma potencial estratégia imunoterapêutica por proporcionar o aumento positivo
da função das células T CD4 + específicas para HIV e TB. Portanto, nota-se a necessidade do diagnóstico precoce da doença, para
monitorar o comprometimento do sistema imune. Dessa forma, são fundamentais novas estratégias para reduzir a recorrência HIV-TB,
através de medidas para controlar a infecção em ambientes clínicos, terapias preventivas e medidas socioeducativas; para assim,
diminuir a frequência dessa enfermidade.
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Resumo

Introdução: A Tuberculose (TB) constitui-se em doença infectocontagiosa, de evolução crônica, que
continua sendo um relevante problema de saúde pública, processo relacionado à não adesão ou ao
abandono do tratamento. O conhecimento insatisfatório, o medo da morte e o estigma social
provocado pela doença são fatores que geram um impacto emocional negativo contribuindo para a
descontinuidade da terapia, problemática que deveria ser trabalhada por meio de processos
promocionais de saúde desenvolvidos pelas equipes de saúde em todos os seus segmentos.
Objetivo: Analisar a relação da educação em saúde com o impacto emocional gerado pelo
diagnóstico e tratamento da tuberculose. Métodos: Tratou-se de revisão sistemática, de caráter
qualitativo, sendo utilizadas as seguintes questões norteadoras: Quais os fatores que impactam, do
ponto de vista emocional, nos pacientes diagnosticados com TB? Qual o papel da educação em
saúde na redução desses fatores? A pesquisa foi realizada na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS),
durante o mês de junho de 2018 por meio dos descritores: Educação em Saúde, Tuberculose,
utilizando o operador booleano AND. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos completos
disponíveis eletronicamente, publicados no idioma português nos últimos 5 anos. Foram encontrados
48 artigos e, após leitura seletiva e exploratória, excluídos 36 por não estarem de acordo com a
temática de estudo, restando 12 artigos que compuseram a amostra. Resultados e discussão:
Percebeu-se que o recebimento do diagnóstico de tuberculose, bem como os impactos de seu
tratamento, associa-se à instabilidade emocional dos pacientes. A ausência de orientação acerca dos

efeitos colaterais do tratamento, da estigmatização da doença e sobre o preconceito social
relacionado à patologia são aspectos relevantes que impactam negativamente no transcurso do
tratamento e na qualidade de vida dos indivíduos. As práticas promocionais de saúde apresentam
relevante contribuição na redução desse impacto. Conclusão: O conhecimento limitado dos pacientes
deve subsidiar o trabalho educativo dos educadores em saúde, abrangendo dessa maneira a equipe
de enfermagem. Torna-se relevante valorizar os saberes e entender o conhecimento como um
processo de construção coletiva, no sentido de investir em mais atividades que levem o paciente a
entender a doença e o seu tratamento e assim obter a sua adesão, diminuindo assim o impacto
emocional negativo.
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Resumo
A presente pesquisa envolve dois momentos distintos do tempo, século XX e século XXI mas, uma única etapa no campo da
construção da vigilância epidemiológica, no caso, aplicado à Tuberculose, em Pernambuco. Tem como objetivo o estudo da
tuberculose em um grande estabelecimento hospitalar, filantrópico, localizado no Recife, fundado para tratar e tentar impedir a
disseminação da epidemia da cólera, entre os imigrantes portugueses dos idos de 1855 e posteriormente, a partir de 1904,
mais especificamente, da tuberculose e outras doenças infecciosas que vinham destroçando a sociedade portuguesa àquela
época. Intervalado pela transcrição de diferentes conjunturas históricas contidas em fontes documentais, o trabalho é
construído com a conjugação das informações contidas em grandes livros de registros médicos do século XX (1904 - 2000) e
de prontuários dos pacientes no século XXI (2001-2017) permitindo desenhar a trajetória da vigilância epidemiológica da
tuberculose, sob a prisma das decisões médicas nos dois momentos históricos.
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Resumo
A Tuberculose tem impacto profundo na qualidade de vida e na sobrevida de pacientes portadores de AIDS, o que torna os estudos
sobre a coinfecção pelo HIV e pelo M. tuberculosis e seus mecanismos de patogenicidade e sinergismo essenciais para
desenvolvimento de técnicas diagnósticas e manejo adequado dos pacientes. O presente estudo visa a trazer uma revisão de literatura
acerca das novas perspectivas em relação aos mecanismos de coinfecção por HIV e Tuberculose. Foi realizado estudo transversal de
revisão sistemática a partir da base de dados SCOPUS, utilizando os descritores DECS “mycobacterium tuberculosis”, e “HIV antigens”,
limitados ao intervalo de 2009 a 2018 e aos filtros “artigos”, “medicina” e “imunologia e microbiologia”. Foram encontrados 345 artigos, e
10 foram selecionados por dialogarem com a temática. Os artigos analisados mostraram resultados favoráveis à existência de múltiplos
mecanismos patogênicos do HIV-1 capazes de predispor tuberculose. Primariamente, a infecção por HIV-1 aumenta o risco de
tuberculose devido à extensa depleção de células T CD4 + específicas ao Mycobacterium tuberculosis, o que reduz a imunidade
adaptativa e aumenta a susceptibilidade à coinfecção. Além disso, em pacientes coinfectados, foram observados os seguintes achados:
aumento significativo no estresse oxidativo,T CD4 + com níveis diminuídos de nucleoproteínas, principalmente histonas, linfócitos
apresentando defeitos de sinalização para os macrófagos infectados pelo Mycobacterium tuberculosis, depleção de T CD8+ e de células
positivas para IFN-γ e aumento de interleucina 10. Foi suscitada, ainda, a possibilidade de a infecção por HIV interferir na ativação
imune mediada por células dendríticas. Por fim, entende-se que o principal mecanismo que corrobora com a ideia da relação entre a

coinfecção de HIV/AIDS e Tuberculose é a depleção de células T CD4+, apesar de existirem outras pesquisas que indicam a influência
de mecanismos secundários; também, outros estudos mostram que mesmo antes da depleção de T CD4+ já se detecta uma
suscetibilidade para infecção por M. tuberculosis. Entende-se que a literatura científica já possui um vasto conhecimento acerca dos
mecanismos de coinfecção por HIV e Tuberculose. Entretanto, pesquisas futuras são essenciais para a o aprimoramento do
conhecimento sobre tais mecanismos.
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Resumo
Grande parte dos casos de tuberculose é identificado em indivíduos internados em hospitais gerais.. Este trabalho se propõe
a conhecer a magnitude da tuberculose em indivíduos hospitalizados em um grande hospital filantrópico do Recife bem
como, a retratar os usos e experiências do Núcleo de Epidemiologia hospitalar frente aos casos da Tuberculose considerada
emergência sanitária no Real Hospital Português.Trata-se de um estudo de coorte-transversal retrospectivo em pacientes
adultos internados em um Hospital geral no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2017 utilizando fontes de dados
secundários – prontuários médicos, fichas de investigação, sistema de informação hospitalar próprio do serviço (SMART),
fichas de notificação e investigação do SINAN, declarações de óbitos. Foram notificados 64 casos de tuberculose, se
constituindo numa prevalência da doença de 0,61% do total de internamentos. As precocidades de detecção através da busca
ativa e investigação dos casos, do diagnóstico e do tratamento dos casos de Tuberculose se associaram ao tempo de
permanência e ao desfecho final. Por outro lado, a partir de maior capacitação e de integração dos profissionais assistentes
com a vigilância à saúde possibilita maior controle dos casos. A rapidez de detecção e a integração entre as ações de
vigilância epidemiológica e a assistência aos indivíduos com tuberculose permite o controle eficaz e eficiente da tuberculose
no ambiente hospitalar.
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Resumo

A região norte baiana registrou uma média de 200 casos de tuberculose nos últimos três anos. A
tuberculose é uma doença cujas causas, formas de contágio, prevenção e, principalmente, práticas de
cuidado são envoltas em diferentes compreensões por parte da sociedade, pouco conhecidas e
construídas ao longo dos tempos. Objetivo: Entendendo ser indispensável esclarecer a população
sobre o uso correto de plantas medicinais, este estudo visou identificar as principais plantas usadas
durante o itinerário terapêutico das pessoas com tuberculose no norte baiano, além de propor um
levantamento sobre suas condições socioeconômica e cultural. Métodos: Estudo transversal,
descritivo e baseado em um inquérito domiciliar entre pessoas com tuberculose no Norte da Bahia.
Como instrumento foi utilizado um questionário semiestruturado, aplicado em consulta de enfermagem
em domicílio. Resultado e Discussão: Dentre os participantes da pesquisa cerca de 86,25%
responderam que utilizam plantas medicinais alguma vez na vida e destes 55% utilizaram plantas

durante a sintomatologia da tuberculose. Apenas 23,75% afirmam ter usado plantas durante o
tratamento medicamentoso da tuberculose. A planta mais citada no estudo usada tanto na
sintomatologia da tuberculose como durante o tratamento medicamentoso foi o Mastruz. Quando
questionados acerca do acesso ao conhecimento dessas plantas medicinais no tratamento das
doenças ou desses problemas, 42% responderam que foi uma indicação de algum familiar
(pais/avós), 20% usou por indicação de vizinhos ou conhecidos e 18% faz uso guiado por crenças e
tradições populares. Conclusão: O reconhecimento da complexidade dos determinantes destas
doenças evoca um maior esforço na construção de intervenções interdisciplinares que enfrentem de
forma mais abrangente os problemas de saúde da população, especialmente dos grupos mais pobres.
Tendo em vista que as espécies de plantas medicinais mais procuradas são aquelas relacionadas ao
conhecimento e práticas familiares, pode-se assim registrar que o uso de plantas medicinais é
frequentemente consumido no itinerário terapêutico da tuberculose, dessa maneira, estudos de
avaliação fitoquímica e farmacológica deve ocupar posição de destaque uma vez que a relação
tuberculostáticos x plantas medicinais, pode interferir no tratamento e consequentemente na cura.
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Resumo
Introdução: O real peso da tuberculose entre os adolescentes ainda é pouco conhecido, entretanto, esse grupo apresenta
singular vulnerabilidade para a doença, constituindo um desafio para os serviços de saúde, principalmente na adesão ao
tratamento. Objetivo: Descrever as características demográficas, clínicas e laboratoriais dos casos de tuberculose
adolescentes residentes em Pernambuco notificados no período de 2001 a 2016 que abandonaram o tratamento. Desenho
de estudo: Estudo epidemiológico observacional de base populacional descritivo. Métodos: Os casos foram identificados no
banco de dados do SINAN disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco. Para análise estatística foi
utilizado o programa SSPS versão 22. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de
Pernambuco. Resultados: No período estudado, 5174 adolescentes foram notificados como caso de tuberculose, dos quais
503 (9,7%) abandonaram o tratamento. Entre eles, 91% eram caso novo, tinham uma idade média de 16 anos, com 79,7%
situados na faixa etária de 15 a 19 anos; 58% eram do sexo masculino; 54% pardos/pretos; 48% tinham o ensino fundamental
incompleto; 89% residiam na Macrorregião Metropolitana do estado; 83% apresentaram a forma pulmonar; 60% realizaram
baciloscopia; 11% apresentavam algum agravo associado; 7% tinham associação HIV/AIDS; 23% foram hospitalizados; 58%
não tiveram o tratamento com Dose Fixa Combinada e 70% não estavam em tratamento supervisionado. Discussão: A
maioria dos adolescentes desistentes do tratamento foram casos novos, situados na fase tardia da adolescência, do sexo
masculino, residentes em região metropolitana e sem tratamento supervisionado, com importante hospitalização. É de
fundamental importância à atenção da equipe de saúde que acompanha essa população, fornecendo-lhes informações mais
detalhadas sobre a doença e o seu tratamento. Conclusão: Conhecer o perfil do adolescente com tuberculose que não
concluiu o tratamento por abandono permite uma melhor atuação das equipes de saúde e desenvolvimento de tecnologias
para prevenção, promoção e recuperação da saúde desse grupo etário, evitando a não adesão do tratamento nesta faixa
etária.
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Resumo
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) cerca de um terço da humanidade está infectada pelo Mycobacterium tuberculosis,
agente etiológico da Tuberculose, doença que causa aproximadamente 1,5 milhão de mortes anuais por ser de evolução crônica e
debilitante, requerendo alguns meses de tratamento o que dificulta sua adesão. Endêmica na antiguidade desde o Egito antigo, chegou
ao Brasil pelos colonizadores no século XV. Encontrou aqui fatores socioeconômicos favoráveis ao seu desenvolvimento, visto que a
patologia está intimamente relacionada à baixa condição financeira e, no país, há mais de 50 milhões de pessoas abaixo da linha da
pobreza, uma população de risco significativa. Destaca-se dentre este contingente populacional a região Nordeste, cujos habitantes
apresentam o menor rendimento médio mensal e o maior índice de GINI dentre os demais. Trata-se de um estudo analítico quantitativo
sobre casos confirmados de tuberculose no Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN). Através de informações obtidas
do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) abrangendo casos confirmados de tuberculose entre 2008 e
2017, período de 10 anos, verificou-se que a região Nordeste é a segunda região com maior incidência do país – perdendo apenas para
o Sudeste – com 238.743 casos confirmados nesse período, dentre os 866.517 casos nacionais (27,55%). Dentro do total de casos no
Nordeste, 66,11% ocorreu em indivíduos do sexo masculino e 33,88% em indivíduos do sexo masculino. Houve também, nesse período,
4015 óbitos em função da doença (correspondente a 1,6% dos doentes), contudo aproximadamente 75% dos doentes estão na faixa
etária de 20 a 59 anos, constituindo o ramo da população na plenitude da capacidade produtiva, o que demonstra o impacto da doença
na região. Após a consulta dos postos de saúde para obter dados acerca de evasão da terapêutica da tuberculose, o resultado logrado
foi discordante da literatura existente. Dessa forma, faz-se necessário uma maior investigação sobre a evasão da terapêutica,
juntamente com a intensificação das campanhas de combate à tuberculose pulmonar, visando reduzir tal abandono, bem como a
prevalência da doença.
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Resumo
Introdução: População em situação de rua é termo empregado para denominar pessoas que vivem na e da rua, e que experenciam um
processo transitório de exclusão social, pois vivem em condição social marcada pela falta de moradia adequada, pobreza, baixo padrão
de higiene pessoal e ambiental, sujeitos ainda a doença física e mental, isolamento social e político. Objetivo: Relatar experiência da
atuação de acadêmicos da área da saúde na abordagem da população de rua com tuberculose. Desenho do estudo: Estudo do tipo
relato de experiência. Métodos: Os resultados desse estudo referem-se à experiência da Liga Acadêmica em Doenças Estigmatizantes
(LADES) da Universidade Federal do Ceará. As ações acontecem fixamente as sextas-feiras de 17:00 as 20:00 em casa de apoio
mantida por Organização Não Governamental que acolhe esse público, e no último domingo de cada mês a partir das 6:30, em
Fortaleza, Ceará. As atividades fazem parte da carga horária obrigatória de formação da LADES, em que o integrante necessita cumprir
no mínimo 72 horas semestrais de atendimento à população de rua. Para que o acadêmico possa participar não é necessário estar em
período específico da graduação, porém este deverá concluir oito horas de treinamento interno, em que são abordados os temas:
comunicação efetiva em saúde, atendimento a pessoa vivendo em situação de rua, e assistência em tuberculose. Resultados: São
atendidos em média 20 pessoas por atividade, com predomínio do sexo masculino. Nestas atividades é realizada atividade educativa
sobre tuberculose e outras doenças, coleta de escarro dos sintomáticos respiratórios e atendimento de outras necessidades de saúde,
como curativos. As queixas mais comuns dos participantes abrangem doenças dermatológicas, respiratórias, acidentes com material
cortante durante o manuseio do lixo, lesões decorrentes de brigas e más condições de higiene e infecções sexualmente transmissíveis.
Discussões: Durante as ações é possível observar e discutir entre os acadêmicos sobre o estigma que envolve o atendimento às
populações vulneráveis, e a emergência da necessidade da inclusão desse tópico nos currículos de graduação, não apenas no âmbito
do fazer prático, mas também no destaque a bioética e a humanização da assistência à saúde da população. Conclusões: Percebe-se
que atividade de formação vem adicionado não somente experiência ao acadêmico, mas provoca uma mudança de percepção para as
necessidades da população vulnerável.
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Resumo
A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa comum em países em desenvolvimento. A infecção acomete mais
comumente os pulmões, contudo, podem ocorrer manifestações extrapulmonares, que são mais frequentes em
imunocomprometidos, como as raras formas de acometimento esplênico e hepático. O abscesso hepático é a forma menos
comum de lesão, com cerca de 100 casos descritos. O presente trabalho relata um caso de abscessos hepáticos e esplênicos
de etiologia tuberculosa, que apesar de manifestações raras de uma doença comum, devem ser consideradas como
diagnóstico diferencial em pacientes que não apresentem melhora com antibióticos comuns, em áreas de alta prevalência de
tuberculose. O paciente acompanhado é um homem de 47 anos, ex-etilista, sem outras comorbidades, sem contato prévio
com portadores de tuberculose, que procura o ambulatório de gastroenterologia devido a quadro de dor abdominal difusa e
febre diária. Recebe esquema de ciprofloxacino 500 mg de 12 em 12 horas por 30 dias, e retorna ao ambulatório após 60
dias, com manutenção das queixas. Traz resultado de tomografia de abdome contrastada que havia sido solicitada,
evidenciando lesões esplênicas confluentes e lesão hepática com realce anelar, multisseptada. Foi encaminhado para
internação hospitalar, sendo iniciado ceftriaxona 1g de 12 em 12 horas, associado a metronidazol 500 mg, de 8 em 8 horas.
Após 12 dias de internação hospitalar, a ceftriaxona foi suspensa e iniciou-se piperacilina-tazobactam. Os exames
laboratoriais apresentavam anemia, leucocitose, aumento de PCR e fosfatase alcalina, prova tuberculínica e baciloscopia não
reagentes. Após resultado do teste rápido tuberculose em escarro positivo para Mycobacterium tuberculosis sensível à
rifampicina, o paciente foi transferido para a enfermaria de doenças infecto-contagiosas, e foi iniciado o esquema quádruplo
(rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol) para tuberculose. Com 48 horas de início do esquema, o paciente torna-se
afebril e melhora do quadro de dor abdominal, com suspensão da piperacilina-tazobactam e do metronidazol. Foi realizada
ultrassonografia de controle mostrando redução significativa das lesões. Tal caso foi de difícil diagnóstico clínico, devido aos
poucos casos da doença e pelas manifestações inespecíficas. Além disso, tal manifestação da tuberculose é rara em
indivíduos imunocompetentes, estando presente como fator de risco apenas a história de 30 anos de alcoolismo.
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Resumo
A tuberculose e a hanseníase são doenças infecciosas causadas por micobactérias transmitidas pela via respiratória. Apesar de
curáveis, elas constituem um grave problema de saúde pública no país, em razão do grande número de infectados. Além disso, muitas
pessoas desconhecem que são portadoras dos bacilos causadores e acabam disseminando essas enfermidades, gerando, com isso,
realidades de subnotificação. O conhecimento dos aspectos epidemiológicos desses agravos no município de Sobral-CE, despertou o
interesse para a promoção de ações educativas direcionadas à população, a fim de realizar a conscientização acerca de tais doenças
que são endêmicas na região. A identificação do território suscetível à ação ocorreu a partir da busca de subnotificações, com a análise
de baixo número de casos confirmados em relação a densidade demográfica da região. Tais características foram observadas no
território do Campo dos Velhos, que possui uma população adscrita de 7.871 habitantes e registrou a incidência de apenas 1 novo caso
de tuberculose e 4 novos casos de hanseníase em 2017. A ação foi realizada no dia 28 de setembro de 2017, no Centro de Saúde da
Família (CSF) do bairro Campo dos Velhos, com o público-alvo presente na sala de espera. Os materiais utilizados foram doados pelo
Laboratório de Referência em Tuberculose e Hanseníase do Município de Sobral, sendo disponibilizados potes para a coleta de escarro,
panfletos educativos e cartazes sobre tuberculose. Houve distribuição de panfletos, seguida pela explanação rápida dos temas,
apresentação do pote de escarro e exibição de imagens, vídeos e cartazes. Finalizamos a intervenção com um momento para
esclarecimento de dúvidas junto à comunidade. O conhecimento da população acerca dessas doenças, das formas de prevenção e do
tratamento gratuito disponibilizado pela rede pública é fundamental para a redução da incidência. Além disso, facilita o controle dos
agravos, bem como a adesão ao tratamento por parte do paciente. Assim, devido ao grande número de pessoas ainda acometidas por
essas doenças, é extremamente importante que estratégias de conscientização da população sejam incentivadas, afim de promover a
promoção da saúde e reduzir a disseminação dessas doenças.
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Resumo
A tuberculose (TB) é considerada um problema de saúde pública, sendo a população privada de liberdade (PPL) três vezes mais
vulnerável ao adoecimento que a população geral. Buscando fortalecer as ações do Programa Municipal de Controle da Tuberculose e
Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas – SANAR Recife, foram desenvolvidas ações estratégicas para enfrentamento
da TB na PPL nas unidades prisionais (UP) do município, no período de junho de 2015 a junho de 2016. A partir do diagnóstico
situacional das atividades de atenção e vigilância ao controle da TB nas UP, foi redefinindo procedimentos e fluxos de atendimento;
realizado matriciamento para equipe de saúde e concessionados, implantado a busca ativa de sintomáticos respiratórios (SR) nos
pavilhões e celas, instituído monitoramento e ampliação da oferta de baciloscopia/Teste Rápido Molecular (TRM-TB) pelo laboratório
municipal; intensificação da oferta do Teste Rápido HIV (TR-HIV); identificação e encaminhamento dos contatos extramuros às unidades
de saúde adscritas, por meio de visita domiciliar; ações de educação em saúde para os profissionais da equipe e reeducandos,
envolvendo parceiros do Controle Social como Pastoral Carcerária e Direitos Humanos e Grupos Operativos (GO) realizados
semanalmente abordando a temática Tuberculose e outros temas de saúde e cidadania. Foram realizadas 3.146 coletas de
baciloscopias, 178 casos novos de tuberculose notificados. Aumento do TR-HIV, de 31% (2014) para 96,3% (2016). A realização de
cultura foi de 0(2014) para 24,2% (2016). Os contatos identificados e examinados em 2014 eram 0,4% e em 2016, 59,4%. Aumento da
cura de 45,3% (2015) para 67,3% (2016) e qualificação dos casos sem encerramento 38% (2015) para 9,2% (2016). 21 reuniões GO
com a participação de 470 indivíduos entre PPL e profissionais das UP. Criação de Grupo Técnico Intersetorial. A educação continuada
favorece para a utilização adequada dos instrumentos do programa de tuberculose e maior regularidade no tratamento diretamente
observado (TDO), fortalecendo o programa e contribuindo para uma maior adesão, diminuição de abandono, maior índice de cura e
melhora nos registros além de maior corresponsabilidade e compromisso por parte dos profissionais e usuários, estabelecendo
acolhimento e vínculo. Com base nos indicadores alcançados é de grande importância a continuidade das ações pelas equipes de
saúde das UP fortalecendo o enfrentamento da tuberculose nesta população.
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Resumo

O Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) configura-se
como um importante suporte para a qualificação da atenção às pessoas com tuberculose (TB) no
Brasil. No contexto nacional, ainda permanece como desafios para o controle da TB, a vigilância dos
contatos para a detecção precoce de casos novos; a adesão ao tratamento para aumentar as taxas de
cura e reduzir o abandono. O objetivo do estudo foi identificar as ações do tratamento da TB e de
vigilância de contatos intradomiciliares de casos novos de TB desenvolvidas pelas equipes de saúde
dos estados do Sul do Brasil. Pesquisa de abordagem quantitativa tipo descritiva, exploratória e
transversal. Estudo baseado nos dados secundários da fase de avaliação externa do ciclo II do
PMAQ-AB realizada em 2014. Na análise dos dados utilizou-se distribuição de frequências relativas e
absolutas que foram analisadas no software Statística. Participaram da pesquisa 2.265 equipes de
saúde da família, que responderam as variáveis do estudo. Do total de equipes 42,0% pertenciam ao
estado do Paraná (PR), 30,7% ao estado de Santa Catarina (SC), e 27,3% ao estado do Rio Grande
do Sul (RS). Quanto à existência de registro de acompanhamento dos casos de TB, a disponibilidade
desse recurso foi observada em 39,7% das equipes de saúde do PR. Quanto à frequência de cura
acima de 85% no último ano, 37,6% pertenciam às equipes do PR. Os percentuais de realização de
TDO e a busca ativa de faltosos do TDO foram maiores entre as equipes do PR, 38,9% e 39,1%
respectivamente. No que se refere à vigilância de contatos intradomiciliares de casos novos de TB,
identificou-se que 40,4% desta ação correspondiam às equipes do PR. Os resultados mostraram que
embora as equipes de saúde do PR obtiveram os maiores percentuais em relação as ações de
tratamento e vigilância dos contatos, estes não obtiveram percentuais acima de 50%, sugerindo que
as referidas ações ainda são desenvolvidas de forma insuficiente de acordo com as recomendações
nacionais da política de controle da doença. Diversos estudos mostram dificuldades na
implementação e desenvolvimento das ações de controle da TB na atenção básica (LIMA et al, 2013;
FURLAN; CARDOZO-GONZALES; MARCON, 2015; CLEMENTINO et al, 2016). Os achados

destacam que as equipes do PR mantiveram o maior percentual nas ações de tratamento da TB e na
vigilância de contatos, ao contrário das equipes do RS que apresentaram os menores percentuais.
Palavras-chaves: Atenção Primária à Saúde, Avaliação em Saúde, Busca de Comunicante, Tuberculose.
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Resumo

Diversos fatores estão associados à infecção pela tuberculose (TB), tais como imunológicos e sociais,
moradia, estilo de vida, infecção pelo vírus da imunodeficiência, viver em situações de rua, ser usuário
de álcool e drogas, viver privado de liberdade, crianças, idosos hospitalizados e profissionais de
saúde. Observa-se que a prática cultural de automedicação é um dos fatores que contribuem para o
retardo do diagnóstico, além disso, a adesão aos tuberculostáticos é outro obstáculo no tratamento da
doença devido às reações adversas, o tempo de terapia prolongado e a percepção precoce de cura
que acaba fragilizando a adesão e contribuindo para o abandono. A finalidade da pesquisa foi avaliar
a adesão aos tuberculostáticos em pacientes com tuberculose pulmonar. Trata-se de uma série de
casos, com abordagem quantitativa. O estudo foi desenvolvido em uma policlínica de referência no
atendimento às pessoas com TB em Recife, Pernambuco, entre setembro e dezembro 2017.
Participaram da pesquisa, 18 pessoas em tratamento, utilizando-se de um questionário
sociodemográfico e clínico próprio e a escala de Morisky e Green. Encontrou-se como resultados que
a maioria dos entrevistados tinha alta adesão (12; 66,7%) seguido daqueles com média adesão
(6;33,3%), apresentando associação significativa apenas entre grau e estado civil (p valor= 0,054).
Encontro-se em relação aos classificados como alta adesão, a predominância do sexo masculino (10;
76,9%),com faixa etária ≥ 50 (5; 83,3%), com 3 ou mais filhos (5; 83,3%), que se encontravam
aposentados (4; 100%), com ≥9 anos de estudo (6; 75%), casados/divorciados (6; 100%), com
domicílio próprio (4;100%), recebendo mais de 1 salário mínimo (4;100%), que não faziam uso de
bebida alcoólica (11;78,6%), não consumiam tabaco (9;75%), e que faziam uso de drogas ilícitas (3;
75%). A literatura evidencia como fatores de risco para a não adesão, o baixo poder aquisitivo,
desemprego, o analfabetismo e a baixa escolaridade, o uso de álcool/tabaco e outras drogas, ser do
sexo masculino, solteiro, não ter domicílio próprio ou se encontrar em situação de rua, além do
tratamento prolongado. Conclui-se que a adesão ao tratamento da tuberculose é multifatorial,
necessitando de consolidação da rede de apoio aos doentes e fortalecimento da relação de confiança
entre usuários e profissionais de saúde, além de melhorias sociais coletivas e permanentes.
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Resumo
Anualmente, no Brasil, cerca de 70.000 casos de tuberculose (TB) são notificados, dos quais aproximadamente 4.500
evoluem para o óbito, constituindo-se na quarta causa de morte por doenças infecciosas no território brasileiro. Apesar da
notificação compulsória, muitos serviços de saúde não avaliam a distribuição dos casos, o que favoreceria as medidas de
controle da doença. Assim, esse trabalho tem o objetivo de avaliar o risco de ocorrência de TB no espaço e no espaço-tempo
em todos os 22 municípios do estado do Acre no período de 2007 a 2016. Os dados sobre incidência de TB foram obtidos por
meio da Secretaria Estadual de Saúde do Acre (SESACRE), sendo estes extraídos da Ficha de Notificação/Investigação da
Tuberculose do SINAN. Nenhuma informação que pudesse identificar o paciente foi disponibilizada. Para testar a hipótese
alternativa (H1), de que indivíduos de determinadas áreas possuíam maior probabilidade de serem acometidos pela TB,
utilizou-se estatística de varredura por meio do software SaTScan, que identifica aglomerados espaciais e espaço-temporais.
A rejeição da hipótese nula (H0), onde todos os indivíduos possuíam a mesma probabilidade de serem acometidos pela
doença, foi testada a um nível de significância estatístico de 5%. Para análises estatísticas, utilizou-se o software IBM SPSS
Statistics, versão 2.1. Entre 2007-2016, foram notificados 3.912 casos de TB no Acre. O município de Rio Branco foi
identificado como aglomerado de alto risco da doença no espaço e no espaço-tempo (2012 a 2016), com risco relativo (RR)
de 3,23 e 2,15, respectivamente. Os demais municípios do estado compreenderam três aglomerados de baixo risco no
espaço e também no espaço-tempo (2012 a 2016), com RR variando entre 0,36 a 0,53. Com base nesses resultados,
observou-se que o munícipio de Rio Branco apresentou um maior risco de ocorrência de TB em relação aos outros munícipios
do estado. Considerando também que a capital apresentou um aglomerado de alto risco no final do espaço-tempo analisado,
diferentemente do primeiro quinquênio, conclui-se que o número de casos está aumentando, e a vigilância epidemiológica
deve estar atenta, concentrando a maior parte dos esforços na capital acreana. Além disso, deve-se elevar a fiscalização
quanto à falha de notificações nos demais municípios, uma vez que grande parcela de casos pode não ser devidamente
notificada.
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Resumo
A presença de sequelas radiológicas e funcionas são consequências da tuberculose (TB) pulmonar. As lesões podem ocorrer em vias
aéreas, parênquima, estruturas vasculares, mediastinais, pleurais e parede torácica. O objetivo do estudo foi avaliar a variação da
função pulmonar dos pacientes tratados de TB pulmonar. Trata-se de estudo prospectivo e longitudinal. A população foi composta pelos
pacientes tratados de TB pulmonar do ambulatório de TB do Hospital das Clínicas da UFMG no período de quatro anos. Os pacientes
foram submetidos a avaliação da função pulmonar (espirometria e teste de caminhada de 6 minutos) em duas ocasiões. Em 22
pacientes foi realizado manobras espirométricas aceitáveis. Quatro pacientes apresentaram índices espirométricos normais em ambas
as ocasiões. Distúrbio ventilatório obstrutivo foi encontrado em 10 pacientes (no primeiro exame, cinco em grau leve, dois moderado e
um acentuado. No segundo, cinco leve, quatro moderado e tres acentuado). Cinco pacientes apresentaram distúrbio restritivo leve em
ambos exames. No primeiro exame três apresentaram distúrbio misto no primeiro exame (um leve, um moderado e um acentuado) e um
paciente distúrbio misto acentuado no segundo teste. Não foi encontrada diferença significativa entre os valores de Capacidade Vital
Forçada (CVF) (79,81+18,98 x 79,54+18,56), (p=0,89) e Volume Espiratóiro Forçado no primeiro segundo (VEF1) (66,86+23,88 x
66,18+23,06) (p=0,69) nos exames. Dos 20 pacientes, 13 realizaram teste de caminhada em duas ocasiões. No primeiro teste de
caminhada, 10 pacientes não dessaturaram, sendo que dois desses dessaturaram no segundo teste. Não houve diferença significativa
entre as distâncias percorridas nos dois testes (487,78+92,55 x 485,70+67,8) (p=0,43). Trata-se de um estudo original onde se avalia
pela primeira vez as alterações funcionais nos pacientes tratados de TB pulmonar em dois momentos distintos. O distúrbio ventilatório
mais prevalente foi obstrutivo, em concordância com a maioria dos trabalhos publicados. As distâncias percorridas no teste de
caminhada foram, com exceção de um paciente, acima de 300 metros, valor que, quando menor, indica menor sobrevida em pacientes
com doença obstrutiva. Nesse estudo, sugere que as alterações funcionais após tratamento da TB pulmonar não sofreram variações ao
longo do tempo. Estudos futuros devem incluir maior número de pacientes, além de avaliar o uso de medicamentos inalatórios e
reabilitação para a melhoria da qualidade de vida.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta principalmente os pulmões, causada pelo Mycobacterium
tuberculosis. O Brasil encontra-se entre os 22 países priorizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS), os quais concentram 80%
da carga mundial de TB. Desde 2003 a TB é doença prioritária na agenda política do Ministério da Saúde. Estima-se que ocorram 69 mil
casos novos e 4500 óbitos por ano em decorrência da TB no Brasil. Buscou-se traçar o perfil clínico-epidemiológico da TB no estado da
Bahia no período de 2010 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de
dados é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, do Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas
através do Microsoft Excel 2010. Foram notificados 46.466 casos de TB. Constatou-se uma redução de 17,65% no número de casos
para o período (6.514 casos em 2010, 5.364 em 2017). A TB predominou no sexo masculino (65,1%), raça/cor parda (57,92%), faixa
etária de 20 a 39 anos (39,73%), zona urbana (81,41%) e na população não institucionalizada (53,9%). Alcoolismo foi presente em
19,2% dos casos, diabetes mellitus em 7,88%, tabagismo em 6% e drogas ilícitas em 2,72%. Do total de casos, 6,1% eram recidivas e
5,75% reingressos após abandono. A capital Salvador obteve 39% dos casos, seguida de Feira de Santana (3,6%). A primeira
baciloscopia foi capaz de detectar 56,42% dos casos. A cultura do escarro não foi realizada em 75,27%. A forma pulmonar foi
predominante (86,6%); seguida da extrapulmonar (11,4%) e 2% dos casos tinham forma pulmonar e extrapulmonar concomitantes.
Dentre as formas extrapulmonares, as mais frequentes foram a ganglionar periférica (21%) e a miliar (6,78%). A ocorrência do Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) foi positiva em 6,81% dos casos, porém 35,5% dos casos não realizaram testes para sua detecção. O
desfecho foi cura em 60,55% e abandono em 8,5%, abaixo e acima respectivamente do preconizado pela OMS para controle da doença
(cura >85%, abandono <5%). Os óbitos corresponderam a 3%. Apesar da tendência de redução do número de casos a cada ano, a TB
ainda representa um grave problema de saúde pública no estado da Bahia. É necessário reforçar as estratégias de prevenção e controle
deste agravo, priorizando diagnóstico precoce da TB e da co-infecção com HIV, pesquisa de contatos e tratamento diretamente
observado.
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Resumo
A Tuberculose (TB) continua sendo um importante problema de saúde pública,
especialmente em países em desenvolvimento. Pernambuco posiciona-se como
primeiro estado do Nordeste em número de casos. Os métodos de diagnóstico
envolvem técnicas como baciloscopia e cultura de escarro, sendo iniciada em 2011 a
utilização do teste molecular Gene Xpert® para o rápido diagnóstico da TB. Este
trabalho teve por objetivo correlacionar as metodologias utilizadas para o diagnóstico
laboratorial da tuberculose pulmonar de amostras de pacientes portadores no
munícipio de Recife-PE no ano de 2017. Trata-se de um estudo transversal e
descritivo, realizado no Laboratório Municipal de Saúde Pública do Recife, no período
de março a agosto de 2017. Foram preparados esfregaços para baciloscopias das
amostras com culturas microbiológicas para TB positivas que apresentaram também
positividade na detecção pelo Gene Xpert®. Os esfregaços foram preparados
seguindo os padrões descritos pelo Ministério da Saúde, corados pelo método de
Ziehl-Neelsen, lidos e interpretados segundo os parâmetros estabelecidos pela OMS.
Após leitura e análise de todos os dados, os resultados das baciloscopias foram
confrontados com os parâmetros quantitativos para detecção de bacilos fornecidos
pelo Xpert® (alto, médio, baixo e muito baixo). Foram coletadas 99 amostras com
culturas positivas. Destas, 34 (34,34%) se apresentaram com positividade alta na
detecção do Xpert®, mostrando uma ou duas cruzes na baciloscopia, 41 (41,41%)
apresentaram positividade média, mostrando duas cruzes na baciloscopia, 21
(21,21%) apresentaram positividade baixa, mostrando duas ou três cruzes na
baciloscopia, e 3 (3,03%) apresentaram positividade muito baixa, mostrando três
cruzes na baciloscopia. Foi tomada como base para a avaliação dos resultados a
relação inversamente proporcional entre a quantidade de ciclos de PCR necessários
para detecção dos bacilos no Xpert® e a quantidade de cruzes apresentadas na leitura
das baciloscopias. O diagnóstico através do Gene Xpert® representa um ganho
expressivo pela sensibilidade e rapidez dos resultados. Em contrapartida, os custos

para realização deste teste ainda são questionados, reforçando a importância das
metodologias convencionais. Foi observado neste estudo que os achados da
baciloscopia corroboraram com os resultados fornecidos pelo Xpert®, estando a
baciloscopia ainda entre os métodos mais confiáveis e acessíveis para o diagnóstico
laboratorial de TB.
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Resumo

Este estudo buscou analisar os benefícios de se substituir a baciloscopia pelo Teste Rápido Molecular
de Tuberculose (TRM-TB) nos casos em que é possível. A pesquisa foi desenvolvida em caráter
descritivo, transversal e de abordagem quantitativa em uma Unidade de Saúde de referência em
tuberculose da Grande Vitória/ES. Foram realizados a análise de três fatores principais: a quantidade
de dias entre o primeiro teste diagnóstico realizado até o início do tratamento, a quantidade de testes
utilizados e a logística que tange os serviços de saúde envolvidos com o diagnóstico da tuberculose.
Observou-se uma diminuição de 73% em relação à quantidade de dias referente ao TRM-TB sobre a
Baciloscopia, a quantidade de testes foi reduzida, porém houve indícios de desperdício de recurso da
saúde e a logística se apresentou como fator determinante na eficácia da diminuição do tempo em
que o paciente se mantém bacilífero na sociedade. O estudo evidencia que a hipótese de substituição
da baciloscópia pelo TRM-TB, é viável e reduz não somente a quantidade de dias, mas também a
quantidade de testes realizados. Faz-se necessário um estudo dos valores associados de cada tipo de
teste, para analisar corretamente o resultado em relação ao financeiro e mais estudos sobre o TRMTB.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa que acomete principalmente os pulmões e é causada pela inalação da Mycobacterium
tuberculosis, transmitida pelo ar e ligada à pobreza, má distribuição de renda e baixas condições sanitárias. A Atenção Básica (AB) é
considerada ponto principal para assistência da TB servindo de acesso inicial à saúde. Com vistas na integralidade da atenção, à
assistência farmacêutica é necessária a este problema de saúde pública e assume posição estratégica no controle da doença. O
objetivo geral do estudo é analisar o componente da Assistência Farmacêutica (AF) na perspectiva das ações da Atenção Básica para o
controle da TB na cidade do Recife, através de um revisão bibliográfica. O Brasil é um dos países priorizados no combate da TB , por
apresentar um grande número de notificações, só em 2017 foram observados 69.569 novos casos. Acredita-se que a prevalência da TB
continue alta devido ao aumento de número de pacientes imunocomprometidos, à resistência bacteriana aos medicamentos, aumento
da movimentação de pessoas por outros países de alta prevalência e um número crescente de comunidades especiais, como
moradores de rua e usuários de drogas. Até os anos 40, o tratamento da TB consistia em repouso e boa alimentação nas casas de
isolamento, mas através do crescimento da indústria farmacêutica foram desenvolvidos estratégias inovadoras para a profilaxia e
assistência, sendo atualmente tratamento da TB considerado eficaz em torno de 95% quando o tratamento é seguido de acordo com as
diretrizes.Com a instituição da Central de Medicamentos (CEME), em 1971, através do decreto nº 68.806, teve início a assistência
farmacêutica como política pública. Atualmente a assistência farmacêutica é um serviço multiprofissional e envolve principalmente o
acesso aos medicamentos considerados essenciais e é fundamentada na descentralização da gestão e de suas ações. No Recife após
o diagnóstico ocorre a notificação e é encaminhada junto com a receita para a farmácia distrital, as notificações seguem para o setor
epidemiológico e o mapa da movimentação da TB é preenchido e acompanhado pela farmácia. A partir do dados do estudo conclui-se
que a AF interfere no sucesso e controle da TB, por sua responsabilidade de se integrar a outros componentes da assistência e garantir
o acesso aos medicamentos.
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Resumo

A Tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis.
Sua transmissão ocorre pelo ar, no contato com gotículas de uma pessoa com TB pulmonar ativa.
Estima-se, no Brasil, que 1/4 dos brasileiros esteja infectado pelo bacilo. Associada ao HIV, ele
aumenta a quantidade do vírus circulante, o que piora a imunodeficiência do doente. Segundo a OMS,
é a principal causa de morte por causas relacionadas à AIDS (⅓ das mortes). Para identificar os casos
de HIV positivo e iniciar o tratamento, precocemente, é essencial a realização de teste anti-HIV em
todos os pacientes com tuberculose, priorizando o teste rápido. Este estudo visa avaliar a correlação
entre infecção por tuberculose e HIV no Ceará. Os dados foram obtidos dos boletins epidemiológicos
estaduais, analisando os testes de HIV feitos em pacientes diagnosticados com tuberculose e a
porcentagem de coinfecção. Trata-se de um estudo ecológico e retrospectivo. Nesse contexto, no ano
de 2017 foram notificados 3653 novos casos de tuberculose, dos quais 70,4% foram testados para
HIV e 11,2% foram positivos para coinfecção. No ano de 2016, foram 3341 novos casos, com 61,5%
testados para HIV e 12,8% com a coinfecção presente. Já em 2015, das 3417 novas notificações,
53,9% foram testadas para HIV e 8,2% possuíam coinfecção. Neste cenário, é possível um aumento
considerável da realização de testes de HIV em pacientes recém diagnosticados com TB, podendo
chegar a 30%. Além disso, é importante ressaltar que houve uma discrepância considerável da
porcentagem de coinfectados entre 2015 e os outros anos (2016 e 2017). O número de novos
infectados tem se mantido relativamente constante, o que indica que as ações públicas para o
controle de novos casos têm sido, até certo ponto, efetivas, entretanto, é necessário que sejam
intensificadas afim de haver uma diminuição dessa taxa. Ademais, é de suma importância o aumento
da realização de testes diagnósticos nesses pacientes, pois a rápida instituição do tratamento para o
HIV dificulta a ocorrência do quadro de imunossupressão, que pode ser fatal no paciente coinfectado.
Também é importante observar que, apesar de a porcentagem de coinfecção ter aumentado de forma
expressiva de 2015 para os outros dois anos, isso pode ser explicado pelo aumento da realização de
testes diagnósticos para HIV nos três anos, que aumentou muito nos dois mais recentes,
possibilitando identificar a quantidade de coinfecção de uma forma mais fidedigna.
Palavras-chaves: HIV, Infectologia, Mycobacterium tuberculosis;, SIDA, Tuberculose

ANÁLISE DA COINFECÇÃO TB/HIV ENTRE A POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE DE UM
MUNICÍPIO DA REGIÃO NORTE

Autores

Melisane Regina Lima Ferreira 1, Rafaele Oliveira Bonfim 2, Tatiane Cabral Siqueira 1,
Cleoni Alves Mendes de Lima 4, Nilda de Oliveira Barros 3, Maria Helena Morais Dias 3,
Nathalia Halax Orfão 1

Instituição 1 UNIR - Fundação Universidade Federal de Rondônia (Porto Velho, Rondônia, Brasil), 2
EERP/USP - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil),
3 SESAU - Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia (Porto Velho, Rondônia, Brasil), 4
LACEN/RO - Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia (Porto Velho, Rondônia,
Brasil)
Resumo

A tuberculose (TB), como primeira causa de óbito por doenças infectocontagiosas do mundo, quando associada ao vírus da
imunodeficiência humana (HIV), foi responsável, em 2015, por 1,2 milhão de adoecimentos e 0,4% de óbitos pela coinfecção TB/HIV, o
que entre a população privada de liberdade (PPL), torna-se fator associado a complicações durante o tratamento e desfechos
desfavoráveis. Neste sentido, este estudo buscou analisar a situação da coinfecção TB/HIV entre a PPL do município de Porto Velho –
RO, no período de 2012 a 2016. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, do tipo transversal e abordagem quantitativa. Os
dados foram coletados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), por meio de um levantamento das variáveis
sociodemográficas (sexo, cor/raça, idade, escolaridade e doenças e agravos associados (aids)), clínicas (terapia antirretroviral (TARV)) e
do tratamento (regime de tratamento do TDO e encerramento dos casos) da PPL portadora de TB. Como critérios de inclusão, utilizouse toda a PPL coinfectada com TB/HIV do município. E, como exclusão, aqueles cujos desfechos do tratamento estavam em branco. Os
dados foram analisados por distribuição de frequência, após atendidos os preceitos éticos. Durante o período previamente selecionado,
foram notificados 443 casos de TB entre a PPL no estado, dos quais 356 (80,4%) pertenceram ao município, e destes 23 (6,5%) eram
coinfectados TB/HIV. A maioria eram do sexo masculino (95,6%), cor/raça parda (86,9%), com uma média de idade de 29 anos (dp=
±6,8), sendo o mínimo de 19 anos e o máximo de 44 anos, de 5 a 8 anos de estudo (43,5%) e com o agravo aids (91,3%). Apenas de 3
(13,0%) coinfectados TB/HIV haviam registro sobre o uso da TARV. Além disso, verificou-se um elevado percentual de não realização do
TDO (69,6%) e, quanto ao desfecho dos casos, observou-se um baixo percentual para a cura (26,1%), e significante para o abandono
(39,1%) e transferência (21,7%). Diante disso, questiona-se como vem sendo realizado o tratamento com a associação das drogas
antituberculínicas e TARV, bem como o acompanhamento dos casos, principalmente pelo TDO. Estas fragilidades refletem nos
insucessos dos desfechos, tais como o abandono, que contribui para a propagação da doença, agravamento dos sinais e sintomas,
possibilidade de resistência aos medicamentos para a TB e desconhecimento da real magnitude da coinfecção TB/HIV entre a PPL nos
ambientes prisionais.
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Resumo

Introdução: A tuberculose é uma doença infecciosa, curável e com tratamento gratuito, afeta
principalmente os pulmões, existindo também na forma extrapulmonar. A forma pulmonar bacilífera
(contagiosa) é a mais relevante em saúde pública por ser a responsável pela manutenção da
cadeia de transmissão. A busca ativa do sintomático respiratório constitui-se na principal estratégia
de controle da tuberculose, uma vez que permite a detecção precoce das formas pulmonares. A
tuberculose é um preocupante problema de saúde pública no Brasil, tendo Pernambuco o 3º lugar
em taxa de incidência no âmbito nacional, a TB é a quarta causa de morte por doenças infecciosas
e a primeira causa de morte em indivíduos com AIDS. Objetivo: Descrever o perfil de prevalência
da tuberculose no estado de Pernambuco do ano de 2015 a 2017. Desenho do estudo: Estudo
quantitativo, descritivo do tipo transversal. Métodos: Foram utilizados dados secundários do
Banco de Dados do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) através das notificações de
tuberculose, abrangendo o estado de Pernambuco pelo Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) e tabulados pelo TABNET. Resultado: Foram registrados 16.672 casos de
tuberculose no estado de Pernambuco no período de 2015 a 2017. O ano em que se observou um
maior índice de casos foi em 2015 com 33,81% (n=5.637), a cidade do Recife obteve o maior
índice entre todas as cidades de Pernambuco com 45,11% (n= 7.522). Com relação à faixa etária,
a mais atingida foi a de 20 a 39 anos com 46,02% (n=7.673), na variável gênero o sexo masculino
teve o maior número de casos com 70,18%. (n=11.708) a forma pulmonar é predominante com
85,63% (n=14.271), onde 5,60% (n=934) evoluíram para o óbito. Discussões: Verificou-se com os
resultados a manutenção de um elevado índice de tuberculose em Pernambuco. Uma hipótese
para explicar é o abandono do tratamento ou tratamento inadequado, São mais prevalentes entre
os homens, contudo se nota uma diminuição significante em 2017. Conclusão: Com os altos
números de casos confirmados de tuberculose, é necessário criar estratégias para diminuição
desses números, precisa-se que a vigilância epidemiológica da tuberculose tenha o conhecimento
dos casos da doença que ocorrem na população, permitindo a adoção de medidas que visam à
interrupção da sua transmissão para indivíduos susceptíveis. Sugere-se por sua vez que haja cada
vez mais campanhas educativas visando orientar a população sobre a doença, seu tratamento.
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Resumo
A tuberculose (TB), doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, a qual é transmitida
predominantemente pelas vias aéreas, acomete principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos e tecidos. O Brasil figura
como um dos países prioritários para o enfrentamento da tuberculose e da coinfecção TB-HIV, de acordo com a OMS. Isso significa que
o país está entre os 48 países prioritários para a abordagem da tuberculose, tanto por ser considerado um dos países com maior
número de casos da doença no mundo, como também por ser um dos países com maior número de casos de TB-HIV. Este estudo
propõe estabelecer a prevalência da notificação dos casos de TB no estado de Pernambuco. Estudo epidemiológico do tipo ecológico. A
fonte de dados consultada foi o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, disponibilizado pelo Ministério da Saúde
(Brasil). Foram pesquisados dados referentes ao total de casos com diagnóstico confirmado de TB nos últimos 5 anos (2012-2017).
Houve um registro de 33.511 casos de TB nos últimos 5 anos no estado de Pernambuco, sendo 2012 o ano de maior prevalência com
64 casos por 100.000 habitantes. O sexo masculino foi o mais afetado com 23.656 (70,6%) do total de casos. Com relação à faixa etária,
a mais acometida ocorreu entre 20-39 anos com 15.511 (46,29%) que coincidem com a maior taxa de coinfecção com HIV com 2.414
(7,2%) dos casos. O alcoolismo está presente em 6.465 (19,30%) e o tabagismo em 3.055 (9,12%) nos casos registrados. No que se
refere à forma clínica da TB, a pulmonar foi a mais frequente com 28.555 (85,21%). Os tipos de entrada para notificação foram 25.885
(77,2%) casos novos, seguidas de reingresso após abandono com 3.008 (9%) dos casos. No encerramento dos casos, a cura foi
predominante com 19.413 (57,9%), seguido por abandono com 3.754 (11,2%) dos casos. Através da análise estudo verificou-se que a
notificação dos casos de TB pela é de fundamental importância para que a promoção de saúde ocorra de forma adequada. Por meio da
notificação é possível analisar todos os fatores relacionados à doença, adesão do tratamento de modo que possam ser tomadas atitudes
que impeçam sua propagação.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A tuberculose pulmonar é uma doença infectocontagiosa e tem como principal agente etiológico o Mycobacterium
tuberculosis. O diagnóstico presuntivo é realizado através da história clínica e dos achados radiológicos do paciente, sendo a
confirmação feita através da baciloscopia e/ou cultura de escarro. A baciloscopia é um método diagnóstico barato e rápido, porém
apresenta baixa sensibilidade. Já a cultura apesar de apresentar alta sensibilidade, possui um di demora para o diagnóstico (4 a 8
semanas), pois a reprodução do bacilo é lenta, logo, boa parte dos pacientes são tratados sem confirmação para tuberculose pulmonar,
com base apenas no quadro clínico-radiológico. OBJETIVO: Analisar a prevalência da tuberculose pulmonar no Brasil. DESENHO DE
ESTUDO: Trata-se de um estudo transversal, observacional e descritivo. MÉTODOS: Os dados foram obtidos através dos registros do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) entre os anos de 2013 a 2017 em todo o território brasileiro. As
variáveis associadas foram: faixa etária, casos confirmados, região de notificação, sexo, HIV. RESULTADOS: O número de casos
obtidos da doença em questão no período estudado foi de 433.463, dos quais 196.687 (45,3%) foram na região Sudeste. A faixa etária
mais acometida foi entre 20 e 39 anos, responsável por um total de 196.789 (45,3%) casos. O sexo masculino obteve 298.258 (68,8%)
casos, enquanto o sexo feminino obteve 135.205 (31,2%) casos. Nestes pacientes, foram realizados um total de 346.959 testes para o
Vírus da Imunodeficiência humana (HIV), dos quais 49.158 foram positivos, representando 11,3% do número total de casos.
DISCUSSÃO: A partir dos dados coletados, pôde-se observar que a região sudeste representa quase a metade dos casos do Brasil,
tendo intrínseca relação com a população indígena que vive nesta região, implicando em baixa escolaridade, analfabetismo, condições
precárias de vida e pouco acesso aos profissionais da saúde. Além disso, observou-se que há uma relação entre HIV e a tuberculose
pulmonar, pois em 11,3% houve concomitância de tais doenças. CONCLUSÃO: A tuberculose pulmonar é um problema de saúde
pública que requer mais políticas públicas de combate e prevenção, pois se observa que muitas vezes há abandono do tratamento por
não saber a real gravidade da doença. Portanto, faz-se necessário mais informações e assistência aos portadores dessa enfermidade,
priorizando a população mais acometida.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença secular, de carácter infeccioso e expressiva magnitude global. Estima-se que em 2016, ocorreram
mais de 12 milhões de casos novos e um milhão de óbitos relacionados à doença. No Brasil, entre os anos de 2001 e 2014 foram
confirmados mais de um milhão de casos novos e, desses casos, cerca de 70.000 evoluíram a óbito. Recentemente, o Ministério da
Saúde,informou que o estado de Pernambuco ocupa o 3° lugar no Brasil em incidência da doença e Recife ocupa o 1° lugar no
coeficiente de mortalidade por tuberculose no país. Embora os esforços para controlar a epidemia tenham reduzido sua mortalidade e
incidência, há vários fatores predisponentes a ser controlados a fim de reduzir a carga da doença.O presente trabalho tem como objetivo
descrever a prevalência de Diabetes, alcoolismo e uso de drogas ilícitas como fatores de risco para a tuberculose. Trata-se de um
estudo descritivo, realizado com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) referentes ao período 20152017.Observou-se, de um modo geral, um aumento para ambos os fatores de risco associados à doença, sendo mais expressivos entre
os pacientes alcoolistas (32,4%) e entre os usuários de drogas ilícitas (19,7%) quando comparados com a presença de diabetes (12,2%)
no ano de 2017. Embora, os fatores de risco abordados sejam relevantes para o surgimento da tuberculose, evidenciou-se maior
prevalência entre os pacientes que não os possuíam. Apesar do presente trabalho não ter identificado relação significativa entre os
fatores de risco e a TB, inúmeros estudos apontam forte associação entre esses elementos e o risco do desenvolvimento da doença.
Além de repercutir diretamente sobre a saúde dos indivíduos, a tuberculose é um problema de saúde pública. Dada a complexidade da
combinação de fatores de risco como diabetes, alcoolismo e o uso de drogas ilícitas com a TB associados com o perfil da população
acometida, mais trabalhos são importantes para corroborar com essa relação, visto que há poucos estudos epidemiológicos
desenvolvidos no Brasil em que tenham sido investigados essas associações.
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Resumo
As Micobactérias Não Tuberculosas (MNT) são um grupo diversificado de micobactérias que podem estar presentes no ambiente,
alimentos, animais e seres humanos. Apesar da baixa patogenicidade, podem causar doenças em pacientes com doenças pulmonares
prévias, em indivíduos que vivem com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e com outras doenças imunossupressoras. O objetivo
deste estudo foi analisar as MNT isoladas em amostras pulmonares e extrapulmonares de pacientes atendidos no Complexo Hospitalar
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Foram incluídas todas as MNT isoladas no Laboratório de Pesquisa em
Micobactérias da Faculdade de Medicina/UFMG no período de 2007 a 2017, identificadas por meio da análise do gene hsp65 (PRAhsp65). A maioria dos pacientes era proveniente do ambulatório (69,2%) e 29,8% internados, sendo 65,4% do sexo masculino e 34,6%
do sexo feminino, e a média da idade foi de 48 anos. As espécies foram isoladas das seguintes amostras: 70 escarros, 17 urinas, oito
lavados bronco alveolar, três biópsias, dois aspirados traqueais e uma amostra (líquor, secreção ocular, prótese mamária e líquido
ascístico). Foram isolados 104 MNT o que corresponde a média de 9,45 MNT/ano. As espécies isoladas foram: Mycobacterium sp.
(32/104), M. kansassi (15/104), M. fortuitum (9/104), Mycobacterium sp. grupo IV (8/104), M. avium intracelluare 6/104), M. abscessus
(5/104), Mycobacterium sp. grupo II (4/104), M. shimoidei (2/104), M. flavescens (2/104). Foi isolada uma espécie de: M. duvalli, M.
abscessus sp. bolleti, M. peregrinum, M. mucogenicum, M. avium e Mycobacterium sp. grupo III. As infecções causadas por MNT têm
aumentado nos últimos anos, o que destaca a necessidade de aprimorar os métodos laboratoriais para detecção, identificação e testes
de sensibilidade das MNT, assim como, diferenciar infecção, colonização e contaminação por meio de dados clínicos. Ressalta-se a
importância de realizar a vigilância epidemiológica das MNT.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões,
embora possa acometer outros órgãos e sistemas. O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países que
apresentam 80% dos casos de TB no mundo, sendo responsável por notificar cerca de 70 mil casos
novos todos os anos. Logo, ainda é um grave problema de saúde publica. Sendo considerada uma
doença com forte associação com más condições de vida. Esse trabalho tem por objetivo analisar as
evidências disponíveis na literatura sobre o perfil socioeconômico de indivíduos acometidos com
tuberculose. Trata-se de uma revisão da literatura, na qual foram selecionados e analisados 8 artigos
no período de maio a junho de 2018, pesquisados nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde
(BVS), ScientificElectronic Library Online (SciELO) e Literatura Latino-americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS). Sendo estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: estudos
publicados nos últimos cinco anos (2013-2018), publicações em português, inglês e espanhol, assim
como textos completos e disponíveis eletronicamente. Através dos artigos analisados observou-se
que a maioria predominante de indivíduos acometidos com a doença é do sexo masculino, com faixa
etária entre 20 e 49 anos e a forma mais comum apresentada se da pela forma pulmonar da
tuberculose. Fatores socioeconômicos como o baixo nível de escolaridade, rendimento monetário
igual a um salário mínimo, precárias condições de moradia e pobreza, aumentam o risco de
desenvolver a tuberculose, pois esses elementos promovem maior exposição e vulnerabilidade à
infecção, bem como retardam o acesso do indivíduo aos serviços de saúde. Dessa forma, indivíduos
vulneráveis e menos favorecidos economicamente configuram um grupo de risco para o
desenvolvimento dessa doença. Nota-se, a necessidade de realização de novos estudos que visem à
ampliação de medidas de combate a TB, pois mesmo apresentando uma queda na taxa de incidência
ao longo dos anos ainda é um grande problema de saúde no Brasil.
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Resumo

Introdução: A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pela Mycobacterium
tuberculosi, bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas pode atingir outros órgãos. Segundo o
ministério da saúde em 2015 cerca de 69 mil pessoas adoeceram com TB no brasil, evidenciando
assim a importância da prevenção, diagnóstico (Baciloscopia, radiografia do tórax) e tratamento da
doença. Objetivos: Descrever a ocorrência da realização de exames de casos de tuberculose
pulmonar entre os anos de 2016 a 2017. Desenho de estudo: Estudo quantitativo, descritivo do tipo
transversal. Métodos: Foram utilizados dados secundários do Banco de Dados do Departamento de
Informática do SUS (DATASUS) através das notificações de hanseníase pelo Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN) e tabulados pelo TABNET, abrangendo o estado de Pernambuco.
Resultados: O rastreamento de tuberculose pulmonar em PE referido nos anos de 2016 e 2017, foram
de 9.413 notificações, sendo 4.739(50,34%) no ano de 2016, 3.212(34,12%) em Recife,
4.392(46,65%) entre a faixa etária de 20 a 39 anos e 6.746(71,66%) do sexo masculino. Discursões:
Ao analisar os dados foi detectado um maior índice de realização dos exames rastreadores em

cidades de grande porte sendo seu maior número em Recife, dentre os anos de estudo observou-se
um elevado número de casos em 2016, em relação a faixa etária destaca-se de 20 a 39 anos, vele
salientar que o sexo masculino apresentou maior quantitativo de casos de TB, resultado que implica
em maior investigação sobre o foco da doença ou presença de doenças imunossupressiveís.
Conclusão: Diante disso, salienta-se a importância da realização de exames rastreadores para o
diagnóstico de tuberculose pulmonar, frente a qualquer suspeita relacionada a sintomatologia,
paciente diagnosticado e tratado corretamente pode ser curado, logo ver-se a importância de maior
cobertura em cidades de menor porte por apresentarem menor quantitativo de diagnósticos uma vez
que esse declínio pode apresentar falta de rastreamento, com isso faz-se necessário o uso de
estratégias que impliquem no aumento do rastreamento pela atenção básica.
Palavras-chaves: Diagnóstico, Rastreamento, Tuberculose Pulmonar
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Resumo
A tuberculose (TB), visto ser uma doença altamente transmissível, é considerada endêmica entre as populações privadas de liberdade
(PPL), propiciando um ambiente de propagação na medida em que o manejo do problema não é efetivo. Neste sentido, este estudo
buscou analisar o tratamento da TB no complexo penitenciário do município de Porto Velho – RO, no período de 2012 a 2016. Trata-se
de um estudo epidemiológico descritivo, do tipo transversal e abordagem quantitativa, a partir do levantamento das variáveis clínicas
(controle mensal (baciloscopia de escarro)) e do tratamento (regime de tratamento do TDO, controle de contatos, tempo de tratamento e
encerramento dos casos) no Sistema de Notificação de Agravos Nacional (SINAN), de toda a PPL notificada no sistema prisional e/ou
em outras unidades de saúde do município. Foram excluídos todos aqueles cujos desfechos do tratamento estavam em branco. Os
dados foram analisados por distribuição de frequência e, para análise da associação entre o local de notificação da PPL com TB e as
demais variáveis do estudo, foi realizado o teste Qui-quadrado, teste exato de Fisher e análise de resíduos, após atendidos os preceitos
éticos. Durante o período previamente selecionado, foram notificados 443 casos de TB entre a PPL no estado, dos quais 256 notificados
no complexo penitenciário e 100 casos nas outras unidades de saúde do município, tais como APS ou serviços de referência. Verificouse que houve associação entre a notificação em outros serviços com TDO ignorado/em branco, menos de 5 contatos identificados,
transferência e outros como situação de encerramento. A notificação da PPL com TB no complexo penitenciário apresentou associação
positiva com mais de 10 contatos identificados. Tais resultados sugerem a necessidade de articulação entre a rede de suporte e o
complexo penitenciário, uma vez que estes casos após a notificação em outras unidades, tiveram como desfecho a transferência para
continuidade do tratamento, atuação de equipes multiprofissionais no que se refere à realização do TDO, busca e exame de contatos,
visto que a TB nos ambientes prisionais aumenta o risco de disseminação que se agrava não só entre a PPL, mas também entre
agentes penitenciários, profissionais da saúde, visitantes e comunidade externa.
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Resumo

Introdução: A tuberculose é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium tuberculosis,
sendo hoje a maior causa de morbidade e mortalidade entre as doenças infecto-contagiosas no
mundo. Objetivo: Analisar os casos de tuberculose (TB) notificados no sistema de informação de

agravos de notificação compulsória (SINAN) do Ministério da Saúde (MS). Desenho do estudo:
Descritivo, transversal, quantitativo. Métodos: Utilizado dados secundários do departamento de
informática do SUS (DATASUS). Dados coletados sobre o perfil da tuberculose, numa série histórica
de 10 anos (2007 a 2016) no município pernambucano do Paulista, região metropolitana do Recife. A
busca dos dados ocorreu em junho de 2018. Utilizado Tabwin versão 3.2 e excel versão 2016 para
analise dos dados e calculo das taxas e índices. A categorização das varáveis investigadas foram:
perfil demográfico dos infectados com TB, co-infecção de TB e HIV e situação de abandono.
Resultados: No total foram registrados no SINAN 1820 casos de TB entre 2007 a 2016, com
coeficiente de incidência de 58 casos por 100 mil habitantes, merecendo destaque os anos de 2007 e
2008 que tiveram a menor e maior taxa de incidência, respectivamente, 4 e 73 casos por 100 mil
habitantes, oscilando entre 54 e 70 nos outros anos. A maioria (79%, n=1432) encontravam-se na
faixa etária de 20 a 59 anos, 42% (n=795) dos casos tinham até 8 anos de estudos e 69% (n=1259)
eram negros. O índice de co-infecção de TB e HIV foi de 14%, contudo um terço dos casos notificados
não realizaram exame para investigar a soropositividade e a proporção de pessoas com AIDS foi de
12%. A taxa de abandono correspondeu a 12% e o coeficiente de mortalidade de 42 óbitos para cada
10 mil habitantes. Discussão: O baixo nível de escolaridade pode possuir como consequência a
dificuldade de acesso a informação de medidas preventivas, diagnósticas e curativas. A média de
abandono do tratamento dos anos estudados encontra-se superior aos 5% tolerados pelo MS,
revelando a pouca efetividade do acompanhamento do serviço. A co-infecção de TB e HIV ocorre,
dentre outros fatores, devido aos grandes contingentes populacionais empobrecidos e à
desestruturação dos serviços públicos. Conclusão:O conhecimento do perfil socioeconômico e de
fatores associados ao agravo tuberculose se faz importante não apenas para nortear as políticas
públicas, mas também para direcionar as ações de atenção básica.
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Resumo
A Tuberculose é uma das patologias mais antigas que se tem registro no mundo, sendo transmitida pelos bacilos do
Mycobacterium Tuberculoses (MTB). O HIV/AIDS, por sua vez, é uma epidemia moderna que emergiu no século passado.
Juntas, constituem uma das coinfecções mais prevalentes encontradas no Brasil. Este trabalho teve por objetivo analisar os
aspectos epidemiológicos da coinfecção Tuberculose/HIV no estado de Alagoas, no ano de 2014 a 2017. Trata-se de um
estudo ecológico, transversal, quantitativo, realizado com dados fornecidos pelo Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN), a partir dos dados encontrados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS). Utilizou-se as seguintes variáveis para os casos confirmados: sexo, faixa etária, formas de infecção, pacientes
com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), situação final dos pacientes e número de óbitos. Foram registrados no
período de 2014 a 2017 no estado de Alagoas, 4.710 casos totais de infecção por Tuberculose dos quais 304 pacientes
evoluíram para óbito. Quanto ao sexo há uma prevalência maior no masculino, com 63,67% dos casos. Já em relação a faixa
etária, há um predomínio dos 30 aos 39 anos. A forma pulmonar foi a mais prevalente com 4.068 casos. Dos pacientes
analisados com tuberculose, 521 eram HIV positivos, desses, 91,17% desenvolveram a AIDS. Ademais, 2.430 pacientes
evoluíram para cura e 461 abandonaram o tratamento. Conclui-se, que a coinfecção entre o MTB e o HIV constitui um agravo
importante na saúde pública e contribui no aumento dos índices de morbimortalidade por Tuberculose mais do que somente a
infecção pelo HIV. Este agravo é determinado pela capacidade que o vírus possui em favorecer o risco da progressão da
infecção latente pelo MTB e a infecção ou reinfecção precoce pela doença ativa, aumentando de 20 a 37 vezes o risco do
adoecimento de pessoas vivendo com HIV em comparação com aquelas que não têm o vírus, devido a diminuição da
imunidade. No estado de Alagoas, os números de coinfecção Tuberculose/HIV são elevados e a quantidade de abandono ao
tratamento também, podendo aumentar a resistência dos pacientes aos antibióticos. Ademais, conhecer o perfil destes
pacientes, é de fundamental importância para orientação das políticas públicas de combate a coinfecção Tuberculose/HIV.
Palavras-chaves: coinfecção, HIV, tuberculose
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Resumo

A tuberculose é uma doença de fácil prevenção e diagnóstico e com tratamentos eficientes, porém
tem demonstrado ser um agravo ainda preocupante, graças aos números constantes de notificação e
abandono de tratamento. Assim, o estudo visa analisar o perfil epidemiológico dos casos confirmados
de tuberculose no estado da Paraíba no período compreendido entre 2010 e 2017. Para isso,
configurou-se uma pesquisa ecológica, de natureza descritiva e com abordagem quantitativa, tendo
como população os pacientes com casos confirmados de tuberculose entre os anos de 2010 e 2017
na Paraíba. Os dados obtidos foram coletados do DATASUS por meio do Sistema de Informações de
Agravos de Notificação. As variáveis selecionadas foram “Zona Residência”, “Faixa Etária”, “Sexo” e
“Forma”. No período analisado, a Paraíba apresentou total de 10863 casos, com média de 1357
casos/ano. Desses, 69,55% são do sexo masculino e 30,45% do sexo feminino. Quanto à residência,
87,46% dos casos estavam presentes na zona urbana, enquanto que na zona rural apenas 9,69%. Os
dados relacionados a faixa etária revelam 930 casos até os 19 anos (8,56%), 4976 casos entre 20 e
39 anos (45,80%), 3453 entre 40 e 59 anos (31,78%) e 1504 casos em pacientes a partir dos 60 anos
(13,84%). As formas de acometimento são a tuberculose pulmonar (84,23%), extrapulmonar (12,87%),
pulmonar e extrapulmonar (1,66%). O número de notificações manteve linearidade com os anos,
mesmo com a população paraibana tendo crescido 6,87% no período. O elevado número de casos em
homens está atrelado ao fato da menor busca por cuidados com a saúde, fato corroborado pela
literatura. A transmissão do bacilo, por apresentar alta infectividade através de partículas de ar, é
beneficiada em locais que propiciam aglomerações e em indivíduos que apresentam alta atividade
social, o que justifica o maior número de casos na zona urbana e na faixa etária compreendida entre
20-39 anos. A predominância da tuberculose pulmonar se deve às características aeróbicas do bacilo
e a maior facilidade de diagnóstico dessa apresentação frente às demais. Portanto, nota-se que as
variáveis são condizentes com a literatura nacional e que a proporção de casos não cresceu junto ao
aumento populacional do estado. Então, deve-se continuar havendo investimentos e reavaliações nos
programas de prevenção, diagnóstico e tratamento dos casos, a fim de que a atenção a esse paciente
seja aperfeiçoada.
Palavras-chave: Epidemiologia. Notificação de Doenças. Tuberculose.
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Resumo

ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA E ESPACIAL DA TUBERCULOSE NO CEARÁ- BRASIL, 2005-2014.
A tuberculose (TB) é considerada um problema de saúde pública prioritário, demostrado pela
Organização Mundial da Saúde (OMS). Os sistemas de informações para monitoramento dos casos,
como o Sistema de Informação de Agravos de notificação (SINAN) e o Sistema de Informação de
Mortalidade (SIM) são importantes ferramentas para compreender a magnitude da doença,
subsidiando ações de controle. O objetivo do estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico dos casos
de TB no Estado do Ceará. Trata-se de um estudo epidemiológico seccional, de casos de TB, com 15

anos a mais de idade, residentes em municípios do Ceará, no nordeste do Brasil. A coleta de dados
foi realizada no SINAN e SIM, incluindo casos e óbitos de TB ocorridos no período de 1º de janeiro de
2005 a 31 de dezembro de 2014. Os dados foram obtidos junto ao Núcleo de informação e análise em
saúde da coordenadoria de promoção e proteção à saúde da Secretaria da Saúde do Ceará em 2015,
após a aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará, conforme parecer nº
1.292.605/ 2015. No período de 2005 a 2014, foram notificados 38.782 casos de tuberculose no
SINAN/SIM. A TB foi mais frequente nos casos de sexo masculino, na faixa etária de 20 e 39 anos,
raça/cor pardos e 42,9% dos casos com o ensino fundamental incompleto. A média anual de casos foi
de 3.844 casos/ano. Houve diminuição de casos novos (p=0,040) no período, em 2005, houve 3.647
casos e, em 2014, foram 2.992 casos. Todos os municípios do Estado do Ceará registraram pelo
menos um caso novo. A incidência média no Ceará foi de 39,7 casos novos/100.000 hab. A
distribuição da incidência média variou de 4,2 e 110,0 casos novos/100.000 hab. Na macrorregião de
Sobral, a maior concentração de municípios com elevado risco foi nas regiões de Sobral, Camocim e
Crateús. Na macrorregião de Fortaleza, a maior concentração foi nas regiões de Fortaleza, Caucaia,
Maracanaú e Itapipoca. Além desses, o município de Canindé, localizado na macrorregião do Sertão
Central e os municípios de Milagres e Juazeiro do Norte, na macrorregião do Cariri, também
apresentaram elevado risco para TB. Este estudo definiu a epidemiologia da TB, apontando para
áreas geográficas prioritárias para o controle da morbimortalidade, subsidiando o planejamento e
monitoramento das ações programáticas da TB no Ceará.
Palavras-chave: Brasil, Epidemiologia, morbidade, mortalidade, tuberculose.
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Resumo

O município do Rio Grande situado no extremo sul do Estado do Rio Grande do Sul, apresenta alta
incidência de casos e abandono de tratamento de tuberculose (TB), além de significativo registro de
co-infecção TB-HIV (33% do total de casos de TB notificados). Na expectativa de aprofundar o
conhecimento sobre a forma que este processo ocorre espacialmente, e buscando associar elementos
ambientais a estes registros, foram georreferenciados os casos de TB registrados no SINAN de 2010
à 2016 no município do Rio Grande. As informações foram categorizadas por bairros, e apresentadas
de forma que não houvesse a possibilidade de identificação do paciente. Esse estudo foi realizado
com auxílio dos softwares Google Earth e ArcGis. Foram associadas às ocorrências aspectos
ambientais que pudessem ter relação com a incidência de TB (como renda, acesso às unidades
básicas de saúde e unidades básicas de saúde da família), além de elementos constantes nos
registros do SINAN (como idade, tipo de entrada, co-infecção HIV e tipo de TB). Foram identificados
bairros com maior número de casos, maior prevalência, associação das ocorrências com proximidade
às unidades básicas de saúde, dentre outros aspectos relacionados. As análises foram realizadas
com uso de técnicas geoestatísticas como mapas de densidade utilizando a técnica de Kernel e
álgebra de mapas para representar a diferença ocorrida entre os diferentes anos da análise.
Constatou-se que o bairro A, ao longo dos anos, manteve o registro do maior número de casos de TB
(apesar de não ser o bairro com maior prevalência em todos os anos no período analisado).
Observou-se uma relação direta da renda familiar com a ocorrência da TB (bairros com maiores
ocorrências apresentam menor renda familiar), porém quando analisa-se a prevalência essa
associação não se deu de forma direta (em alguns anos, bairros de maior prevalência não
apresentaram menor renda). Com relação à proximidade com as unidades básicas de saúde
constatou-se que cerca de 90% dos pacientes têm acesso a este serviço a 1,5km ou menos de sua
residência. Foi também constatada uma relação espacial direta do tipo de entrada “reingresso após
abandono” com a proximidade às unidades básicas de saúde da família. Os resultados dos
mapeamentos realizados são apresentados anualmente para representantes da Secretaria de

Município da Saúde como forma de auxiliar na elaboração e aprimoramento de políticas públicas
voltadas para os pacientes com TB.
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Resumo

A Tuberculose é provocada pelo Mycobacterium tuberculosis, sendo um grave problema de saúde
pública com importante impacto na morbimortalidade. A baciloscopia diagnóstica é uma técnica
simples, segura e de baixo custo, realizada para identificar a doença indicando a maioria dos casos
bacilíferos. Enquanto a baciloscopia de controle permite verificar o acerto ou a falha do tratamento do
indivíduo, devendo ser realizada pelo menos a cada dois meses após confirmação da doença. Este
estudo teve por objetivo avaliar a situação do diagnóstico por baciloscopia nos laboratórios que
compõem a rede de Tuberculose em Pernambuco. Foi realizada uma pesquisa descritiva, exploratória
de abordagem quantitativa, utilizando como base de dados o Sistema de Informação Ambulatorial do
SUS (SIA/SUS) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), considerando dados
de 2011 a 2017. Foi obtido o mapeamento dos laboratórios públicos e conveniados ao SUS que
realizam baciloscopia de Tuberculose em Pernambuco, sendo 114 públicos e 54 conveniados,
observando-se uma variação de 2% no quantitativo de laboratórios no período. A quantidade de
baciloscopias de diagnóstico foi de 16.498, 38.690, 49.435, 27.593, 41.617, 40.368 e 55.274,
respectivamente para os anos de 2011 a 2017, foi verificada tendência de aumento no quantitativo de
exames nos últimos 3 anos. A quantidade de baciloscopias de controle foi de 12.691, 21.167, 15.587,
8.619, 12.524, 12.991 e 15.580 respectivamente para os anos de 2011 a 2017, foi verificada, uma
tendência de aumento no quantitativo de exames com exceção na diminuição verificada no ano de
2014. Houve predomínio de baciloscopias diagnóstico nas I, VII e III regiões de saúde destacando-se
a capital Recife. Comparando a produção da baciloscopia de diagnóstico com o quantitativo de casos
notificados no período (média de 5.531 por ano), foi verificado que a notificação correspondeu a um
pouco mais que 10% nos anos avaliados, com exceção de 2011 (33%) e 2014 (20%) nos quais a
produção de exames apresentou os menores índices. No entanto, estudos recentes apontam que
Pernambuco ainda se encontra abaixo de 60% na taxa de confirmação laboratorial. No decorrer dos
anos houve um crescente aumento no número de exames, entretanto para alcançar bons resultados
de abrangência de confirmação laboratorial estadual, ações relacionadas à vigilância epidemiológica e
adequação do sistema laboratorial de saúde devem ser constantemente melhoradas.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Cerca de 1 a 3% dos pacientes com tuberculose (TB) necessitam de unidade de terapia intensiva (UTI). O
escore de Fisiologia Aguda e Avaliação da Saúde Crônica II (APACHE II), amplamente utilizado para avaliação da gravidade
da doença e previsão de resultados em pacientes críticos, mostrou-se incapaz de predizer mortalidade em pacientes com TB
internados em unidade de terapia intensiva (UTI). OBJETIVO: Avaliar a correlação entre o desfecho previsto pelos diversos
escores de avaliação de pacientes críticos e o desfecho real encontrado em pacientes com TB internados em UTI. DESENHO

DO ESTUDO: Prospectivo, observacional, descritivo. MÉTODOS: Avaliação de pacientes internados na UTI de uma unidade
referência para coinfecção TB/HIV, no período de maio de 2017 a abril de 2018. Foram incluídos os pacientes com
confirmação microbiológica de tuberculose. RESULTADOS: Dos 45 casos suspeitos internados na UTI, 17 preencheram
critérios de inclusão. A idade média foi de 38 anos (± 13), 75% foram homens e 94% eram HIV positivos. A principal causa de
internação na UTI foi a insuficiência respiratória (76%). A taxa de mortalidade de trinta dias foi de 75%. A média dos pontos do
APACHE IV foi de 129 (± 33); APACHE II, 25 (± 7); SAPS III, 74 (± 16) e SOFA, 10 (± 5). Esses escores estimaram
respectivamente 80%, 55%, 66% e 45% da mortalidade. Avaliando-se a curva ROC não foi possível descrever qual foi o
escore com melhor performance para estimar mortalidade. Entretanto, avaliando-se alguns preditores destes escores
isoladamente, observa-se que os novos critérios de sepse, como taquicardia, PAM, insuficiência renal e acidose metabólica,
apresentam correlação com óbito (p<0,05). Além disso, náuseas, vômitos e inapetência antes do internamento estiveram
relacionadas ao óbito (p<0,05). DISCUSSÃO: O APACHE IV e o SAPS III avaliam itens importantes como imunossupressão e
origem do paciente previamente à admissão em UTI. Este é o primeiro estudo a avaliar o APACHE IV para pacientes TB/HIV
e, mais estudos, com um maior número de indivíduos, são necessários para que se possa avaliar melhor esta ferramenta.
CONCLUSÃO: A sensibilidade e especificidade dos escores avaliados permanecem aquém das expectativas. Entretanto,
acidose metabólica, insuficiência renal aguda, choque circulatório e a incapacidade de fazer uso da medicação após o
diagnóstico apresentam-se como preditores importantes de mortalidade.
Palavras-chaves: Tuberculose, Cuidados Críticos, APACHE, Simplified Acute Physiology Score, Sepse

APLICABILIDADE DA FERRAMENTA PAT-TB PARA REDUZIR O ABANDONO DO TRATAMENTO
EM SERVIÇO DE HIV/TB

Autores

Wanessa da Silva Peres Bezerra 1, Raquel Cordeiro Ricci 1, Thiago Nascimento do Prado
2, Hanna Nathalia Antunes de Souza 1, Thiago Yuta Tamaguti Maziero 1, Cláudia Elizabeth
Volpe Chaves 1, Anamaria Mello Miranda Paniago 1, Maria Aparecida Cavichioli 1, Ethel
Noia Maciel 2, Sandra Maria do Valle Leone de Oliveira 1,3

Instituição 1 UFMS - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (Cidade Universitária, Av. Costa e
Silva - Pioneiros, Campo Grande - MS, 79070-900), 2 UFES - Universidade Federal do
Espírito Santo (Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-073), 3
HUMAP-EBSERH - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (SENADOR
FILINTO MULLER, 355 - Vila Ipiranga, Campo Grande - MS, 79080-190)
Resumo
O Escore de Probabilidade de abandono do Tratamento da Tuberculose (PAT-TB) é um escore validado no Brasil que utiliza a
regressão logística e a rede neural para auxiliar a triar os casos mais prováveis de abandono do tratamento de tuberculose. É
utilizado para contribuir na tomada de decisão na prática assistencial. Objetiva-se analisar as características clínicas e os
dados de escore PAT-TB de pacientes em acompanhamento clínico de tuberculose. Trata-se de um estudo do tipo coorte
prospectivo. O escore é aplicado pelo enfermeiro na primeira consulta ambulatorial. Foi realizada análise do escore e do
desfecho do tratamento em pacientes com diagnóstico clínico-laboratorial de tuberculose na Unidade de Doenças Infecciosas
e Parasitárias do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS, no período de 2012 a 2017. A amostra
analisada foi de 78 indivíduos. Os indivíduos eram predominantemente da faixa etária de 18-43 anos (59%) (46/78), e idade
média de 43,6 anos (DP± 15,8). O sexo masculino representou 69,2% (54/78), e pessoas que vivem com HIV/aids (PVHA)
representou 41% (32/78). Desses, 11,5% (9/78) abandonaram o tratamento e 16,7% (13/78) realizaram o tratamento
irregularmente. O tempo médio do início do tratamento até o abandono foi de cinco meses. Quanto a pontuação da
ferramenta PAT-TB, 33,3% (26/78) dos pacientes tiveram escore baixo, 43% (34/78) intermediário e 23% (18/78) alto. Dos
treze pacientes que realizaram o tratamento com irregularidade, 46,2% (6/13) obtiveram escore intermediário e 46,2% (6/13)
obtiveram escore alto. Desses, 38,5% (5/13) eram pacientes com recidiva de tuberculose. Do total de usuários que
abandonaram o tratamento, 77,8% (7/9) tiveram o escore alto ou intermediário, 33,3% (3/9) usavam drogas ilícitas e 33,3%
(3/9) PVHA. Após a aplicação da ferramenta, os pacientes de escore alto tinham agendamento semanal ou quinzenal para
criar vínculo e acompanhar a adesão ao tratamento. O uso do escore tem auxiliado em estratégias para diminuir a taxa de
abandono e a irregularidade no tratamento. É uma ferramenta de baixo custo, fácil aplicabilidade e com um foco voltado para
pacientes com maior risco de abandono.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou
Bacilo de Koch. A TB afeta principalmente o parênquima pulmonar, sendo definida como TB pulmonar
(TBP), podendo também ser transmitida para outras partes do corpo, inclusive as meninges, rins,
ossos e linfonodos, sendo então classificada como TB extrapulmonar (TBEP). Em geral, os indivíduos
acometidos por imunossupressão compõem a parcela da população com maior probabilidade de
desenvolvimento da enfermidade. Considerando-se que a TB ainda se apresenta como problema de
saúde pública no Brasil, este trabalho objetiva a investigação da forma extrapulmonar, mais
precisamente a ganglionar, da TB em seres humanos. A metodologia utilizada foi um estudo de
caráter descritivo através de revisão de literatura a qual foi obtida através de pesquisas nas bases de
dados MEDLINE, LILACS, PUBMED e SCIELO. Foram utilizados os seguintes descritores:
Tuberculose; Tuberculose Extrapulmonar; Bacilo de Koch. Em síntese, foram localizados 53. 955
arquivos, em sequência foram utilizados os filtros de temporalidade, escolhendo apenas os referentes
aos anos de 2010 a 2018, idioma português e inglês, textos disponíveis na íntegra, pesquisas em
humanos e apenas no Brasil, com isso, foram escolhidos apenas 7 para a produção do presente
estudo. A apresentação mais comum da TBEP é a forma ganglionar, constituindo cerca de 35% dos
casos, sendo que na maioria destes não existe envolvimento pulmonar ativo, e geralmente é mais
comum abaixo dos 40 anos. Ela geralmente decorre da progressão dos focos bacilares e, embora
qualquer cadeia linfonodal possa estar comprometida, em pacientes imunocompetentes, localiza-se
com maior frequência na cadeia cervical anterior, com leve predomínio à direita. O acometimento,
geralmente, é unilateral e de vários gânglios na mesma cadeia. O quadro clínico costuma ser insidoso
com febre, emagrecimento e com aumento progressivo dos linfonodos que se transformam em
conglomerados de massas linfonodais. Com a evolução, a pele pode tornar-se avermelhada, cursando
posteriormente com fistulização. Embora o envolvimento pulmonar seja o local de infecção mais
freqüente, contrariamente à TBP que tem vindo a diminuir, a TBEP tem incidência crescente, em
grande parte devido ao surgimento da infeção VIH, tornando-se a infeção oportunista mais frequente e
a maior causa de morte nestes doentes, o que mostra a necessidade de melhores técnicas de
diagnóstico e tratamento precoce.
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Resumo

Introdução: A infecção do sistema nervoso central (SNC) pelo Mycobacterium tuberculosis é a forma
mais grave de tuberculose. O acometimento das meninges geralmente é insidioso e de evolução
lenta, dificultando o diagnóstico precoce. Os sinais clínicos podem ser inespecíficos e o diagnóstico é
confirmado pelo exame de líquor (LCR). Relato de caso: Homem, 69 anos, interna com quadro de
febre, tosse seca, dor pleurítica, confusão mental, fraqueza em membros inferiores e retenção urinária
há cerca de duas semanas e evolução para imobilidade. Ao exame físico, foi evidenciado babinski,
arreflexia e força muscular reduzida em membros inferiores. Apresentava três amostras de escarro
negativa, hiponatremia persistente e derrame pleural à direita, com líquido claro, poucas células,
predomínio de linfomononucleares, cultura negativa e a adenosina deaminase (ADA) de 74u/l.
Realizado biópsia de pleura com aspecto inespecífico. LCR com poucas células, predomínio de
linfomononucleares, hipoglicorraquia e ADA de 21 u/l. Ressonância magnética (RNM) de crânio
normal e de coluna lombar com fratura antiga não compressiva de T12 a L2. Iniciado empiricamente
rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol (RIPE) e houve melhora da febre. Aventada a
hipótese de aracnoidite tuberculosa e associado levofloxacino e dexametasona. Apresentou melhora
clínica importante e recebeu alta hospitalar com sonda vesical com acompanhamento ambulatorial.
Discussão: A tuberculose do SNC é dividida em: meningite tuberculosa, tuberculoma intracraniano e
aracnoidite tuberculosa espinhal. Em idosos pode levar à desestabilização de um foco quiescente,
resultando em meningite na ausência de infecção generalizada. Sinais de tuberculose ativa fora do
SNC são frequentemente ausentes ou inespecíficos. Apresentam início subagudo de sinais de
compressão medular e de raiz nervosa. O LCR apresenta glicose baixa, proteinorraquia e pleocitose
mononuclear. Diante de forte suspeita clínica,
inicia-se o tratamento com associação de
fluoroquinolonas e glicocorticóides nas primeiras semanas. As alterações neurológicas, como
confusão mental, bexiga neurogênica e paraparesia de membros inferiores pelo acometimento
medular, associados às alterações típicas no LCR e RNM de crânio normal, levou à hipótese de
meningite e aracnoidite tuberculosa. Ademais, o achado do ADA elevado tanto no LCR quanto no
líquido pleural, o quadro clínico pulmonar e a hiponatremia associada, corroboraram para o
diagnóstico.
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Resumo

Objetivou neste estudo avaliar as intervenções do enfermeiro a não-adesão ao tratamento da
tuberculose, assim como identificar os fatores determinantes, ações educativas sobre a importância
da não-adesão do tratamento da PQT, especificando assim as principais consequências do
abandono do tratamento para o paciente e destacar as intervenções de enfermagem na orientação
da importância do tratamento. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura com abordagem
quantitativa, onde foram identificados alguns fatores determinantes para o abandono ao tratamento,
como problemas socioeconômico, psicológico, falta de informação adequada ao paciente e seus
familiares acerca da doença, baixa autoestima, regressão dos sintomas no início da terapêutica e
longo tempo de tratamento. No que se diz respeito a importância da intervenção do enfermeiro,

observou-se que a enfermagem tem um papel essencial no controle da tuberculose, por meio da
orientação do paciente em relação a doença, as formas de transmissão do bacilo, e principalmente
a adesão ao tratamento completo e adequado e expor as consequências da não adesão.
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Resumo

A coinfecção HIV/TB influencia significativamente na morbi-mortalidade dos pacientes. A tuberculose
é a segunda principal causa de morte por doenças infecciosas no mundo e a principal causa entre
pessoas que vivem com HIV. Conhecer os fatores associados a essa coinfecção viabiliza adoção de
medidas estratégicas no cuidado desses pacientes. Objetivou-se analisar os aspectos clínicoepidemiológicos dos pacientes com coinfecção HIV/TB em um hospital de referência. É um estudo
descritivo, de corte transversal, realizado no Hospital Presidente Vargas em São Luís, Maranhão no
ano de 2017. A coleta de dados ocorreu em período consecutivo de três meses, de janeiro a março de
2018. A população foi composta por 73 pacientes acompanhados em ambulatório, com os critérios de
inclusão: idade igual ou superior a 18 anos, coinfectados por TB e HIV e com prontuários completos.
Somente 35,94% dos pacientes eram naturais de São Luís, a capital do Estado; a média de idade foi
de 36,2 anos, com prevalência do sexo masculino igual a 81,25%. 75% eram solteiros, 7.81%,
analfabetos e 53.13% iniciaram o Ensino Fundamental. 13 pacientes tinham comorbidades, 4 eram
etilistas, 4, tabagistas e 7, usuários de drogas ilícitas; 2 viviam em situação de rua e 8
desempregados. 89,06% tiveram diagnóstico de TB em 2017, dos quais 90,63% começaram com o
esquema padrão. 18,75% dos pacientes apresentaram efeitos colaterais com o tratamento para a TB.
54,69% dos coinfectados descobriram o diagnóstico de HIV em 2017 ao buscar assistência à TB. A
população de estudo é caracterizada por adultos, com predomínio do sexo masculino e de baixa
escolaridade, sendo comuns o etilismo, tabagismo e uso de drogas ilícitas. Retrata uma faixa etária
economicamente ativa. A baixa escolaridade reflete em menores possibilidades profissionais,
propiciando condições desfavoráveis de vida e maior vulnerabilidade para TB e HIV. O uso de álcool
e drogas é comum entre indivíduos portadores de HIV, tornando- os mais suscetíveis a outras
infecções. Cerca de metade dos pacientes souberam que tinham HIV ao descobrirem a tuberculose, o
que aumenta a mortalidade pela coinfecção. Epigastralgia, icterícia e alterações de pele foram efeitos
adversos mais frequentes. Essa análise é importante para o planejamento de ações voltadas para o
controle da tuberculose nos pacientes com infecção por HIV/AIDS no Estado.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença negligenciada mundialmente, que se relaciona com condições
sociais precárias e o nível de desenvolvimento do país, possuindo como fatores de risco HIV,
alcoolismo e diabetes mellitus (DM). Em 2013, a prevalência mundial de DM foi estimada em 382
milhões de adultos, com projeção de aumento para 592 milhões no ano de 2035. Devido a DM causar
hiperglicemia e diminuição da insulina, há interferência direta na resposta imunológica humana;
simultaneamente, a TB pode elevar os níveis de glicemia e ser um fator para descompensação.
Sendo assim, faz-se necessário investigar a associação entre a TB e o DM, elucidando o
comportamento clínico, quando ocorre esta comorbidade no cenário global. Assim, trata-se de um
estudo quantitativo secundário descritivo do tipo revisão de literatura integrativa, sistematizado a partir
de buscas nas bases de dados Pubmed, Lilacs e Scielo. Selecionou-se os artigos a partir de seu
resumo e de seus resultados atingidos, buscando-se estudos observacionais da relação da DM com a
TB em linhas gerais e em pacientes hospitalizados. É confirmado nos artigos que a baixa imunidade
determina a relação da TB e DM. Outrossim, notou-se um nexo de prevalência de DM em portadores
de TB duas vezes mais que em saudáveis. Estes ainda fazem do vínculo patológico em pacientes
hospitalizados, exceto um que além deles aborda pacientes assistidos em unidades básicas e
unidades de atendimento especializados para TB. Numa unanimidade: os pacientes internados
possuem a maior chance de adquirem esta agregação. Os resultados sugerem que a chance de um
portador de DM contrair a TB relaciona-se com a eficácia imunológica. Existe uma relação
socioeconômica entre elas. Clinicamente, evidenciou-se que há maior presença de cavitações e uma
grande carga bacilar nestes pacientes, o que eleva a espera na conversão da cultura, bem como na
exclusão de diagnósticos diferenciais. Desta forma, todos os fatores estão relacionados e necessitam
de uma linha de combate. A análise mostra que pacientes portadores de DM apresentam alto risco e
desenvolver TB, possuindo grande probabilidade de desenvolver formas atípicas e extrapulmonares.
O direcionamento terapêutico depende da identificação do patógeno, que é prejudicado devido à alta
carga bacilar destes pacientes, elevando o risco de recidivas bem como a ameaça de óbito.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença negligenciada mundialmente, que se relaciona com condições sociais precárias e o nível de
desenvolvimento do país, possuindo como fatores de risco HIV, alcoolismo e diabetes mellitus (DM). Em 2013, a prevalência mundial de
DM foi estimada em 382 milhões de adultos, com projeção de aumento para 592 milhões no ano de 2035. Devido a DM causar
hiperglicemia e diminuição da insulina, há interferência direta na resposta imunológica humana; simultaneamente, a TB pode elevar os
níveis de glicemia e ser um fator para descompensação. Sendo assim, faz-se necessário investigar a associação entre a TB e o DM,
elucidando o comportamento clínico, quando ocorre esta comorbidade no cenário global. Assim, trata-se de um estudo quantitativo
secundário descritivo do tipo revisão de literatura integrativa, sistematizado a partir de buscas nas bases de dados Pubmed, Lilacs e
Scielo. Selecionou-se os artigos a partir de seu resumo e de seus resultados atingidos, buscando-se estudos observacionais da relação
da DM com a TB em linhas gerais e em pacientes hospitalizados. É confirmado nos artigos que a baixa imunidade determina a relação
da TB e DM. Outrossim, notou-se um nexo de prevalência de DM em portadores de TB duas vezes mais que em saudáveis. Estes ainda

fazem do vínculo patológico em pacientes hospitalizados, exceto um que além deles aborda pacientes assistidos em unidades básicas e
unidades de atendimento especializados para TB. Numa unanimidade: os pacientes internados possuem a maior chance de adquirem
esta agregação. Os resultados sugerem que a chance de um portador de DM contrair a TB relaciona-se com a eficácia imunológica.
Existe uma relação socioeconômica entre elas. Clinicamente, evidenciou-se que há maior presença de cavitações e uma grande carga
bacilar nestes pacientes, o que eleva a espera na conversão da cultura, bem como na exclusão de diagnósticos diferenciais. Desta
forma, todos os fatores estão relacionados e necessitam de uma linha de combate. A análise mostra que pacientes portadores de DM
apresentam alto risco e desenvolver TB, possuindo grande probabilidade de desenvolver formas atípicas e extrapulmonares. O
direcionamento terapêutico depende da identificação do patógeno, que é prejudicado devido à alta carga bacilar destes pacientes,
elevando o risco de recidivas bem como a ameaça de óbito.
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Resumo
Tuberculose (TB) é uma das doenças infecciosas com maior mortalidade mundialmente, ocasionando mais de dois milhões de
óbitos e oito milhões de novos casos anualmente. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um terço da população
mundial encontra-se infectada com o bacilo da TB. O tratamento convencional da TB constitui-se pela administração
simultânea de isoniazida (INH), rifampicina (RMP) e pirazinamida (PZA) durante dois meses, seguida por quatro meses da
associação INH e RMP. Esse trabalho objetivou descrever a multirresistência de Mycobacterium tuberculosis aos antibióticos e
conscientizar a população e a comunidade científica acerca desse problema de saúde pública. O presente trabalho foi realizado
através de revisão de literatura nas bases de dados SCIELO e PUBMED. Os termos pesquisados para a revisão foram:
Tuberculose, Multirresistência, Mycobacterium tuberculosis e Antibióticos. A multirresistência aos antibióticos usados no
tratamento da TB deve-se a modificações individuais e espontâneas em diversos genes independentes, que são alvo das
drogas utilizadas. A aplicação de regimes de tratamento inadequados, o abandono ao mesmo, o uso de medicamentos de
qualidade duvidosa e o fornecimento inadequado pela farmácia são fatores que contribuem para a emergência de resistência.
Em 2017 ocorreram 600 mil novos casos de resistência à RMP, antibiótico mais efetivo contra a doença. Estima-se que, no
mundo, pelo menos 700 mil pessoas já morreram por resistência antimicrobiana, e que um quarto desses óbitos foi por TB. Os
dados limitados sobre a resistência aos antibacilares em países em desenvolvimento ocorrem, em parte, devido à carência de
condições para efetuar cultura e testes de susceptibilidade aos antibióticos (TSA). O tratamento adequado dos pacientes, com
combinações dos fármacos durante períodos prolongados, leva a cura em 95% dos casos de TB. Devido a esse fato, mostra-se
necessária a correta adesão ao tratamento por parte dos pacientes acometidos, principalmente aqueles com TB
multirresistente.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK), com
transmissão por via aérea. A infecção ocorre a partir da inalação de núcleos secos de partículas contendo bacilos expelidos
pela tosse, fala ou espirro do doente com TB ativa de vias respiratórias (pulmonar ou laríngea). Além da forma pulmonar, a TB
pode apresentar formas extrapulmonares. A definição de sintomático respiratório (SR) é o individuo com tosse e/ou dispneia
e/ou dor torácica, acompanhada ou não de expectoração e/ou hemoptise e/ou sibilância. A condição sócio-econômica do
Brasil, com um sistema de saúde deficiente no sentido de promoção e cuidados básicos da saúde estão entre os fatores
responsáveis para significante frequência na cidade de Maceió-AL. O sexo masculino apresenta maior índice de casos na
cidade retratada atingindo principalmente a faixa etária entre 30 a 39 anos com maior número de casos em 2013 e 2017, ao
considerar a incidência nos últimos 5 anos coletada no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). O

seguinte trabalho pretende-se retratar a incidência da Tuberculose no município Maceió, assim como seus sinais e sintomas
prevalentes. Trata-se de uma revisão bibliográfica que teve como escopo a base de dados Scielo, Pubmed e dados
disponíveis pelo SINAN, nas línguas portuguesa e inglesa, no período de 2013 a 2017. Foram obtidos 83 artigos cujos textos
foram analisados segundo a temática abordada, dos quais 17 foram selecionados para embasar o presente trabalho. Ao
analisar os dados coletados observou-se que a notificação do número de casos no ano de 2013 teve frequência 669, em 2014
teve 628, em 2015 teve 590 e aumento em 2016 para 626 e em 2017 para 669. Segundo ao sexo, o número de casos no
mesmo período foi um total de 1199 para o feminino e 1982 para o masculino. A faixa etária dos 30 a 39 anos totalizou 747,
sendo maior número entre as demais. Os anos de 2013 e 2017 foram destaque no número de casos e notificações. O
município de Maceió possui uma incidência significativa principalmente no sexo masculino e adultos jovens. Necessita-se de
medidas que visem o controle epidemiológico, com uma investigação minuciosa, um eficiente sistema de notificação de casos
suspeitos, suporte as complicações e medidas de prevenção e promoção à saúde. A partir disso será possível fornecer um
ambiente laboral saudável que garanta a qualidade de vida.
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ASPECTOS CLÍNICOS E RADIOLÓGICOS DE PACIENTES COM A ASSOCIAÇÃO
TUBERCULOSE (TB) E DIABETES MELLITUS (DM) ATENDIDOS NO CENTRO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS, RIO DE JANEIRO
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Resumo

A tuberculose (TB) e o diabetes mellitus (DM) representam duas doenças de relevância
epidemiológica mundial. Em 2015, 11% das mortes por TB entre pacientes HIV-negativos foram
atribuídas ao DM. A associação TB-DM requer um manejo clínico mais complexo, em razão do
quadro clínico atípico, da interação entre drogas e do prognóstico menos favorável. Em nosso meio
são escassos os dados sobre as apresentações clínicas, laboratoriais e radiográficas de DM em
pacientes com TB pulmonar (TBP). Entre setembro de 2016 e março de 2018, foi realizado um estudo
prospectivo envolvendo pacientes com provável TB pulmonar (PTBP) atendidos no Centro Municipal
de Saúde de Duque de Caxias, com o objetivo de estimar a prevalência de DM em PTBP e descrever
as características clínicas, laboratoriais e radiológicas de pacientes com TBP e DM. Após a assinatura
do termo de consentimento livre e esclarecido, os pacientes com PTBP foram entrevistados e
amostras de sangue foram coletadas. O diagnóstico de TBP foi baseado em cultura positiva para
Mycobacterium tuberculosis. DM foi diagnosticado naqueles com hemoglobina glicada (Hg A1C) >
6,5%. Foram recrutados 122 PTBP com as seguintes características: homens (66,4%), pardos ou
negros (81,1%), infecção por HIV (7,8%) e média de idade de 43,1 anos (DP ± 16,4). TBP e DM foram
diagnosticados em 51,6% e 18,9% dos casos, respectivamente. Entre os pacientes com TBP, a
prevalência de DM foi de 19,0% (12/63). Os pacientes com PTBP e DM eram mais velhos (média de
idade 50,5 vs 41,4; p=0,02), apresentavam níveis elevados de leucócitos (média 10,12 vs. 8,44; p=
0,03), colesterol (179 vs. 157, p = 0,04) e triglicerídeos (143 vs 68; p= 0,03) quando comparados aos
pacientes com PTBP sem DM. Não houve diferenças significativas entre os pacientes com TBP com
ou sem DM quanto às características sociodemográficas, sintomas e exames laboratoriais. Entretanto,
pacientes TBP sem DM apresentaram mais cavitações > 2 cm na radiografia de tórax do que
pacientes TBP com DM (p= 0,04). Entre 99 pacientes sem DM, a intolerância à glicose (Hg A1C entre
5,7 e 6,4) esteve presente em 52,9% pacientes com TBP vs. 35,4% pacientes sem TBP (OR= 2,05;
IC95% 0,91-4,60; p= 0,11). Conclusões: foi encontrada elevada prevalência de DM e de intolerância à

glicose em pacientes com e sem TBP. Os aspectos clínicos e microbiológicos de pacientes TBP com e
sem DM não diferiram significativamente, exceto pelo número de cavitações no radiograma torácico.
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Resumo

O Brasil é um dos países com maior carga de tuberculose (TB) no mundo e o controle da doença tem
sido um problema para o país. A Estratégia “End TB”, lançada pela Organização Mundial de Saúde
para o período pós 2015, estabelece a meta de redução da incidência da doença para menos de 10
casos por 100 mil habitantes até 2035, o que requer um novo olhar sobre novas políticas de
enfrentamento da doença. Assim, o objetivo deste trabalho foi descrever o perfil sociodemográfico e
clínico operacional dos casos de TB no município de Cuiabá, capital do estado do Mato Grosso. Tratase de um estudo exploratório de dados obtidos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN) entre 2006 e 2016. Foram notificados 6.728 casos de TB no período, sendo que 67,1%
(n=4.514) ocorreram entre homens e 82,4% (n=5.542) possuíam idade entre 15-59 anos. A maioria
possuía cor de pele parda (n=4.132; 61,4%) e ensino fundamental incompleto (n=2.732; 40,5%). A
forma pulmonar foi predominante (n=5.942; 88,3%), sendo que 59,1% (n=3.976) não realizaram teste
tuberculínico, 87,1% (n=5.857) não realizaram cultura de escarro e 48,5% (n=3.265) não realizaram
teste de HIV. O tratamento diretamente observado (DOTS) foi realizado em 56% (n=3.770) dos casos.
O índice de cura foi de, 57,5% (n= 3.866), com abandono de 11,3% (n=791) e 3,3% (n=225) de óbitos
por TB. Homens em idade economicamente ativa e com baixa escolaridade são mais afetados pela
TB. Os resultados sugerem a necessidade de maior investimento em políticas que visem melhoria da
cobertura de exames diagnósticos e complementares, bem como do DOTS. Conhecer o perfil dos
casos notificados de TB torna-se fundamental para subsidiar as ações de controle da doença para que
as metas propostas pela estratégia “End TB” sejam alcançadas.
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Resumo

A tuberculose, doença infecciosa de caráter epidêmico, ainda é um dos principais problemas de saúde
pública do país. Notificou-se, entre 2013 e 2018, cerca de 114 mil casos apenas na Região Nordeste.
Contudo, o longo tempo de tratamento, o uso de álcool e outras drogas, a falsa impressão de cura, a
modalidade de tratamento aplicado e a presença de comorbidades gera um alto número de casos de
abandono, o que é compreendido como a ausência do paciente por mais de 30 dias consecutivos
após a data esperada para o retorno à Unidade de Saúde. Essa ruptura acaba por gerar acentuado
impacto nos indicadores de incidência, resistência a diversas drogas e aumento na mortalidade. Este
trabalho teve como objetivo descrever os aspectos socioeconômicos e clínicos mais relacionados o
abandono do tratamento. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo, observacional e
transversal, com base nos dados disponibilizados pelo Sistema de Informação de Agravos de

Notificação (SINAN), de janeiro de 2013 a dezembro de 2018, na Região Nordeste. Entre 2013 e
2018, foram notificados 92.927 casos na região urbana e 15.950 casos na região rural; destes, na
região urbana, houve uma taxa de abandono de 10,8%, enquanto que na região rural a taxa de
abandono foi de 5,9%. Associado ao alcoolismo, as taxas de abandono passam a ser de 16,4%,
enquanto com diabetes, 6%. Dentre as faixas etárias, a que apresenta maior taxa de abandono fica
entre 20-39 anos, representando 5,5% do total de casos notificados. Quanto ao sexo, os homens se
sobressaem em relação às mulheres, apresentando 72,8% de todos os casos de abandono do
tratamento. Por fim, observou-se uma maior taxa de abandono na área urbana em relação a rural, e o
sexo masculino é o mais prevalente; além disso, a faixa etária economicamente ativa (20-39 anos)
também é a mais acometida. Ao associar-se a comorbidades, a incidência de abandono aumenta
bastante entre os alcoólatras. É notória a necessidade de criação de estratégias que visem a adesão
desses grupos, como métodos mais eficientes de manutenção do tratamento e maior aproximação
das equipes de saúde aos pacientes.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Ainda não é completamente conhecido o papel do componente genético humano na infecção da tuberculose
(TB) latente e na progressão para TB ativa. OBJETIVO: Avaliar os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs)
rs5743708(TLR2), rs4986791(TLR4), rs361525 (TNFA), rs2430561 (IFNG) rs1143627 (IL-1B) como fatores de risco para a
conversão do teste tuberculínico (TST) e desenvolvimento TB ativa. MÉTODO: 1458 contatos de 306 casos índices de TB
pulmonar confirmados por cultura foram prospectivamente avaliados de Novembro de 1998 a Março de 2004 no Rio de
Janeiro. Foram excluídos 932 contatos perda de seguimento. A população final para o estudo foi de 526 contatos. A
conversão de PPD foi definida como uma induração ≥5mm depois de ter um resultado PPD negativo no mês zero ou 4 de
seguimento. Avaliamos com o teste do χ² (p<0,05) fatores sociodemográficos e o odds ratio (OR) foi usado como a estimativa
do risco e foi calculado juntamente com os seus intervalos de confiança (IC) de 95% e os valores de p<0,05 foram
considerados significativos RESULTADOS: Um total de 60 contatos tiveram conversão de PPD e 67 contatos foram
diagnosticados com TB ativa. A análise de regressão multivariada confirmou que o gênero masculino (OR:1,9; IC95%:1,03,6), como os SNPs dos genes TLR4 (OR:34,1; IC95%: 8,4-139,4) e TNFA (OR:3,8; IC95%: 1,8-8,9), foram
independentemente associados à conversão do PPD. No caso de TB ativa, foram associadas os SNP dos genes TLR4
(OR:1,6; IC95%: 1,6-15,9) e TNFA (OR: 2,6; IC95%: 1,3-5,2). CONCLUSÃO: Os SNPs de TLR4 e TNFA são marcadores úteis
para prever a conversão de PPD e para TB ativa entre os contatos.
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DE EXPERIÊNCIA
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Resumo

As doenças infectocontagiosas são provocadas por agentes patogênicos, constituindo um problema
para saúde pública no Brasil, entre elas estão à tuberculose (TB) e HIV/AIDS. A TB é causada por
uma bactéria, Mycobacterium tuberculosis que afeta principalmente os pulmões e outros órgãos. A
doença é incidente principalmente em países em desenvolvimento mesmo tendo-se o conhecimento
sobre tratamento e cura. O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é um retrovírus causador da
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, geralmente transmitido por meio da relação sexual sem uso
de preservativo e pela troca de fluidos corporais. Contribuir com assistência qualificada á pessoa
coinfectada TB/HIV/AIDS através da visita domiciliar. Desenho de estudo; Trata-se de um relato de
experiência, vivenciado entre alunos de Enfermagem no campo de prática da disciplina Enfermagem
na Saúde do Adulto e Idoso I, no Centro Saúde Especializado ) em atendimento na clinica de
Tuberculose, no mês de Abril/2018. Durante a consulta foi agendada a visita domiciliar reforçando as
orientações e ampliando os cuidados prestados. Resultados: a pessoa visitada, sexo feminino, 38
anos, ensino fundamental incompleto, possui 6 filhos, portadora de HIV há 11 anos e TB reicidivante
extrapulmonar (óssea). Mostra-se orientada e conhecedora dos riscos causados pela doença, porém
insiste em comportamentos de risco como o não uso do preservativo durante as relações sexuais com
o marido, diagnosticado com HIV/AIDS, além de ser portador de HBV. Realizou tratamento irregular
para TB em 2015 devido aos efeitos colaterais dos fármacos, mas refere boa adesão ao segundo
tratamento, contudo, é negligente com os hábitos de vida saudáveis. Diante disso foi orientada a
manter a limpeza e ventilação da casa, melhorar ingesta hídrica, evitar alimentos gordurosos, praticar
exercícios físicos, adesão correta, prevenção dos contactantes e uso de preservativo nas relações
sexuais. Após a reunião entre os programas, ampliando a lógica da saúde pública para discussão e
esclarecimentos entre os profissionais para proporcionar resolubilidade nos problemas da paciente e
família. Conclui-se que o conhecimento adquirido a partir da VD dentro da perspectiva da clínica
ampliada, foi de suma relevância para percepção de uma assistência de qualidade, holística, atenta as
necessidades de saúde individuais e coletivas, fazendo com que o grupo refletisse e criasse
estratégias para intervir em situações reais no cenário da enfermagem.
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Resumo
Bromelia balansae é conhecida popularmente no Brasil como “gravata” ou “caraguatá”, os frutos são ingeridos assados ou em
forma de xarope para tosse, estudos apontam o potencial anti-inflamatório do extrato. O objetivo foi avaliar a atividade do
extrato etanólico dos frutos de B. balansae após a resposta inflamatória induzida por bacilo de Calmette & Guérin (BCG
vacinal) em camundongos. Para tanto camundongos C57BL/6 foram divididos em 4 grupos (n=5): naive e controle (salina,
v.o.), controle positivo (isoniazida, 25mg/kg, i.p.), extrato de B. balansae (30 mg/kg, v.o.) e extrato de B. balansae (100 mg/kg,
v.o.), a pleurisia foi induzida, através de uma injeção intratoráxica contendo 4x105 UFC de BCG em 100uL de salina estéril. O
grupo naïve, recebeu injeção intratoráxica com salina estéril. Os animais foram tratados diariamente, durante 7 dias. No final
do teste, após eutanásia, a cavidade pleural foi lavada com PBS, para contagem total de leucócitos e plaqueamento (para
avaliar o crescimento micobacteriano). O extrato na dose de 100 mg/kg e 30 mg/kg, inibiram 58% e 75% da migração de
leucócitos, respectivamente, e as colônias cresceram entre 45 e 50 dias, já as placas com lavado do grupo controle,

apresentaram crescimento de micobacterias entre 7 e 12 dias. Segundo a literatura, o extrato etanólico dos frutos de B.
balansae, apresenta Concentração Inibitória Mínima de 128 µg/mL. A infecção por BCG experimentalmente é caracterizado
inicialmente por influxo de neutrófilos seguido por monócitos, linfócitos e eosinófilos, e o extrato de B. balansae foi capaz de
reduzir significativamente a migração de leucócitos, na cavidade pleural em resposta a injeção de BCG, assim como inibiu o
desenvolvimento das colônias. Concluímos que o tratamento com extrato reduz o número de leucócitos totais e de neutrófilos
na cavidade pleural e possui atividade bacteriostática, porém o mecanismo de ação não foi elucidado.
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Resumo

Copernicia australis é uma espécie comestível, cuja a denominação popular é carandá, pertence a
família Palmae, é uma espécie endêmica no Brasil, comestível. Tuberculose (TB), doença infecciosa
causada principalmente por Mycobacterium tuberculosis, é considerada uma das principais causas de
morte no mundo. O tratamento da TB requer o uso prolongando de antibióticos e é crescente o relato
de casos resistentes a drogas, dessa forma há uma necessidade urgente do desenvolvimento de
novas moléculas ativas e menos tóxicas do que as drogas anti-tuberculose usuais. No presente
estudo foi avaliado a concentração inibitória mínima (CIM) do extrato etanólico dos frutos de
Copernicia australis (EECA) frente a cepas de M. tuberculosis H37Rv ATCC 27294 e pleurisia induzida
por BCG em camundongos. O extrato foi obtido por maceração com etanol, a avaliação da atividade
anti-MTB foi realizada pelo método em microplaca com resazurina (REMA). Camundongos C57BL/6
foram divididos em 4 grupos (n=5): naive e controle (salina, v.o.), controle positivo (isoniazida,
25mg/kg, i.p.) e EECA (100 mg/kg, v.o.), a pleurisia foi induzida, através de uma injeção intratoráxica
contendo 4x105 UFC de BCG em 100uL de salina estéril. O grupo naïve, recebeu injeção intratoráxica
com salina estéril. Os animais foram tratados diariamente, durante 7 dias. No final do teste, após a
eutanásia, a cavidade pleural foi lavada com PBS, para contagem total de leucócitos e dosagem de IL6. O CIM foi definido pela menor concentração capaz de inibir o crescimento de 90% das M.
tuberculosis. Este estudo relata pela primeira vez a atividade anti-MTB de C. australis, o extrato
apresentou CIM = 91,6 μg/mL, indicando moderada atividade anti-micobacteriana. EECA 100 mg/kg
inibiu 63% a migração de leucócitos e reduziu 76% a citocina IL-6, essa resposta pode estar
associada com o mecanismo imunogênico do fagolisossoma, entretanto outros estudos precisam ser
realizados para elucidar tal atividade.
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Resumo

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a tuberculose é a doença infecciosa que promove maior mortalidade no
mundo, sendo considerada um grave problema de saúde pública. O surgimento de cepas resistentes de Mycobacterium tuberculosis, a
co-infecção por HIV e a existência de bacilos intramacrofágicos latentes guiam a busca por fármacos inovadores mais seguros e
eficientes. A desidrozingerona (DZG) é uma substância isolada dos rizomas de gengibre (Zingiber officinale, Zingiberaceae) que, junto
com seus derivados, demonstra diversas atividades biológicas, incluindo antimicobacteriana. Esse estudo objetivou a avaliação da
atividade antimicobacteriana e citotóxica de DZG e nove derivados. DZG e seus derivados foram avaliados contra a cepa M. tuberculosis
H37Rv (ATCC 27294), utilizando a metodologia de microdiluição em caldo acoplada à técnica de Resazurin Microtiter Assay (REMA). As
substâncias foram testadas em concentrações que variaram de 25,0 à 0,09 μg mL-1 para determinação dos valores de CIM90. As

substâncias que demonstraram valor de CIM90 igual ou inferior à 10 μg mL-1 foram avaliadas quanto à toxicidade contra macrófagos
murinos J774A.1 (ATCC TIB-67) e fibroblastos de pulmão MRC-5 (ATCC CCL- 171), utilizando a técnica de REMA. As substâncias
foram testadas em concentrações que variaram de 100 à 0,4 μg mL-1 para determinação dos valores de CI50. O índice de seletividade
de DZG e seus derivados foi determinado pela razão dos valores de CI50 contra macrófagos e fibroblastos de pulmão e os valores de
CIM90 contra a cepa H37Rv. Os derivados 2, 3, 5, 7, 8 e 9 demonstraram atividade antimicobacteriana com valores de CIM90 variando
de 8,0 à 2,4 µg mL-1. DZG não apresentou ação antimicobacteriana com valor de CIM90 maior que 25,0 μg mL-1. Em relação à
citotoxicidade, os derivados mais ativos apresentaram valores de CI50 variando de 24,9 à 56,3 µg mL-1 contra macrófagos e com

variação de 19,5 à 48,1 contra fibroblastos de pulmão. Dentre os derivados, a substância 5 (CIM90 = 2,4 μg mL-1) demonstrou o maior
índice de seletividade (IS > 10) para as duas células eucarióticas analisadas. Portanto, o derivado 5, além de ser o mais potente contra
M. tuberculosis, foi o mais seletivo em relação à macrófagos e fibroblastos de pulmão, sendo selecionado para os ensaios de inibição do
crescimento das formas intramacrofágicas de M. tuberculosis.
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Resumo
O Programa Saúde na Escola se dá pela integração entre Unidade de Saúde e instituições de ensino com o intuito de oferecer a
integralidade da assistência às crianças e adolescentes, por meio da prevenção de riscos e agravos e da promoção da saúde. Nesse
contexto, a tuberculose é considerada um importante agravo à saúde pública e assim optou-se por desenvolver ações de promoção à
saúde que envolvam esta temática. O objetivo deste estudo é relatar a experiência de uma ação sobre tuberculose em uma escola de
Natal/RN com ênfase no processo de definição da doença. O presente trabalho refere-se a uma atividade desenvolvida durante o projeto
de extensão intitulado: “Tuberculose: educar para juntos controlar”. Trata-se de um relato de experiência de uma ação desenvolvida no
mês de maio de 2018 por membros do Grupo de Pesquisa em Tuberculose da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ação
desenvolvida com 26 alunos, com idade média de 12 anos, matriculados em uma escola da rede pública municipal. A ação iniciou-se
com apresentação do grupo presente e do cronograma do dia. A partir daí a ação foi dividida em quatro etapas. Na primeira, foi
realizada uma palestra expositiva e dialogada sobre o que é a tuberculose, na segunda etapa, foi realizada a dinâmica da “forca” com as
crianças. Na terceira, foi realizada a dinâmica do balde, na qual em fila, cada aluno tinha a missão de tentar acertar uma bola de papel
no balde que estava com o colega da frente. Na quarta etapa, foi feita a dinâmica do balão, que aconteceu em grupo, e as crianças
revisaram a temática abordada na ação, por meio de perguntas e respostas contidas em balões. Ao final, foi relembrado tudo o que tinha
acontecido no início da manhã e finalizado com agradecimentos e despedidas. Conforme relatado, é possível ressaltar a validade da
iniciativa em trabalhar com a promoção à saúde nesse espaço. Ao todo, foram atingidas 26 crianças da escola em questão, deixando-as
cientes da relevância da doença no contexto em que estão inseridas. A ação buscou desenvolver e transmitir conhecimentos às crianças
enfatizando aspectos importantes sobre “O que é a Tuberculose”, buscou-se também reforçar o vínculo com as crianças, para valorizar o
saber e a prática diária, sendo assim um momento de suma importância aos envolvidos.
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Resumo

Introdução: As infecções com o Mycobacterium abscessus, são um desafio na prática clínica tanto
pela dificuldade de estabelecer um diagnóstico preciso como pelo fato desta micobactéria ser
altamente resistente aos antimicrobianos. O efluxo é um mecanismo importante relacionado a
resistência bacteriana, e a introdução de um inibidor de efluxo (IE) na terapia pode ser uma alternativa
promissora para potencializar a atividade antimicrobiana. Objetivo: Avaliar um derivado de
tetrahidropiridina (THP-NUNM1) como inibidor de efluxo. Desenho do estudo: Foi determinada a
concentração inibitória mínima (CIM), realizados ensaios fluorométricos, e simulações in silico para
avaliar THP-NUNM1 frente a cepa padrão M. abscessus subsp. abscessus (ATCC 19977). Métodos:
Foi determinada a CIM de amicacina (AMI), claritromicina (CLA), ciprofloxacino (CIP), verapamil (VP),
carbonil cianeto m-clorofenil hidrazona (CCCP) e THP-NUNM1. O fator de modulação (FM) do IE foi
calculado a partir da CIM de AMI, CLA e CIP na presença e ausência de concentração subinibitória (½
da CIM) dos IE clássicos, VP e CCCP, e também de THP-NUNM1. O FM reflete a redução dos valores
de CIM dos antimicrobianos na presença do IE, sendo considerado significativo quando FM ≥ 4. Além
disso, para detectar e quantificar a atividade de efluxo, avaliou-se a cinética de acúmulo intracelular do
substrato fluorimétrico brometo de etídio (BrEt). Adicionalmente, simulações em modelagem molecular
para as proteínas MmpL5 e Tap do M. abscessus subsp. abscessus frente aos ligantes (VP, CCCP e
THP-NUNM1) foram realizadas para uma melhor compreensão do mecanismo de efluxo.
Resultados: A CIM de AMI e CLA foi reduzida em quatro vezes na presença de VP e CCCP (FM =
4), respectivamente. No entanto, na presença de THP-NUNM1, a CIM de todos os antimicrobianos
testados, AMI, CIP e CLA foram reduzidas em 4, 4 e 16 vezes, respectivamente. Além disso, THPNUNM1 apresentou um maior efeito na acumulação do BrEt (FFR = 3,1), do que os IE clássicos; e as
simulações computacionais mostraram que a THP-NUNM1 tem grande afinidade pelas proteínas
avaliadas. Discussão: De acordo com os resultados obtidos, THP-NUNM1 apresentou os melhores
resultados, quando comparado aos IE clássicos, tanto in vitro (maior FFR) quanto in silico (maior
energia de ligação). Conclusão: As análises in vitro e in silico permitem inferir que THP-NUNM1 é
potencial candidato para o desenvolvimento de um adjuvante no tratamento de infecções por M.
abscessus.
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Resumo

A tuberculose é uma doença infecciosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que compromete principalmente os
pulmões, podendo, entretanto, manifestar-se clinicamente de inúmeras maneiras e em diversos órgãos. A prova tuberculínica
(PPD) é um método auxiliar importante para o diagnóstico de tuberculose. Baseia-se na reação de hipersensibilidade do
organismo frente às proteínas do bacilo da tuberculose desenvolvida após a inoculação intradérmica de um derivado protéico
purificado do M. tuberculosis (PPD/tuberculina). Assim, o presente estudo teve como objetivo descrever, a partir da literatura
científica, as atribuições do enfermeiro na execução da Prova Tuberculínica (PPD). Trata-se de uma revisão de literatura
realizada através de Manuais e notas Técnicas do Ministério da Saúde.No Brasil a prova tuberculínica é padronizada na
atenção básica e o enfermeiro integra a equipe de saúde no combate à doenças infecciosas.Ele possui respaldo legal e ético
para, quando devidamente capacitado, fazer aconselhamento pré-teste, realizar o teste, fazer aconselhamento pós-teste e
emitir laudo do PPD para subsídio de diagnóstico. Portanto,a tuberculose continua sendo um problema de saúde pública,
merecendo atenção especial dos profissionais de saúde,principalmente dos enfermeiros, visto que os mesmos estão
amparados pela legislação da categoria para atuarem na prevenção e tratamento da doença desde que haja capacitação
própria para que seja efetuada essa atribuição
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Resumo
O Mycobacterium Tuberculosis, ou também conhecido como Bacilo de Koch é o agente causador da tuberculose (TB). Patologia infecto
contagiosa, transmitida por vias aéreas superiores sendo de importância epidemiológica no cenário mundial. O controle da TB é um dos
objetivos da Organização Mundial de Saúde (OMS), porém para que isso ocorra requer melhoria na assistência, gerenciamento e
educação, desde a identificação precoce até a cura, atividades essas que a enfermagem pode atuar e contribuir com tal meta. O
presente trabalho objetiva analisar a atuação da enfermagem no cuidado a pacientes portadores de tuberculose. Refere-se a uma
revisão integrativa, cujo o desígnio é mostrar como o enfermeiro pode atuar e ajudar no desenvolvimento crítico em pacientes
tuberculosos. Os artigos analisados foram obtidos nas bases de dados BDENF e LILACS. Os critérios de incorporação utilizados foram:
artigos publicados em português, inglês e espanhol, entre os anos de 2010 a 2017. Os descritores são provenientes do DeCS,
respectivamente: Atuação; Enfermagem; Cuidado; Tuberculose, combinados utilizando o operador booleano AND. As Literaturas
duplicadas foram excluídas da pesquisa, juntamente com as não possuíram adequação à temática. Por meio dos critérios definidos
foram encontradas 13 publicações, após triagem de título ficaram 6, posteriormente a leitura do resumo e estudo na íntegra, foram
selecionados 3 para compor esta revisão. Os recursos terapêuticos para a TB não compreendem apenas aos medicamentos gratuitos
ou efetividade farmacológica, tendo que se considerar os outros elementos que compõem a atenção, necessitando assim de
profissionais que transcenda o entendimento da estratégia, assim a equipe de enfermagem tem participação ativa no Tratamento
Diretamente Observado (TDO), tendo uma atuação com humanização e compromisso. Por conseguinte, a enfermagem assume um
importante papel na atenção básica, por meio do vínculo afetivo que é gerado com o usuário, desenvolvendo atividades educativas de
promoção e prevenção a saúde, relatando a importância da adesão do tratamento, as consequências do abandono, e possíveis reações
adversas dos fármacos, favorecendo o empoderamento do usuário, para enfrentar o processo de adoecimento. As ações do enfermeiro
são essenciais no decorrer do desenvolvimento do tratamento com o usuário, aumentando a probabilidade do desfecho terapêutico de
cura.
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Resumo

Introdução: O Conselho da Comunidade é um dos órgãos instituídos pela Lei de Execuções Penais,
de 1984, com o objetivo de efetivar disposições de sentença ou decisão criminal, promover a
integração do apenado com a sociedade e garantir o direito à assistência material, jurídica, social,
religiosa e de saúde. Objetivo: analisar a atuação dos Conselhos da Comunidade nas instituições
penais do Rio Grande do Sul. Desenho do estudo: estudo transversal. Métodos: pesquisa
exploratória, descritiva, de abordagem quantitativa, utilizando a estratégia de triangulação de dados.
Foram avaliadas variáveis relacionadas ao perfil dos Conselhos da Comunidade, atividades
desenvolvidas, dificuldades encontradas, temas abordados nas reuniões e envolvimento dos
profissionais da saúde. Os dados foram analisados no SPSS versão 23.0 e expressos como média,
desvio padrão, números absolutos e percentuais. A análise qualitativa foi realizada utilizando a Análise
de Conteúdo de Bardin. Resultados: Participaram do estudo 8 (61,5%) Conselhos da Comunidade
constituídos por membros regulamentados pela Lei de Execução Penal nas instituições penais com
Equipe de Saúde Prisional habilitada. Profissionais de saúde participam de 2 (25%) dos conselhos
avaliados. A temática da saúde é tema frequente das reuniões, de forma que o diagnóstico e o
tratamento da Tuberculose e outras doenças infectocontagiosas é uma preocupação dos conselheiros.
Outras temáticas abordadas nas reuniões incluem: ações educacionais, ampliação das instalações
das unidades de saúde, aumento da segurança para os profissionais da saúde e atividades laborais
para os apenados. Discussão: A superlotação, pouca ventilação e falta de luminosidade no ambiente

prisional são propícios para alta incidência de tuberculose. O Conselho da Comunidade assume
importante papel, na garantia de direitos dos apenados, porém a falta de representação do setor
saúde na sua composição, dificulta ações efetivas de prevenção de doenças específicas, que atingem
a população privada de liberdade e ações ampliadas de promoção da saúde. Conclusão: os
Conselhos da Comunidade configuram-se como potentes dispositivos de controle social e interlocução
para saúde prisional, porém carecem de representação das equipes de saúde prisional para que se
tornem mais efetivos.
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Resumo

A interdisciplinaridade é promovida pela Escola de Saúde Pública do Ceará (RIS-ESP/CE), a fim de promover
um processo formativo com imersão dos residentes em seu cenário de prática, divididos em equipes
multiprofissionais facilitando o compartilhamento de saberes e gerando o cuidado de modo integral. Objetivouse relatar a experiência da atuação de uma equipe multiprofissional de residentes em Infectologia no
atendimento a um paciente acometido por múltiplas infecções. Trata-se de estudo descritivo do tipo relato de
experiência, baseado na vivência de equipe de residência multiprofissional no cuidado a um paciente internado
com múltiplas infecções, realizado no período de abril à julho de 2018. A equipe de residentes era composta
por enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social e nutricionista. O cenário de estudo foi um hospital
de referência em doenças infecciosas no estado do Ceará. O atendimento compartilhado partiu da visita de
rotina a um paciente diagnosticado com meningite bacteriana por Listeria, tuberculose pulmonar, colonização
por enterococos resistente a vancomicina e Klebisiella pneumoniae carbapenemase, que culminou na evolução
para insuficiência respiratória. Com a identificação da necessidade de um atendimento interdisciplinar, a
enfermagem em conjunto com fisioterapia realizou procedimentos de aspiração de vias aéreas, reabilitação
motora, escuta e, através desses cuidados, identificou-se necessidade de acompanhamento da psicologia,
devido à tristeza pela ausência do filho. A assistência social solicitou presença do filho. Realizamos
atendimento interdisciplinares. Diante disso, destacamos a importância de visualizar esse paciente
holisticamente, ou seja, não destacar apenas os diagnósticos mas sim analisar a singularidade do ser, sua
parte física, psicológica, social e espiritual. Foram realizados atendimentos individuais, em grupo e discussão
do caso. Através disso foi possível que os profissionais tivessem a compreensão do sujeito em sua totalidade,
possibilitando uma assistência integral para as especificidades da pessoa. Conclui-se que a experiência exitosa
de vivenciar os processos de saúde, compartilhando o cuidado e experiências, contribui para melhorar a
atuação no SUS. A interação interprofissional e interdisciplinar potencializou a troca de saberes gerando a
ampliação do cuidado ao paciente, tendo em vista que a formação profissional influencia positivamente na
integralidade da atenção à saúde e geração de cuidado.
Palavras-chaves: Práticas Interdisciplinares, Cuidado, Tuberculose

AVALIAÇÃO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICA DE ISOLADOS DO COMPLEXO M. abscessus NO
ESTADO DE RONDÔNIA/BRASIL.

Autores

Jenifer Luana de Almeida Felipe (responsável pela apresentação) 4, Liziane Rolim Dantas
3,4, Anderson Cristino de Araújo Silva 3, Maria Manuela da Fonseca Moura 4, Gabriel
Eduardo Melim Ferreira 1,4, Najla Benevides Matos 1,4, Cleoni Alves Mendes de Lima 3

Instituição 1 FIOCRUZ/RO - Fundação Oswaldo Cruz Rondônia (7671, R. da Beira - Lagoa, Porto
Velho - RO, 76812-245), 3 LACEN/RO - Laboratório Central de Saúde Pública de
Rondônia (R. Anita Garibalde, 4130 - Costa e Silva, Porto Velho - RO, 76803-620), 4 UNIR
- Fundação Universidade Federal de Rondônia (Campus - BR 364, Km 9,5 CEP: 76801059 - Porto Velho - RO)

Resumo

As micobactérias não causadoras de tuberculose têm se tornado cada vez mais prevalentes e tem
sido reconhecidas pelo seu significado clínico. O complexo Mycobacterium abscessus é a segunda
espécie com maior prevalência no Estado de Rondônia. São micobactérias de crescimento rápido e
responsáveis por diversas manifestações clínicas que variam de infecções pulmonares, foco deste
estudo, e infecções de pele e tecidos moles. O presente trabalho objetivou realizar a avaliação clínicoepidemiológica de acometimentos causados pelo complexo M. abscessus no estado de Rondônia, no
período de 2008 a 2017, por meio de análise nos registros de casos encaminhados para diagnóstico
laboratorial e prontuários médicos. A avaliação foi realizada pelo banco de dados no laboratório de
Tuberculose e outras micobactérias do Laboratório Central de Saúde Pública de Rondônia, e por
investigação de prontuários médicos no Centro de Medicina Tropical de Rondônia, buscando fatores
que predispõem o indivíduo ao acometimento por infecção pulmonar. Cerca de vinte e quatro variáveis
foram avaliadas e tabeladas com utilização de planilhas do programa Microsoft Excel. No período de
estudo foram registrados 17 casos de acometimento por M. abscessus, provenientes de 9 municípios
distintos. Houve maior percentual de casos entre os indivíduos do gênero masculino (65%), e a média
em faixa etária de 55 anos para homens e 56 anos para mulheres respectivamente. Em relação a
fatores suscetíveis para acometimento, 53% dos casos revelaram algum tipo de comorbidade, 29%
elitistas, 35% tabagistas, 29% elitistas e tabagistas e apenas um indivíduo faz uso de drogas ilícitas.
Quando aos encerramentos de caso, 23% abandonaram o tratamento, 29% estão em tratamento,
29% vieram a óbito e 19% foram transferidos para tratamento em outras unidades. Os fatores de
susceptibilidade devem ser estudados pois além de atuarem no acometimento, também
influenciam no sucesso do tratamento. A melhoria das técnicas laboratoriais, tem melhorado a
compreender a doença, mas ainda existem muitas incertezas quanto a epidemiologia e tratamento.
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Resumo
A tuberculose humana (TB) é uma doença infectocontagiosa potencialmente mortal, que é causada principalmente pela
micobactéria da espécie Mycobacterium tuberculosis. Em 2016, estima-se que 6,3 milhões de pessoas contraíram TB e que
1,3 milhões morreram em decorrência da doença. Diante desses fatos, torna-se evidente a necessidade de se buscar novos
compostos com atividade antimicobacteriana, que apresentem, preferencialmente, novos mecanismos de ação e que sejam
ativos contra cepas resistentes aos fármacos de primeira linha usados no tratamento atual. Os compostos que são objetos do
presente estudo foram selecionados a partir de experimentos in silico de triagem virtual de diferentes estruturas químicas,
usando-se a enzima 2-trans-enoil-ACP(CoA) redutase (InhA) de M. tuberculosis como alvo. Estudos posteriores mostraram
que ambos compostos, aqui denominados de Labio-16 e Labio-17, foram capazes de inibir a atividade in vitro da InhA e
apresentaram atividade antimicobacteriana satisfatória contra M. tuberculosis. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi
avaliar a atividade dos compostos Labio-16 e Labio-17 contra algumas cepas resistentes de M. tuberculosis, com o intuito de
elucidar o seu mecanismo de ação e o alvo molecular. Para tanto, os compostos foram primeiramente testados contra oito
isolados clínicos multirresistentes a fármacos (MDR) usando-se ensaios de determinação da concentração inibitória mínima
(MIC). Posteriormente, avaliou-se a atividade frente a uma cepa laboratorial de M. tuberculosis que expressa uma versão
mutante da enzima InhA (S94A). Por fim, testou-se a capacidade de ambos compostos em inibir a via de biossíntese dos

ácidos micólicos, na qual a enzima InhA atua. Os resultados obtidos indicaram que os compostos Labio-16 e Labio-17
inibiram satisfatoriamente o crescimento de todos os isolados MDR testados (MICs < 5,0 µg/ml). Curiosamente, não foi
observado aumento nos valores de MIC para a cepa que expressa a enzima InhA (S94A), indicando que essa enzima possa
não ser o alvo molecular desses compostos. O tratamento de culturas de M. tuberculosis com cada uma das moléculas
mostrou uma ausência de inibição da biossíntese dos ácidos micólicos, corroborando a hipótese de que o alvo dessas
moléculas, de fato, não seja a enzima InhA. Novos experimentos estão sendo realizados para selecionar mutantes
espontâneos dos compostos Labio-16 e Labio-17 para a identificação dos seus alvos moleculares.
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Resumo

Introdução: Os regimes de tratamento para a tuberculose humana, muitas vezes inapropriados, estão
relacionados à seleção e à disseminação de cepas de M. tuberculosis resistentes a fármacos. A
resistência é um grande problema de saúde que atrapalha os esforços de erradicação da tuberculose
em todo o mundo. Novas moléculas efetivas no tratamento da tuberculose, sobretudo contra cepas
resistentes, são necessárias. Alguns estudos demonstraram que moléculas derivadas quinoxalínicas
apresentam atividade anti-tuberculose. Este estudo investigou a possível atividade anti-tuberculose de
uma série de chalconas derivadas quinoxalínicas, usando cepas de M. tuberculosis sensíveis e
resistentes. Métodos: Primeiramente, avaliamos os efeitos das chalconas usando a cepa laboratorial
de M. tuberculosis H37Rv, usando o método colorimétrico com rezasurina, como indicador de
crescimento microbiano. A seguir, as moléculas mais potentes foram testadas contra cepas
laboratoriais e isolados clínicos resistentes e sensíveis de M. tuberculosis. A chalcona mais potente,
N9, foi avaliada contra a cepa de M. tuberculosis H37Rv em combinações com outros fármacos
usados na clínica, isoniazida, rifampicina, etambutol e moxifloxacino. Resultados e Discussão: Seis
moléculas, N5, N9, N10, N15, N16, e N23 inibiram o crescimento da cepa laboratorial sensível a
fármacos, H37Rv, com as concentrações inibitórias mínimas entre 3,13 e 12,5 µg/mL. Os três
compostos com os valores mais baixos de concentração inibitória mínima (N9, N15 e N23) foram
testados em isolados clínicos resistentes e cepas laboratoriais resistentes, contendo mutações nos
genes katG ou inhA. De maneira importante, nenhum dos isolados clínicos apresentou resistência a
estes três compostos, sugerindo que as chalconas são capazes de evadir frequentes mecanismos de
resistência em M. tuberculosis. A partir destes resultados, a N9 foi selecionada como molécula líder
para outros testes. Havia sido sugerido que as chalconas e as quinoxalinas pudessem ser
combinadas para potencializar as suas atividades biológicas. Neste contexto, a chalcona N9
apresentou efeito sinérgico quando combinada com moxifloxacino. Conclusão: Diante destes
resultados, podemos sugerir que a chalcona N9 pode ser uma molécula líder para futuras
investigações. Estamos atualmente avaliando a atividade da molécula N9 em camundongos
infectados com M. tuberculosis e avaliando a segurança e o perfil toxicológico após sua administração
a roedores.
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Resumo

ução: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa caudada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb)
nte na forma clinica pulmonar e extrapulmonar. A diminuição na taxa de mortalidade da tuberculose foi
ada com o advento farmacológico, no enteando, a terapia medicamentosa disponível atualmente contra a TB
ser extensa e tóxica ao organismo, levando o paciente ao abandono do tratamento, podendo levar o Mtb a
ncia aos antibióticos, podendo provocar a tuberculose multidroga resistente (TB-MDR). Apesar de existirem
s para tratamento da TB-MDR, estas se mostram onerosas, com baixa taxa de cura e inúmeros efeitos
sos. Objetivo: Desta forma o objetivo desta pesquisa foi avaliar novos compostos ativos híbridos esfingosinautol contra o Mtb como candidatos a uso clínico para o tratamento da tuberculose multidroga resistente.
nho do estudo: Trata-se de um estudo pré-clínico de novos medicamentos anti-TB. Metodologia: Foram
os 9 compostos derivados do 2-aminoalcanoles, sintetizados, analisados e caracterizados estruturalmente pelo
atório do Departamento de Química Farmacêutica da Universidade de Salamanca-USAL (Espanha) e fornecidos
oratório de imunoepidemiologia para pesquisa da atividade biológica in vitro. A análise dos compostos contra o
oi realizada pela determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) através do método colorimétrico de
diluição, utilizando a cepa padrão de referência, o Mycobacterium tuberculosis (H37Rv) da American Type
e Collection e isolado clínico de TB–MDR (1576) fornecido pelo Laboratório de Saúde Pública de Pernambuco.
tados principais: os compostos derivados do 2-aminoalcanoles avaliados demonstraram uma CIM variando
8 e 64 µM, contra as cepas sensível (H37Rv) e resistente (TB-MDR). As moléculas D07 e D09 demostraram um
o resultado de CIM de 8 µM e 16 µM, contra as cepas sensível (H37Rv) e resistente (TB-MDR),
ctivamente. Discussão: Para se obter um melhor resultado de CIM é necessário a menor concentração do
osto teste com capacidade bacteriostática ou bactericida. Portanto, as moléculas D07 e D09 demonstraram
r atividade contra o Mtb. Conclusão: Os resultados indicaram que os compostos avaliados mostraram relevante
de contra o Mtb, suportando a continuidade do estudo para as novas fases de testes in vitro como novos
es potenciais anti-TB.
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Resumo
A tuberculose é um agravo de notificação compulsória de responsabilidade dos profissionais e serviços de saúde pelo fornecimento dos
dados dos usuários diagnosticados com a doença, para alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(Sinan).Dessa forma, o objetivou-se avaliar os casos de TB através dos diagnósticos e notificações no ano de 2016, no estado da
Paraíba. Trata-se de um estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa. O universo do estudo foi constituído por dados
secundários disponíveis no banco de dados online do Departamento de Informática do SUS- DATASUS, referente às notificações
realizadas no Estado da Paraíba no ano de 2016. No ano do estudo houve 1398 notificação por tuberculose, sendo 1101 dessas
notificações de casos novos, as demais tratavam-se de recidivas e transferências. 964 (68,96%) do sexo masculino e 434 (31,04%)do
sexo feminino.As notificações foram realizadas por 118 municípios paraibanos, porém os grandes centros demográficos paraibanos se
mantiveram com 70,43% das notificações, destacando-se a capital João Pessoa, a capital do estado destaca-se, com 835 notificações
realizadas, dessas constatou-se que 493 residiam de fato e, João Pessoa e 59,04% das notificações, advinham de municípios
circunvizinhos. Percebeu-se que 58% dos casos obtiveram cura, e 12% abandonaram o tratamento. Este estudo levanta a inquietação
para novas pesquisas sejam realizas no intuito de avaliar e compreender os motivos que levam os doentes procurarem grandes centros
para realizarem seu diagnóstico. Pontua-se limitações do estudo ao considerar incompletude no banco de dados estudado e prováveis
subnotificações.
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Resumo
A Tuberculose (TB) é uma doença curável, porém é a principal causa de morte por agente infeccioso, com 1,3 milhão de
óbitos e cerca de 10,4 milhões de novos casos no mundo em 2016. Para auxiliar os profissionais de saúde no gerenciamento
dos dados de tratamento de pacientes, desenvolveu-se um sistema de informação para acompanhar o tratamento de TB
(SISTB). A introdução de um sistema de informação em saúde no serviço, pode trazer benefícios mas também gera
mudanças na rotina. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a implantação do SISTB, através da perspectiva do paciente.
Estudo de intervenção, descritivo. Como método, foi utilizado o questionário Hospital Consumer Assessment of Healthcare
Providers and Systems (HCAHPS) que foi respondido pelos pacientes no momento antes (M1) e após (M2) a introdução do
SISTB no serviço de saúde. Para este trabalho focou-se em uma dimensão do questionário, a Comunicação com os
enfermeiros. O SISTB foi implantado em três ambulatórios de referência para tratamento de TB na cidade de Ribeirão Preto SP. Foram entrevistados 27 pacientes no M1 e 42 no M2. Para avaliar a Comunicação com os enfermeiros foram realizadas
as seguintes questões com as respectivas médias nos dois momentos: Q1 - Durante seu tratamento ambulatorial da
tuberculose os enfermeiros frequentemente o trataram com cortesia e respeito? (0,89 M1; 0,95 M2); Q2 - Durante seu
tratamento ambulatorial da tuberculose os enfermeiros frequentemente escutaram você com atenção? (0,85 M1; 0,88 M2); Q3
- Durante seu tratamento ambulatorial da tuberculose os enfermeiros frequentemente lhe explicaram as coisas de uma forma
que você conseguia entender? (0,81 M1; 0,9 M2); Q4 - Durante seu tratamento ambulatorial da tuberculose, depois que você
solicitou ajuda da equipe local, com que frequência os enfermeiros prestaram socorro? (0,88 M1, 0,93 M2). A diferença no
número de entrevistados nos dois momentos, deu-se pelo fato de que o SISTB já estava implantado em um ambulatório
quando este trabalho iniciou, não sendo possível realizar o M1. Houve melhora em todas as questões relacionadas a
comunicação com os enfermeiros após a implantação do SISTB, havendo indícios de que o sistema não prejudicou o
atendimento da equipe de enfermagem e pode ter melhorado o gerenciamento das informações. Outras avaliações foram
realizadas pelos pacientes e pelos profissionais de saúde para analisar a implantação do SISTB de modo mais completo.
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Resumo
As células-tronco mesenquimais (CTMs) são células multipotentes, com capacidade de diferenciação em diversas linhagens celulares.
Sua capacidade de propagação em cultura e imunoprivilégio, tornam-nas capazes de serem usadas em transplantes alogênicos sem
problema de rejeição, como potenciais candidatas ao uso terapêutico para tratamento de doenças inflamatórias, degenerativas e/ou
infecciosas crônicas, como a tuberculose. Entretanto, os mecanismos de tolerância imunológica das CTMs ainda não estão bem
entendidos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar a imunogenicidade de células-tronco imaturas de polpa de dente humano
(CTIPDh), no modelo de tuberculose em camundongos C57BL/6, infectados com cepas de micobactérias de diferente virulência. Os
camundongos foram infectados por via intratraqueal com 100 bacilos de Mycobacterium tuberculosis. No dia 14 e 21, após a infecção,
foram inoculadas intraperitonealmente 2 x 105 com CTIPDh (CTM de origem humana, o que caracteriza um transplante xenogênico).
Passados 20 dias após a última injeção de CTIPDh, foi realizada uma coleta de sangue dos camundongos e separado o soro para
análise de anticorpo contra as CTIPDh, através de teste de ELISA, a fim de analisar a possível resposta humoral produzida contra estas
células. Avaliamos também a permanência das CTIPDh nos pulmões dos camundongos por microscopia confocal em 7 e 120 dias após
a última injeção das células usando CTIPDh (CTIPDh transformadas, expressando a proteína verde fluorescente - GFP). O resultado
demonstrou que os animais que receberam as CTIPDh não apresentavam títulos de anticorpos contra as CTIPDh. A análise do tecido
pulmonar dos animais demonstrou a presença das CTIPDh nos pulmões após 7 dias da última injeção, não exibindo mais a presença
das CTIPDh após 120 dias da última injeção. Foi observado também um expressivo recrutamento de células-tronco para o tecido
pulmonar nos camundongos infectados com as cepas mais virulentas de micobactérias, quando comparado com cepas de menor
virulência, indicando uma quimiotaxia mais acentuada para os locais com maior lesão. Os resultados nos permitiram concluir que as
CTIPDh são capazes de migrar para o pulmão e se enxertar na região de lesão e não induziram resposta humoral nos camundongos.

Palavras-chaves: Células-tronco mesenquimais, Imunogenicidade, Polpa de dente humano, Transplante de células,
Tuberculose
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Resumo

Introdução: A tuberculose (TB) é uma enfermidade infectocontagiosa, causada pelo bacilo
Mycobacterium tuberculosis (Mtb), e permanece como umas das doenças infecciosas com maior taxa
de mortalidade no Brasil e no mundo. O diagnóstico da TB possui algumas limitações relacionadas ao
isolamento do patógeno e demora no crescimento das colônias, uma vez que algumas amostras
decorrem de cepas paucibacilares. Entretanto, novas tecnologias para identificação da doença estão
sendo otimizadas visando eficiência, rapidez e baixo custo, o que é fundamental para início do
tratamento e, consequentemente, sucesso no controle da doença. Objetivo: Avaliar o limite de
detecção da PCR em tempo real (qPCR) com insumos nacionais com DNA do Mtb para o diagnóstico
da TB pulmonar e extrapulmonar. Desenho do estudo: O estudo está sendo desenvolvido no
laboratório de Imunoepidemiologia/IAM/FIOCRUZ em parceria com os Serviços de Referência para
Tuberculose do SUS/Pernambuco e o Instituto de Biologia Molecular do Paraná. Trata-se de um
estudo analítico para avaliação um novo teste diagnóstico. Metodologia: A análise do limite de
detecção foi feita através de uma curva de diluição de DNA da cepa de referência H37Rv do Mtb, cuja
concentração foi previamente dosada, variando de 10ng/µl a 100ag/µl. A diluição foi feita em água Milli
Q e as amostras foram submetidas à qPCR, com as seguintes condições: 50º - 2min; 95º 10min; 95º
15seg e 60º 1min durante 45 ciclos. Resultados: Os resultados obtidos mostraram através da análise
do valor do cycle threshold (Ct), um limite de detecção de 1fg/µl. Discussões e conclusões: A qPCR
mostrou uma ótima sensibilidade, muito superior à encontrada nos métodos convencionais de rotina
(baciloscopia e cultura), e pode ser utilizada como ferramenta auxiliar no diagnóstico da TB,
principalmente nos casos mais difíceis de serem elucidados, como os casos paucibacilares e/ou
extrapulmonares. A partir dos resultados obtidos, a qPCR será testada em amostras biológicas de
pacientes com TB.
Palavras-chaves: Diagnóstico, DNA, PCR em Tempo Real, Saúde Pública, Tuberculose
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Resumo

A tuberculose é uma doença que afeta principalmente os pulmões, cujo agente etiológico
é Mycobacterium tuberculosis. Para combater essa infecção, o Ministério da Saúde
preconiza o tratamento com a utilização de quatro drogas: rifampicina (R), isoniazida (H),
pirazidamida (Z) e etambutol (E), além da estreptomicina (S) usada em casos especiais.
A identificação da resistência aos medicamentos utilizados no tratamento da tuberculose,
é realizada pelos laboratórios municipais de Manaus, que realizam o teste rápido
molecular, onde se detecta mutações pontuais no DNA do M.tuberculosis que conferem
resistência a rifampicina, além da cultura universal para os todos os sintomáticos
respiratórios. Esse trabalho tem o objetivo de avaliar a resistência aos antituberculostáticos detectada pelo teste rápido molecular e o teste de sensibilidade nas
culturas em meio Ogawa. Para tal finalidade, foram pesquisados os exames registrados
de 2015 a 2017 na plataforma gerenciador de ambiente laboratorial (GAL), de amostras
que deram entrada no setor de bacteriologia do laboratório municipal distrital sul de
Manaus - AM. Durante esse período, observou-se 216 TRM-TB detectados em pacientes

sintomáticos respiratórios, onde se identificou a resistência para rifampicina em 8. Em
relação ao teste de sensibilidade da cultura em meio Ogawa, das 315 amostras com
crescimentos positivos, demonstrou-se resistência total em 24, ao qual 19 são
monorresistentes (8H, 6R e 5S) e 5 birresistentes (1HE, 2 HR e 2 HS). Os dados desse
projeto demonstram que o perfil de resistência em Manaus, difere do restante do Brasil,
onde encontramos a prevalência da rifampicina. O investimento para detecção precoce
de resistência medicamentosa se faz necessário devido à diferença da suscetibilidade
entre as cepas de M. tuberculosis e ao tempo prolongado de liberação do TS, sobretudo
no Amazonas e Manaus, localidades com grandes taxas de incidência da doença.
Palavras-chaves: Tuberculose, Teste de sensibilidade, Teste Rápido Molecular
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Resumo
A característica marcante do Mycobacterium tuberculosis (Mtb), o agente causador da tuberculose, é sua habilidade em
estabelecer uma infecção persistente e evoluir para a tuberculose ativa (TB), mas os mecanismos moleculares relacionados
ao desenvolvimento da latência e à evolução para a TB ainda não estão elucidados. Estudos têm demonstrado que os lipídios
da parede celular do Mtb têm um papel na indução da resposta imune do hospedeiro e um dos mecanismos de regulação da
composição lipídica da parede celular do Mtb envolve o operon mce1. A interrupção deste operon, desencadeada em
situações estressantes impostas pelo ambiente granulomatoso, promove uma remodelagem na composição lipídica da parede
do bacilo. Os lipídios da parede celular do Mtb interagem com os receptores nucleares ativados por lipídios (RNAL) da célula,
levando à modulação da expressão de genes envolvidos na resposta imune durante o processo infeccioso. Esse mecanismo
parece permitir ao Mtb estabelecer uma infecção de longo prazo no hospedeiro. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar
o perfil de expressão gênica in vitro de macrófagos murinos, quando induzidos por lipídios da cepa selvagem e mutante no
operon mce1 do Mtb. Para isso, macrófagos RAW 264.7 foram estimuladas in vitro por 72h pelo extrato de lipídios apolares
das cepas de Mtb selvagem (WT) e com interrupção no operon Mce1 (∆1). A quantificação de genes de RNALs (PPAR-γ,
TR4, LXR-α e RAR) e de genes associados com a resposta inflamatória (IL-6, IL-1β, TNF-α) foi obtida por PCR em tempo real
(RT-PCR). O extrato lipídico da cepa Δ1 modulou a expressão dos genes IL-6, IL-1β e TNF-α em, respectivamente, 19, 1,9 e 4
vezes, com relação aos níveis de expressão observados em macrófagos estimulados pelo extrato lipídico da cepa WT.
Adicionalmente, enquanto o extrato lipídico da cepa WT reprimiu a expressão dos receptores nucleares ativados por lipídios:
RAR e TR4 com relação ao controle não estimulado, o extrato lipídico da cepa Δ1 restaurou a expressão desses genes.
Esses dados mostram que a interrupção do operon mce1 reprime a expressão de genes envolvidos na resposta inflamatória
aguda de macrófagos murinos e reestabelece a expressão de RNALs, reconhecidos por seu papel no controle da inflamação,
sugerindo que a remodelagem lipídica da parede do Mtb é um mecanismo para modulação da resposta imune do hospedeiro
e estabelecimento de infecção a longo prazo.
Agência de Fomento: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
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Resumo
O adoecimento por TB e seu tratamento aumentam as despesas e impactam no orçamento familiar, piorando as condições de
pobreza, além de perda de tempo laborativo, o que implica em custos catastróficos, com a consequente redução da força
produtiva. Os custos catastróficos resultam das atividades vinculadas ao diagnóstico e tratamento da TB. Tais custos
ameaçam a capacidade da família atender às suas necessidades básicas de subsistência. A precariedade das condições de
vida associada à ocorrência de TB reflete as desigualdades socioeconômicas particularmente frequentes nas periferias das
nossas metrópoles. No presente estudo analisamos, prospectivamente, pacientes com provável TB pulmonar (PTBP)
atendidos no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias, com o objetivo de descrever as características demográficas,
socioeconômicas e os custos envolvidos na investigação diagnóstica desses pacientes. Entre 147 PTBP entrevistados entre
09/2016 a 06/2018, a maioria era do sexo masculino (65%), negros e pardos (82%), com escolaridade inferior a 8 anos (66%)
e média de idade de 43,3 anos (DP± 16,5); chefe de família (6%), viviam em comunidades/favelas (40%), com uma média de
2,67 pessoas/habitação (DP± 1,98). A prevalência de alcoolismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas e depressão foi de,
respectivamente, 50%, 41%, 16% e 15%. TB foi diagnosticada em 79 (54%) sujeitos, por meio do teste molecular rápido ou
cultura positiva para M.tuberculosis. Entre os PTBP analisados, a renda familiar (RF) média foi de 1.054 reais (DS± 764) e
12% participavam de um programa de transferência de renda (bolsa família). O custo médio da investigação diagnóstica
(visitas, exames, transporte) foi de 112 reais (DP± 153). Não foram observadas diferenças significativas entre pacientes TB e
não TB em relação às variáveis sociodemográficas, renda familiar e custos incorridos com a investigação diagnóstica. Tais
resultados reforçam a necessidade urgente de implementação de medidas amplas de inclusão e de acesso à saúde por parte
das políticas públicas, bem como de articulação com setores como a Assistência Social, aos pacientes atendidos em
Unidades de Saúde com provável TB pulmonar.
Palavras-chaves: Tuberculose, Custos catastróficos, Determinantes sociais da saúde
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Resumo

Dentre as doenças infecciosas, a tuberculose (TB) é considerada uma das mais prevalentes e com
altas taxas de mortalidade. O panorama é ainda mais complicada pelo aumento das cepas de
Mycobacterium tuberculosis resistente aos principais fármacos utilizados no tratamento anti-TB. O
diagnóstico precoce e a identificação dos principais genes de resistência são considerados os fatores
mais importantes para o controle da doença. O objetivo deste estudo foi padronizar e avaliar o uso da
genotipagem por PCR em tempo real para identificar as principais mutações envolvidas na resistência
à isoniazida - INH (katG 315G/C e inhA -15 C/T). Para a realização da PCR em tempo real foram
analisadas 55 amostras de DNA extraído de cultura de M. tuberculosis resistente à INH, previamente
caracterizadas por sequenciamento. A concordância entre os testes (PCR em tempo real versus
sequenciamento) foi, para o alvo katG, o índice Kappa de 0,89. A sensibilidade e especificidade foram
97 e 91%, respectivamente. Para inhA, o índice de Kappa foi de 0,91, a sensibilidade e especificidade
foram 94 e 97%, respectivamente. A análise da curva ROC mostrou a área sob a curva (AUC) de 0,94
para katG e 0,96 para inhA (para ambas as avaliações, a AUC apresentou significância estatística de
p<0,001). Concluiu-se que a genotipagem por PCR em tempo real é um bom método para identificar
as principais mutações envolvidas com a resistência à INH, assim como pode ser uma alternativa ao
sequenciamento.
Palavras-chaves: RESISTÊNCIA À ISONIAZIDA, GENOTIPAGEM, PCR EM TEMPO REAL, M. TUBERCULOSIS
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Resumo
A heteroresistência do Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) é definida como a coexistência de cepas sensíveis e
resistentes aos fármacos em um mesmo paciente e é considerada uma etapa preliminar para a resistência total. O objetivo
deste estudo foi avaliar dois métodos genotípicos para detecção da heteroresistência do M. tuberculosis aos fármacos
rifampicina e isoniazida e associar com o tratamento e desfechos dos pacientes. Foram incluídos 33 isolados do M.
tuberculosis provenientes do estado de Minas Gerais no período de 2009 a 2017, analisados por meio do GenoType
MTBDRplus® (GenoType) e sequenciamento genômico. Essas técnicas detectam mutação na região rpoB, katG e inhA. O
GenoType detectou heteroresistência em 27/33 no rpoB, 3/33 no katG e 2/33 no inhA e o sequenciamento 4/33 no rpoB, 4/33
no katG e nenhuma no inhA. Em três isolados os dois testes detectaram heteroresistência no gene rpoB. A heteroresistência
na região do gene rpoB não foi detectada por meio do GenoType em um isolado, e o mesmo ocorreu em dois isolados na
região do gene katG. Todos os pacientes tiveram algum tratamento prévio para tuberculose (TB), com histórico de abandono
ou falência, e foi prescrito esquema de tratamento com fármacos de segunda linha. Os desfechos foram: 17/33 cura, 7/33 em
tratamento, 4/33 abandono, 3/33 óbito por TB e 1/33 óbito por não TB. O GenoType apresentou melhor performance que o
sequenciamento. Para a heteroresistência ser detectada por meio do sequenciamento é necessária uma proporção de 50%
sensíveis + 50% resistentes em uma mesma cepa, enquanto, para ser detectada por meio do GenoType é necessário pelo
menos 95% sensíveis + 5% resistentes (na mesma cepa). No entanto, o sequenciamento detecta heteroresistência em
regiões genômicas não dectáveis por meio do GenoType. Destaca-se que a heteroresistência está relacionado com o uso
inadequado dos fármacos, o que pode resultar em falhas terapêuticas.
Palavras-chaves: tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, diagnóstico, resistência, técnicas de genotipagem
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Resumo

Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa grave que requer métodos de
diagnóstico rápidos e acurados, a fim de estabelecer o tratamento adequado e interromper a cadeia
de transmissão do bacilo. Isto é particularmente importante em populações de risco, como a
população privada de liberdade (PPL). Objetivo: Avaliar as ferramentas diagnósticas utilizadas no
diagnóstico da TB entre a PPL, em um munícipio do extremo sul do Brasil. Desenho do estudo: Tratase de um estudo transversal retrospectivo, que inclui amostras provenientes da Unidade Básica de
Saúde Prisional, localizada na Penitenciária Estadual de Rio Grande (PERG), Rio Grande do Sul (RS).
Foram incluídas no estudo todas as amostras recebidas no Laboratório de Micobactérias da
Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande/RS, no período de janeiro de 2016 a dezembro de
2017. Métodos: Foi avaliada a capacidade de detecção dos métodos de cultura líquida em BACTECTM
MGITTM 320 (BACTEC 320), com confirmação molecular da espécie por IS-6110 e Teste Molecular
Rápido (TMR). Resultados: Foram recebidas no período do estudo amostras de 235 pacientes. Dentre
estas, 13,2% (31/235) foram positivas para TB, sendo 87,1% (27/31) em BACTEC 320 com
confirmação da espécie e, 77,4% (24/31) no TMR. Os dois métodos tiveram resultados concordantes

em 64,5% (20/31) das amostras, com um índice Kappa de 0,814 (IC 95% 0,688-0,941). Discussão: O
BACTEC 320, com confirmação da espécie, apresentou uma maior capacidade de detecção de casos
de TB, quando comparado ao TMR. No entanto, necessita de 7 a 14 dias para a liberação de
resultados. Por outro lado, o TMR, é realizado em até duas horas e é capaz de detectar resistência à
rifampicina, mostrando ser uma importante ferramenta para o diagnóstico da doença. Conclusão:
Considerando que a PPL é uma população de risco para disseminação do M. tuberculosis e o
desenvolvimento de TB, o diagnóstico acurado e o tratamento adequado entre este grupo, são
fundamentais. Neste sentido, os métodos avaliados no presente estudo mostraram-se eficazes no
diagnóstico da doença, e o TMR surge como uma ferramenta promissora para o controle da TB,
especialmente em populações de risco, em função da simplicidade e rapidez metodológicas.
Palavras-chaves: diagnóstico, Mycobacterium tuberculosis, prisões
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa de evolução crônica que possui como agente etiológico o Mycobacterium
tuberculosis (MTB). Seu genoma apresenta 4.411kb, sendo constituído por 3.924 regiões abertas de leitura. Parte do material
genético é composto por elementos de inserção (IS), sendo o IS6110 o mais utilizado na prática clínica. A forma clínica da TB
é caracterizada pelo acometimento dos pulmões, podendo atingir outros sítios anatômicos (TB extrapulmonar), ou, ainda,
ocorrer de forma disseminada (TB miliar). O diagnóstico convencional da tuberculose é realizado através da análise das
características clínicas-epidemiológicas, associada a exames de imagem, laboratoriais, moleculares e imunológicos.
Entretanto, o diagnóstico das formas extrapulmonar e disseminada se torna dificultado devido à sintomatologia inespecífica e
à baixa sensibilidade dos métodos convencionais. Diante disso, observa-se a necessidade de um teste com sensibilidade e
especificidade mais elevados, de forma a evitar o tratamento inadequado. A técnica de Amplificação Isotérmica em Alça
(LAMP) consiste na amplificação isotérmica do DNA alvo utilizando seis oligonucleotídeos diferentes, desenhados para
amplificar oito regiões no gene alvo. É descrita como capaz de fornecer um diagnóstico rápido, acurado e de baixo custo. O
método tem sido aplicado com sucesso na detecção e diagnóstico de vários micro-organismos patogênicos, apresentando
alta eficácia. Esse trabalho busca avaliar um sistema baseado em LAMP na detecção específica do alvo IS6110 para o
diagnóstico da tuberculose. O estudo foi realizado utilizando cepa de referência H37Rv para avaliação do desempenho do
ensaio de LAMP. Com o intuito de avaliar limite de detcção da técnica, foram utilizadas três curvas de diluição de DNA, todas
variando de 10ng/μL a 1fg/μL. As curvas foram classificadas como: a) Curva de diluição em água; b) Curva de diluição em
amostra de sangue; c) Curva de diluição em amostra de urina. Os resultados referentes a curva de diluição em água (a)
indicaram que o limite de detecção da técnica de LAMP foi de 10fg/ µL. Em relação às curva de diluição em amostra de
sangue (b) e em amostra de urina (c), também foi encontrado um limite de detecção de 10fg/ µL. Por fim, Os resultados
obtidos sugerem que a técnica de LAMP demonstra um elevado potencial no diagnóstico da tuberculose, apresentando
elevada sensibilidade, sendo capaz de detectar o equivalente ao genoma de duas cepas de referência de H37Rv.
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Resumo
A Tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb). A forma pulmonar corresponde até
90% dos casos, sendo a principal responsável pela cadeia de transmissão. O estado do Amazonas possui altos índices de detecção
dessa doença, sendo a capital Manaus recordista de detecção de casos novos no país. Os laboratórios municipais disponibilizam
exames de baciloscopia e o teste rápido molecular com resistência à Rifampicina (TRM), assim como a cultura universal para
micobactéria, que é considerado o teste padrão-ouro para o diagnóstico da Tuberculose. O projeto se propôs a avaliar a identificação
das espécies de micobactéria com crescimento em meio Ogawa enviada ao Laboratório Central do Amazonas. O estudo realizou a
análise dos resultados dos exames de pacientes registrados entre 2015 a 2017 na plataforma digital GAL (gerenciador de ambiente
laboratorial) que deram entrada no laboratório municipal distrital sul de Manaus-AM, no qual se realiza cultura universal. As culturas com
crescimento positivo são encaminhadas para o Laboratório Central do Amazonas para identificação da espécie. Durante os 3 anos,
4.624 amostras deram entrada no laboratório distrital sul com suspeita de Tuberculose, nas quais houve crescimento em 315 destas
amostras (cultura positiva em 6,8% no total). 276 (87,6%) amostras foram identificadas com M. tuberculosis, 5 (1,6%) são micobactérias
não tuberculosis (MNTs), 34 (10,8%) não foi possível realizar a identificação. As 5 espécies de MNTs foram identificadas em amostras de
pacientes em controle de tratamento, sendo que foi possível identificar as espécies M. intracellulare em 2 amostras e M. peregrinum em
3. O tempo de crescimento médio das culturas foi de 24,2 dias. Os resultados demostraram que o M. tuberculosis aparece
majoritariamente nos pacientes e nos casos de MNT, provavelmente existia uma coexistência de Mtb e MNT. O alcance desses
resultados só foi possível devido à utilização da cultura universal.
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O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de testes rápidos moleculares na rotina laboratorial,
em escarros de indivíduos sintomáticos respiratórios suspeitos de TB e TBMR quando comparados
aos testes fenotípicos de referência. Em todas as amostras foram realizados baciloscopia, cultura e
teste de susceptibilidade a fármacos em meio sólido (LJ) e meio líquido (MGIT).De 480 espécimes
60% (288) foram cultura positiva para o M.tuberculosis dos quais 80%(230) com baciloscopia
positiva.O MTBDRplus apresentou uma sensibilidade e especificidade de 96% e 100% para os
espécimes com baciloscopia positiva e, uma sensibilidade e especificidade de 65% e 89% para os
espécies com baciloscopia negativa.Entre as amostras positivas para o Mycobacterium tuberculosis, a
sensibilidade e especificidade para a detecção da resistência a rifampicina foi de 93% e 98%,
respectivamente, para a isoniazida foi de 86% e 97%.Nas amostras com monorresistência a
isoniazida 10% apresentaram baixo nível de resistência. Dentre os espécimes com TBMR, testados
para fármacos de segunda linha, o MTBDRsl apresentou uma sensibilidade e especificidade de 98% e
!00% para a detecção da resistência a quinolonas, aminoglicosídeos e peptídeos cíclicos, 92% e 96%
para o etambutol. Ambos os métodos foram realizados com o kit na versão 1.0.Os métodos foram
adequados e relevantes para a detecção rápida da resistência, disponibilizando uma informação
importante no padrão de resistência a isoniazida para auxiliar ao manejo do paciente.
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Resumo
A tuberculose (TB) é a primeira causa de morte por doença infecciosa no mundo. Sendo considerado um grave problema de
saúde pública agravado pelo aparecimento de cepas M. tuberculosis multirresistente (MDR). O atraso no estabelecimento do
tratamento pode conduzir a um processo inflamatório deletério em indivíduos hiper-reativos, encorajando a utilização da
terapia adjuvante com base em intervenções anti-inflamatórias, além da descoberta e utilização de novos antibióticos antiMtb. Diversas substâncias naturais, dentre elas, as chalconas, têm sido descritas em relação aos efeitos anti-inflamatórios e
antimicobacterianos, representando uma ferramenta potencial para a descoberta de novos fármacos. A combinação destas
propriedades para uma mesma substância pode proporcionar às chalconas uma vantagem importante no seu uso contra a
TB. Avaliamos uma série de 41 chalconas sintéticas quanto às propriedades anti-inflamatórias, verificando a capacidade de
inibição da ativação de macrófagos RAW 264.7 por LPS e de macrófagos alveolares MH-S por lisado celular de M. bovis
BCG, como também de propriedades antimicobacterianas, analisando a capacidade de inibir o crescimento bacteriano em
cultura e em macrófagos infectados. Sete chalconas inibiram fortemente a produção de NO pelos macrófagos ativados em
ambos os modelos celulares utilizados, através da inibição específica da expressão de iNOS, destacando as chalconas 4 e 5
respectivamente. Quatro amostras dentre estas sete mais ativas, foram também capazes de inibir a produção de TNF-α e IL1β. Oito chalconas avaliadas foram capazes de inibir o crescimento de M. bovis BCG e M. tuberculosis H37Rv em cultura
bacteriana e em macrófagos infectados. Quatro destas, incluindo as chalconas 4 e 5, foram ativas contra uma cepa Mtb
hipervirulenta proveniente de isolado clínico, inibindo tanto a viabilidade bacteriana intracelular como também, o crescimento
de bactérias extracelulares agregadas em clumps. O ensaio de associação entre o tratamento com as chalconas mais ativas e
a rifampicina elevou o potencial de ação do fármaco padrão anti-TB mostrando uma tendência à existência de efeito sinérgico.
As chalconas 4 e 5 mostraram-se promissoras em relação a atividade dual (anti-inflamatória e antimicobacteriana) e serão
utilizadas para avaliação do efeito terapêutico no tratamento da TB pulmonar severa induzida nos camundongos C57Bl/6 por
cepa Mtb hipervirulenta. Fomento: CNPq, FAPERJ
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença ainda muito prevalente no nosso meio e uma importante causa de
morbimortalidade no Brasil e no mundo. Especialmente entre crianças, seu diagnóstico permanece um
desafio, já que se apresenta sob a forma paucibacilar e é difícil a obtenção de material para
confirmação diagnóstica. No Brasil, em 2002, foi preconizado o escore clÍnico (EC) para diagnóstico
de TB pulmonar (TBP) na infância, o qual se baseia em critérios clínicos, radiológicos, prova
tuberculínica (PT), história de contato e nutricional. Este estudo tem como objetivo avaliar a relação da
pontuação obtida no EC com o diagnóstico definitivo de TBP (cultura microbiológica e/ou reação em
cadeia da polimerase - PCR). Trata-se de estudo de corte transversal com participantes de zero a 19
anos, atendidos em cinco centros de referência em TB pediátrica no estado do Rio de Janeiro no
período de setembro de 2014 a janeiro de 2018. Foram avaliados 33 pacientes, dos quais 24 eram
crianças (menores de 10 anos) e 9, adolescentes (acima de 10 anos, negativos à baciloscopia). Entre

eles, 17 (51,5%) realizaram cultura e/ou PCR, e cinco destes (29,4%) tiveram TB confirmada, com os
seguintes resultados de escore: um com 30, dois com 45 e dois com 55 pontos. Treze (76,5%) dos 17
participantes obtiveram pontuação ≥ 40 pontos na avaliação do escore, e quatro deles (30,8%)
obtiveram confirmação do diagnóstico. Do total de participantes, quatro eram infectados pelo HIV, e
nenhum teve diagnóstico de TB confirmada (cultura e/ou PCR positivos). Três obtiveram pontuação
acima de 35 pontos no escore, enquanto um participante teve a pontuação total de 25. Tal pontuação
baixa se justifica pelo fato de que, com o resultado falso negativo da PT, a pontuação total do escore
pode ser menor nos casos de coinfecção TB/HIV. Dos participantes com pontuação de EC ≥ 40 e que
realizaram cultura e/ou PCR, somente 38,5% tiveram a confirmação da TB. Observa-se que a
infecção pelo HIV pode interferir na pontuação, com resultado falso negativo da PT, o que reduz a
pontuação do EC. Assim, mesmo quando o resultado de cultura e/ou PCR é negativo, não se pode
excluir o diagnóstico de TB em crianças, corroborando o emprego do EC nessa faixa etária. Nos
pacientes pediátricos, sobretudo na rede básica de saúde, a avaliação clínico-radiológica, a história de
contato com TB do paciente e o resultado da PT, permanecem critérios para diagnosticar e iniciar o
tratamento da doença.
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Resumo

A tuberculose (TB) permanece como um desafio para a saúde pública no mundo e no Brasil. Um
melhor controle da doença requer um diagnóstico rápido e preciso, porém os métodos laboratoriais
convencionais, cultura e baciloscopia (BK) apresentam limitações. A cultura, considerada o padrãoouro, é uma técnica laboriosa e demorada na obtenção dos resultados. A BK é um método simples e
rápido, mas apresenta baixa sensibilidade, detectando apenas 60 a 80% dos novos casos da doença.
Visando suprir essa deficiência diagnóstica, a Organização Mundial de Saúde tem recomendado,
desde 2010, o uso do teste rápido molecular (TRM-TB), GeneXpert MTB/RIF, em países com alta
carga de TB para substituir a baciloscopia. O Brasil, em 2014, implementou 160 equipamentos de
TRM-TB nos municípios com maiores taxas de incidência de TB. Recife foi incluída, por ser a terceira
cidade com maior incidência de TB no país, recebendo 3 equipamentos. Este trabalho avaliou a
acurácia do TRM-TB ao longo do seu primeiro ano de implementação, no Laboratório Municipal de
Saúde Pública de Recife, comparando-o com a cultura. A análise foi feita a partir dos resultados dos
exames realizados em 1.365 amostras de escarro, em que 227 eram positivas para TB pela cultura e
247 positivas pelo TRM-TB. O teste molecular, apresentou sensibilidade de 88,99%, especificidade de
95,08%, valor preditivo positivo 78.29%, valor preditivo negativo 97,74%, acurácia de 94,07% e
coeficiente kappa de 0,79. Com a aquisição do equipamento observou-se um aumento relevante na
realização de exames e na busca ativa de casos de TB, no entanto, o BK ainda foi realizado para a
maior parte das amostras devido à qualidade insatisfatória das mesmas e o TRM-TB foi realizado em
14% das amostras recebidas no período de 12 meses após a sua implantação. O TRM-TB além de
apresentar boa acurácia, não necessitou aumento de recursos humanos pela facilidade no manuseio
do equipamento e na interpretação dos resultados. Devido a sua automatização, os riscos de
biossegurança foram diminuídos. Todavia, não foi possível a substituição completa da baciloscopia
pelo teste molecular, uma vez que a BK ainda auxilia o diagnóstico em amostras insatisfatórias para o
TRM-TB. Outro desafio em relação ao TRM-TB é o seu alto custo que leva a incerteza na manutenção
dos equipamentos e insumos na rotina laboratorial. Além disso, a incorporação do novo método não
assegura uma contribuição para reverter o panorama epidêmico da TB em Recife.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma das doenças negligenciadas de agente etiológico único com maior taxa de morbimortalidade na
população mundial. Em 2017, no Brasil, ocorreram 69.569 casos novos de TB com coeficiente de incidência de 33,5 casos
por 100 mil habitantes, sendo Pernambuco o estado que ocupa 3º lugar em incidência da doença superando o coeficiente de
incidência do país e o estado que ocupou a 2º lugar em relação a maior mortalidade em 2016. O objetivo da pesquisa é
avaliar os métodos convencionais e a técnica de PCR em tempo real no diagnóstico de pacientes com suspeita de
tuberculose no Estado de Pernambuco. O estudo está sendo desenvolvido no LIE/IAM/FIOCRUZ em parceria com os serviços
de referência para tuberculose do SUS de Pernambuco onde são selecionados os participantes e realizada entrevista com
preenchimento de Ficha Clínica, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e coletados amostras de sangue, urina e/ou,
quando necessário, dependendo da forma da TB, outros tipos de espécimes biológicos que são processadas para realização
da cultura e PCR em tempo real (qPCR). Foram selecionados 43 participantes com suspeita de tuberculose para a pesquisa
de ambos os sexos e idade média de 36 anos, residentes do estado de Pernambuco. Observou-se que 15 destes conviveram
com pessoas portadoras de tuberculose ativa, 6 não apresentaram cicatriz da BCG, 5 realizaram tratamento anterior para
tuberculose e 25 possuíam pelo menos uma doença de base. Os sintomas apresentados foram: febre (22 casos), perda de
peso (24 casos), tosse (23 casos), falta de apetite (15 casos), fraqueza muscular (18 casos), falta de ar (15 casos), sudorese
noturna (15 casos), linfonodo aumentado (7 casos). Os exames realizados foram: RX tórax (22 casos com alterações
radiológicas) TC (15 casos foram observados alterações no exame), PPD (4 casos foram considerados reatores),
Baciloscopia (todas as realizadas foram negativas), Cultura (apenas 2 resultados positivos), qPCR (16 resultados positivos).
Em relação ao diagnóstico final, 13 participantes estão com a doença ativa, 19 possuem outra doença que não é tuberculose
e os demais ainda estão em investigação. O trabalho está em andamento, contudo, se pode observar que o médico
responsável avalia os casos suspeitos pelo conjunto de fatores epidemiológicos, clínicos e laboratoriais e que a qPCR se
mostra ser uma técnica promissora para auxiliar no diagnóstico da doença, sobretudo, em amostras paucibacilares.
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Resumo
Introdução: A tuberculose (TB) se mantém como um grave problema de saúde mundial. O diagnóstico rápido e acurado é fundamental
para o controle da doença e redução de sua morbimortalidade. Diferentes metodologias têm sido propostas para serem implantadas na
rotina diagnóstica da TB, entretanto, o impacto de cada uma deve ser avaliado nos diversos cenários em que serão empregadas.
Objetivo: Avaliar a capacidade de detecção do Complexo M. tuberculosis (CMTB) pelos métodos imunocromatográfico e molecular.
Desenho do estudo: Foram incluídas no estudo 84 amostras positivas na cultura líquida em BACTECTM MGITTM 320. Estas amostras
foram provenientes de pacientes com suspeita de TB, recebidas no Laboratório de Micobactérias da Universidade Federal do Rio
Grande, em Rio Grande/RS, no período de junho de 2017 a fevereiro de 2018. Metodologia: Realizou-se um estudo transversal
retrospectivo, sendo avaliados os resultados de identificação do CMTB obtidos pelos métodos Teste Imunocromatográfico TB Ag MPT64
(TBAg) e Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), com a detecção do elemento de inserção IS-6110, utilizando DNA extraído pelos
métodos de choque térmico e CTAB-NaCl. Resultados: Das 84 amostras positivas em cultura líquida, o CMTB foi identificado em 60,7%
(51/84) das amostras pelo método TBAg, em 82,1% (69/84) pela PCR com DNA extraído por choque térmico e em 92,8% (78/84) pela
PCR com DNA extraído pelo método CTAB-NaCl. Os três métodos tiveram resultados concordantes em 63,1% (53/84) das amostras.
Discussão: A amplificação do fragmento IS-6110, utilizando DNA extraído pelo método CTAB-NaCl, embora demande um maior tempo
tecnicamente, mostrou-se mais eficaz na identificação do CMTB, quando comparado ao TBAg e a PCR com DNA extraído por choque
térmico. Conclusão: A escolha do melhor método para detecção do CMTB gera um grande impacto no controle da TB, visto que a
correta identificação dos pacientes possibilita a implementação de um tratamento adequado e a consequente interrupção da cadeia de
transmissão do bacilo.
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AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO TESTE RAPIDO MOLECULAR REALIZADOS NO ICF NO
PERIODO DE 3 ANOS
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Resumo

A TBMR tornou-se um grande problema de saúde pública impondo a necessidade de novas técnicas
que possam oferecer um diagnóstico mais rápido. O teste rápido molecular (TRM) é uma alternativa.
Descrever os resultados dos TRM e teste de sensibilidade realizados no ICF entre janeiro de 2015 a
maio de 2018 é o objetivo deste trabalho. O estudo é descritivo e retrospectivo. Foram analizados os
resultados dos exames de TRM realizados neste período e dos teste de sensibilidade (TS) das
mesmas amostras, utilizando-se da data da coleta registrada para os dois testes. Os dados analizados
foram a presença de DNA do M. tuberculosis e o resultados de resistência a droga. Neste período
foram testadas para TRM 6.517 amostras das quais 456 (7%) registraram DNA detectado na maquina.
Destes 456; 22% (100) das amostras foram resistentes a rifampicina (RMP);77% (351) sensível a
RMP; 0,8% (4) indeterminados e 0,2% (1) erro. Dos 100 TRM resistentes apenas 65 (65%) fizeram o
TS, e destes 65, 57 (57%) amostras foram testadas simultaneamente para TRM e TS. Destas 57
amostras 29 amostras (50,8%) foram concordantes em relação ao resultado com resistência tanto no
TRM como TS e 28 (49,2%) foram discordantes com TRM resistente e TS sensível a RMP. E dentre
os concordantes o TS mostrou que 89,6% destas amostras eram resistentes também a isoniazida. A
nossa frequência de discordância entre os testes é alta no entanto é preciso avaliar melhora as
causas destas divergências, como mutações silenciosas, cluster ou erros em quantidade de material
para a realização adequada do TRM. No entanto nossa concordância em relação a resistência de
rifampicina estar associada em grande parte a resistência da isoniazida nos indica a importância de
indicar o tratamento para MDR em pacientes RR não retardando o momento, podendo assim não só
melhorar taxas de cura como adesão.
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AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TUBERCULOSE EM GRANDES CAPITAIS BRASILEIRAS: UM
OLHAR AMPLIADO SOBRE UM AGRAVO ANTIGO.
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Resumo

Introdução: A tuberculose (TB) configura-se como um problema de saúde pública mundial. Fatores
influenciam seu controle. Uma das principais estratégias para o controle e eliminação da TB é o
atendimento primário dos usuários nos programas de Tb a nível de município. Nessa perspectiva de
contribuir com as políticas públicas e agregar expertises para eliminação da tuberculose, a questão
norteadora que instigou a realização desse estudo, fazem parte das vivências observadas in loco, no
estudo multicêntrico intitulado “Análise do Suporte Social em grandes capitais brasileiras”. Objetivo:
Descrever a estrutura dos serviços de saúde nos diferentes níveis de atenção a tuberculose. Desenho
do estudo: Estudo avaliativo, descritivo, realizado de maneira transversal em quatro municipios
brasileiros, Vitória, Fortaleza, Recife e Porto Alegre. Métodos: Os dados foram coletados no período
de junho a dezembro de 2016, por meio de entrevista estruturada realizada in loco com os atores da
pesquisa. A população do estudo foi composta por 26 profissionais chaves que atuavam direta ou
indiretamente no controle da TB, no âmbito dos serviços de saúde e dos ambulatórios de referência.
Foram avaliados 18 serviços de saúde, Fortaleza (CE), Recife (PE), Porto Alegre (RS), em Vitória
(ES). Resultados principais: Falta de padrão no atendimento nos programas de TB, divergências de
formação de profissionais no atendimento, prevalecendo enfermagem como profissão predominante,

discrepâncias salariais, sobreposição de atividades, deficiência na capacitação dos profissionais,
articulação precária com os agentes comunitários de saúde e alguns exames oferecidos demoraram
até 45 dias. Discussão: No Brasil a avaliação dos serviços voltados para a TB, mostra-se incipiente.
Os aspectos organizacionais nos diferentes cenários e serviços de saúde interferem na capacidade de
operacionalizar o atendimento ao usuário portador de TB, bem como descentralizar os serviços.
Alguns indicadores avaliados, tais como: participação dos profissionais no atendimento aos pacientes
com TB, capacitação dos profissionais e articulação com serviços desvelam a situação homogênea e
precária nas grandes capitais. Conclusões: A padronização no atendimento aos pacientes com TB no
Brasil é primordial, haja vista, que a Atenção Primária é a porta de entrada para o tratamento e o
processo de cura. Por fim, os serviços que dão suporte ao bom funcionamento desses serviços
precisam ser revisitados e terem um olhar ampliado.
Palavras-chaves: TUBERCULOSE , Avaliação em Saúde , Avaliação de Serviços
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Resumo

Os biomarcadores despertam interesse no diagnóstico da tuberculose pulmonar (TBP) pediátrica visto
o baixo rendimento de testes bacteriológicos. O objetivo deste estudo é avaliar níveis circulantes de
imunoglobulinas (Ig) M que reconhecem lipídeos: cardiolipina, sulfatide, ácido micólico e proteína
Mce1A e da IgG anti-MCe1A como potenciais ferramentas no diagnóstico diferencial entre infecção
latente da TB (ILTB) e TBP. Este estudo de corte transversal foi realizado de set/14 a jun/17com
participantes (0 a 19 anos) do Rio de Janeiro com diagnóstico de TBP, ILTB e expostos
assintomáticos. Os biomarcadores lipídicos foram quantificados pelo ELISA. Neste estudo incluiu-se
107 participantes (44 ILTB; 43 TBP; 20 expostos), com idade mediana de 8,5 anos (4-11 a) para ILTB,
11 anos (1,91-15 a) para TBP e 8 anos (3,25-12 a) para os expostos. A mediana para a densidade
ótica (DO) da IgM cardiolipina foi 0,948 (0,469-1,476) em ILTB, 0,884 (0,536-1,619) em TBP e 2,228
(1,149-3,677) nos expostos. Para a IgM sulfatide foi 2,798 (1,588-3,705) em ILTB, 3,060 (1,965-3,629)
na TBP e 3,917 (2,570-3,925) nos expostos. Para a IgM ácido micólico, foi de 2,462 (1,588-3,705) em
ILTB, 2,755 (2,204-3,720) em TBP e de 3,816 (2,956-3,925) nos expostos. Para a IgM Mce1A foi 2,112
(1,278-3,059) em ILTB, 2,113 (1,573-3,235) em TBP e 3,278 (1,602-3,568) nos expostos. Os níveis
das IgM foram mais elevados nos expostos se comparados com ILTB e TBP (p< 0,05). Para a IgG
Mce 1A, a mediana foi 0,219 (0,161-0,344) em ILTB, 0,355 (0,232-0,501) em TBP e 0,224 (0,1310,329) nos expostos. Comparando-se a IgG Mce1A entre o grupo TBP e o expostos, a diferença foi
significativa (p=0,002; IC95%= 0,603 - 0,873). Para um cut-off de 0,259, a curva ROC mostrou área
abaixo da curva (AUC) = 0,738, sensibilidade de 72,1% e a especificidade 70%. Comparando TBP e
ILTB, observou-se diferença entre a IgG anti-Mce 1A nos dois grupos (p=0,008; IC95%=0,570-0,843).
Para o cut-off=0,278 a AUC foi 0,706, a sensibilidade 64% e a especificidade 66,67%. Embora com
sensibilidade e especificidade menores que o preconizado pela OMS para um teste diagnóstico, a
IgGMce 1A foi capaz de discriminar a ILTB da TBP. Os níveis mais elevados de IgM anti-lipídeos nos
expostos podem representar resposta imune humoral mais eficiente nos que não se infectaram nem
adoeceram. Embora as IgM avaliadas não pareceram bons biomarcadores na elucidação dos casos
de TBP, a IgG Mce-1A tem potencial para ser adjuvante nessa situação.
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Resumo

A tuberculose (TB), doença infectocontagiosa que incomoda há décadas a população de países pobres e em desenvolvimento, inclusive
o Brasil, tem sido considerada, desde o século XIX, uma das causas significantes de morte e sofrimento. O Brasil ocupa a 18ª posição
em carga de tuberculose, representando 0,9% dos casos estimados no mundo e 33% dos casos estimados para as Américas. O objetivo
do estudo é apresentar indicadores epidemiológicos da TB no estado da Paraíba no período de 2012 a 2016. Trata-se de um estudo
descritivo dos indicadores epidemiológicos da TB no estado da Paraíba no período de 2012 a 2016. Os dados foram obtidos no site do
DATASUS, nas bases de dados do SINAN e do SIM. A apresentação dos dados em gráficos e tabelas foi feita utilizando os Softwares
TabWin versão 3.2 e Microsoft Excel. A maior incidência de TB no estado da Paraíba, ocorreu no ano de 2013, (36,40/100 mil
habitantes) com redução nos anos seguintes e apresentação de menor incidência no ano de 2016 (8,68/por 100 mil habitantes). Em
relação aos demais estados desta região, observa-se que nos anos de 2012 e 2015 a Paraíba passou da quinta posição para a sétima
em incidência. Apesar da manutenção da queda na taxa de incidência, nos anos de 2012 a 2015, sabe-se que a doença ainda
representa um desafio e que os dados aqui apresentados ainda estão longe do que está definido pela OMS. Verifica-se que entre os
municípios prioritários para o controle da TB na Paraíba, Campina Grande mantém-se expressivamente com menor incidência desde
2012. Os municípios de João Pessoa, Cabedelo e Santa Rita apresentaram redução gradual desse indicador ao longo de 2012 a 2015.
Observa-se também que nos municípios de Bayeux e Campina Grande houve um incremento na incidência de TB no ano de 2013 com
posterior redução nos anos de 2014 e 2015. A taxa de mortalidade dos municípios prioritários da Paraíba percebe-se uma discreta
variação em dois dos cincos municípios prioritários no período de 2012 a 2015. Em Campina Grande, a taxa de mortalidade passou de
6,93 em 2012 para 7,14 mortes por 1.000 habitantes em 2015; e em João Pessoa, a taxa de 6,36 para 6,29. Nos demais municípios
essa variação foi um pouco mais acentuada. Diante dos coeficientes de incidência e de mortalidade da TB na Paraíba, sobretudo, nos
municípios prioritários, apesar do possível alcance de metas estabelecias pela OMS, o controle da TB ainda é um desafio.
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Resumo

Buscando o avanço no controle da tuberculose (TB), o Plano Nacional de Controle da Tuberculose
(PNCT), recomenda a busca passiva de casos novos centrada no exame baciloscópico do escarro, ou
testes rápidos moleculares (TRM), para os pacientes sintomáticos respiratórios (SR) que procuram
espontaneamente os serviços de saúde, e a busca ativa dos contatos de pessoas com TB,
principalmente no domicílio¹. Objetivo: A proposta deste estudo é avaliar o desempenho dos serviços
atenção primária à saúde de um município prioritário mineiro na atenção a pessoa com TB, em
relação à dimensão “enfoque familiar”, com ênfase na investigação dos familiares contactantes.
Método: Trata-se de um estudo avaliativo, transversal. Utilizado questionário PCATool, versão
adaptada para avaliar atenção a TB. Participaram do estudo 677 profissionais da atenção primária à
saúde (APS). Os indicadores foram considerados e relacionados ao controle de comunicantes:
1.Questionamento dos profissionais aos doentes de TB se as pessoas que moram com ele e/ou sua
família apresentam sintomas da doença; 2. Solicitação de exames de rastreio de TB para as pessoas
que moram com o doente de TB e/ou sua família. A tabulação dos dados foi realizada no SPSS.
Resultados e discussão: Dentre os profissionais participantes, 86 % afirmaram que os doentes são
sempre questionados se as pessoas que moram com ele e/ou sua família apresentam sintomas da

doença, e 77% confirmaram que os profissionais da atenção básica sempre solicitam exames de
rastreio para as pessoas que moram com o doente de TB e/ou sua família. Revela-se então que os
doentes são questionados, na maioria das vezes pelos profissionais, quanto à existência de SR entre
os contactantes familiares, embora não seja a mesma frequência de oferta dos exames de rastreio
para doença. Para controle da doença, é imprescindível o diagnóstico precoce e tratamento efetivo
dos casos contagiantes, que deve ocorrer por meio da busca ativa entre os comunicantes. No entanto,
no contexto atual, deve-se considerar que a busca tradicional pelos contatos domiciliares precisa ser
extrapolada, já que estudos recentes mostram que a investigação familiar contribui em menor
proporção como fonte de infecção e doença. Uma sugestão relevante, conforme proposto por Maciel
e Sales (2016), seria a utilização de recursos que se estenda para a vigilância nos espaços sociais,
como Fluxograma de Vigilância Territorial para a busca de contatos de casos de tuberculose na APS.
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Resumo

CARACTERISTICAS CLÍNICAS E OPERACIONAIS DE CASOS DE TUBERCULOSE NO CEARÁ
A tuberculose (TB) configura-se como um problema de saúde pública mundial, comum ao Brasil e
Ceará, influenciado pela infecção por HIV, resistência medicamentosa dos bacilos e condições
socioeconômicas. O objetivo do estudo foi caracterizar os casos de TB, quanto aos aspectos clínicos
e operacionais, no Estado do Ceará. Trata-se de um estudo epidemiológico seccional, de casos de
TB, com 15 anos a mais de idade, residentes no Ceará. A coleta de dados foi realizada no Sistema de
Informação de Agravos de notificação (SINAN) e no Sistema de Informação de Mortalidade (SIM),
incluídos casos e óbitos de TB no período de 1º de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2014. O
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal do Ceará, com parecer nº
1.292.605/ 2015. Em 2005, os casos de TB pulmonar foram 3.778 (84%), com diminuição nos anos
subsequentes (p=0,006). Em relação ao registro de infecção por HIV, houve aumento significativo de
818 casos, em 2005 (18%), para 2.006 casos, em 2014, 57% dos casos, (p=0,001). Em 2005, o
número de registro de infecção por HIV positivo em casos de TB foi de 155 casos (3%) para 304
casos (9%), em 2014, com tendência crescente no período (p=0,001). Entretanto, ainda há desafio de
melhorar o registro ou a realização do exame para HIV, já que 43% dos casos não tinham o registro
na ficha de investigação do SINAN, em 2014. Em relação aos aspectos operacionais, a proporção de
realização do tratamento diretamente observado foi de 42% em 2005, e 63% em 2014, com tendência
crescente (p=0,041), os casos com critério de encerramento por cura diminuíram no período, de 3.099
casos (69%) para (49%) em 2014 (p= 0,003). Os casos com critérios de encerramento por abandono
aumentaram no período (p= 0,010), de 342 casos (8%), em 2005, para 388 casos (11%). Em todas as
condições associadas, houve aumento de casos no período, como alcoolismo (p= 0,028), diabetes
(p=0,000), Aids (p=0,000), privação de liberdade por institucionalização em presídios (p=0,003);
doença mental (p=0,005) e “outras causas”. Houve decréscimo de casos novos e recidiva, a forma
clínica pulmonar diminuiu, a proporção de cura foi abaixo do esperado e abandono maior que o
esperado. É importante planejamento de estratégias para lidar com o alcoolismo, tabagismo e uso de
drogas ilícitas, e interface Aids/TB.
Palavras-chave: Brasil, Epidemiologia, morbidade, mortalidade, tuberculose.
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Resumo
INTRODUÇÃO: O estado de Pernambuco ocupa o 3.º lugar em incidência de casos novos de Tuberculose (TB) no país e anualmente cerca de 60
casos de TBDR. Uma das principais limitações para o controle da TB é o abandono do tratamento, ocasionando aumento do custo do seguimento dos
pacientes, da mortalidade e das taxas de recidiva, além de facilitar o desenvolvimento de bacilos resistentes. OBJETIVO: Caracterizar a situação
epidemiológica dos casos de TBDR em Pernambuco, diagnosticados no ano de 2015. DESENHO DO ESTUDO: Estudo descritivo, de caráter
quantitativo. MÉTODOS: Os dados foram coletados através do SITETB e no SINAN da SES/PE. Período da coleta dos dados: maio/junho de 2018.
RESULTADOS: Os municípios que mais notificaram foram Recife, Jaboatão dos Guararapes, Olinda e Cabo. Os hospitais que mais notificaram foram
as duas maiores referências do Estado. As resistências mais prevalentes foram a multirresistência, resistência a rifampicina e a monorresistência. Os
maiores abandonos registrados foram resistência extensiva, multirresistência, e a resistência à rifampicina. DISCUSSÃO: Em 2015 foram
diagnosticados em Pernambuco 63 casos de TBDR. Os municípios que mais notificaram foram Recife, Jaboatão, Olinda e Cabo localizados na região
metropolitana do Recife. Entretanto, esse número ainda pode ser maior visto que há fragilidades na rede de atenção ao paciente, pois o percentual de
solicitação dos exames indispensáveis para o diagnóstico ainda é insuficiênte, impossibilitando o conhecimento da situação epidemiológica e o
planejamento das ações voltadas para o controle da TBDR. As resistências mais prevalentes foram a multirresistência, resistência a rifampicina e a
monorresistência, podendo estar relacionado ao elevado uso dos antimicrobianos e as dificuldades na condução do tratamento como a baixa adesão
pelo paciente, o fornecimento irregular do fármaco e a prescrição inadequada. Os maiores abandonos registrados foram resistência extensiva,
multirresistência, e a resistência à rifampicina, podendo estar associados aos efeitos colaterais dos medicamentos e a duração do tratamento.
CONCLUSÃO: O fortalecimento da rede de atenção através do apoio na realização dos exames diagnósticos e monitoramento dos casos, são
estratégias eficientes e de baixo custo e devem ser planejadas para que os pacientes possam completar o tratamento minimizando os riscos do
desenvolvimento de novos casos da doença.
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Resumo
Estima-se que 19% dos casos de tuberculose (TB) no mundo sejam multirresistente, constituindo-se como um grande obstáculo para a
saúde pública. O estudo teve como objetivo investigar as características epidemiológicas da tuberculose multirresistente no Brasil.
Transversal descritivo e com abordagem quantitativa. A população estudada compreendeu os casos de tuberculose multirresistente (TBMR) notificados pelo Sinan, de 2015 a 2017, cujas variáveis investigadas foram: regiões geográficas brasileiras, sexo, raça/etnia,
escolaridade, coinfecção TB-HIV, cultura de escarro, tipo de entrada, realização do tratamento diretamente observado (TDO), forma
clínica da TB e situação de encerramento do tratamento da TB. O estudo foi aprovado no comitê de ética em pesquisa com seres
humanos da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) (protocolo nº 45954315.5.0000.5187). Foram encontrados 681 casos de TB-MR,
com predomínio na Região Sudeste (50,64%), na população do sexo masculino (72,21%), em pessoas de raça/etnia parda (40,54%) e
de baixa escolaridade (41,64%). A maioria obteve cultura de escarro positiva (86,34%) e 19,2% com resultado positivo para o teste antiHIV. Houve predominância de casos novos (42,64%) e da forma clínica pulmonar (95,3%). Quanto ao TDO, 52,30% não receberam este
tipo de assistência. Na situação de encerramento do tratamento da TB, 5,33% obtiveram cura e 89,14% permaneceram em situação de
TB-MR. Observa-se que a TB-MR é uma problemática multicausal, estando quase sempre associada à: interrupção e/ou uso dos
medicamentos de modo irregular; casos em que o indivíduo é contaminado com uma cepa já multirresistente e desenvolvimento da
resistência durante o processo de multiplicação do bacilo. A predominância de casos TB-MR também está relacionada à problemáticas
sociais que desfavorecem as chances de cura, de acesso aos serviços de saúde e propiciam uma baixa percepção da necessidade do
uso efetivo dos medicamentos. Deste modo, o tempo e a complexidade do tratamento, associados às iniquidades sociais em que a
maioria dos indivíduos acometidos vivenciam, condiciona situações que favorecem a não-adesão ao regime terapêutico, o que perpetua
a cadeia de transmissão da TB. Assim, realizar o combate e controle da TB-MR tem-se tornado um desafio para as políticas e ações de
controle do agravo. Diante disso, percebe-se que a TB-MR apresenta características peculiares que necessitam de ações estratégicas e
intersetoriais, que contribuam na redução dos casos.
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Resumo
De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, estima-se que o Brasil some 726.712 pessoas privadas de
liberdade (PPL), os quais se encontram em estabelecimentos sem correspondente adequação da estrutura física e de pessoal, nessa
conjuntura, a disseminação de doenças infecciosas, tais como, HIV/AIDS e tuberculose constitui-se com sério risco à saúde dos
detentos e de seus contatos. Estudo transversal descritivo, com abordagem quantitativa. A população estudada compreendeu os casos
de tuberculose na PPL notificados pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), no ano de 2017, no estado da
Paraíba, as variáveis investigadas foram: sexo, raça/etnia, faixa etária, forma clínica da TB, realização do tratamento diretamente
observado (TDO), comorbidades, tipo de entrada e situação de encerramento do tratamento da TB. Foram encontrados 124 casos de
TB na PPL, dos quais 122 eram homens, com prevalência da raça parda 72,5%, e 40,3% se encontravam na faixa etária entre 25 e 34
anos. A maioria foi diagnosticada com a forma clínica pulmonar da doença (96,7%) e 9,8% receberam assistência por meio do TDO.
Entre as comorbidades, o alcoolismo e o tabagismo foram as mais prevalentes, somando, respectivamente, 37% e 56%, observa-se
ainda que 6,4% eram soropositivos para HIV. 70% dos casos foram notificados como casos novos, 50,8% obtiveram cura, 9,6% foram
notificados como abandono e 30,7% apresentaram a situação de desfecho como ignorada ou em branco. A TB entre apenados está
relacionada a diversos fatores, tais como, abuso de álcool e drogas, coinfecção TB-HIV, ILTB (Infecção latente por tuberculose) e baixo
nível socioeconômico. Prisões superlotadas, associadas as péssimas condições de habitação, além dos obstáculos de acesso aos
serviços de saúde são também considerados fatores de risco para o adoecimento. Ademais, a baixa adesão ao tratamento torna-se uma
variável muito importante nesse contexto, tendo em vista que, o abandono pode levar ao desenvolvimento de resistência as drogas antiTB, além de manter o ciclo de contaminação não só entre os apenados, mas também com a população externa e os profissionais que
trabalham no sistema prisional. Percebe-se, portanto, que a TB na PPL não se restringe aos estabelecimentos penitenciários, mas a
todo o contexto social. Desse modo, o combate e o controle da TB requerem um esforço coletivo para mudar seus padrões endêmicos
visando reduzir a cadeia de transmissão, óbitos e multirresistência.
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Resumo

Introdução: A tuberculose é um grave problema de saúde pública mundial. O óbito por tuberculose (TB) é considerado um
evento sentinela por ser evitável, indicativo de falhas da rede social e do sistema de saúde. Objetivo: Analisar os dados
sobre os óbitos atribuídos à tuberculose Desenho do estudo: Estudo observacional do tipo transversal. Métodos: Foi
realizado um estudo observacional do tipo transversal sobre todos os óbitos por TB ocorridos no período entre 2010 a 2017
em residentes no município do Natal. Os dados foram obtidos a partir dos registros do Sistema de Informação sobre
Mortalidade (SIM) e Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).Resultados:Foram notificados 3.361

casos novos de tuberculose no período estudado, dentre os quais 3,3% (n=112) evoluíram para óbito. Já no SIM, foi
evidenciado que 5,11% (n=172) óbitos. A faixa etária mais acometida foi entre 35 a 49 anos (n=35), seguido por 50 a
64 anos (n=31) e 19 óbitos entre 20 a 34 anos. De 112 óbitos, 19,6% aconteceram em pessoas que possuíam 5ª a 8ª
do ensino fundamental, 73,2% representavam a raça/cor preta/parda. Evidencia-se também que 74% dos casos de
óbitos por Tuberculose foram notificados por hospital geral (n=83), 80,3% (n=90) apresentava raio X suspeito, 67,8%
(n=76), 44,6% (n=50) não possuíam teste tuberculínico realizado e 63,3% (n=71) haviam realizado teste anti-HIV. Foi
identificado que 78,5% (n=88) pertenciam a forma pulmonar exclusiva, 17,8% (n=20) forma extrapulmonar e 3,5%
(n=4) a forma pulmonar e extrapulmonar. Já as comorbidades associadas aos óbitos, 21,4% (n=24) eram portadores
de AIDS, 37,5% (n=42) eram alcoolistas e 74,1% (n=83) possuíam diabetes mellitus. Discussão: A subnotificação das
doenças de notificação compulsória não é um problema apenas do município do Natal. Este estudo aponta uma
subnotificação de 34,8% dos casos de Tuberculose e destaca a necessidade de implementar/fortalecer ações estratégicas
elencadas pela Programa Nacional de Controle da Tuberculose visando a redução da morbidade, mortalidade e transmissão
da TB.Conclusão: Evidencia-se a importância da interface probabilística de bancos de dados como o RecLink na rotina da
vigilância epidemiológica; Recomenda-se estruturar e manter ações sistemáticas de investigação de óbitos por TB por meio
da interface com bancos correlatos, como o SIM e o SINAN, utilizando-se essa estratégia para minimizar a subnotificação.
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Resumo

Introdução: Segundo a Organização Mundial de Saúde das 10,4 milhões de pessoas com
tuberculose em 2016, 90% eram adultos, 65% homens e 10% pessoas vivendo com HIV/Aids. Sabese que uma dos principais fatores que dificultam a eliminação da TB foi o surgimento da epidemia de
HIV/Aids, pois indivíduos soropositivos são mais propensos a desenvolver TB ao longo da vida.
Objetivo: Caracterizar os casos de tuberculose (TB) coinfectados com HIV no estado de Minas
Gerais-Brasil. Desenho do estudo: ecológico e de série temporal. Métodos: Estudo com casos de
TB/HIV notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, entre 2007 e 2016, no
estado de Minas Gerais. Realizou-se análise estatística descritiva e análise de tendência temporal
com polinômio de 3º grau e média móvel centrada em 3 pontos. Resultados: No período foram
notificados no estado de Minas Gerais 47.605 casos de tuberculose, sendo 10,07% coinfectados com
HIV/Aids. A média de casos por ano foi de 479 (±37,77). A maioria ocorreu no sexo masculino
73,52%, entre 30 e 49 anos (64,83%), pardos (34,78%) e eram gestantes apenas 0,31% dos casos.
Foram notificados como casos novos 74,90%, 71,35% tiveram raio X de tórax sugestivo de TB e
34,61% baciloscopia positiva. Tinham TB pulmonar 57,33% e extra pulmonar 27,56%. Como desfecho
obtiveram cura 41,46% e abandonaram o tratamento 19,84%, foram a óbito por TB 4,87%. A Aids
predominou como agravo associado para 94,49% dos casos, seguido de alcoolismo 26,79%. Houve
tendência de declínio das taxas de incidência de TB/HIV no período (y=-0,012(x-2011,5)3+0,010(x2011,5)2+0,102(x-2011,5)+2,287, R2= 0,96%, p<0,05). Discussão: A taxa de cura da coinfecção
TB/HIV ainda é baixa no estado de Minas Gerais e alta a de abandono de tratamento o que pode
comprometer a meta do Plano nacional pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública até
2035 seja alcançada no estado de Minas Gerais. A proporção considerável de alcoolismo pode
influenciar nesses indicadores, pois dificulta a adesão ao tratamento. Apesar desse contexto houve
tendência de declínio da incidência. Conclusão: A vigilância epidemiológica, o diagnóstico precoce, a
assistência e prevenção devem ser otimizados no estado de Minas Gerais para que a meta pelo fim
da tuberculose seja alcançada.
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Resumo
A isoniazida (INH) é um dos principais fármacos de primeira linha utilizado no tratamento da tuberculose (TB). A monorresistência a INH
é uma situação preocupante pois contribui com a falha do tratamento e por ser precursor de MDR-TB (TB multidroga resistente). Frente
a isso, este estudo teve como objetivo realizar a caracterização molecular de isolados monorresistentes a INH, de pacientes do estado
do Rio Grande do Sul (RS). Foram utilizadas 135 amostras de DNA de Mycobacterium tuberculosis monorresistentes, provenientes de
cultura do Laboratório Central do RS, da Secretaria Estadual da Saúde, realizadas a partir de escarros de pacientes atendidos no
Hospital Sanatório Partenon, centro de referência do Estado no tratamento de TB resistente, no período de 2010 a 2014. Foram
realizadas as técnicas de MIRU-VNTR24loci e spoligotyping para a genotipagem das linhagens e sequenciamento dos genes katG e
inhA relacionados a resistência a INH. As famílias mais frequentes foram LAM (46,6 %) e Haarlem (24,4%), e com menos expressão as
famílias X, Cameroon, Uganda I, New-1, S, EAI. A taxa de cluster foi de 0,6, sendo que o maior cluster agrupava oito isolados com
genótipos idênticos pertencentes a família LAM. Um isolado foi caracterizado como M. bovis por MIRU-VNTR e outros quatro isolados
não puderam ser genotipados por apresentarem múltiplos alelos amplificados para um mesmo marcador, caracterizando infecção mista.
Em relação as mutações, 43 isolados (31,8%) tinham mutação no códon 315 do gene katG e 22 isolados (16,3%) no nucleotídeo -15 no
gene inhA. Outro isolado apresentou uma mutação no gene katG em uma posição distante do códon 315, sendo encaminhado para
sequenciamento de genoma total para maiores esclarecimentos. Apesar de serem caracterizados fenotipicamente como
monorresistentes, 60 isolados não apresentaram mutações em katG ou inhA, indicando envolvimento de outros genes ou mecanismos
intrínsecos de resistência, demonstrando a necessidade de estudos para melhor compreensão desses mecanismos. Além disso, nove
isolados monorresistentes tornaram-se MDR no decorrer do tempo, desses apenas dois isolados não apresentaram mutação no gene
katG mas eram mutadas em inhA. A resistência a INH é a mais frequente no mundo e o seu controle contribui para a prevenção de
casos MDR. Sendo assim, esses dados auxiliam na compreensão da distribuição da TB resistente no estado, contribuindo para as
medidas de controle da doença na região e país.
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Resumo

Vesículas de membrana (VMs), também chamadas vesículas extracelulares, são estruturas envolvidas
por membrana lipídica que podem conter componentes citoplasmáticos como proteínas e ácidos
nucléicos. Elas são encontradas em fluidos biológicos como plasma e soro, e são liberadas por vários
tipos celulares. Sua liberação e conteúdo variam conforme o estado da célula. Por exemplo,
macrófagos infectados por Mycobacterium spp. induzem a sua produção. As VMs vêm sendo
consideradas como uma das principais vias de comunicação intercelular, em conjunto com fatores de
crescimento, citocinas, nucleotídeos, lipídios, NO2 e moléculas de adesão, e são capazes de modular
respostas imunes. Estudos preliminares sugerem que as VMs derivadas de macrófagos infectados
exibem atividade pró-inflamatória e podem modular a migração de outras células para o foco da
inflamação. Buscamos caracterizar morfo-funcionalmente as VMs derivadas de macrófagos infectados
com M. bovis BCG (BCG). Essas VMs foram obtidas a partir de culturas de macrófagos derivados de
monócitos humanos provenientes do sangue periférico (buffy coats) de doadores saudáveis,
infectadas ou não com BCG. Como controle, foram caracterizadas as VMs obtidas do plasma
humano. A caracterização morfológica por microscopia eletrônica de transmissão (MET), e a análise
de rastreamento de nanopartículas (NTA) quanto a tamanho e concentração, sugerem que as VMs
obtidas têm tamanho e formato compatíveis com a literatura, sendo maior a concentração de VMs

obtidas a partir do plasma. Não foram encontrados níveis detectáveis de TNF ou IL-10 nas VMs. Nas
VMs obtidas do plasma, foram observados níveis detectáveis apenas de IL-1beta. Destacam-se os
níveis bastante aumentados de IL-8 e IL-6 nas VMs obtidas a partir de culturas de macrófagos
infectados com BCG. Estão previstas a caracterização de moléculas de superfície e intravesiculares,
bem como a análise da atividade imunomodulatória e anti-micobacteriana das VMs obtidas.
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KGS, 23 anos, nutricionista, natural e procedente de Maceió-AL, chega ao consultório com queixa de
otalgia, associada a otorréia e diminuição da acuidade auditiva à direita, além de perda ponderal há 02
anos. Refere ainda que no início dos sintomas, trabalhava em um lar de idosos, no qual teve contato
com pacientes com tuberculose pulmonar. Realizou tomografia computadorizada das mastoides sem
contraste que evidenciou otomastoidite crônica direita e discreto aumento de partes moles parietais do
conduto externo direito, além de conteúdo tissular na região justa timpânica homolateral. Nesse
período, fez rompimento de membrana timpânica, sendo necessária cirurgia local, onde foi retirado
material para histopatológico, o qual demonstrou processo inflamatório inespecífico necrotizante com
tecido de granulação. O exame de imuno-histoquímico constatou presença de foco com reatividade
para Micobactérias. Foi realizado então PPD de 15mm e testes rápidos de HIV, hepatites B e C e
sífilis, não reagentes. Foi iniciado tratamento com RHZE por dois meses e RH por 10 meses,
apresentando melhora clínica. Realizou TC de mastoide controle evidenciando apenas espessamento
da membrana timpânica e biópsia do conduto auditivo externo demonstrando tecido de granulação. A
tuberculose é uma enfermidade infectocontagiosa com amplo espectro clínico decorrente da
multiplicação da bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch, um
bacilo álcool-ácido resistente. A fonte de infecção mais importante é o portador da forma pulmonar
com bacilo detectável no escarro e a via aérea é a única de importância na transmissão ou no
contágio. A contaminação do ouvido médio pode ocorrer através da trompa de Eustáquio em
pacientes com tuberculose pulmonar ativa ou por via hematogênica. O sintoma inicial é a perda
progressiva da audição seguida, algum tempo depois, de otorreia, de início serosa e depois purulenta
e espessa. A otalgia é um sintoma habitual, embora a dor seja discreta, à otoscopia, além da
presença de exsudato no meato externo, podem ser vistas perfurações na membrana do tímpano.
Nesse caso, percebe-se a dificuldade de diagnóstico nos casos de tuberculose extrapulmonar e o
longo tempo para essa confirmação diagnóstica, porém que com o tratamento estabelecido, o sucesso
terapêutico é atingido.
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Resumo

Tuberculose é uma doença infecciosa crônica causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis (Mtb) que pode induzir
necrose irreversível nos pulmões. O modelo da TB em camundongos C57BL/6, relativamente resistentes a micobactéria,
apresenta pouca patologia necrótica. O uso de isolados clínicos de Mtb hipervirulentos nos permitiu induzir pneumonia
necrótica que está associada ao intenso recrutamento de neutrófilos e fagócitos mononucleares, acompanhado pela morte
necrótica de células no local da inflamação e formação de áreas com necrose caseosa. Neste estudo, nós verificamos o
papel de metaloproteinases de matriz (MMPs) produzidas por células inflamatórias na patologia pulmonar necrótica.
Camundongos foram infectados e tratados com inibidores de MMPs, doxiciclina e 2-2 bipiridina, e com anticorpos
monoclonais anti-Gr-1 para a imunodepleção de neutrófilos. A histopatologia pulmonar foi avaliada nos dias 28 e 45 após a
infecção (p.i.). O influxo de neutrófilos nos pulmões foi monitorado por citometria de fluxo. A produção de MMP-8, -9, de
EMMPRIN e de MPO no pulmão foi verificada por teste imunoistoquímico. A atividade de MMPs secretadas por células do
pulmão foi quantificada por zimografia a partir do lavado broncoalveolar e de sobrenadantes de cultura das células
pulmonares ex vivo. Os isolados clínicos mais virulentos induziram maior nível da produção de MMPs do que a cepa padrão
H37Rv. No dia 28 p.i. com cepa hipervirulenta M299, a periferia das lesões necróticas apresenta áreas de alveolite e infiltrado
com neutrófilos e macrófagos, enquanto a área central evidencia necrose caseosa com grande número de bacilos
extracelulares. No dia 45 p.i. observa-se uma redução da migração leucocitária. Quando os animais foram tratados com
inibidores de MMPs observou-se redução da necrose e da área da patologia. O tratamento dos animais com anti-Gr-1, reduziu
o número de neutrófilos no pulmão. Nestes animais, observou-se infiltração granulomatosa típica, com predominância de
macrófagos e sem necrose. Nossos resultados demonstram que neutrófilos, que liberam MMP-8, -9 e MPO como resultado da
morte celular no local de infecção, contribuem para a patologia necrótica observada em camundongos C57BL/6 infectados
com a cepa hipervirulenta M299. O tratamento com os inibidores de MMPs pode prevenir o desenvolvimento da necrose no
pulmão.
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Resumo

A tuberculose (TB) constitui um grave problema de saúde pública devido ao seu ressurgimento em
todo o mundo. A epidemia do vírus da imunodeficiência humana adquirida (HIV) é um dos principais
fatores que contribuem para o ressurgimento daquela infecção. A taxa de mortalidade por tuberculose
é superior em 2,4 a 19 vezes nos pacientes com coinfecção TB/HIV, em comparação com pacientes
HIV-negativos. No Brasil, a TB é uma das cinco doenças prioritárias para controle e o risco de
desenvolvê-la é de 10% ao ano para indivíduos HIV positivos, enquanto que, para HIV-negativos, esse
risco é de 10% ao longo da vida. Tendo em vista a importância epidemiológica da TB e a escassez de
análises recentes dos dados é essencial que o problema da tuberculose no Piauí e sua relação com o
HIV seja estudado. Objetivou-se descrever os aspectos clínico-epidemiológicos dos casos de
coinfecção tuberculose/HIV no Piauí. Trata-se de um estudo descritivo, utilizando dados sobre os
casos de tuberculose com coinfecção com HIV/AIDS entre residentes no Piauí, registrados no Sistema
de Informação de Agravos e Notificação (SINAN), no período de 2001 a 2017, disponíveis no site do
DATASUS. Analisaram-se as variáveis: faixa etária, sexo, raça/cor, escolaridade, forma clínica, forma
de tratamento, taxa de coinfecção de TB/HIV, taxa de óbito e taxa de cura. Foram registrados 23.011
casos de TB no período, 921 (4,0%) casos destes contraíram o HIV, dos quais 65 evoluíram para óbito
(7,0% de letalidade). Houve predomínio da faixa etária de 20 a 59 anos (55,1%), pessoas do sexo
masculino (76,8%), raça parda (70,2%) Em relação a escolaridade, 22,1% possuíam o ensino
fundamental completo. A proporção de coinfecção de TB/HIV variou de 2,5% em 2001 a 6,2% em
2017. A forma clínica pulmonar foi relevante (70,2%) e o tratamento supervisionado foi instituído em
44,7% dos doentes. A taxa de cura de TB foi de 51,9% e 7,8% abandonaram o tratamento. Conclui-se
que a população masculina e em idade economicamente produtiva é a mais afetada pela coinfecção
TB/HIV no estado do Piauí. Os dados da associação da TB/HIV reafirmam a relação da TB com a
classe socioeconômica desfavorável de cor parda e baixa escolaridade. É notório a necessidade da
articulação da vigilância epidemiológica, atenção básica, assistência hospitalar para fortalecer o
vínculo da atenção básica com a comunidade na promoção do diagnóstico precoce da dupla infecção
TB/HIV.
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Resumo

Introdução: Na adolescência, a ampliação do convívio e lazer em conglomerados aumenta a
possibilidade de exposição ao bacilo da tuberculose, e este risco aumenta na presença da infecção
pelo HIV. Particularmente vulnerável em virtude da construção da autonomia e dificuldade na adesão
ao tratamento, apresentar coinfecção TB/HIV na adolescência torna-se um desafio, uma vez que a TB
é a maior causa de morte entre pessoas que vivem com HIV. Objetivo: Descrever características
demográficas, clínicas e laboratoriais de adolescentes com co-morbidade TB/HIV-Aids residentes em
Pernambuco, notificados no período de 2001 a 2016. Desenho de estudo: Estudo epidemiológico
observacional descritivo de base populacional. Métodos: Os casos foram identificados no banco de
dados do SINAN disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Para análise
estatística foi utilizado o programa SSPS versão 22. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade de Pernambuco. Resultados: No período estudado, 5174 adolescentes
foram notificados como caso de TB, dos quais 162 (3%) estavam infectados pelo HIV. Dos casos com
co-morbidades, 33% estavam internados no momento do diagnóstico e 88% eram caso novo de TB,
54% realizaram baciloscopia, 70% apresentavam forma pulmonar e 73% não estavam em tratamento
supervisionado. A média de idade foi 16 anos, 58% eram do sexo masculino, 61% pardos/pretos;
44% tinham o ensino fundamental incompleto; 91% residiam na Macrorregião Metropolitana do estado
e 10% eram alcoolistas. Quanto ao seguimento, 75% foram hospitalizados no transcurso do
acompanhamento, 38% evoluíram para cura; 22% para o abandono e 12% dos adolescentes
morreram por tuberculose. Discussão: Adolescentes do sexo masculino, em fase tardia da
adolescência, com baixa escolaridade e residência em região metropolitana formam a maioria dos
casos, refletindo a vulnerabilidade dessas condições. Quanto à evolução dos casos, observou-se alto
percentual de não acompanhamento do tratamento, hospitalização e desfechos desfavoráveis.
Conclusão: Conhecer o perfil do adolescente com associação TB/HIV permite que o adequado
manejo clínico e ações intersetoriais e interdisciplinares sejam intensificados, como diagnóstico
precoce do HIV e início oportuno dos antirretrovirais, uma vez que esse grupo apresenta maior risco
para desfechos adversos.
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Resumo

Introdução: A partir de 2014 o Ministério da Saúde passou a exigir a notificação compulsória dos
casos de HIV, desde então o perfil de casos de coinfecção TB/HIV, possivelmente sofreu alterações
importantes, especialmente quanto aos desfechos como taxa de cura da TB, óbitos, internações e de
abandono de tratamento. Objetivo: Verificar os fatores associados à cura, óbito e abandono dos
casos de coinfecção TB/HIV no estado de Minas Gerais. Desenho do estudo: ecológico analítico.
Métodos: Estudo analítico, com casos de TB/HIV notificados no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação, em 2016, no estado de Minas Gerais. Utilizou-se Análise Fatorial de Correspondência
Múltipla para verificar a associação entre desfecho e fatores associados, estatística descritiva e
cálculo das taxas de incidência. Resultados: Dos 466 casos, a maioria era do sexo masculino
(77,68%), entre 30 e 49 anos (60,95%), 94,64% tinham Aids e o restante HIV. A incidência foi menor

entre < 19 anos e maior entre 30 e 49 anos. Houve cura em 21% dos casos, associada às pessoas
acima de 50 anos e sem agravos associados a coinfecção. Abandonaram o tratamento 12,7%, nas
faixas etárias entre 20 e 29 anos e 40 a 49 anos, usuários de drogas, álcool e fumo. Os óbitos foram
associados com idade entre 30 e 39 anos e agravos associados ignorados. Discussão: A coinfecção
TB/HIV segue o mesmo perfil dos casos de HIV/AIDS no que se refere a maioria dos casos ocorrerem
no sexo masculino em plena idade produtiva. Indivíduos com vícios de consumo nocivo de álcool,
drogas ilícitas e tabaco são mais propensos ao abandono de tratamento da tuberculose,
possivelmente devido a alteração da consciência pela utilização das duas primeiras substâncias
atrelado as dificuldades de adesão ao tratamento ocasionadas pelo mesmo motivo. A falta de
oportunidade de preenchimento da notificação com o paciente vivo ou com os seus familiares por
ocasião do óbito pode explicar em parte a associação com registros ignorados quanto aos agravos
associados. Conclusão: O índice de cura de pacientes TB/HIV foi baixo e esteve relacionado à
ausência de agravos associados à doença. Já o abandono, aos indivíduos etilistas, usuários de
drogas ilícitas e tabagistas. Novas estratégias para melhorar a vigilância epidemiológica e a
assistência e prevenção dos casos de TB/HIV necessitam ser implementadas no estado de Minas
Gerais para que a meta do Plano nacional pelo fim da tuberculose como problema de saúde pública
até 2035 seja alcançada.
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Resumo

Nos países endêmicos para tuberculose (TB), a epidemia de HIV/AIDS foi responsável pelo aumento
de novos casos da doença. A infecção por HIV pode ser considerada um dos principais fatores de
risco que faz com que um indivíduo com TB latente desenvolva TB ativa, apresentando taxas de
mortalidade 2,4 a 19,0 vezes mais elevadas que os indivíduos sem infecção pelo vírus. Estudos
apontam que condições propícias como uma população empobrecida e serviços públicos
desestruturados contribuem para a prevalência dessa coinfecção no Brasil, em especial na região
Nordeste. O presente estudo buscou descrever aspectos da mortalidade relacionada coinfecção
tuberculose-HIV no estado de Pernambuco, Brasil. Trata-se de um estudo descritivo dos casos
confirmados de tuberculose coinfectados com HIV, independentemente de terem desenvolvido AIDS,
a partir de dados secundários do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). A
população desse estudo constituiu-se de todos os casos diagnosticados em residentes no estado de
Pernambuco nos anos de 2008 a 2017. Foram incluídos os pacientes com diagnóstico confirmados de
tuberculose e sororreagentes para o HIV. As variáveis estudadas para os casos de coinfecção foram:
ano da notificação e situação de encerramento. Os dados foram analisados utilizando-se da estatística
descritiva. Foram notificados 54.123 casos de tuberculose no estado de Pernambuco nos últimos 10
anos. Desse total, 6.400 casos apresentavam coinfecção tuberculose/HIV, o que corresponde ao
percentual de 11,8% de coinfecção. Ocorreram 160 óbitos em indivíduos coinfectados pela
tuberculose e HIV, o que perfaz uma taxa de letalidade de 2,5%. Os resultados encontrados neste
estudo revelam que o estado de Pernambuco apresentou um percentual elevado de coinfecção
TB/HIV (11,8%) quando comparado a outros estados da região nordeste nesse mesmo período de
tempo, como a Paraíba (8,4%). Levando em consideração a atuação do HIV na progressão da
tuberculose, estes dados evidenciam a relevância dessa coinfecção como uma comorbidade de
grande impacto na saúde pública. Apesar de ser uma doença passível de prevenção e cura, a
tuberculose ainda constitui fonte de preocupação no cenário brasileiro, sobretudo pela sua
determinação social. Buscando-se reduzir a vulnerabilidade social e consequente risco aumentado de
morte em pacientes HIV soropositivos com tuberculose, os Programas de Controle de TB devem
fortalecer suas estratégias focando nos cuidados em saúde nessa população.
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Resumo
Trabalho de Iniciação Científica FAPESB

A tuberculose (TB) doença intimamente relacionada à pobreza, infectocontagiosa, causada pelo
Mycobacterium tuberculosis, transmitida através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos . O
advento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida na década de 80 resultou em um incremento
significativo na incidência da TB e dificultou ainda mais o seu controle. A infecção pelo Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) é um grande fator de risco para o desenvolvimento da TB, uma vez
que a manifestação de ambos estão relacionadas à déficit imunológico do indivíduo. A dimensão da
comorbidade e do impacto que a TB e o HIV, juntos, configuram para a saúde pública. Em 2015 foram
traçadas metas ministeriais para eliminar a TB como problema de saúde pública até o ano de 2035. O
estudo teve como objetivos identificar a prevalência da coinfecção Tuberculose-HIV/AIDS, em Feira de
Santana-BA e caracterizar as pessoas com coinfecção Tuberculose-HIV/AIDS segundo dados
sociodemográficos. De caráter exploratório, descritivo e transversal, possui abordagem quantitativa e
foi realizado com pessoas com tuberculose pulmonar residentes em Feira de Santana que fizeram o
tratamento no período de 2015/2016. Na análise de dados, utilizou-se o programa STATA, sendo
apresentadas distribuições absolutas e percentuais e empregado o Teste exato de Fisher para testar a
relação entre as variáveis categóricas. Entre os 74 entrevistados, a prevalência de coinfecção TBHIV/AIDS foi de 5,41% e em Feira de Santana-BA, foi de 0,64/100mil habitantes. Houve maior
frequência de coinfecção tuberculose-HIV/AIDS na faixa etária >40 anos (60,81%) e predominância da
população masculina (56,76%). No estado civil, houve equilíbrio de 50% entre os solteiros e não
solteiros, o que demonstra a transmissão do HIV tanto em parceiros fixos e não fixos. A raça/cor
referida por todos foi negra. Baixas condições socioeconômicas foram identificadas, como
desemprego e baixa renda. Constatou-se, também, hábitos de vida de risco para coinfecção
tuberculose-HIV/AIDS como alcoolismo e tabagismo. Apesar da baixa prevalência, evidenciou-se
como as condições de vida influenciam no agravamento do processo de saúde-doença, tendo em
vista a correlação epidemiológica documentada na literatura entre HIV e TB, o levantamento do perfil
sociodemográfico da população são dados imprescindíveis que poderão subsidiar a criação de
estratégias e políticas de controle das doenças eficazes.
Palavras-chaves: Coinfecção, AIDS, HIV, Tuberculose

COMITÊ DE ACOMPANHAMENTO DE PESQUISAS EM TUBERCULOSE BRASIL

Autores

JOSÉ CARLOS VELOSO PEREIRA DA SILVA 1, Carla Patrícia G. Almeida Carla Almeida
1,1,1,1, Ézio Távora dos Santos Filho Ezio Tavora 1,1,1,1, Fabio Correia Costa Fabio Costa ,
Tiemi Arakawa Tiemi Arakawa 1,1,1,1, Giselle Israel Giselle Israel 1,1,1,1, Liandro Lindner
Liandro Lindiner 1,1,1,1, Marcela Haupt Bessil Marcela Haupt Bessil 1,1,1,1, Marcos Moreira
Leite Marcos Moreira Leite 1,1,1,1, Antônio Ernandes Marques Costa Ernandes Consta
1,1,1,1, Nadja Antonia Alves Faraone Nadja Antonia Alves Faraone 1,1,1,1, Neide Gravato
da Silva Neide Gravato da Silva Neide Gravato da Silva 1,1,1,1, Raimunda Hermelinda
Maia Macena Raimunda Hermelinda Maia Macena 1,1,1,1, Virginia Isaura Silva Perrucho
Virginia Isaura Silva Perrucho 1,1,1,1, Sebastiao de Campos Arinos Junior Sebastiao de
Campos Arinos Junior 1,1,1,1, Juliana Reiche Juliana Reiche 1,1,1,1

Instituição 1 CCAP TB Brasil - Comitê de Acompanhamento Comunitário de Pesquisas em
Tuberculose Brasil (Avenida Carlos Chagas Filho, 791, Cidade Universitária - Ilha do
Fundão, Rio de Janeiro, RJ - Brasil. CEP: 21941-904)

Resumo

Período de Realização
Atividades iniciadas em 25 de agosto de 2017 até o momento atual.
Objeto da experiência
Formar comitê de pessoas de perfil comunitário ou com consistente inserção comunitária ligados ao movimento de
enfrentamento da tuberculose no Brasil.
Objetivos
Acompanhar os diferentes estudos conduzidos no Brasil, no âmbito da tuberculose.
Promover o conhecimento das prioridades e os planos do mundo da pesquisa em tuberculose entre redes de ativistas e
pessoas afetadas pela TB.
Promover a consolidação de uma plataforma de advocacy capaz de influenciar a comunidade que faz pesquisa em TB
Metodologia
A iniciativa do Comitê Diretivo-Constitutivo para o CCAP TB BRASIL é da Área de Mobilização Social da Rede Brasileira
de Pesquisas em Tuberculose (REDE-TB). No mês de julho de 2017, foi realizado edital para seleção de candidatos a
compor o comitê, com 10 candidatos selecionados, foram realizadas reuniões presenciais em agosto e dezembro de 2017,
reuniões virtuais mensais, para seleção de pesquises a serem acompanhadas e estratégia de sustentabilidade.
Resultados
Participação no desenvolvimento de novas ferramentas de controle da TB, junto aos financiadores de pesquisa e
formuladores de políticas;
Promoção de advocacy em torno das linhas de pesquisas relevantes para o enfrentamento da TB no Brasil;
Contribuição para a implementação das melhores políticas públicas em TB, a partir dos conhecimentos científicos
produzidos no país;
Novas parcerias para sustentabilidade das ações do comitê;
Acompanhar e analisar regularmente protocolos e instrumentos de pesquisa.
Análise
O envolvimento comunitário no desenvolvimento de pesquisas clínicas, epidemiológicas e comportamentais, enfrenta
vários obstáculos, desde a participação da sociedade organizada no planejamento das pesquisas até a divulgação dos
resultados. Ainda que existam esforços isolados tanto por parte de pesquisadores como sociedade civil, se faz necessário
um investimento maior na sensibilização dos pesquisadores como na capacitação da sociedade cível.
Conclusões e/ou Recomendações
Importante ressaltar que a articulação de espaços que promovam a aproximação da academia cientifica e movimentos
sociais, vem sendo proposta de forma estratégica por grande parte de organismos internacionais de pesquisa com objetivo
de melhoria na qualidade das pesquisas. O CCAP TB Brasil, já formado, opera na perspectiva de novas parcerias, ainda
que exista grandes dificuldades internas (país) de sustentabilidade de ações como esta.
Palavras-chaves: tuberculose , comunidade , pesquisa , sociedade civil , controle social
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Resumo
A Tuberculose (TB) é uma enfermidade infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, com amplo espectro clínico.
Apresenta-se como um grave problema de saúde pública e com altos índices de detecção no Amazonas, onde a capital Manaus é
detentora do maior índice de positividade de casos novos no Brasil. O trabalho visa realizar a análise comparativa dos índices de

positividade entre os exames teste rápido molecular - GeneXpert (TRM-TB), baciloscopia e cultura nos pacientes sintomáticos
respiratórios. O estudo se baseou na análise dos exames de pacientes registrados de 2015 a 2017 na plataforma GAL (gerenciador de
ambiente laboratorial) do laboratório municipal distrital sul de Manaus-AM. Durante os 3 anos avaliados, foram semeadas 4.128
amostras com suspeita de TB, sendo que em 284 (casos novos 6,5% e retratamento 16,8%) culturas houve crescimento positivo. 4.374
TRM-TB foram processados, onde em 347 (7,2% casos novos e 22,5% retratamento) foram detectados DNA no M. tuberculosis. E 1.807
baciloscopias foram realizadas, nas quais 105 (4,8% casos novos e 12,9% retratamento) foram positivas para BAAR. A concordância de
resultado entre TRM-TB e Cultura foi de 97,1% em casos novos e 91,3% em retratamentos, entre TRM-TB e baciloscopia foi de 96,7%
em casos novos e 92,5% em retratamentos e baciloscopia com a cultura foi de 97,7% em casos novos e 95,4% em retratamentos. Os
resultados do projeto demonstram a importância de agregar testes laboratoriais no diagnóstico de tuberculose, apesar do TRM-TB
possuir elevado índice de positividade, a cultura convencional continua sendo a ferramenta mais sensível, além de ser necessária para
situações específicas como testes de suscetibilidade a medicamentos e identificação de espécies. Concluímos que dentre os exames
realizados o índice de positividade é maior no TRM-TB, principalmente em pacientes de retratamento. Enquanto a concordância entre
eles apresenta-se elevada sobretudo em casos novos e na conformidade baciloscopia e cultura.

Palavras-chaves: Diagnóstico, Índice de positividade, Tuberculose

COMPARAÇÃO ENTRE ESTADO NUTRICIONAL BASAL E 21 DIAS APÓS TRATAMENTO
MEDICAMENTOSO PARA TUBERCULOSE PULMONAR
Autores

Rosangela Mendes Moura 1, Kátia Cansanção 1, José Carlos Saraiva 1, Afrânio Kritski 1,
Wilza Arantes Peres 1

Instituição 1 HUCFF / UFRJ - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho - Universidade Federal do
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (Rua Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Cidade Universitária Ilha do Fundão - Rio de Janeiro - RJ CEP:21941-913)
Resumo

Introdução: Pacientes com tuberculose pulmonar (TBP) têm alta prevalência de desnutrição. O estado
nutricional de pacientes acometidos pela TB é um fator relevante na infecção e está associado à
falência terapêutica e aumento de morbimortalidade. Objetivo: Avaliar a progressão do índice de
massa corporal (IMC), compartimento adiposo e proteico durante o tratamento de pacientes com TBP.
Casuística e Métodos: Trata-se de um estudo observacional longitudinal em pacientes com TBP
internados no Hospital Estadual Santa Maria, no Rio de Janeiro. Todos os pacientes estavam
recebendo tratamento nutricional. Foram coletados dados sobre IMC, compartimento adiposo/dobra
cutânea tricipital (DCT) e proteico/circunferência muscular do braço (CMB) no tempo zero (T0) antes
do início do tratamento e 21 dias (T21) após. Todas as medidas antropométricas foram realizadas pelo
mesmo avaliador. O peso corporal foi aferido em balança eletrônica da marca Filizola® calibrada. A
estatura foi aferida em estadiomêtro Altura Exata®. A DCT foi aferida com adipômetro da marca
Lange®, com precisão de 1 mm. A CMB foi obtida a partir dos valores da circunferência do braço (CB)
e prega cutânea tricipital (PCT). Foi aplicado o teste de Wilcoxin e as análises foram realizadas no
SPSS 21, e foi considerado significativo p < 0,05. Resultados: Em 20 pacientes com TBP, a mediana
de idade foi 42 (34-51) anos, sendo 75% da amostra do sexo masculino. Houve aumento significativo
do IMC e do DTC entre o T0 eT21. No entanto, a CMB (massa magra) não apresentou aumento
significativo entre os tempos. Conclusões: Observou-se aumento significativo de tecido adiposo,
refletindo no ganho de massa corporal total. Sugere-se que o consumo adequado de macro e
micronutrientes associados à terapia medicamentosa adequada tenha contribuído para o ganho de
tecido adiposo. No entanto, o tempo de 21 dias de tratamento não contribui para quebra do “bloqueio
anabólico”, permanecendo o desvio da utilização de aminoácido para oxidação e não para
anabolismo. Tal achado reforça a importância do tratamento nutricional especializado dos pacientes
com TBP.
Palavras-chaves: Massa adiposa, Massa corporal total, Tuberculose

COMPARAÇÃO ENTRE MEIOS DE CULTURA PARA DIAGNÓSTICO E CONTROLE DE
TRATAMENTO DE PACIENTES COINFECTADOS TB/HIV
Autores

Vitória Silva Printes 1,3, Izabella Picinin Safe 1,2, Jaquelane Silva de Jesus 1, Leandro
Garcia de Sousa 1, Marcelo Cordeiro-Santos 1,2, Alexandra Brito de Souza 1,2

Instituição 1 FMT-HVD - Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Dourados (Av. Pedro Teixeira, 25 Dom Pedro, Manaus - AM, 69040-000), 2 UEA-PPGMT - Universidade do Estado do
Amazonas / Programa de Pós-graduação em (FMT-HVD). (Av. Pedro Teixeira, 25 - Dom

Pedro, Manaus - AM, 69040-000), 3 UNINORTE - Centro Universitário do Norte (Av.
Joaquim Nabuco, 1281-1355 - Centro, Manaus - AM, 69010-060)
Resumo

A Tuberculose (TB) é um problema de saúde pública mundial. Em 2017, Manaus destacou-se como a
capital com o maior coeficiente de incidência do país (74,1/100 mil hab.) e em 2016, obteve a maior
taxa de coinfecção TB/HIV (17,3%) entre as capitais. O diagnóstico precoce e o acompanhamento do
tratamento são prioridades para o controle da doença. Comparamos o desempenho dos meios de
cultura líquida em sistema BACTEC MGIT 960® e sólida em Löwenstein-Jensen (LJ) para o
diagnóstico e controle do tratamento da TB pulmonar em indivíduos coinfectados TB/HIV e
descrevemos o perfil de sensibilidade de cepas do complexo Mycobaterium tuberculosis (cMTB)
detectadas. Foi um estudo observacional descritivo, prospectivo, com amostras respiratórias,
coletadas em uma unidade de saúde terciária, referência para pacientes TB/HIV em Manaus,
Amazonas, no período de janeiro de 2017 a abril de 2018. Das 104 amostras analisadas por ambos os
meios, o cMTB foi isolado em 46% (48/104) no MGIT, com tempo médio de detecção de 14 dias, e
44% (46/104) no LJ, com tempo médio de detecção de 27 dias. Foi realizado teste de sensibilidade
nas amostras de diagnóstico (19/104), evidenciando 10% (2/19) de resistência à isoniazida. A taxa de
contaminação foi de 9,6% no MGIT (10/104), 6,7% (7/104) LJ e 19% (20/104) em ambos os meios. A
taxa de conversão na cultura líquida foi de 55% em 14 dias de tratamento e na cultura sólida, foi de
41,5% em 27 dias. Concordando com os achados com a literatura, em que o meio líquido possui
maior rapidez de detecção, apesar de maior taxa de contaminação, quando comparado ao meio
sólido, acreditamos que o diferencial desse estudo esteja na população estudada, coinfectados
TB/HIV. Comumente são pacientes que possuem apresentação atípica da doença, dificuldades no
diagnóstico laboratorial e não raro, prognóstico desfavorável. Sendo o local do estudo referência na
assistência terciária do Estado do Amazonas, tornou-se necessário demonstrar a aplicação da cultura
líquida como importante ferramenta para a tomada decisão precoce, modificando o desfecho
desfavorável da TB em pacientes com HIV.
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Resumo
Os testes moleculares como o Genotype®MTBDRplus podem detectar rapidamente a tuberculose multirresistente (TB-MDR). Da mesma
forma, o TB-SPRINT 59-Plex Beamedex é um teste molecular de alto rendimento para genotipar e detectar resistência a rifampicina
(RIF) e isoniazida (INH). O objetivo deste estudo foi comparar a performance do TB-SPRINT 59-Plex Beamedex® (TB-SPRINT) e
Genotype®MTBDRplus (Genotype) para detectar a resistência molecular de INH e RIF em um grupo de Mycobacterium tuberculosis
isolados no Rio Grande do Sul (RS). Foram avaliados 68 isolados resistentes aos fármacos (pelo teste de sensibilidade a fármacos – TS
– utilizando o BACTECTMMGITTM960 system) por meio do sequenciamento genômico dos genes rpoB, katG e inhA, Genotype e TBSPRINT. Os testes moleculares foram realizados no Centro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/RS, Laboratório de Biologia
Molecular e Saúde Pública/UFMG, e no Institut for Integrative Cell Biology, Orsay, França. Dos 68 isolados avaliados, 46 eram
resistentes a INH e RIF pelo TS, e 22 eram monoresistentes a INH. Considerando o sequenciamento como método padrão, a

sensibilidade de ambos os testes, TB-SPRINT e Genotype, foi de 100% para detecção da resistência a INH, e a sensibilidade para
detecção da resistência a RIF foi de 71 e 96%, respectivamente. Ao considerar o TS como método padrão a sensibilidade do TBSPRINT foi de 84% para INH e 74% para RIF, enquanto a sensibilidade do Genotype foi de 88% para INH e 95% para RIF. A
concordância entre os resultados do TB-SPRINT e Genotype foi de 100% para INH e 59% para RIF. O TB-SPRINT não detectou
mutação em sete isolados contendo uma inserção de 12 nucleotídeos no códon rpoB 516, além de em quatro isolados com diferentes
perfis de mutação nos códons 526 e 511, o que explica 11 resultados falso sensíveis. Os resultados discrepantes em relação ao método
fenotípico podem ser devido ao fato da presença de outros mecanismos de resistência não detectáveis por estes testes, como por
exemplo, mutações em outras regiões do genoma. Concluí-se, portanto que os testes TB-SPRINT e Genotype são boas ferramentas
para detecção da resistência molecular a INH e RIF, particularmente para INH. Estudos com um maior número de isolados deverão ser
realizados para avaliação de especificidade e acurácia dos métodos.
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Resumo
O controle da tuberculose (TB) representa um desafio para a saúde pública. A TB é uma enfermidade de notificação obrigatória e o
Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) é o órgão responsável pela coleta e processamento das fichas individuais de
notificação e acompanhamento. O objetivo deste estudo foi avaliar a completitude do Sistema de Informação de Agravos de Notificação
a partir das notificações realizadas nos 15 municípios prioritários de Pernambuco, estes foram selecionados de acordo com o resultado
de um indicador composto (IC), calculado a partir da média de indicadores operacionais, combinados de forma ponderada e
multidimensional pelo Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas (SANAR) de Pernambuco. Estudo descritivo cuja fonte
de dados foi o SINAN, disponível no sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no
período de 2011 a 2015. Para classificar a incompletude foram adotados os seguintes graus de avaliação segundo Romero e Cunha:
excelente (menor de 5%), bom (5 a 10%), regular (10 a 20%), ruim (20 a 50%) e muito ruim (50% ou mais). Foi analisada a
incompletitude das variáveis: faixa etária, sexo, institucionalizado, AIDS, etilismo, raça, escolaridade, drogas ilícitas, tabagismo,
diabetes, doença mental e outras doenças. Observou-se que as variáveis com maiores percentuais de incompletitude foram: drogas
ilícitas (81,3%), tabagismo (81,0%), ambas classificadas como muito ruim e diabetes (35,2%), classificada como ruim. As variáveis
classificadas como excelentes foram sexo e faixa etária, ambas com 0% de incompletitude, seguida por raça (12%), classificada como
regular. O inadequado preenchimento das informações dificulta a compreensão das circunstâncias de ocorrência da TB, a dinâmica da
doença e das condições socioeconômicas para o planejamento de intervenções que reduzam a ocorrência casos de TB. Além disso, a
análise da completitude permite a avaliação das informações e contribui para qualificação das mesmas. É fundamental dispor de
informações confiáveis para que se possa intervir adequadamente sobre as lacunas identificadas e a efetiva proposição de medidas
preventivas e de redução dos casos de TB.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença de caráter social, sendo relacionada aos indicadores de natureza
demográfica, social e econômica. A TB é uma doença cujas causas, formas de contágio, prevenção e,
principalmente, práticas de cuidado, são envoltas em diferentes compreensões por parte da
sociedade, pouco conhecidas e construídas ao longo dos tempos. Descrever aspectos ligados ao
conhecimento sobre a tuberculose (vulnerabilidade individual) entre ingressos do curso de Farmácia
da Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF), bem como analisar as características saciais
da amostra selecionada, são objetivos desse estudo. Trata-se de um estudo descritivo-analítico de
abordagem quantitativa da pesquisa científica, baseado em um inquérito populacional entre
estudantes de graduação, ingresso no curso de Farmácia da UNIVASF, no ano de 2017. A amostra foi
constituída por quarenta estudantes do primeiro e segundo semestre que concordaram em participar
da pesquise, a média da idade dos participantes foi de 21,8 anos, sendo 32,5% do sexo masculino e
67,5% do sexo feminino. 70% dos investigados possuíam residência própria ou cedida por outro
familiar, e 30% moravam em estabelecimentos alugados. Quando questionados sobre o sexo mais
frequente entre os casos de tuberculose, 62,5% informaram acometer ambos os sexos e 50%
informaram que a ocorrência da doença independe da raça e cor e 70% registraram que o agente
causador da tuberculose é uma bactéria. Nesta amostra 85% não apresentava atividade remunerada,
entretanto 72,5% dos entrevistados informaram possuir uma renda familiar entre um e seis salários
mínimos. O reconhecimento da complexidade dos determinantes da TB evoca um maior esforço na
construção de intervenções Interdisciplinar que enfrentem de forma mais abrangente os problemas de
saúde da população, especialmente dos grupos mais pobres. A integração, o trabalho intersetorial
baseado na interdisciplinaridade pode auxiliar na ampliação do discurso sobre a doença já que a
maioria dos alunos sabia qual o agente causador da TB e compreendiam os conceitos, sintomas e
aspectos importantes da doença, imprescindíveis para a redução do estigma e preconceito para um
cuidado integrado e centrado na pessoa com tuberculose.
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Resumo

O Programa Nacional de Controle da Tuberculose é uma política pública brasileira criada em 1999
para ampliar as ações de controle da doença para todo território nacional e reduzir sua prevalência na
população. Mesmo com sua normatização bem definida, esse Programa desenvolve-se em formatos e
resultados diferenciados nas esferas governamentais, devido aos inúmeros contextos que o país
possui o que faz necessário o desenvolvimento de pesquisas avaliativas. A avaliação constitui-se um
instrumento político a ser utilizado na identificação de lacunas e na orientação de ações e serviços de
atenção à saúde,nesse caso na efetivação do Programa de Controle da Tuberculose.Para tal,são
necessários instrumentos para a coleta sistemática de informação.Objetiva-se construir um
instrumento para avaliação da estrutura e processo do Programa de Tuberculose na Atenção Primária
à Saúde.Trata-se de estudo metodológico,normativo fundamentado no referencial teóricometodológico de Avedis Donabedian,na tríade estrutura,processo e resultado.A estrutura relaciona-se
aos recursos físicos,humanos,financeiros e organizacionais;o processo,às atividades que constituem a
atenção à saúde e o resultado aos efeitos produzidos pelas ações executadas no processo.Utilizou-se
a estrutura e processo para a construção da ferramenta proposta.A pesquisa foi realizada entre os
meses de agosto e outubro de 2017 com base no Manual de Recomendações para Controle da
Tuberculose no Brasil.O questionário foi constituído por três partes:caracterização
profissional,dimensão estrutura e dimensão processo.Na caracterização profissional constam
perguntas relacionadas ao sexo,tempo de atuação profissional,recebimento de capacitações,número
de casos acompanhados,horário de atendimento na unidade.Na dimensão estrutura, questionamentos
a respeito dos recursos humanos,físicos e materiais que constituem o programa.Em relação à
dimensão processo,os questionamentos estão relacionados à atividades operacionais,de educação
em saúde e às relacionadas aos sistemas de informação.O instrumento construído contém
questionamentos que permitem coletar dados referentes às dimensões de estrutura e processo do
Programa de Controle da Tuberculose.Sua utilidade é possível em pesquisas que se detenham a

avaliar a implantação do programa a partir das normatizações para gerar informações que subsidiem
os envolvidos na tomada de decisão.Encoraja-se que outras pesquisas sejam realizadas na busca
pela validação do instrumento construído.
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Resumo

Sabe-se que a tuberculose no idoso é um problema de saúde emergente e complexo, em vista dos
fatores que interferem na doença e principalmente suas características, como a sintomatologia que é
diferenciada no idoso, em razão das mudanças sistemáticas nessa faixa etária, a não adesão ao
tratamento devido à escassez de orientação ofertada pelos profissionais de saúde, entre outras.
Dessa forma, é perceptível a necessidade de incorporar a visita domiciliar como prioridade. Assim,
objetivou-se elaborar um instrumento de visita domiciliar para acompanhamento do idoso com
tuberculose na Atenção Primária à Saúde; buscar na literatura atual de documentos e estudos sobre a
visita domiciliar e acompanhamento dos pacientes com tuberculose; identificar através da literatura os
aspectos de investigação para elaboração das variáveis contidas no instrumento e estruturar a partir
dos aspectos de investigação as variáveis para a elaboração do instrumento de visita domiciliar ao
idoso com tuberculose na Atenção Primária a Saúde. Foi uma pesquisa de desenvolvimento
metodológico, dividida em três fases: a busca na literatura atual de documentos e estudos que
abordam a temática; leitura sistemática para o levantamento dos aspectos de investigação para
elaboração das variáveis; para em seguida construir o instrumento de visita domiciliar ao idoso com
Tuberculose. Após levantamento, foram incluídos na revisão os artigos publicados entre os anos de
2010 a 2016, considerando estudos com a temática voltada para o idoso, na língua portuguesa e que
possuíssem o texto completo, perfazendo um total de 12 artigos, onde se buscou a maior abrangência
possível proporcionando à pesquisadora bases necessárias e confiáveis para elaboração do
instrumento que se propõe. O instrumento foi dividido em 4 categorias perfazendo um total de 32
variáveis distribuídos na sequência de: características sociodemográficas composta por 7 dos 12
artigos científicos; os aspectos referentes a visita domiciliar composta por 4 dos 12 artigos científicos;
condições do usuário composta por 9 dos 12 artigos científicos; e avaliação de comunicantes
composta por 6 dos artigos científicos. Espera-se que o instrumento elaborado, após a validação,
venha contribuir durante a Visita Domiciliar realizada pelo enfermeiro, uma vez que os mesmos terão
um guia de acompanhamento para com o idoso com tuberculose.
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Resumo

Sabe-se que em se tratando de adesão ao tratamento da tuberculose, a família ocupa um papel
fundamental que pode influenciar positiva ou negativamente no desfecho do tratamento da doença.
Assim, objetivou-se analisar o discurso dos Enfermeiros da Atenção Primária à Saúde relacionado à
contribuição da família do paciente na adesão ao tratamento da tuberculose. Trata-se de um estudo
de natureza qualitativa, realizado no município de Cabedelo/PB, entre agosto e setembro de 2016
com sete Enfermeiros de Unidades Básicas de Saúde da Família, através de entrevistas
audiogravadas, transcritas e analisadas sob os referenciais da Análise de Discurso de linha francesa.
O corpus foi construído a partir da questão norteadora: qual à contribuição da família frente a adesão
ao tratamento da tuberculose? No recorte textual ao ser perguntado sobre estratégias para alcançar a
adesão ao tratamento da tuberculose, respondeu: “Então quando a gente não consegue junto ao
paciente, vai buscar apoio junto a família. (E4)”. Percebe-se através da análise de discurso que o
enfermeiro produz sentidos que identificam no componente familiar uma instancia de apoio para a
alcançar a adesão ao tratamento. Porém, no mesmo fragmento textual, encontra-se marcas em que o
enfermeiro encara o envolvimento do familiar como alternativo, após fracasso. Estudos apontam que o
abandono do tratamento da TB relaciona-se, dentre outros fatores, a falta de apoio familiar e de
orientação no uso dos serviços de saúde. Outro estudo considera que a família deve ser tida como um
espaço de relações de cuidado, sendo indispensável que a equipe de saúde responsável por elaborar
e executar o projeto terapêutico, favoreça, para que também esteja envolvida de forma ativa neste
processo, tanto o doente de TB quanto sua família. Pode-se afirmar que a estratégia de envolver a
família é positiva, para que se alcance a adesão tratamento da TB e deve ser adotada desde o início
do tratamento, independentemente de ser um caso com maior ou menor risco de abandono do
tratamento. Entende-se que deve ser usada por padrão e não por alternativa final e emergencial,
como constrói o discurso na segmentação acima.
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Resumo

A tuberculose (TB) permanece ainda como uma doença de elevada magnitude e importância mundial.
Atualmente são notificados cerca de 10 milhões de casos novos em todo mundo, causando mais de 1
milhão de óbitos por ano. O Brasil é um dos 22 países priorizados pela OMS que concentram 80% da
carga mundial de TB. É importante ressaltar que é uma doença negligenciada, isto é, além de
apresentar alta prevalência em situações de pobreza, contribui para a manutenção da desigualdade
social. O objetivo do estudo foi avaliar os casos de TB atendidos na Atenção Primária à Saúde no
estado de Sergipe. Foi realizado um estudo observacional descritivo, com a utilização do banco de
dados dos casos novos de TB, registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação
(SINAN), de residentes no estado de Sergipe, com diagnóstico pela APS entre 2007 e 2017. Neste
período foram diagnosticados 5945 casos novos de TB, sendo 3595 pelas unidades de saúde da APS
em Sergipe. Desses, 2161 (60.1%) realizaram sorologia para HIV, sendo 62 (2,9%) reagentes. Foram
examinados 76,8% dos contatos registrados e 56.4% realizaram Tratamento Diretamente Observado
(TDO). A cura dos casos de TB na APS foi de 81,6% e um abandono ainda considerado alto (10,5%).
Nesse contexto, chama a atenção quando dentre os casos da APS comparamos aqueles usuários que
realizaram TDO em relação aos que não realizaram, pois todos os indicares são visivelmente
melhores, alcançando uma cura de 86,4%. Assim, apesar dos inúmeros avanços no processo de
ampliação das ações de TB na APS, verifica-se a necessidade de intensificação do exame de
contatos e da expansão do TDO para que melhores taxas de cura sejam alcançadas. Dessa forma,
somente através de um cuidado longitudinal e integral, assim como a ampliação do tratamento
diretamente observado para uma maior taxa da população, a TB passará a ter uma menor taxa de
abandono e maior controle.
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Resumo
A tuberculose (TB) e a resistência a múltiplos fármacos utilizados no tratamento são atualmente uma emergência em saúde
pública mundial. As fluoroquinolonas são fármacos utilizados no tratamento da TB multirresistente (TB-MDR) e a resistência a
esses fármacos demonstrou ser um dos fatores mais importantes na falha no tratamento e consequente evolução para casos
de TB extensivamente droga resistente (TB-XDR). O estudo objetiva correlacionar a frequência de mutações na Região
Determinante de Resistência a Fluoroquinolonas (QRDR) do gene gyrA com a concentração mínima inibitória (MIC) para
ofloxacina. Foram utilizados 98 isolados de Mycobacterium tuberculosis MDR, obtidos no Laboratório Central do Rio Grande
do Sul, provenientes de pacientes atendidos no Hospital Sanatório Partenon (centro de referência do Estado), nos anos de
2013 e 2014. O sequenciamento do gene gyrA foi realizado conforme descrito por Rodwell et al. (2013) e a análise fenotípica
de resistência foi realizada por meio do teste de MIC conforme descrito por Palomino et al. (2002). Dos 98 isolados
analisados, 96,9 % possuíam mutação no códon 95 (AGC – ACC), mutação fora da QRDR, e sabidamente não causadora de
resistência. A resistência fenotípica, (MIC maior que 4 ug/ml) foi detectada em cinco isolados. Destes, três possuíam mutação
no códon 94 (GAC-TAC e GAC-AAC), um isolado possuía mutação no códon 88 (GGC-TGC) e um isolado não possuía
mutação na QRDR, somente a do códon 95. A resistência fenotípica a Ofloxacina foi de 5,1% e 80% dos isolados com
resistência fenotípica tinham mutação na QRDR de gyrA, seguindo a frequência de outros estudos semelhantes. A presença
de isolados fenotipicamente resistentes, sem a presença de mutação na QRDR de gyrA é bem descrita por outros autores,
uma vez que mutações no gene gyrB, não analisado até o momento em nosso estudo, também contribuem para resistência
as fluoroquinolonas. Existem ainda outras mutações pouco elucidadas com potencial de causar resistência, além de
mecanismos intrínsecos da micobactéria. Nossos resultados são parciais e as perspectivas são de analisar gene gyrB, bem
como aumentar o número amostral. Conhecer o perfil de resistência às fluoroquinolonas permite acompanhar possíveis casos
de evolução de resistência TB-MDR para TB-XDR.
Palavras-chaves: TUBERCULOSE, RESISTÊNCIA, FLUOROQUINOLONAS, OFLOXACINA

DESCRIÇÃO SITUACIONAL DE CASOS DE TUBERCULOSE EM TERRITÓRIO DE USF.
Autores

Maria Louize Marques Calixto 1, Maria Eduarda Gonçalves Farias 1, Núbia Dantas dos
Santos 1, Rayssa de Souza Arruda 1, Renata Araújo de Lima 1, Juliana Kelly Batista 2

Instituição 1 UPE/FENSG - Universidade de pernambuco/Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora
das Graças. (Av. Gov. Agamenon Magalhães - Santo Amaro, Recife - PE, 50100-010), 2
UPE - Universidade de Pernambuco (Av. Gov. Agamenon Magalhães - Santo Amaro,
Recife - PE, 50100-010)
Resumo
A tuberculose prevalece como um grave problema de saúde pública no mundo. Segundo a OMS, é a doença infecciosa de agente único
que mais leva a óbito, superando o HIV. Em 2016 no Recife, o índice de casos de tuberculose por 100 mil habitantes aumentou de 93
para 94,85, em relação a 2015. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões. É
transmitida através do ar, do espirro, da tosse e da fala. O risco maior de transmissão prevalece em pessoas com condições de
alimentação, habitação e saúde precárias, que convivem em lugares fechados com pessoas em tuberculose ativa. Objetivou-se
descrever a ocorrência de tuberculose na população residente no território da macaxeira coberto pela Unidade de Saúde da Família
Macaxeira/Burity.Trata-se de um estudo com abordagem descritiva, realizado nas microáreas 03, 07 e 09 do bairro da Macaxeira,
Distrito Sanitário VII, Recife- PE, entre o período de Agosto e Outubro de 2016, como atividade curricular do Módulo 1 Saúde,
Sociedade e Processo de trabalho do curso de enfermagem da UPE. A coleta de dados se deu por meio de visitas domiciliares com as

fichas do e-SUS de Cadastramento Domiciliar e Individual, além da observação de campo. A população das três microáreas
corresponde a 544 famílias e 1643 pessoas e foram visitadas 308 famílias e 998 pessoas. Sendo aproximadamente 47 % do sexo
masculino e 53% do sexo feminino. 80% das famílias possuem casa própria, mas a maioria não tem revestimento e ventilação adequada
o que torna o ambiente insalubre. Foi identificado 01 caso de tuberculose diagnosticado em tratamento em cada microárea, totalizando
3. Os moradores das microáreas relataram dificuldade de acesso à unidade de saúde o que pode dificulta o diagnóstico e impossibilita a
quebra cadeia de transmissão. Destaca-se que a falta de planejamento na ocupação da área pode favorecer a transmissão da doença.
Conclui-se que o diagnóstico situacional é de fundamental importância para o levantamento de problemas que permite desenvolver de
maneira mais efetiva as ações de saúde para os problemas encontrados. A identificação de casos de tuberculose implica a busca de
sintomáticos respiratórios. A detecção precoce de casos é fundamental para controlar os focos de infecção, a fim de quebrar a cadeia de
transmissão e diminuir sua incidência.
Palavras-chaves: Doenças transmissíveis, Saúde pública, Tuberculose.
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Resumo

Conhecer o desempenho dos testes na rotina de serviço é importante para alcançar a cura e o
tratamento de Tuberculose. Objetivou-se analisar a concordância entre os exames Baciloscopia,
Cultura, GeneXpert MTB/RIF, Radiografia de Tórax e Tomografia Computadorizada de Tórax, de
pacientes em acompanhamento clínico de tuberculose. O estudo é do tipo retrospectivo descritivo.
Foram analisados os resultados de exames laboratoriais e de imagem de pacientes portadores da
forma pulmonar da tuberculose na Unidade de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital
Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS, no período de 2012 a 2017. Foi utilizado a
concordância através do coeficiente de Kappa (escala de concordância de <0,000 a 1,000). Nos casos
pulmonares, os exames considerados no estudo foram somente aqueles ligados a materiais
pulmonares como escarro, lavado brônquico e biópsia pulmonar. 82 indivíduos foram analisados.
Predominaram homens (79,2%), faixa etária 18-43 anos (51%), e idade média de 44,5 anos (DP±
16,1). 60,9% dos pacientes obtiveram diagnóstico clínico-epidemiológico. 39,1% estavam sob
tratamento empírico. Pacientes portadores de HIV/AIDS representaram 32,9% (27/82). No grupo de
pacientes que não vivem com HIV/AIDS (55/82), o coeficiente de Kappa para Baciloscopia/Cultura foi
de 0,457 (moderada concordância), -0,043 para Baciloscopia/GeneXpert MTB/RIF (nenhuma
concordância), 0,067 entre Cultura/GeneXpert MTB/RIF (fraca concordância) e 1,000 entre os exames
de imagem Radiografia e Tomografia Computadorizada de Tórax (perfeita concordância). No grupo de
pacientes vivendo com HIV/AIDS (27/82), o coeficiente entre Baciloscopia/Cultura foi de 0,304
(razoável concordância), 1,000 para Baciloscopia/GeneXpert MTB/RIF (perfeita concordância), 1,000
entre Cultura/GeneXpert MTB/RIF e por fim, entre Radiografia/TC de Tórax, Kappa também foi de
1,000. Concluiu-se que a concordância entre os exames de pacientes com HIV/AIDS foi “boa” à
“perfeita”. Entre pacientes sem HIV/AIDS, a concordância variou de “nenhuma” a “moderada”. O
tamanho amostral do estudo foi uma limitação.
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Resumo
Introdução: A coinfecção HIV e tuberculose (TB) favorece formas clínicas mais graves da TB, menores taxas de cura e
maiores taxas de abandono e óbito, dificultando o controle de ambas as infecções. Pessoas com coinfecção TB-HIV
apresentam maiores dificuldades na adesão ao tratamento devido a reações medicamentosas, efeitos colaterais, entre outros
aspectos. Em resposta, o Tratamento Diretamente Observado (TDO) é recomendado para o tratamento da TB, representando
uma estratégia que, além da abordagem terapêutica, possibilita o acolhimento, vínculo e corresponsabilidade, na perspectiva
de garantir adesão e qualidade do cuidado. Este estudo teve como objetivo identificar o desfecho dos casos de TB nas
pessoas com coinfecção TB-HIV no Brasil em 2016, segundo realização do TDO. Métodos: Trata-se de um estudo
longitudinal de base de dados. Os dados foram coletados no Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN). Foram
incluídos os casos novos de TB; aqueles que tiveram o teste de HIV não realizado ou em andamento e aqueles que tiveram o
resultado do tratamento da TB não conclusivo (ignorado, transferido ou mudança de diagnóstico) foram excluídos do estudo.
Estatísticas de frequência foram usadas para análise dos dados. Resultados: Em 2016, foram registrados 68.973 casos de TB
no Brasil, dos quais 6.019 (8,7%) eram TB-HIV. Aplicando os critérios de inclusão e exclusão, obteve-se um total de 2.841
casos de TB-HIV. Ao analisar os desfechos do tratamento da TB (cura, abandono e óbito) nas pessoas com TB-HIV, notou-se
que a taxa de cura foi maior dentre aqueles que realizaram o TDO (73,1%); e as taxas de abandono e óbito foram maiores
entre os que não realizaram TDO, 18,1% e 21,9%, respectivamente (Figura 1). Conclusões: As pessoas com TB-HIV que não
fizeram TDO tiveram taxas de desfecho desfavoráveis, abandono e óbito, mais altas. Esses achados reforçam a importância
do TDO na adesão ao tratamento e redução do óbito. No Brasil, as ações de controle da TB estão sob responsabilidade da
Atenção Primária, mas recomenda-se que as pessoas com coinfecção TB-HIV sejam acompanhadas pelos Serviços de
Atenção Especializada ao HIV (SAE). Portanto, é necessário considerar o TDO como uma estratégia compartilhada e
garantida, tanto pelos serviços de TB quanto de HIV, com o objetivo de promover a obtenção de resultados favoráveis e o
controle da TB nesta população.
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Resumo
Introdução: No Brasil, as pessoas negras estão mais expostas a condições de vida precárias, aumentando o risco de doenças
transmissíveis, como a tuberculose (TB). Além disso, os indicadores de qualidade do atendimento aos pacientes com TB são
piores nos negros do que nos brancos. Objetivo: Avaliar a associação entre a raça/cor das pessoas com TB e a realização de
testagem para HIV e cultura de escarro no Brasil, considerando níveis de agregação por regiões, Unidades Federadas,
municípios e serviços de atendimento. Desenho do estudo: Estudo transversal dos casos novos de TB notificados em 2015 no
Brasil. Métodos: As associações entre a raça/cor dos pacientes com TB (agrupados em negros e não negros) e a testagem
para o HIV e cultura de micobactéria foram avaliadas usando modelos de regressão logística. Utilizamos também modelos de
regressão multinível para examinar as associações considerando diferentes níveis de agrupamento geopolíticos (região,
estado e município). Além disso, também foi realizada a análise pareada por serviço de saúde utilizando regressão logística
condicional. Em todos os modelos, características individuais foram incluídas como covariáveis de controle. Resultados:
Comparados às não negras, as pessoas negras apresentaram chances significativamente mais baixas de terem realizado o
testagem de HIV (odds ratio [OR]: 0,72; intervalo de confiança [IC] de 95%: 0,69 - 0,75) e cultura de micobactéria (OR: 0,74;
IC95%: 0,71 - 0,77). No entanto, as associações negativas entre a raça/cor negra e a realização dos testes desapareceram
quando foram considerados os níveis de agrupamento geopolítico ou quando foi realizada a análise pareada por serviço de
saúde. Discussão: Pessoas negras com TB apresentaram menor probabilidade de realização do teste de HIV e cultura de
micobactérias do que pessoas não negras com TB. No entanto, essas associações parecem ser macro-determinadas pela codistribuição geográfica dos grupos raciais e da provisão dos testes diagnósticos. Ou seja, as áreas com menor acesso aos
exames foram as que apresentaram maior percentual de população negra. Conclusão: Os resultados expressam iniquidades
na distribuição de serviços entre regiões com composições raciais diferentes, as quais afetam negativamente a população
negra. Os achados dão subsídio para a formulação de políticas públicas com foco na mitigação dos desequilíbrios regionais,
como estratégia para promover a equidade de acesso aos cuidados em saúde.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) se configura como um problema de saúde pública. Para seu
controle observa-se avanços nas estratégias, mas os indicadores continuam altos. A educação em
saúde é uma das estratégias de comunicação e fortalecimento para esclarecimento, discussão e
norteamento de ações para controlar e eliminar a tuberculose e seus determinantes sociais.
OBJETIVOS: Descrever o projeto de extensão sobre TB na AB no norte do Espírito Santo.
MÉTODOS: Relato de experiência do projeto de extensão “CEUNES em ação: Desmistificando a
tuberculose em São Mateus”. Realizado entre março a maio de 2018, no programa de tuberculose.
Os atores envolvidos foram usuários, alunos da universidade e profissionais do serviço. Utilizou-se
como métodos as atividades educativas que abordaram temas como conhecimento sobre a TB,
acolhimento, orientação sobre o serviço de saúde e estratégias de enfrentamento da doença.
RESULTADOS: As atividades despertaram o interesse dos participantes em se apropriarem de
conhecimentos sobre a TB. O empoderamento de conhecimentos sobre TB, contribuiu para a
disseminação da prevenção do agravo e promoção da saúde no serviço local e regional dos usuários.
Por meio do compartilhamento das vivências entre os grupos formados, os questionamentos sobre a
TB foram elucidados e as ponderações versaram sobre vários assuntos perpassando desde o meio
cultural vivenciado até o meio econômico da comunidade. DISCUSSÃO: As atividades realizadas com
os usuários através dos alunos permitiram uma abordagem diferenciada, contribuindo para a melhoria
do estigma e da visão sobre a TB e seus fatores determinantes . O trabalho junto ao indivíduos
apresentaram uma maior sensibilização quanto à temática abordada e uma satisfação relacionada às
educações em saúde que lhe são prestadas, visto que, adquirem conhecimentos individuais e ainda,
atuam como disseminadores de informações. CONCLUSÃO: A informação sobre TB quando levada
aos usuários de maneira elucidativa, lúdica, de forma informal, com uma abordagem entre discentes e
usuários, torna-se uma ferramenta importante para o combate e controle da doença. A junção da
academia através da educação em saúde se compõe como uma ferramenta que empodera os
sujeitos a atuarem de forma resolutiva, uma vez que, a propagação de conhecimentos, e
principalmente o esclarecimento sobre a quebra da cadeia de transmissão, desmistificam tabus e
paradigmas quando relacionado à doença TB.
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Resumo
A Tuberculose (TB) é causada pelo Mycobacterium tuberculosis (M. tb), quando está em sua forma extrapulmonar (TBE) a
presença de poucos bacilos nas amostras proporciona limitações ao diagnóstico convencional (baciloscopia, prova
tuberculínica, exames por imagem e histopatológico), além do crescimento lento do bacilo em meio de cultura específico (de 7
a 8 semanas). Para rapidez, maior precisão, reprodutibilidade e acurácia na detecção do M. tb, a aplicação da Reação em
Cadeia Polimerase (PCR) em Tempo Real (qPCR) se destaca entre as técnicas moleculares. O presente estudo teve como
objetivo avaliar o desempenho da PCR em Tempo Real na detecção do M. tb em amostras de sangue, urina, outros líquidos e
biópsias de pacientes com TBE e “Não TB" (NTB). As amostras foram descontaminadas (urina e outros líquidos) pelo método
de Petroff modificado, conservadas em solução salina 0,9% (biópsia) e passaram por separação de células sanguíneas, em
seguida realizou-se a extração de DNA e a qPCR foi realizada segundo Broccolo et al 2003. Então, este foi um estudo
prospectivo, com 173 pacientes provenientes dos principais serviços de referência do SUS, do estado de Pernambuco, no
período janeiro de 2016 a abril de 2018. Do total de pacientes estudados foram classificados com TBE (84 pacientes) e NTB

(89 pacientes). Entre os pacientes com TBE foram identificadas as formas: pleural (20), intestinal (14), ganglionar (13), óssea
(13), cutânea (4), peritoneal (4), miliar (3), renal (2), meningoencefálica (2), geniturinário (1) e outros casos (10). Desses 84
pacientes positivos no diagnóstico final (definido por presença de critérios clínicos, epidemiológicos, exames laboratoriais e/ou
resposta ao tratamento específico para M.tb) 53 pacientes também tiveram amostras positivas através da qPCR, obtendo uma
sensibilidade de 63,1% (52,4-72,6%), enquanto a especificidade foi de 86,5% (77,9-92,1%). Por tanto, os resultados obtidos
demonstraram a importância da avaliação de mais de um tipo de amostra clínica coletadas do mesmo paciente com suspeita
da tuberculose extrapulmonar, podendo aumentar a sensibilidade de detecção do M.tb através da qPCR, que se mostrou
importante para auxiliar o diagnóstico de TBE. Além de permitir um resultado mais rápido, colaborando para um tratamento
precoce, mais eficaz e assim podendo reduzir os casos de resistência às drogas antituberculosas.
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Resumo
Introdução: A tuberculose (TB) tem sido uma das principais causas de morte, embora a morte por TB deva ser um evento
raro. No Brasil, estudos recentes demonstraram diagnóstico tardio, abandono do tratamento, TB multirresistente, fatores
socioeconômicos, co-morbidades, idade, sexo e forma clínica da doença como associados à morte por TB . Investigações
posteriores com o objetivo de compreender esse fenômeno devem ser realizadas no Brasil utilizando novas abordagens,
levando em consideração os determinantes sociais da infecção por TB e suas desigualdades. Objetivos: Investigar a
associação entre indicadores sociais e as taxas de mortalidade por TB no Brasil, de acordo com o município de residência.
Métodos: Estudo ecológico baseado em dados secundários do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Os dados de
óbitos como causa básica Tuberculose no Brasil, de acordo com o município de residência para o ano de 2010. Foi realizada
correlação entre a taxa de mortalidade por TB e as 59 variáveis socioeconômicas, aqueles com mais de 10% de correlação,
com um valor de p <0,05, foram mantidos para a próxima etapa, a técnica estatística multivariada Análise Fatorial.
Resultados: Foram relatados no SIM 4.661 óbitos como causa básica TB, sendo a taxa de mortalidade de 2,37 por 100 mil
habitantes. Observou-se que o fator 1 (renda e alta educação e desenvolvimento adequado) tem um efeito negativo, ou seja,
seu aumento reduz a probabilidade de ocorrência da morte por TB para o município. Cobertura Estratégia de Saúde da
Família (ESF) e Envelhecimento (fator 5) quando maior que zero, aumenta o modelo de verossimilhança para classificar o
município como tendo mortes por TB. Conclusões: Fortalecimento da associação entre as desigualdades sociais e a morte
por TB. O Brasil precisa fortalecer as políticas públicas de saúde e sociais com o objetivo de reduzir as desigualdades, como
o investimento na educação básica, melhorar o acesso aos serviços de saúde, aumentar a cobertura da estratégia de saúde
da família além da transferência de programas e subsídios de transporte para todos os pacientes pobres.
Palavras-chaves: Tuberculose, /mortalidade, Epidemiologia
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Resumo

A elevada incidência da tuberculose pulmonar (TBP) nas prisões de Mato Grosso do Sul resultam da superlotação,
diagnóstico tardio, controle deficiente e acesso limitado aos cuidados de saúde. Investimentos no diagnóstico precoce foram
implementados ao longo do período em especial após 2010. Comparação foram realizadas antes e após a implementação
dos seguintes indicadores: pesquisa de BAAR, culturas do M. tuberculosis, Teste de Sensibilidade às Drogas no maior
Estabelecimento Penal (EP) do Estado (EPJFC).Estudo transversal utilizando dados do SINAN e do LACEN/MS dos 35 EP
Estaduais, de 16 municípios, entre 2007-2010 e 2011-2014. Indicadores laboratoriais foram comparados antes e após
implementação e nos 3 agrupamentos (maior EP da capital-EPJFC), demais EP-capital e EP do interior. A presença de
resistência foi avaliada considerando uso prévio de fármacos anti-tuberculose (casos novos-casos tratados).A prevalência da
TBP (por 100.000) passou de 480,0 (2007) para 972,9 (2014). Quatro de 5 indicadores melhoraram sendo eles: pesquisa de
BAAR:82,7% para 92,9%, p<0,001); culturas realizada:55,0% para 81,8%, p <0,001; teste de sensibilidade às drogas (TSD)
em culturas positivas (71,6% para 62,4%, p 0,032); e cobertura global com TSD: (36,6% a 47,4%; p 0,001). As taxas de
resistência primária e adquirida foram 76/361(21,1%) e 24/80(30,0%) e a multidrogaresistência primárias e adquiridas foram
1/361(0,3%) e 1/80(1,3%), respectivamente. Houve melhoria dos indicadores laboratoriais porém as taxas de resistência
foram elevadas, dificultando o controle da TBP nessa população. As ações para diagnóstico precoce não foram suficientes
para reduzir a incidência da doença havendo necessidade de outras intervenções.
Palavras-chaves: Diagnóstico laboratorial, Mato Grosso do Sul, Prisões, Tuberculose pulmonar, Resistência às drogas
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Resumo

O Ministério da Saúde (MS) elegeu a tuberculose como prioridade entre as políticas governamentais
de saúde. O Brasil concentra 80% dos casos de tuberculose (TB) no mundo, com uma média de 70
mil casos por ano. Em Pernambuco, o coeficiente de incidência de TB ocupa 3º lugar entre os estados
brasileiros. Casos notificados em 20 municípios são responsáveis por 65% dos casos do estado.
Realizou-se um diagnóstico situacional para TB, em seus aspectos relativos à organização e gestão
em 20 municípios de Pernambuco. Estudo descritivo, quantitativo, procurando compreender o
funcionamento da gestão do Programa Municipal de Controle da Tuberculose (PMCT) e dos serviços
de saúde em 20 municípios de Pernambuco. Utilizaram-se questionários semiestruturados,
pertencentes à Pesquisa: “Rede de Cuidado das Doenças Transmitidas por Micobactérias,
Tuberculose e Hanseníase no Estado de Pernambuco”, divididos em 04 eixos: estrutura, gestão,
vigilância epidemiológica, educação e mobilização social; respondidos por representantes do PMCT,
Unidades Básicas de Saúde, Laboratório Municipal e Referência Secundária. Foram visitados 18
(90%) municípios, onde 16 (88,9%) possuíam profissionais responsáveis pelo PMCT, 13 (81,2%)
monitoravam os instrumentos de gestão, representado dimensões secundárias no processo de
operacionalização do PNCT, 11 (61,1%) estimavam o número de sintomáticos respiratórios do
município, inferindo-se baixa capacidade do programa em captar os casos existentes. Dos municípios
com laboratório, 17 (94,4%) realizavam baciloscopia de escarro, problemas no acesso ao diagnóstico
diminuem o impacto do PCT, 14 coordenadores do PMCT (77,8%) faziam visitas de assessoramento
às unidades de saúde, abaixo da expectativa, o que constitui ferramenta fundamental para manter a
qualidade do PMCT. 14 (77,8%) promoviam parcerias com instituições de ensino para o combate a
tuberculose, 11 (61,1%) municípios dispunham de serviço de referência secundária, 8 (44,4%)
laboratórios enviavam lâminas de baciloscopia para o Controle de Qualidade, abaixo da meta
proposta. A compreensão e a caracterização do diagnóstico situacional dos municípios são
fundamentais para o planejamento das ações voltadas ao enfrentamento dos problemas encontrados
no controle da tuberculose. Foram identificadas diversas fragilidades no processo e execução das
rotinas, havendo necessidade de melhoria e monitoramento das atividades dos PMCT. É
imprescindível estratégias eficientes para o diagnóstico e tratamento.
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DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E CONTROLE DA TUBERCULOSE NAS EQUIPES DE SAÚDE
PRISIONAL DO RIO GRANDE DO SUL:AÇÕES REALIZADAS

Autores

KARINE ELY 1, Elisângela Luzia dos Santos 1, DANDARA FANFA 1, CARLA
JARCZEWSKI 2, RENATA DOTTA 2, LIA POSSUELO 1

Instituição 1 UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul (Avenida Independência, 2293 Universitário), 2 SES- RS - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DO RIO GRANDE DO
SUL (Av. Borges de Medeiros, 1501 - Centro Histórico, Porto Alegre - RS)
Resumo

Introdução:O diagnóstico, tratamento e controle da tuberculose contemplam estratégias específicas
para as populações com maior vulnerabilidade à doença, como a População Privada de Liberdade
(PPL). No Brasil, Equipes de Atenção Básica Prisional (EABp), estão previstas na Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) para
garantir o direito à saúde da PPL. Objetivo:identificar ações de controle da Tuberculose realizadas
pelas EABp no Rio Grande do Sul. Desenho do estudo: estudo transversal. Métodos:a pesquisa
utilizou um questionário eletrônico, na plataforma Lime Survey, enviado por e-mail às 29 EABp do Rio
Grande do Sul, referente ao ano de 2017. A tabulação e análise dos dados foram realizadas no
software SPSS (v. 23.0), com valores expressos em números absolutos e percentuais. Resultados:
Participaram do estudo 14 (48,3%) EABp, que atendem 4553 pessoas, das quais 3790 (83,2%) são
homens e 763 (16,8%) são mulheres. Foram triados para tuberculose 928 (20,4%) apenados, 852
(18,7%) foram identificados como sintomáticos respiratórios, 865 (19%) realizaram baciloscopia, 458
(10%) realizaram cultura de escarro e 25 (0,5%) realizaram teste de sensibilidade, 211 (4,6%)
realizaram teste rápido para tuberculose e 147 (3,2%) foram diagnosticados com tuberculose.As
equipes referem que todos os presos com suspeita de tuberculose têm acesso ao exame de Raio X.
Entre os casos de tuberculose identificados, 119 (80%) foram testados para HIV, 14 (9,5%)
apresentavam coinfecção TB/HIV, 6 (4%) tuberculose multidrogarresistente. Sobre o tratamento, 130
(88,4%) realizaram Tratamento Diretamente Observado (TDO) e 99 (67,3%) tiveram alta por cura e 1
(0,6%) óbito por tuberculose. Três equipes (21,4%) questionam o preso sobre a presença de tosse no
momento do ingresso. Discussão:O Ministério da Saúde tem como meta: testar 100% dos casos de
tuberculose para HIV, realizar cultura de escarro sempre que for solicitado baciloscopia para PPL,
realizar TDO em 100% dos casos de tuberculose em populações vulneráveis e curar 80% dos casos
de tuberculose.Conclusão:As EABp necessitam de capacitação constante e educação permanente
em serviço para atingir as metas de diagnóstico, tratamento e controle da tuberculose descritas no
PNAISP.O desenvolvimento de um sistema estadual de monitoramento e avaliação das ações
realizadas pelas EABp é de fundamental importância para acompanhamento das atividades
realizadas.

Palavras-chaves: Tuberculose, Prisões, Saúde Pública

DIFERENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS ENTRE A TUBERCULOSE EM POPULAÇÕES INDÍGENAS E
NA POPULAÇÃO GERAL NO MUNICÍPIO DE CACOAL – RONDÔNIA

Autores

MARCO ANTONIO BONONI MARCO ANTONIO BONONI 1, JOÃO LUIS DAL ROVERE
COLOMBARI VIEIRA JOÃO LUIS DAL ROVERE COLOMBARI VIEIRA 1, BRUNO
LUDVIG VIEIRA BRUNO LUDVIG VIEIRA 1, THOMAS PIACSEK THOMAS PIACSEK 1,
Alex Miranda Rodrigues 1

Instituição 1 FACIMED - Faculdade de Ciências Biomédicas de Cacoal (Avenida Cuiabá 3087 Cacoal
RO)
Resumo
A tuberculose é uma das doenças infecciosas com elevada incidência e prevalência em todo o mundo, causando
aproximadamente dez milhões de novos casos e ocasionando mais de um milhão de mortes a cada ano. A região norte do
Brasil é uma das que apresenta piores indicadores de tuberculose no Brasil, sendo que no Estado de Rondônia Cacoal é um
dos municípios prioritários. O município de Cacoal apresenta uma grande população indígena, que reconhecidamente
apresenta maior vulnerabilidade para esse agravo, já tendo sido demonstrada uma elevadíssima incidência, maior risco de
morte por tuberculose e presença de resistência às drogas utilizadas no tratamento. Foi realizado um estudo observacional
analítico baseado em dados secundários oriundos do SINAN do município de Cacoal, Rondônia, com o objetivo de comparar

as características epidemiológicas entre os casos de tuberculose notificados na população indígena residente em Cacoal e os
casos de tuberculose diagnosticados em outras etnias, entre os anos de 2010 e 2016. No período de 2010 a 2016 foram
notificados 73 casos, na população indígena e 134 na população geral, com as taxas de incidências acumuladas respectivas
de 5547 e 170 casos por 100.000 habitantes. Na população indígena a idade média é significativamente menor 30,0±19,5
anos contra 44,7±17,5 (média±desvio padrão)(p<0,0001), a proporção de menores de 15 anos é maior 29,9% contra 3,0%
(p<0,0001). Não houveram pacientes de populações indígenas com coinfecção pelo vírus HIV, e todos os indígenas evoluíram
para cura, enquanto houveram 4 pacientes coinfectados entre as outras etnias e ocorreram 6 óbitos por tuberculose e 3 óbitos
por outras causas. As populações indígenas tem uma incidência de tuberculose significativamente maior que as populações
de outras etnias, e os doentes nesta populações são mais jovens. Embora a incidência da tuberculose seja muito maior os
desfechos foram favoráveis em todos os casos notificados na população indígena. A elevada incidência da tuberculose na
população indígena demonstra a necessidade de maiores estudos.
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Resumo
A genotipagem e a análise de distribuição espacial dos isolados de Mycobacterium tuberculosis (Mtb) possibilitam discriminar
sua origem e descrever sua dinâmica em determinada população, portanto, são importantes ferramentas na epidemiologia da
tuberculose (TB). Adicionalmente, a predominância de um grupo filogenético pode estar relacionada a um maior fitness
biológico. Neste trabalho, descrevemos o perfil genético da TB multirresistente (TBMR) em Salvador, Bahia entre 2008 a
2011, a partir de análise da coleção biológica mantida pelo laboratório de referência desta cidade. Nosso objetivo foi verificar a
frequência e distribuição espacial dos grupos filogenéticos de Mtb e identificar clusters genéticos potencialmente associados
a melhor adaptação a nossa população. Utilizamos como métodos principais de genotipagem o MIRU-VNTR (unidades
repetitivas dispersas de número variável do genoma de Mycobacterium) de 12 loci e o spoligotyping, realizados em 121
isolados, e adicionalmente o cg-MSLT (tipagem multilocus do genoma principal) e análise de SNPs (polimorfismos de base
única), a partir do sequenciamento completo do genoma de 84 isolados. As famílias foram confirmadas por similaridade com
os padrões registrados na base SITVIT. A árvore de similaridade foi obtida a partir dos SNPs com cutoff de 6 alelos. Para a
análise espacial, os casos de TBMR prevalentes no período foram georreferenciados e analisados. Eles se concentraram nos
bairros da Calçada, Comércio, Liberdade e Pau Miúdo, e apresentaram dependência espacial, em acordo com a distribuição
da doença nos chamados “bolsões de pobreza”. Os resultados de genotipagem revelam predominância de algumas
famílias/subfamílias, sendo mais prevalente a LAM 9 (25/121), onde encontramos por exemplo um cluster genético com 10
isolados originários de pacientes sem relação epidemiológica entre eles, e sem distribuição geográfica compatível com cluster
espacial. Um estudo aprofundado dos clusters genéticos poderá evidenciar padrões de transmissão relevantes na adoção de
medidas de controle da TB, e uma possível associação com fitness biológico.
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Resumo
A Tuberculose (TB), está presente na humanidade há aproximadamente 8.000 anos sendo considerada como uma doença grave, porém curável. Estudos
realizados na Índia e no Brasil sobre a distribuição espacial da doença apontam que a TB, além das características clínicas do indivíduo, também
apresenta associação com diferentes fatores socioeconômicos, como renda, escolaridade, qualidade do domicílio, que devem ser considerados na
definição de estratégias para vigilância e controle da tuberculose. Desta forma, o conhecimento do espaço é de relevante importância na análise das
relações de saúde com o ambiente, fornecendo subsídios à gestão e aos serviços para as ações de controle, podendo provocar mudanças significativas
no quadro de morbimortalidade de uma sociedade. Diante do exposto, propôs-se com o estudo caracterizar o perfil clínico epidemiológico da TB e
analisar distribuição espacial dos casos em um município paulista. Trata-se de um estudo descritivo e ecológico dos casos de tuberculose registrados
em um sistema de informação. As variáveis selecionadas para o estudo foram: perfil sociodemográfico (idade, sexo e escolaridade) e perfil clínicoepidemiológico (intervalo em dias entre data do início dos sintomas e data de diagnóstico da doença, tipo de entrada, forma clínica da doença,
coinfecção HIV, exame de escarro positivo, realização do teste Derivado Protéico Purificado (PPD), situação do encerramento, forma de tratamento,
tipo de descoberta e unidade de tratamento diretamente observado. Recorreu-se a estatística descritiva com cálculos de medidas de tendência central
para variáveis contínuas e frequências absolutas e relativas para variáveis categóricas. Aplicou-se ainda a técnica de Kernel para o cálculo das
densidades de ocorrência dos casos da TB, utilizando um raio de 1000 metros. Fixou-se o erro tipo I em 5%. Identificou-se 299 casos de TB, sendo
geocodificados 290 (96,98%). A maioria destes foi do sexo masculino (n=212; 70,91%), idade mediana 40 anos, sendo a forma clínica pulmonar
predominante (n=244; 81,60%). A distribuição ocorreu de forma não aleatória, observando-se áreas importantes do município com maior densidade de
casos da doença. O estudo evidenciou perfil epidemiológico dos casos de tuberculose semelhante ao da literatura, no entanto, a distribuição dos
mesmos não ocorre de forma aleatória, apontando grupos específicos da população que necessitam de maior gestão e planejamento dos serviços de
saúde para o controle da tuberculose.
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Resumo

A tuberculose (TB) é a principal causa de morte no mundo dentre as doenças causadas por um único
agente infeccioso, e a resistência a múltiplos fármacos utilizados no tratamento ameaçam o controle
da doença. O estudo teve como objetivo realizar a caracterização molecular da TB multirresistente
(TB-MDR) no estado do Rio Grande do Sul (RS). Foram utilizadas 131 amostras de DNA de
Mycobacterium tuberculosis, provenientes de culturas do Laboratório Central do RS, da Secretaria
Estadual da Saúde de pacientes atendidos no centro de referência do Estado, o Hospital Sanatório
Partenon, nos anos de 2013 e 2014. Para genotipagem da linhagem dos isolados, foram realizadas as
técnicas de spoligotyping, MIRU-VNTR 24locus e análise da sublinhagem RDrio. Para identificação de
mutações associadas a resistência a rifampicina e isoniazida, foram sequenciados os genes katG,
inhA e rpoB. As famílias mais frequentes nos 131 isolados avaliados foram LAM (65,6%) e Haarlem
(22,1%), destaca-se a presença significativa (9,9%) de isolados previamente caracterizados como
Mycobacterium pinnipedi2 através de spoligotyping e caracterizados como LAM na análise combinada
de MIRU-VNTR e spoligotyping. Apesar dos 131 isolados serem MDR de acordo com o teste de

sensibilidade aos antimicrobianos (TSA), 8/131 não apresentaram mutações nos genes inhA, katG ou
rpoB. A maioria dos nossos isolados (30%) tinham concomitantemente mutações no códon S531L do
gene rpoB, mutações no códon S315T do gene katG e não apresentavam mutações na região
promotora do gene inhA. Outros 27/131 (20%) tinham as mesmas mutações nos genes rpoB e katG,
mas com uma mutação de troca C-T na posição -15 da região promotora do gene inhA. Encontramos
a presença de uma inserção de 12 nucleotídeos pouco frequente e pouco descrita até então, entre os
códons 516 e 517 do gene rpoB em 19/131 isolados, a maioria pertencente as famílias LAM e
Haarlem. Essa inserção possivelmente diminui a interação da rifampicina com seu alvo a RNA
polimerase, causando resistência ao fármaco. São necessários mais estudos para determinar a
frequência da inserção de 12 nucleotídeos no gene rpoB no estado e outras regiões, bem como suas
implicações na resistência a fármacos utilizados no tratamento. A caracterização molecular dos
isolados possibilita compreender a dinâmica de transmissão e evolução da TB-MDR na região.
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DIVERSIDADE GENÉTICA DE Mycobacterium avium
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Resumo

Introdução: Mycobacterium avium é uma micobactéria ambiental frequentemente isolada e
reconhecida como patógeno humano. A exposição a este microrganismo pode resultar em infecções
respiratórias, que podem evoluir para doença pulmonar grave. Além disso, o M. avium está
relacionado a infecções oportunistas em pessoas com HIV/AIDS. Conhecer, a diversidade genética do
microrganismo pode ser útil para a vigilância epidemiológica deste patógeno. Objetivo: Avaliar a
diversidade genética de cepas de M. avium. Desenho do estudo: Dezoito isolados clínicos de M.
avium foram incluídos no estudo. Estes isolados foram previamente identificados por sequenciamento
de um fragmento dos genes hsp65 e rpoB, e são provenientes do banco de cepas do Laboratório de
Micobactérias da Universidade Federal do Rio Grande, Rio Grande/RS, Brasil. Este laboratório é
vinculado ao Hospital Dr. Miguel Riet Corrêa Jr, um hospital referência para pacientes com HIV/AIDS.
Métodos: Os isolados de M. avium foram genotipados pela técnica MIRU-VNTR 8 loci (Mycobacterial
Interspersed Repetitive Units - Variable Number of Tandem Repeats). Esta técnica baseia-se na
realização de Reação em Cadeia da Polimerase para a amplificação de diferentes regiões VNTR ao
longo do genoma do M. avium, e o número de cópias repetidas em cada VNTR difere entre cepas não
relacionadas. Resultados: Foram identificados 16 genótipos diferentes, considerados perfis órfãos,
enquanto duas cepas formaram um cluster. Discussão: Os dois pacientes dos quais foram isoladas
as duas cepas com o mesmo genótipo eram HIV positivos e estiveram hospitalizados num período
muito próximo no mesmo hospital. Paciente 1895 de 25 de fevereiro de 2015 a 09 de abril de 2015 e
Paciente 3471 de 23 de abril de 2015 a 01 de junho de 2015. Ademais, ficaram internados no mesmo
leito e foram submetidos aos mesmos exames complementares. Conclusão: Embora o VNTR 8 loci
tenha um número limitado de marcadores ele mostrou uma alta capacidade discriminatória para
estudos de diversidade clonal do M. avium. Embora os dois pacientes com a mesma cepa tenham tido
algum link epidemiológico nossos resultados permitem apenas especular uma eventual transmissão
hospitalar. O aprofundamento do conhecimento sobre a distribuição clonal do M. avium é importante
podendo subsidiar intervenções preventivas, particularmente para os pacientes mais vulneráveis.
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Resumo
A tuberculose é mundialmente um marcante problema de saúde, que exige a elaboração e avanço de estratégias para o seu controle,
observando aspectos econômicos, humanitários e de saúde pública. A TB tem apresentado um quadro de persistência e sofrido
influências da rápida disseminação do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), da elevação de casos da Diabetes Mellitus (DM) e
doenças mentais e do aumento do tabagismo, álcool e drogas ilícitas. A associação dessas doenças e agravos com a TB pode estar
relacionada ao comprometimento do sistema imunológico, a qualidade de vida, fragilidade social, exposição a situações de risco,
diagnóstico tardio e ao abandono do tratamento. O estudo objetivou conhecer a incidência de doenças e agravos associados nos
portadores de Tuberculose no Estado de Rondônia no período de 2005 a 2015. Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo, através
de dados obtidos pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Dentre os resultados, foram notificados 6906 casos
novos de Tuberculose. A prevalência está para o sexo masculino, entre a faixa etária dos 20 a 34 anos, ensino fundamental incompleto
e a predominância para a forma Pulmonar. O percentual de cura foi de 70,18% e a taxa de abandono 13,33% dos casos novos. Na
distribuição das doenças e agravos, o maior percentual apresentado foi o alcoolismo com 9,88%, em seguida o HIV com 8,05%, o
Diabetes Mellitus 5,76%, os tabagistas com 1,76%, usuários drogas ilícitas com 1,27% e a doença metal com 1,25%. A TB merece
atenção especial da sociedade e dos profissionais de saúde mantendo medidas de priorização atentando como um potencial agravo à
saúde pública, ou seja, de grande transcendência, magnitude e vulnerabilidade. Há grandes recursos tecnológicos atualmente que
podem promover o seu controle, ainda que não tenha a probabilidade de obter a extinção como um problema de saúde pública, em um
futuro próximo, exceto se forem desenvolvidos novos medicamentos ou vacinas. Os resultados apontam que no Estado de Rondônia há
uma significativa área endêmica, com índices abaixo das metas recomendadas pelo Ministério da Saúde. As análises possibilitaram
conhecer os aspectos dos pacientes e das doenças e agravos que se associam avaliando, de forma indireta, o Programa de Controle da
Tuberculose, evidenciadas no baixo índice de cura e na alta taxa de abandono no tratamento indicando a necessidade de realizar
intervenções para alcançar as metas estipuladas pelo Ministério da Saúde.
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Resumo
Introdução: A População Privada de Liberdade (PPL) apresenta maior vulnerabilidade às doenças infectocontagiosas, entre
elas HIV/AIDS, sífilis, hepatites virais e tuberculose. A Política Nacional de atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de
Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) define as unidades de saúde prisionais como “Portas de Entrada” e “Pontos de
Atenção” das redes de atenção à saúde. Objetivo: Verificar a realização de testagem para doenças infectocontagiosas na
porta de entrada do sistema prisional do Rio Grande do Sul. Desenho do estudo: estudo transversal. Métodos: A pesquisa
utilizou um questionário eletrônico, na plataforma Lime Survey, enviado por e-mail às 29 equipes de saúde prisional do Rio
Grande do Sul.Os dados solicitados referiam-se ao ano de 2017. A tabulação e análise dos dados foram realizadas no
software SPSS (v. 23.0), com valores expressos em números absolutos e percentuais. Resultados: Participaram do estudo
14 (48,3%) Equipes de Saúde Prisional, das quais 8 (57,1%) realizam a testagem rápida (TR) para HIV, sífilis e hepatites B e
C na porta de entrada do sistema prisional, no período de 3 a 30 dias após o ingresso do preso na instituição. Três equipes
(21,4%) questionam o preso sobre a presença de tosse no momento do ingresso. A PPL nestas instituições soma 4553
pessoas, das quais 3790 (83,2%) são homens e 763 (16,8%) são mulheres. Foram realizadas 865 baciloscopias, 458 culturas
de escarro e diagnosticados 147 (3,2%) casos de tuberculose no período avaliado.As equipes avaliadas informam que todos
os suspeitos tem acesso ao exame de Raio X. Foram realizados 1437 TR para HIV, dos quais 28 (1,9%) tiveram resultado
positivo; 1157 TR para sífilis, dos quais 178 (15,4%) tiveram resultado positivo; 984 TR para hepatite B, dos quais 5 (0,5%)
tiveram resultado positivo; e 795 TR para hepatite C, dos quais 16 (2%) tiveram resultado positivo. Discussão: As equipes de
saúde prisional apresentam resultado insatisfatórios no diagnóstico das doenças infectocontagiosas na porta de entrada do
sistema prisional. As dificuldades relatadas referem-se às questões de segurança, espaço físico e recursos humanos
insuficientes. Conclusão: A testagem rápida na porta de entrada está aquém do esperado e as doenças infectocontagiosas
apresentam altas incidências, com destaque para sífilis e tuberculose.
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Resumo

Introdução: O Programa Nacional de Controle da Tuberculose iniciou a oferta dos medicamentos em
Dose Fixa Combinada (DFC) em 2010 visando uma redução na quantidade de comprimidos diários, o
que contribui para a adesão ao tratamento. Fator importante na adolescência, fase de construção da
autonomia e permeada pela baixa adesão a tratamentos de longa duração. Objetivo: Avaliar o
impacto da implementação da estratégia DFC no abandono do tratamento e óbito por tuberculose em
adolescentes residentes em Pernambuco, notificados no período de 2001 a 2016. Desenho de estudo:
Estudo epidemiológico observacional de base populacional do tipo caso-controle. Métodos: Os
indivíduos foram identificados no banco de dados do SINAN da Secretaria Estadual de Saúde de
Pernambuco. Os indivíduos foram classificados em dois grupos em Pré–DFC (casos diagnosticados
de 2001 a 2009) e DFC (diagnosticados entre 2010 a 2016). Indivíduos com coinfecção TB/HIV_Aids
não foram incluídos. Os dados foram analisados através de regressão logística multinomial
comparado em cada um dois contextos de implementação do DFC os casos que curaram com os que
abandonaram o tratamento e com os que morreram de TB. Todas as análises foram realizadas no
pacote estatístico SPSS versão 22. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade de Pernambuco. Resultados: Foram analisados 4309 casos de tuberculose. Os casos
não diferiram entre os desfechos segundo o período de implementação da estratégia (p=0,818). Ter
tratamento com DFC, em relação ao abandono, apresentou um OR=0,94 (IC95%: 0,77-1,14; p=0,540)
em relação ao antigo tratamento, quanto ao óbito, o novo tratamento apresentou um OR=1,05 (IC95%:
0,56-1,95; p=0,885). Discussão: Não se observou diferença proporcional nem associação entre os
contextos de implementação da DFC e os desfechos abandono e óbito. Adolescentes são mais
vulneráveis ao abandono do tratamento, indicando a necessidade de implementação de outras ações
que atuem na prevenção de desfechos desfavoráveis, como reforços informativos sobre a gravidade
da doença para pais e paciente pelos serviços de saúde, favorecendo e estimulando o protagonismo
do adolescente no seu autocuidado. Conclusão: A implementação da estratégia DFC não esteve
associada à melhoria dos desfechos abandono e óbito em adolescentes com tuberculose durante o
período do estudo.
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Resumo
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa e grave problema de saúde pública. Atividades voltadas para a prevenção da tuberculose
utilizando estratégias de educação permanente podem potencializar a iniciativa e a postura crítica dos profissionais e alunos, porque
possibilita a reflexão e mudanças nas ações que realizam ou para o qual se preparam na academia. O presente trabalho tem como
objetivo descrever etapas de fundamentação teórica para atuação de alunas de enfermagem em projeto de extensão em educação
permanente e tuberculose e relatar sobre a importância da participação de alunos em projetos voltados para qualificação em tuberculose
dos profissionais de saúde na Atenção Primária. Trata-se de estudo qualitativo, descritivo, com relato de experiências de 3 acadêmicas
de enfermagem, selecionadas para integrarem projeto a ser desenvolvido em Unidades de Atenção Primária em Saúde na Área
Programática 1.0, no Município do Rio de Janeiro, a partir de março 2018. Na primeira etapa vem sendo realizados encontros
presenciais da coordenação do projeto com as alunas para apresentação da relevância, objetivos, etapas do projeto e aprofundamento
teórico sobre os temas. As alunas participaram de seminário de pesquisa em tuberculose e Programa Acadêmico de Tuberculose de
uma universidade federal para conhecerem trabalhos em curso, além de selecionarem artigos e realizarem apresentações sobre
educação permanente e tuberculose. A segunda etapa do projeto consistirá na execução das rodas de educação permanente com os
profissionais nas unidades de saúde e na terceira etapa será feita avaliação do projeto. A fundamentação teórica contribuiu para o
aprofundamento das alunas sobre tuberculose e educação permanente enquanto metodologia apropriada para construção de espaços
coletivos de reflexão, avaliação e mudança nas práticas cotidianas e na qualidade dos serviços de saúde prestados à população. Essa
fundamentação perpassa por todas as etapas do estudo sendo assim considerada o eixo condutor do processo. As iniciativas vinculadas
a relevância social da universidade e dos processos de formação em saúde têm buscado juntar os contextos entre universidade,
pesquisa e serviços, unindo espaços de diálogos nos diferentes cenários de produção de cuidados. Outros desdobramentos desse
estudo serão discutidos com o início das atividades práticas nas Unidades de Saúde.
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Resumo
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa considerada um problema de saúde pública. Portanto, percebeu-se a importância de se
trabalhar a doença no Programa de Saúde na Escola, que integra educação e saúde, e busca consolidar e oferecer melhor qualidade de
vida a população. Este estudo tem por objetivo relatar a experiência de uma ação sobre tuberculose em uma escola municipal de
Natal/RN. Trata-se de um relato de experiência de uma ação educativa, sobre tuberculose, realizada no mês de abril de 2018, em uma
escola municipal da cidade de Natal/RN com os alunos do 5ª ano do ensino médio. A ação foi dividida em três momentos. Primeiro, foi
apresentado o grupo responsável pela atividade e os objetivos da ação. Logo após, os alunos participantes se apresentaram com nome,
idade e quantas pessoas residiam em seus domicílios. Em seguida, uma dinâmica de acolhimento foi realizada. No segundo momento,
realizou-se uma dramatização com duas personagens, na qual uma estava com suspeita de Tuberculose e a outra orientava quanto ao
conceito, sinais, sintomas, transmissão e informações com relação à busca por tratamento. Por fim, os alunos foram divididos em 5
grupos e elegeram seus representantes. Cada líder tinha que estourar o balão que continha uma questão como “o que é tuberculose?”,
“quais os sinais e sintomas?”, “quais os cuidados?”, “a tuberculose tem tratamento?” e “quanto tempo para o tratamento da
tuberculose?”. As respostas foram “bactéria que fica viajando no ar”, “tosse, suor, febre e a pessoa fica magra”, “tomar vacina, ir ao
posto, abrir a janela, viver num lugar limpo e arejado”, “tem tratamento” e “tomar remédio por 6 meses”. Participaram da ação 30 alunos
com idades entre 9 e 15 anos. Além desses, docentes, discentes e profissionais de saúde, inseridos no Grupo de Pesquisa em
Tuberculose da UFRN. A ação educativa teve a receptividade dos alunos e também das professoras da escola. A atividade foi
essencial, para que se pudesse apresentar de uma forma geral a tuberculose para as crianças e dessas ao final, pudesse extrair o
máximo de conhecimento. Foi possível observar, que a escola se é um ponto estratégico para a multiplicação das informações sobre a
doença, sendo os alunos não apenas receptores de informação, mas também multiplicadores e disseminadores das mesmas. Trabalhar
a temática da tuberculose com os estudantes do 5º ano contribuiu para o esclarecimento destes sobre a doença, os tornando
disseminadores de informações.
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Resumo
Introdução: Tuberculose (TB), doença infectocontagiosa causada por Mycobacterium tuberculosis (Mtb), é responsável por
10,4 milhões de casos anualmente. Além destes, aproximadamente 1/3 da população mundial esta infectada com a forma
inativa da TB, conhecida como infecção tuberculosa latente. Embora exista controvérsias sobre a eficácia da vacina Bacillus
Calmette-Guérin (BCG), à vacinação e a quimioprofilaxia com rifampicina (RIF) são estratégias fundamentais para a
prevenção da doença. A hipótese é que o pre-clearance de bacilos latentes com a RIF, modula a imunogenicidade da BCG
após a revacinação. Objetivo: Avaliar o perfil de citocinas em voluntário adultos, BCG revacinados, que foram previamente
tratados com RIF. Desenho de estudo: Coorte prospectiva. Métodos: Amostras de sangue total foram coletadas de
voluntários saudáveis (G1) e voluntários infectados (G2), os quais foram previamente tratados com RIF, antes e após a
revacinação com BCG, no Instituto Brasileiro para Investigação da Tuberculose e Hospital Especializado Octávio Mangabeira.
As amostras de sangue foram cultivadas por 120 horas à 37°C na presença do lisado de Mtb H37Rv (1x105/mL) e
fitohemaglutinina (1mg/mL). Os sobrenadantes de cultura foram coletados para a quantificação de citocinas pelo Multiplex
Cytometric Bead Array (CBA). Resultados: Durante o período do estudo, um total de oito voluntários, quatro por grupo, foram
incluídos e seguidos prospectivamente. Nenhuma diferença significativa foi observada entre os grupos em relação à idade,
sexo e raça (p>0,05). No G2, após tratar por quatro meses e revacinar com BCG, observa-se um aumento na produção de
citocinas Th1-Mtb específicas, tais como TNF (p=0,042) e IFN-g (p=0,041). Discussão: A análise desses dados sugere que a

exposição prévia ao Mtb bloqueia ou mascara os efeitos da vacinação por BCG, e que, o tratamento com RIF em voluntários
infectados promove o clearance do bacilo. Assim, a utilização da vacina BCG nestes voluntários potencializa a resposta imune
protetora contra o bacilo, verificada através do aumento das citocinas TNF e IFN-g. Conclusão: Os dados sugerem que o preclearance dos bacilos com RIF tem efeito na resposta linfocitária promovida pela revacinação com BCG. O estudo esta em
andamento e, portanto, novas análises ainda serão realizadas.
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Resumo
O Estado de Pernambuco ocupa o 3.º lugar em incidência de casos novos de Tuberculose (TB) no país e em relação aos casos de
Tuberculose Droga Resistente (TBDR) registra anualmente cerca de 60 casos. Uma das principais limitações para o controle da TB é o
abandono do tratamento que ocasiona o aumento do custo do seguimento dos pacientes, da mortalidade e das taxas de recidiva além
de facilitar o desenvolvimento de bacilos resistentes. A resistência às drogas antituberculose pode acontecer em decorrência do uso
inadequado dos fármacos empregados que está relacionado a diversos fatores. O trabalho se propõe a caracterizar a situação
epidemiológica dos casos de TBDR em Pernambuco diagnosticados no ano de 2015. Estudo descritivo, de caráter quantitativo. Os
dados foram coletados do SITETB e SINAN/TB da SES-PE. As variáveis: Tipo de paciente (caso novo, abandono); Número de casos por
regionais de saúde/municípios; Padrão de resistência (monorresistência, polirresistência, multirresistência, resistência extensiva e
resistência a rifampicina). Os dados foram coletados no período de maio a junho de 2018. Foi observado que os casos de TBDR mais
notificados no SITETB foram dos municípios: Recife 47,6%, Olinda 14,3%, Jaboatão 14,3% e Cabo de Santo Agostinho 4,8% dos casos.
As resistências mais prevalentes foram: Multirresistência 44%, Resistência a rifampicina 25% e a Monorresistência 20%. O abandono
ocorreu mais entre os pacientes na Multirresistência 63%, Resistência extensiva 16% e Resistência a rifampicina 16%. Em 2015 foram
diagnosticados no Estado 63 casos novos de TBDR, com 81% dos casos distribuídos na região metropolitana do Recife, coincidindo
com a alta incidência de casos de TB sensível nessas localidades. O aumento das resistências aos fármacos relaciona-se ao grande
uso dos antimicrobianos e as dificuldades na condução do tratamento como a baixa adesão pelo paciente, fornecimento irregular do
fármaco e prescrição inadequada. Está relacionado ao alto abandono: os efeitos colaterais dos medicamentos, a longa duração do
tratamento e o monitoramento inadequado dos pacientes. O fortalececimento da rede de atenção ao paciente por meio do apoio na
realização das baciloscopias de acompanhamento, cultura e teste de sensibilidade, além do monitoramento dos casos, são estratégias
eficientes e de baixo custo, que devem ser implementadas a fim de minimizar o surgimento de novos casos.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa transmissível, que tem como seu agente
etiológico a Mycobacterium tuberculosis. Conhecida como Bacilo de Koch. Indivíduos com idade entre
15 e 55 anos são frequentemente citados como grupo de maior susceptibilidade à infecção,
principalmente quando portadores da imunodeficiências, moradores de rua ou pertencentes a
ambientes carcerárias. Sua transmissão é por via aérea. Indivíduos infectados ao tossir, espirrar
liberam os bacilos que ficam no ar ou em objetos que podem ser compartilhados. Uma pessoa com
TB pode infectar de 10 a 15 pessoas durante um ano. A doença atinge primordialmente os pulmões,
mas pode acometer outros órgãos. OBJETIVO: Verificar na literatura a incidência de casos de
tuberculose em uma população carcerária. DESENHO DE ESTUDO: Estudo retrospectivo literário.
MÉTODOS: Trata-se de uma revisão de literatura, com artigos datados entre os anos de 2016 a 2018.
Os artigos foram selecionados dos bancos de dados online: Scielo, Pubmed, e algumas informações
adicionais em sites de saúde e sociedades. RESULTADOS: A tuberculose está entre as 10 principais
causas de morte no mundo. Ainda é um grave problema para saúde pública. São registrados, a cada
ano cerca de 70 mil novos casos e cerca de 4,5 mil mortes devido a essa doença. A incidência de

casos na população carcerária é de 932 infectados a cada 100 mil pessoas, na qual, na população em
geral a média é 32/100.000. Em 2016 os casos registrados de tuberculose foram representados por
10% nos presídios, em Pernambuco. Com incidência de 1.892 para cada 100 mil presos. Os presídios
brasileiros são conhecidos por alguns especialistas como, “Fábrica de Tuberculose”. Seu principal
sintoma é tosse seca por mais de três semanas febre, fadiga e emagrecimento podem estar
associados. DISCUSSÃO: A falta de remédios nos presídios não é um problema. Os alojamentos dos
presidiários é um local muito propício para as bactérias instalarem-se, o ar circulante e a luz solar que
entra não são suficientes para matar o agente. Além disso, uma triagem feita sem cuidados pode
deixar passar um novo caso. Muitos presos são transferidos, isso faz com que muitos interrompam o
tratamento, podendo causar uma resistência bacteriana. CONCLUSÃO: A implementação de
estratégias para uma triagem eficiente e melhores estabelecimentos carcerários, são grandes passos
para o fim da tuberculose como problema de saúde pública no Brasil.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença milenar que persiste como problema de saúde global. É uma das 10 maiores causas de morte no
mundo, acometendo 10 milhões de pessoas por ano. O Brasil é um dos 22 países priorizados pela Organização Mundial de Saúde que
concentram 80% da carga mundial de TB. A TB é causada pelo Mycobacterium tuberculosis, a forma pulmonar é a mais frequente e
responsável pela manutenção da cadeia de transmissão. Objetivou-se descrever as internações hospitalares por TB pulmonar no estado
da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10, no período de 2008 a 2017, quanto às características sociodemográficas e custos de
hospitalização. Estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de análise quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de Morbidade
Hospitalar (SIH-SUS), do Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel 2010. Foram
registradas 10.547 internações por TB pulmonar no estado da Bahia, com aumento de 1565% no número de internações para o período
analisado. O sexo masculino correspondeu por 71,83% das internações e 92% dos registros foram ignorados quanto à raça/cor. A faixa
etária predominante foi de 40-59 anos (23,15%), seguida de 30-39 anos (20,67%) e 50-59 anos (19,53%). O hospital especializado
Octávio Mangabeira correspondeu por 78,2% das internações. O tempo de permanência médio das internações foi de 19,6 dias, porém
houve uma redução de 37,68% do tempo de hospitalização para o período analisado. O valor médio das internações foi de R$ 1.493,94.
Quando aos óbitos, 73,73% ocorreram no sexo masculino e 22,12% na faixa etária de 50-59 anos. Em relação a letalidade hospitalar,
percebe-se uma tendência a redução a cada ano, com pico em 2008 de 110 óbitos/1000 internações e menor valor registrado em 2016,
com 54,8 óbitos/1000 internações. A TB pulmonar ainda é problema de saúde pública no estado da Bahia, causa importante de gastos
de verbas em saúde hospitalar e de permanência prolongada nos leitos. A letalidade, decrescente a cada ano, é maior em homens em
idade economicamente produtiva. O aumento do número de internações a cada ano demonstra a necessidade de reforçar atividades
preventivas em atenção primária, como a vacinação, pesquisa da TB em contatos e de tratamento diretamente observado.
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Resumo

Introdução: A utilização de escore de pontuação validados em serviços de saúde facilita a identificação de indivíduos com
maior probabilidade de abandonar ou ter irregularidade no tratamento da Tuberculose (TB). Objetivos: Analisar o abandono,
e sua relação com dois escores de avaliação utilizados no atendimento a pacientes com tuberculose. Desenho do estudo:
Estudo do tipo coorte prospectivo. Métodos: Foram analisados características e pacientes com diagnóstico clinico-laboratorial
de Tuberculose, em ambulatório de referência no período de 2012 a 2017 em Campo Grande, MS. As principais variáveis
analisadas foram: desfechos clínicos (cura, abandono), o consumo de álcool (questionário padronizado voltados à detecção
dos transtornos decorrentes do uso de álcool, CAGE -Cut down, Annoyed by criticism, Guilty e Eye-opener) e um escore de
probabilidade para pacientes em acompanhamento,validado por Prado et al. (2010). Resultados: Ao total 75 indivíduos foram
analisados, com diagnóstico de TB. Destes 89,3%(67/75) encerraram o tratamento e 10,7% (8/75) abandonaram, 25%
(25/75) eram etilistas. O etilismo foi um dos fatores associados ao abandono 75% (6/8) (p= 0,014). O tipo de bebidas
consumida foram: 12,5% destiladas, 25,0% fermentadas e 37,5% fermentadas e destiladas. Analisando o escore de risco de
abandono, observou-se que dentre os etilistas 11/25 (44,0%) apresentaram escore de abandono alto, 8/25 (32,0%)
intermediário e 6/25 (24,0%) baixo (p= 0,01). A chance de um etilista abandonar o tratamento foi 7,58 vezes maior do que o
não etilista (OR 7,58 IC95% 1,40 a 40,92). Discussões: O consumo de álcool é um fator que pode estar relacionado a perda
da autonomia e redução do autocuidado, elementos importantes para manter a regularidade do tratamento e para aumentar o
risco de abandono. Conclusões: A análise de hábitos sociais e a utilização de escore pode auxiliar a equipe de saúde a
identificar o risco de abandono de tratamento, e favorecer a construção de intervenções e projetos terapêuticos singulares, de
forma a reduzir o abandono do tratamento.
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Resumo

De 2012 a 2013, 300 adultos sob investigação de meningite tuberculosa (MTB) foram testados com
reação em cadeia da polimerase (PCR) no liquido cefalorraquidiano (LCR), seguido por um escore
preditivo para MTB. Houve 33 (11%) casos confirmados de MTB com base em achados clínicos,
cultura do LCR; Exames de biópsia / necropsia e melhora clínica após tratamento específico para
tuberculose. Outros 267 adultos foram classificados como não-MTB. Com base na pontuação original,
houve 143 casos possíveis (6 ≤ pontuação ≤ 11) e 20 (60,6%) de 33 MTB; entre 27 prováveis MTB
(escore ≥ 12), houve 13/33 (39,4%) casos confirmados. O PCR-LCR detectou 48% (16/33) de MTB.
Com base nesses achados, um novo ponto de corte foi proposto para diferenciar provável (escore ≥
10) de possível (6 ≤ escore ≤ 9) MTB. Após o ajuste da pontuação, houve 61 MTB prováveis com
26/33 (78,8%) MTB, e entre os 109 MTB possíveis, houve 7/33 (21,2%) casos confirmados. Em
ambos os sistemas, havia 130 não-MTB (escore ≤ 5) e nenhum MTB confirmado. A associação de
escore ajustado (≥10) e a PCR mostrou alta sensibilidade (90,9%) e especificidade (86,9%), valor
preditivo positivo e negativo de 46,2% e 98,9%, respectivamente. A combinação de PCR-LCR e
escore de MTB é uma ferramenta útil para o manejo de adultos sob investigação de MTB, mas o
melhor ponto de corte pode precisar de ajustes locais / regionais.
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Resumo
A implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) tem recebido pouca atenção em laboratórios de pesquisas nas
áreas básica e translacional e na sua interface com a pesquisa clínica. Isto é resultante da não exigência por agências de
fomentos desses requisitos para a captação de recursos e desenvolvimentos de projetos de pesquisa no Brasil. O principal
objetivo desse trabalho é apresentar o SGQ a um laboratório de pesquisa translacional e clínico, identificando os principais
pontos positivos e as dificuldades recorrentes na implementação. O método adotado foi o cumprimento dos setes princípios
básicos descritos na NBR ISO 9001, bem como, a aplicação de diretrizes complementares, como por exemplo boas práticas
clínicas e laboratoriais (BPCL). O plano foi dividido em 4 etapas: a) Planejamento - foi realizado um estudo para identificar e
mapear os processos/indicadores; b) Elaboração – padronização documental, criação de documentos referenciais, como
manual de qualidade; c) Implantação – foi apresentado os documentos de qualidade a equipe e realizado processos
educacionais incorporando os novos parâmetros de trabalho em qualidade; d) Execução – avaliação e monitoramento dos
indicadores de qualidade. O plano de SQG está em execução há um ano no Laboratório de Micobacteriologia Molecular da
Faculdade de Medicina e foi possível observar: a) maior rastreabilidade e confiabilidade dos dados; b) equipe atuando dentro
das normas internacionais de qualidade e biossegurança no manuseio de amostras; c) preenchimento de não-conformidadesNC e execução do Plano de Ação Imediata e Corretiva (PAIC); d) realização da primeira auditoria interna. Além disso, a
implantação do controle de estoque e padronização das técnicas, levou a diminuição no custo mensal operacional do
laboratório, não houve registro de acidentes de trabalho, aprovação em auditoria externa promovida pela Westat e certificação
em qualidade em criopreservação de células pela Duke University, ambas contratados pelo NIH-EUA. Embora seja um
processo lento, o estabelecimento do SGQ tem proporcionado ao laboratório estabelecer rotinas chaves, como a identificação
de NCs, maior rastreabilidade de dados e calibração de equipamentos. SGQ bem delineado pode proporcionar tanto ao
laboratório de pesquisa como à instituição um importante diferencial competitivo, principalmente, na obtenção de recursos e
incentivos para transferência de conhecimento e tecnologia.
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Resumo
A tuberculose (TB), doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, pode acometer uma série de órgãos e/ou
sistemas. Todos os anos, são infectadas mais de 10 milhões de pessoas no mundo. O diagnóstico oportuno é uma das principais
estratégias de controle da TB. Contudo, uma inadequada capacidade laboratorial prejudica o diagnóstico, a gestão dos casos e a
vigilância da doença. O trabalho propôs avaliar a estruturação do serviço laboratorial e o processo de trabalho no diagnóstico da TB em
municípios do Estado de Pernambuco, apontando sua importância para o Programa de Controle da Tuberculose (PCT). Estudo do tipo
descritivo, retrospectivo de caráter quantitativo. Dados foram coletados em instrumento desenvolvido em parceria com o LACEN/PE,
elaborado por modelo lógico para avaliação estrutural e de processo de trabalho da rede municipal de laboratórios da TB. Variáveis
utilizadas: a amostra consistiu de dados coletados durante as visitas técnicas a 13 laboratórios municipais que realizam o diagnóstico da
TB entre março a junho de 2018. Durante a visita foi observado que 84,6% realizam baciloscopia de acompanhamento, 76,9% emitem o
laudo da baciloscopia até 72h, 30,8% não implantaram o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL) para emissão dos
resultados, 23,1% realizam cultura de micobactérias, 84,6% possuem o Livro de Registro de Resultado de Exames de Tuberculose,
69,2% fazem o Controle Externo da Qualidade (CEQ) das lâminas, 30,8% possuem equipes sem treinamento em baciloscopia de TB,
8,3% das amostras de escarro ficam mais de 7 dias sob refrigeração a espera de processamento, 69,2% falta algum Equipamento de
Proteção Individual (EPI). O Programa Nacional de Controle da Tuberculose (PNCT) preconiza que sejam diagnosticados os
sintomáticos respiratórios (SR) através da baciloscopia, Teste Rápido Molecular (TRM) ou cultura. Para isso, é necessário o
investimento constante na qualificação dos serviços laboratoriais e na capacitação de suas equipes para ampliar a capacidade do
diagnóstico e intensificar a busca de SR. Manter os laboratórios municipais para diagnóstico da TB bem estruturados com equipes
adequadamente capacitadas e devidamente integradas aos Programas Municipais de Controle da Tuberculose (PMCT) deve ser uma
prioridade da gestão, para o efetivo controle da doença, fortalecendo a qualidade do serviço prestado à população.
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Resumo

A Tuberculose é uma doença infectocontagiosa transmitida via aérea, causada pelo bacilo
Mycobacterium tuberculosis. O exame primordial para o diagnóstico bacteriológico da tuberculose é a
baciloscopia, por se tratar de um exame de baixo custo, rápida realização e reconhecimento da
patologia. Desta forma é possível acompanhar a eficiência do tratamento através de exames mensais,
onde deve haver diminuição ou negativação dos bacilos no escarro. Segundo o Ministério da Saúde
foram registrados e diagnosticados 87.313 casos novos, e em Rondonia somente cerca de 10%
receberam o TRATAMENTO DIRETAMENTE OBSERVADO( TDO) em 2017. Sendo neste mesmo
ano os indicadores de coeficiência de incidência de TB em Rondônia foram de 41,42/100 mil. O
objetivo deste trabalho é avaliar a incidência de casos de Tuberculose no município de Ji-Paraná no
ano de 2017. Foram utilizados os dados coletados da ficha de notificação de Tuberculose do Sistema
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Durante o período do estudo, notificaram-se 35
casos novos de Tuberculose no município de Ji-Paraná para todas as idades. Assim, a incidência
notificada de casos novos de Tuberculose foi de 26,4/100 mil habitantes. De acordo com a
Organização Mundial da Saúde (OMS) o coeficiente de incidência deve se manter menor que 10/100
mil habitantes, para que a doença tenha um baixo nível de endemicidade.
Logo, diante do alto índice de casos novos de TB no município de Ji-Paraná, observa-se a
necessidade de mais investimentos em métodos que enfatizam a promoção e prevenção dessa
patologia, tais como: campanhas de conscientização no qual prescreva os principais sintomas e
determine a procura de uma unidade básica de saúde na sua localidade.
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Resumo
Introdução: Diabetes mellitus (DM) aumenta o risco de tuberculose (TB), mas a relação entre TB e prediabetes (pDM) é pouco
estudada. Usando todos os testes de diagnóstico neste estudo descrevemos a prevalência de DM e pDM em pacientes com
TB no norte de Lima, Peru e avaliamos os seus fatores de risco associados à essas comorbidades.
Método: Um estudo de coorte de pacientes com TB e DM ou pDM, e os seus contatos domiciliares (CD) foi desenvolvido entre
fevereiro de 2017 e maio de 2018. Os pacientes com DM e pDM foram diagnosticados seguindo as definições da American
Diabetes Association usando glicose sérica (GS), HbA1c e o teste de tolerância à glicose oral (TTGO). Avaliamos o
desempenho diagnóstico entre os testes GS, HBA1c e TTGO na detecção de DM e pDM nos casos e contatos. Análises
bivariadas e multivariadas foram realizadas para avaliar fatores sociodemográficos e clínicos associados às comorbidades.
Resultados: A prevalência de DM foi de 12,9% (18/139; IC95%: 9,0% - 16,9%) entre os pacientes com TB e 7,3% (10/138;
IC95%: 4,2% -10,3%) entre os CD, enquanto a prevalência do pDM foi de 32,4% (45/139; IC95%: 26,9%, 37,9%) entre os
pacientes com TB e 24,6% (34/138; IC95%: 19,5% -29,7%) entre seus CD. Os 3 testes detectaram DM na mesma proporção,

mas encontramos uma fraca concordância entre eles na detecção de pDM (Kappa = 0,1). Na análise multivariada
encontramos escolaridade (ensino médio inferior, p <0,05) e idade (maior de 40, p <0,05) relacionada com DM e pDM entre os
pacientes com TB. Além disso, encontramos que a ocupação em transporte público foi um fator preditivo con idade e
escolaridade no modelo para TB/DM, e que o consumo de álcool foi um fator preditivo con idade, escolaridade; consumo de
drogas e doença crónica no modelo para TB/pDM.
Discussão: As prevalências de DM e pDM foram maiores do esperado em casos de TB e seus CD. DM pode ser detectado
usando qualquer teste; no entanto, o pDM pode não ser detectado se apenas GS ou HbA1c forem usados. Seria interessante
avaliar os fatores associados às diferenças entre TTGO e os outros testes.
Conclusões: Altas prevalências de DM e pDM foram encontradas nos casos de TB e seus contatos no Norte de Lima. Poucos
fatores foram relacionados com as duas comorbidades nos casos e CD. GS ou HbA1c subnotifica a pDM o que deixaria de
prevenir um problema mais severo. Mais pesquisas relacionadas a comorbidade TB DM e sobretodo à pDM são necessárias
para abordar melhores medidas de control y prevenção da TB no Peru.
Palavras-chaves: Diabetes mellitus, prediabetes, Tuberculosis
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença causada pelo patógeno Mycobacterium tuberculosis que é veiculado por meio de aerossóis
respiratórios expelidos através da tosse, do espirro e da fala, sendo caracterizada, assim, como uma doença
infectocontagiosa. Os principais órgãos afetados inicialmente são os pulmões, por fazerem parte do sistema respiratório, porta
de entrada do bacilo. A TB se manifesta pela forma pulmonar, evidenciada pela formação primária de um granuloma de
macrófagos alveolares e leucócitos advindos da corrente sanguínea, como também, de forma extrapulmonar, onde ocorre a
lesão do parênquima pulmonar e o alcance de órgãos como linfonodos, trato geniturinário e sistema nervoso central e pela
forma sistêmica. Sendo esta infecção em sua forma ativa mais comum em indivíduos de baixo nível socioeconômico,
imunossuprimidos, portadores de HIV, AIDS, diabetes melito, tumores malignos e que vivem em ambientes aglomerados.
Objetiva-se descrever o perfil epidemiológico da tuberculose no Brasil entre os anos de 2008 a 2017. Trata-se de um estudo
epidemiológico, sobre tuberculose, realizado por meio da coleta de dados quantitativos, do banco de dados do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), localizado no DATASUS, através das notificações de Tuberculose em todo o
país, utilizando o TABNET como ferramenta auxiliar para a tabulação e visualização dos dados. Foram notificados 870.001
casos no país durante o espaço de tempo delimitado, sendo notável maior incidência nas regiões sudeste com
aproximadamente 45% e nordeste com 27,5% dos casos notificados. Em relação ao gênero notou-se que há maior
prevalência no sexo masculino, onde da totalidade dos casos notificados 67,9% referem-se a estes e os outros 32,1%
ocorreram no sexo feminino. Após análise dos resultados foi possível observar uma redução na incidência da tuberculose no
país nos anos de 2008 a 2016, no entanto notou-se um aumento da ocorrência de transmissão da doença no ano de 2017
tendo em vista que nos doze meses anteriores haviam sido notificados 4.714 casos a menos que no ano em questão. Diante
disso, visa-se demonstrar a importância do rastreamento para obtenção do diagnóstico precoce e iniciação do tratamento,
ressaltando a realização deste de forma adequada para todos os casos diagnosticados, além de intensificar as ações de
prevenção, promovendo assim a integralidade do cuidado.
Palavras-chaves: doenças transmissíveis, epidemiologia, tuberculose
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Resumo
O Rio de Janeiro apresenta a segunda maior taxa de incidência e a maior taxa de mortalidade por tuberculose (TB) do Brasil,
mas a magnitude da doença entre crianças ainda é pouco conhecida. Realizamos um estudo retrospectivo, baseado na
revisão de prontuários, em 4 unidades básicas de saúde (UBS) e 3 centros de referência universitários (CR) da região
metropolitana do Rio de Janeiro, com o objetivo de descrever o perfil clínico-epidemiológico, a investigação diagnóstica e o
desfecho de tratamento de casos de TB entre < 15 anos tratados entre 2007 e 2016. Foram avaliados 608 casos de TB; a
mediana da idade foi 8 anos (IIQ: 3-13), a razão meninas/meninos foi de 1,07 e a forma pulmonar foi a mais frequente (73%).
TB ganglionar (39%) e pleural (28%) foram as formas mais frequentes dentre os 219 casos de TB extrapulmonar. Setenta e
três por cento das crianças foram tratadas em UBS. Havia 67,5% (241/357) de crianças contatos de TB pulmonar. A
manifestação radiológica mais comum foi o envolvimento pulmonar unilateral, não cavitário (33%; 140/427). Escavações
estiveram presentes em 54 casos (13%), dos quais 37 (68%) eram adolescentes (> 10 anos). O diagnóstico da TB baseado
em testes microbiológicos ou moleculares foi relatado em 56% dos casos, dos quais 70% foram positivos. Testes de
sensibilidade aos fármacos anti-TB foram avaliados em apenas 20 pacientes (3%): 2 casos de resistência à estreptomicina e
1 de TB-MDR. A testagem para o HIV (92% vs. 71%, p <0,001), a positividade do teste HIV (19% vs. 4,5%, p <0,0001) e a
confirmação diagnóstica de TB (75% vs. 66%, p=0,04) foram mais frequentes entre crianças acompanhadas em CR do que
em UBS. Na regressão logística, apenas a TB pulmonar esteve independentemente associada à positividade do resultado
microbiológico (OR= 6,0, IC 95% 2,1– 7,0; p=0,001). O sucesso de tratamento não diferiu de maneira estatisticamente
significativa entre crianças tratadas em UBS e CR (89,5% vs. 84,9%; p=0,08). Dentre os desfechos, 9% dos casos foram
classificados como abandono de tratamento e 1,5% evoluiu para óbito. Crianças com TB tratadas em UBS tiveram menores
percentuais de testagem para o HIV e de confirmação microbiológica. Testes diagnósticos mais apropriados para a TB em
crianças devem ser disponibilizados em todos os níveis de complexidade do cuidado. Embora as taxas de sucesso de
tratamento tenham sido altas, as taxas de abandono e mortalidade continuam maiores do que as recomendadas.
Palavras-chaves: Tuberculose, Tuberculose Pediátrica, Diagnóstico, Tratamento, HIV
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Resumo

A tuberculose (TB) é a doença infectocontagiosa com maior número de óbitos entre adultos no
mundo. Casos severos estão frequentemente associadas à inflamação exacerbada, aumentando a
severidade da patologia pulmonar insentivando a utilização da terapia adjuvante com base na busca
por novas substâncias que possuam atividade dual (antimicobacteriana e anti-inflamatória). Foram
avaliados extratos e frações derivados das espécies vegetais E. umbelliflora (EU), P. cattleianum (PC),

M. floribunda (MF) e P. pentagona (PP) quanto à atividade dual. No screening inicial
antimicobacteriano as amostras foram avaliadas frente às cepas M. bovis (Mbv) BCG, Mtb H37Rv (106
CFU). O método de MTT foi empregado para avaliar o crescimento das cepas. As amostras mais
ativas foram avaliadas frente à cepa hipervirulenta Mtb M299 e também em cultura de macrófagos
infectados (Método de CFU). Para o screening anti-inflamatório, macrófagos (MØ) RAW 264.7 foram
estimulados por LPS (1µg/mL) e incubados com as amostras por 24h. Posteriormente, foi a avaliada a
capacidade das amostras em inibir a produção de NO (Método de Griess) e TNF-α (Bioensaio
indireto), a viabilidade celular foi verificada por MTT. As amostras mais ativas foram avaliadas quanto
ao potencial redutor da proliferação e da produção de IFN-γ de linfócitos estimulados por PHA. Para
avaliar o mecanismo de inibição de NO foram feitos testes antioxidantes (SNP) e avaliação da
expressão de iNOS por Western blotting. No screening antimicobacteriano, as frações Fr. Hex de EU,
Fr. Hex de PC e Fr. DCM de MF foram capazes de inibir o crescimento de Mbv BCG e Mtb H37Rv,
sendo consideradas as mais ativas. No screening anti-inflamatório a Fr. Hex de EU e Fr. BuOH e Fr.
DCM de MF foram potentes inibindo NO com baixa citotoxidade. A Fr. Hex de EU foi capaz de inibir a
produção de TNF-α. As Fr. Hex de EU e Fr. DCM de MF foram selecionadas e passaram por testes de
aprofundamento de atividade dual, onde inibiram a proliferação linfocítica, a produção de IFN-γ,
crescimento dos bacilos em MØ infectados, e o crescimento do isolado clínico Mtb M299, sendo
potentes em cepas de virulência elevada. Quanto ao mecanismo de inibição de NO, a Fr. DCM tem
potencial antioxidante e pode inibir a expressão de iNOS, a Fr. Hex de EU somente inibe iNOS. Os
resultados demostram que Fr. Hex de EU e Fr. DCM de MF por terem apresentado atividade dual,
podem ser candidatas promissoras na geração de novos fármacos para o tratamento adjuvante da TB
severa.
Palavras-chaves: Antimicobacteriano, Anti-inflamatório, Produtos naturais, Tratamento adjuvante , Tuberculose
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Resumo

Introdução: A transmissão nosocomial do Mycobacterium tuberculosis permanece como uma
importante questão de saúde pública. Neste contexto, a detecção rápida e acurada de casos de
tuberculose (TB), torna-se fundamental para o controle da doença. Objetivo: Avaliar a ocorrência de
possível transmissão nosocomial do M. tuberculosis, em um hospital de referência para pacientes com
HIV/AIDS, e avaliar o desempenho do Xpert MTB/RIF® e o perfil de resistência às drogas neste
cenário. Desenho do estudo: Realizou-se um estudo transversal, incluindo amostras de pacientes
suspeitos de TB, recebidas no Laboratório de Micobactérias da Universidade Federal do Rio Grande,
em Rio Grande/RS, entre abril de 2015 a abril de 2016. Métodos: Foram avaliados os desempenhos
dos métodos BACTEC MGIT® e Xpert MTB/RIF®. Todas as amostras positivas em BACTEC MGIT®,
com confirmação molecular do complexo M. tuberculosis por IS-6110, foram submetidas à
genotipagem, através da técnica de MIRU-VNTR 15 loci, e ao teste de suscetibilidade às drogas
isoniazida, rifampicina, etambutol e estreptomicina, através da técnica de REMA. Resultados
principais: Um total de 756 amostras, de 407 pacientes, foram recebidas no período de estudo. A
prevalência de TB foi de 18,2%, com uma taxa de coinfecção TB/HIV de 55,4%. O Xpert MTB/RIF®
apresentou maior sensibilidade na detecção de casos de TB, com um incremento de 16,2% na
detecção de casos, quando comparado ao BACTEC MGIT®. Em relação à genotipagem, 53,3% das
cepas foram agrupadas em clusters. Dentre as cepas em cluster, 53,3% estavam em dois dos quatro
clusters formados e estiveram no hospital no mesmo dia e no mesmo departamento. Em 11,7% dos
isolados, foi observada resistência a pelo menos uma das drogas testadas. Discussão: Uma possível
transmissão nosocomial de M. tuberculosis foi identificada, demostrando que a genotipagem é uma
importante ferramenta para a compreensão da dinâmica de transmissão do M. tuberculosis e para a
detecção de surtos de TB. Além disso, um alto nível de resistência às drogas e de coinfecção TB/HIV
foi encontrado e o Xpert MTB/RIF® demonstrou ser uma ferramenta promissora para o diagnóstico da
TB. Conclusão: Nossos resultados ressaltam a necessidade de programas de controle da TB e de
comitês de infecção hospitalar efetivos, que possibilitem o diagnóstico rápido, o tratamento efetivo e a

prevenção da transmissão do M. tuberculosis, especialmente em ambientes com alta carga de
coinfecção TB/HIV e de resistência às drogas.
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Resumo
Mycobacterium kansasii é uma bactéria ambiental, que pertence ao grupo de micobactérias não-tuberculosas, que em sua maioria são
oportunistas, com capacidade de acometer pessoas imunossuprimidas e alguns grupos de idosos suscetíveis. Nestes indivíduos, a
bactéria pode causar um quadro clínico semelhante ao da tuberculose. A patologia pode variar de granulomas escassos até a necrose
pulmonar, sugerindo as diferenças na virulência da bactéria causadora. Neste trabalho, avaliamos as diferenças fenotípicas entre cepas
M. kansasii isoladas dos pacientes com a doença pulmonar, incluindo as características morfológicas e a virulência. A virulência foi
avaliada in vivo (infecção dos camundongos), demonstrando uma ampla variedade entre isolados. De acordo com a sobrevivência dos
animais, carga bacilar pulmonar e patologia induzida, foi determinado o nível de virulência (baixa, intermediária ou alta). As cepas de alta
virulência foram capazes de induzir a doença progressiva, causando a morte precoce dos animais no prazo de 60 dias (cepa 8835) ou a
doença severa crônica (cepas 10953). As cepas de virulência intermediaria foram bem controladas pelo sistema imune, induzindo a
patologia granulomatosa moderada. Foi encontrada uma cepa de baixa virulência (cepa 6849) que apresentava baixa sobrevivência no
hospedeiro. Interessante, que apenas essa cepa apresentava no meio sólido as colônias redondas e lisas, diferentemente das demais
cepas com as colônias de textura rugosa e irregulares. Estes dados sugerem as diferenças na composição lipídica da parede celular,
que podem levar a redução de virulência. Para entender as diferenças de virulência, o projeto visa um amplo estudo das cepas no nível
genômico, proteômico e lipidômico. Iniciamos este estudo avaliando expressão da proteína ESAT-6, um antígeno e fator de virulência de
micobactérias. Por meio do imunoblot, demonstramos que as cepas de menor virulência secretam mais ESAT-6 do que as mais
virulentas. Já foi descrito na literatura que a principal forma de eliminação de M. kansasii pelos macrófagos é por meio da ativação do
inflamassoma pela ESAT-6. Dessa forma, sugerimos que o papel da ESAT-6 como fator de virulência é limitada em M. kansasii.
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Resumo
Introdução: A tuberculose drogarresistente (TBDR) constitui atualmente um importante problema de saúde pública. A TBDR
é ocasionada pelo Mycobacterium tuberculosis resistente a mais de uma das principais drogas antituberculose, especialmente
a rifampicina (R) e a isoniazida (H). Objetivo: analisar o perfil e os fatores associados á TBDR no estado do Maranhão.
Material e Métodos: Realizou-se um estudo transversal tipo analítico dos casos de TBDR notificados no Maranhão. A
população do estudo incluiu os casos de TBDR residentes no Maranhão, e notificados no Sistema de Informação de
Tratamentos Especiais da Tuberculose (SITETB) no período de 2010 a 2015. Os dados foram coletados a partir do banco de
dados do SITETB e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) da Secretaria de Saúde do Maranhão.
Para identificar as associações utilizou-se o modelo de regressão de Poisson, e estimadas as razões de chances (OR) e seus
respectivos intervalos de 95% de confiança (IC95%). Resultados: Foram notificados 10.944 casos de tuberculose no
Maranhão, sendo 10.820 (98,9%) casos de TB sensível e 124 (1,13%) casos de TBDR. O maior número de casos foi em 2013
(27 casos) e o menor em 2010 (03 casos). A TBDR foi mais frequente no sexo masculino (63,7 %), na faixa etária de 20 a 39
anos (52,4 %), na raça/cor não branco (87,9%), escolaridade com ≥ 8 anos de estudo (49,2%), ocupação desempregado
(60,5%), e procedente da capital do Estado (58,1%). Na análise não ajustada observou-se que a escolaridade <8 anos
(IC95%=0,31-0,64;OR=0,44), a entrada retratamento (IC95%=1,71-3,84; OR=2,56), o encerramento não cura (IC95%=2,15-

4,41;OR=3,08), a baciloscopia de escarro positiva (IC95%=2,66-9,73;OR=5,09), o exame aniti-HIV positivo (IC95%=0,080,79;OR=0,25), ter diabetes (IC95%=0,17-1,02;OR=0,42), ter Aids (IC95%=0,09-0,91;OR=0,29, e usar drogas ilícitas
(IC95%=1,01-2,71;OR=1,66) apresentaram-se associados à TBDR. Após o ajuste do modelo somente o grau de escolaridade
<8 anos (IC95%=0,32-0,66;OR=0,46) a entrada retratamento (IC95%=1,05-2,48;OR=1,61, o encerramento não cura
(IC95%=2,01-4,35; OR=2,96), e a baciloscopia de escarro positiva (IC95%=2,26-8,87;OR=4,47) mantiveram-se associadas à
TBDR. Conclusão: A prevalência de TBDR no Maranhão é baixa em relação ao País. A entrada por retratamento, ter
encerramento por não cura e baciloscopia positiva aumentam a chance de TBDR.
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Resumo

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que constitui um grave problema de saúde pública
principalmente em países em desenvolvimento. O vírus HIV, causador da AIDS, é um retrovírus que
ataca o sistema imunológico, principalmente linfócitos TCD4. A sinergia entre a tuberculose e o vírus
da imunodeficiência humana é responsável pelo aumento da morbimortalidade dos pacientes com
AIDS e tuberculose. No Brasil, no ano de 2016, foram identificados 6.501 casos novos de pacientes
com TB coinfetados com o HIV. O trabalho de pesquisa objetivou analisar as características da
coinfecção Tuberculose/HIV e sua influência no tratamento da Tuberculose. Realizou-se uma revisão
sistemática na base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), através dos descritores
“Tuberculose” e “HIV”. Foram incluídos na revisão artigos completos, publicados em 2017 e 2018,
tendo como assunto principal: tuberculose, HIV e coinfeção. Foram selecionados 12 artigos, sendo
que apenas 7 atenderam aos critérios de inclusão. Um estudo mostrou que pacientes coinfetados com
HIV apresentavam um fator de risco ao abandono do tratamento da Tuberculose. Pesquisadores
evidenciaram que a probabilidade de morte em pacientes com HIV que não completaram o tratamento
da TB foi 4 vezes maior do que aqueles que o completaram. Além disso, a probabilidade de morte foi
maior naqueles que abandonaram o tratamento nos primeiros 3 meses. Uma pesquisa reportou que
43.49% dos portadores do vírus HIV apresentaram diagnóstico para a tuberculose, apesar das
recomendações para a prevenção de TB em PVHIV. Estudos enfatizaram que o diagnóstico precoce
do HIV e o início rápido da terapia anti-retroviral são fatores importantes no sucesso do tratamento da
tuberculose. Foi evidenciado que o tempo mediano de 36 dias entre o diagnóstico e início da Terapia
antirretroviral não foi o suficiente para evitar altas taxas de mortalidade precoce. Os estudos
constataram que vários fatores influenciam a interação da coinfeção TB/HIV evidenciando o tempo de
diagnóstico, o número de fármacos utilizados e a falta de compreensão do paciente em relação à
importância do tratamento.
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Resumo

A Organização Mundial de Saúde reconhece que as ações de combate da tuberculose (TB) devem
ser conduzidas nos níveis primário, secundário e terciário, e que as abordagens são mais efetivas
quando respondem às características sócioculturais locais e organização dos serviços de saúde. O
objetivo do estudo foi descrever as características sóciodemográficas, comportamentais e clínicas dos
pacientes atendidos em Hospital de Referência Terciária, e avaliar fatores de risco para o
desenvolvimento da TB. Trata-se de um estudo descritivo baseado em dados obtidos de pacientes
atendidos no Hospital Júlia Kubitschek, no período de dois anos. Os participantes foram entrevistados
utilizando questionário padronizado e os dados faltantes complementados com consulta aos
prontuários. As variáveis utilizadas foram agrupadas em características sociodemográficas;
características comportamentais e características clínicas. Foram avaliadas as comorbidades, o
desfecho e a associação entre a TB resistente. Dentre os 251 pacientes, 38,62% (95/251) foram
diagnosticados com TB. Os desfechos foram, cura de 74,73 % (71/95), abandono de tratamento de
11,58% (11/95) e 3/95 óbitos por TB (3,16%). As comorbidades encontradas foram o alcoolismo
23,50% (59/251), a DPOC 10,76% (27/251), Diabetes Tipo II 9,96% (25/251) e HIV/Aids 4,38%
(11/251), sendo apenas uma com a co-infecção TB/HIV/Aids. Dos 95 pacientes com TB, 12 foram
tratados como MDR (11 baseados no teste sensibilidade e um por pioria clínica) e estes desfechos
foram: 66,66% (8/12) curaram, 16,66% (2/12) estão em tratamento e 16,66% (2/12) abandonaram o
tratamento. O alcoolismo, a presença cavitação pulmonar, comorbidades e padrão radiológico típico
de TB foram considerados fatores de risco para TB. Portanto, concluímos que apesar dos progressos
no controle da TB, é necessário estabelecer medidas de proteção social e suporte aos doentes, pois
fatores comportamentais como o alcoolismo, comorbidades se mantém como importantes fatores de
risco para o adoecimento por TB.
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Resumo

Introdução: Micobactérias são bactérias do gênero Mycobacterium, que inclui mais de 150 espécies,
algumas bactérias como a Mycobacterium fragae estão na classificação de não causadoras de
tuberculose (MNT). As MNT formam um complexo de micobactérias que causam infecções linfáticas,
pulmonares, esqueléticas, cutâneas e disseminadas que, todavia, não causam tuberculose. De
acordo com o Ministério da Saúde, é indispensável à realização do teste de sensibilidade em casos
suspeitos de infecção por MNT, pois é um método eficaz para identificação das micobactérias. O teste
é de grande importância, já que o quadro de contaminação é amplo, podendo ocorrer através de
água, solo, poeiras, materiais vegetais e/ou animais contaminados. Além disso, algumas espécies
podem ser encontradas na própria microbiota da derme e dos tratos respiratório e gastrointestinal dos
seres humanos. A doença resultante é denominada de micobacteriose, e, como não é transmissível,
não há obrigatoriedade de notificação. Isso dificulta o estudo patogênico e epidemiológico e como
consequência, dificulta o desenvolvimento de um diagnóstico e tratamento mais eficiente e preciso.
Objetivo: Conhecer o perfil epidemiológico das MNT em Sergipe. Metodologia: Os dados
epidemiológicos foram obtidos a partir de prontuários do Sistema de Gerenciador de Ambiente
Laboratorial (GAL), através da observação da ocorrência MNT no Laboratório Central de Saúde
Pública (Lacen/SE). Resultados e Discussão: Em Sergipe nos anos de 2015 a 2017 foram
registrados 12 casos de MNT. Os resultados foram obtidos de acordo com as respostas de

sensibilidade ou resistências às proporções das drogas. As drogas utilizadas foram: Isoniazida – INH,
Etanobutol – EMB, Rifampicina – RMP, Estreptomicina – SM, Ácido paranitrobenzóico – PNB,
Hidrazida de ácido triofeno – TCH. Entre as 12 amostras de MNT isoladas, verificou-se as seguintes
porcentagens para resistência antimicrobiana: 24% a INH e SM, 19% a EMB e RMP e 7% a PNB e
TCH, e em relação a sensibilidade: 13% INH, SM e PNB, 27% EMB, RMP e 7% TCH. Conclusão: A
identificação das espécies de MNT é de extrema importância e fundamental no diagnóstico das
micobacterioses. A composição de um tratamento adequado ainda é difícil, visto que somente com a
descrição desses casos através dessa resistência e sensibilidade que a terapêutica pode ser
direcionada.
Palavras-Chaves: epidemiologia; micobactérias; resistência.
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Resumo
O aparecimento de cepas M. tuberculosis multidroga-resistentes é uma ameaça ao controle da tuberculose (TB)
mundialmente. Adicionalmente, as micobactérias não tuberculosas que são capazes de causar infecções pulmonares
semelhantes a TB, como M. kansasii (Mkan). As infecções pulmonares graves são frequentemente associadas a uma
inflamação pulmonar exacerbada que conduz a uma patologia necrótica e formação de cavidades, o que encoraja o uso de
terapia anti-inflamatória adjuvante à terapia anti-TB. Neste trabalho avaliamos produtos naturais do fungo endofítico Sordaria
spp, isolado de Tocoyena bullata, quanto à atividade antimicobacteriana e anti-inflamatória. Suspensões de Mbv BCG, Mtb
H37Rv e M299 e Mkan (12478/ATCC, 4404 e 8835) foram incubadas com as amostras do fungo endofítico Sordaria ssp (4500 μg/mL) por 5 dias. Macrófagos RAW 264.7 estimulados com LPS foram incubados com as amostras (4-500 μg/mL) por 24
horas para avaliação da capacidade de inibição de mediadores inflamatórios (NO, TNF-α e PGE2) e citotoxidade. Todas as
amostras foram capazes de inibir o crescimento das cepas utilizadas in vitro. O extrato etanólico apresentou MIC50 1,5±0,6
(Mbv BCG), 66,8±0,1 (Mtb H37Rv), 80,0±0,1 (Mtb M299), e MIC50 0,4±0,6; 2,3±3,3 e 3,4±1,0 (Mkan 12478, 4404 e 8835). A
fração em acetato de etila foram obtidos MIC50 84,8±1,9 (Mtb H37Rv), 69,4±0,1 (Mtb M299) e 20,9±0,8, 25,3±0,4 e 23,0±0,8
(Mkan 12478, 4404 e 8835). A lasiodiplodina inibiu o crescimento de todas as cepas, ressaltando Mbv BCG e Mtb M299
(MIC50 6,7±0,3 e 92,2±1,8). Em geral, as amostras inibiram mais de 80% da produção de NO, IC50 77,2±2,2 (extrato),
33,8±0,2 (fração), sem interferência da citotoxidade. A lasiodiplodina destacou-se quanto à inibição de TNF-α (IC50 17,3±0,7)
e o extrato quanto à inibição de PGE2 (IC50 93,5±0,8). Concluiu-se que o extrato, a fração em acetato de etila e a
lasiodiplodina são promissores no âmbito da descoberta de novos fármacos para o tratamento dual da TB pulmonar severa e
de infecções pulmonares ocasionadas por M. kansasii.
Palavras-chaves: Produtos Naturais, Fungos endofítico, tuberculose pulmonar severa
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Resumo

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium
tuberculosis, seu acometimento clinico mais prevalente é a forma pulmonar. Apesar da forma
extrapulmonar da tuberculose ser menos frequente, podendo acometer vários órgãos e tecidos como
os rins, linfonodos, parênquimas, meninges, globo ocular, dentre outros, seu diagnóstico se torna mais
dificultoso devido apresentar sintomatologia atípica à tuberculose pulmonar, onde os sinais e sintomas
vão depender da área de acometimento pelo mycobacterium tuberculosis. Se faz real e necessário a
introdução de novas tecnologias para a detecção e controle da tuberculose, assim os sistemas de
informações geográficas permite avaliar a migração e o comportamento epidemiológico de
determinadas doenças e o mapeamento permite uma melhor visualização dessa dinâmica.
OBJETIVO: Determinar quais áreas possuem casos de tuberculose extrapulmonar dentre os
municípios da 18ª CRES do Ceará nos anos de 2011 à 2015. MÉTODO: Trata-se de uma pesquisa
transversal, de caráter espacial, utilizando-se do método de georeferenciamento, embasado no banco
de dados do SINAN durante os anos de 2011 à 2015. Os dados foram importados e plotados em
mapas temáticos com o auxílio do programa ArcGis 9.3. O estudo respeitou os aspectos éticos
conforme a resolução 466/12 e foi realizado no período de outubro a dezembro de 2016.
RESULTADOS: Foram incluídos no estudo um total de 27 casos de tuberculose extrapulmonar nos
municípios que compõe a 18ª CRES. Apenas os municípios de Dep. Irapuã Pinheiro, Quixelô e
Saboeiro não apresentaram nenhum caso nos cinco anos referentes à pesquisa. O município de
Acopiara apresentou um caso em 2012, três em 2013 e dois em 2014; Cariús registrou apenas um
caso no ano de 2011, assim como Catarina apenas um caso no ano de 2013; Iguatu diagnosticou três
casos em 2012, quatro em 2013, cinco em 2014 e três em 2015; Mombaça registrou apenas um caso
no de 2011 e um caso no ano de 2013; o município de Piquet Carneiro apresenta um caso em 2014 e
um caso em 2015. CONCLUSÃO: conclui-se assim que na região da 18ª Microrregional de saúde do
Ceará a tuberculose ainda é um grave problema de saúde pública, necessitando de investimento na
saúde e no aprimoramento das ações nas estratégias de saúde da família (ESF), além de capacitação
dos profissionais para a captação e diagnóstico precoce dos acometidos por essa enfermidade.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis, sendo considerada um
importante problema de saúde pública em muitos países. O presente trabalho objetivou analisar a tendência e a distribuição
espacial dos indicadores de monitoramento da TB nos municípios do estado do Piauí entre os anos de 2010 e 2015. Trata-se
de um estudo ecológico misto. Foram selecionados três indicadores de impacto das ações de controle da TB (taxa incidência
de TB/100 mil hab., taxa de incidência de TB pulmonar bacilífera/100 mil hab. e taxa de mortalidade por TB/100 mil hab.) e
três indicadores de resultado das ações de controle (proporção de coinfecção HIV/TB, proporção de casos de TB curados e
proporção de casos de TB que abandonaram tratamento). A primeira etapa da modelagem estatística consistiu na análise da
tendência dos indicadores no estado, sendo adotado o modelo de regressão por pontos de inflexão. Na etapa seguinte, o
modelo Bayesiano empírico local foi utilizado para a suavização das taxas (pulmonar geral e bacilífera). A dependência
espacial dos indicadores epidemiológicos foi analisada utilizando-se a estatística de Moran Global e Local. Baseados nos
resultados obtidos foram confeccionados os mapas temáticos Moran Map. Entre 2010 e 2015, observou-se tendência de
declínio, tanto da TB geral (AAPC: -6,3|IC: -8,8; -3,5), que decresceu de 28,2 para 20,5/100 mil hab., quanto da forma
pulmonar bacilífera (AAPC: -7,1|IC: -9,9; -4,3), que passou de 23,5 para 16,4/100 mil hab. Todas as demais taxas mantiveram
um padrão estacionário. Paralelamente, a taxa de abandono observada no período foi superior ao valor máximo aceitável

(5%). Na modelagem espacial, observou-se distribuição heterogênea da doença, com maiores taxas no Norte, região
metropolitana de Teresina e Centro Sul. Quanto ao coeficiente de incidência da TB, o número de municípios silenciosos variou
entre 83 (37,05%) em 2010, e 114 (50,89%) em 2015, mostrando um crescimento ao longo da série temporal. No ano de
2010, apenas o município de Anísio de Abreu foi classificado como silencioso após a suavização. Nos demais anos, nenhum
município foi categorizado dessa forma. A distribuição heterogênea da doença no estado corrobora a literatura científica.
Conclui-se que, embora se observe redução da incidência, sugere-se haver subnotificação da TB.
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Resumo

A tuberculose é problema de saúde pública, considerando que o Brasil ocupa a 18ª posição em
número absolutos de casos. A detecção precoce dos casos e um tratamento eficaz são duas
ferramentas que podem ser utilizadas para obter êxito no controle da doença, isso só será possível,
quando houver a melhor atenção dos gestores em relação a organização das ações e serviços
voltados a Atenção Básica, sendo a mais importante porta de entrada do doente ao serviço de saúde.
O estudo objetivou analisar produções científicas em âmbito nacional e internacional publicadas em
periódicos online entre 2005 e 2015, para identificar os fatores relacionados à gestão em saúde
associados ao retardo no diagnóstico da TB. Trata-se de um estudo de revisão do tipo integrativa. O
levantamento bibliográfico das publicações em forma de artigos científicos foi realizado nas bases de
dados da Biblioteca Virtual e Saúde, especificamente na Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde, Base de Dados de Enfermagem e na Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online utilizando como descritores: tuberculose, diagnóstico, gestão em saúde. A busca
originou 246 publicações, que, observados critérios de inclusão e exclusão, resultou em sete artigos
completos. A análise dos dados formou as seguintes categorias: retardo no diagnóstico da tuberculose
relacionado ao doente e aos serviços de saúde; dificuldades na realização da busca ativa de casos; a
má organização dos serviços de saúde, fator que contribui para o diagnóstico tardio da tuberculose.
Constatou-se que ainda existem grandes barreiras a serem vencidas para que o diagnóstico precoce
da tuberculose seja efetivo, dentre elas: dificuldades de acesso aos serviços de saúde, em se tratando
das condições socioeconômicas desses pacientes, a incapacidade dos profissionais de saúde em
reconhecer os sinais e sintomas, o grau de conhecimento acerca da doença, a busca de casos de
forma passiva, assim como a falta de planejamento estratégico voltado para a identificação precoce
dos doentes. Todos fatores estão associados a maneira como os serviços de saúde se organizam e,
diante dos resultados expostos nesta pesquisa, é necessário o preparo dos profissionais que ocupam
atividades gerenciais para desempenharem seu processo de trabalho dentro das ações programadas
através das políticas voltadas ao controle da tuberculose.
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Resumo
Introdução: A tuberculose é uma das doenças infecciosa e transmissível, que mais causa óbito no mundo, apesar de ter
tratamento gratuito na rede básica de saúde. Sabe-se que no Brasil a baixa proporção de cura da doença está associada ao

pouco conhecimento dos profissionais de saúde sobre a tuberculose, bem como, o pouco interesse dos gestores em melhorar
as ações de controle. Objetivo: Investigar, discutir e apresentar encaminhamentos de todos os óbitos que apresentem causa
básica de tuberculose no sistema de informação de mortalidade, durante o ano corrente. Método: Tendo como base o
monitoramento mensal do sistema de informação de mortalidade, serão listados os óbitos por tuberculose e identificado o
município de residência. A partir de então, a vigilância em saúde (municipal, hospitalar e regional) realizará a coleta de
informações na unidade básica de saúde, domicílio, hospital de ocorrência do óbito e demais unidades de saúde que realizou
atendimento ao paciente, por meio de formulários específicos de investigação de óbito. Uma vez preenchido os formulários e
juntado os documentos (exames, boletins de acompanhamento, cartões de consulta, etc.), será agendado reunião, em caráter
extraordinário, na sede da vigilância em saúde da VII regional, com a participação dos profissionais do grupo técnico
(profissionais da vigilância em saúde da VII regional, município de origem, assistência e médico de referência) para
discussão. Após a discussão será elaborado a ficha síntese (resumo do caso), ata de discussão e relatório com o parecer do
grupo técnico, sendo encaminhado aos devidos serviços de saúde envolvidos e gestores responsáveis. Resultados: houve
capacitação para de profissionais de saúde (médicos e enfermeiros) da assistência, definição e implantação de fluxo de coleta
de exames de baciloscopias na atenção básica, treinamento para profissionais de laboratório que realizam baciloscopias,
melhor adesão ao controle de qualidade por parte dos laboratórios e maior sensibilização dos gestores e profissionais de
saúde quanto ao controle da tuberculose.
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Resumo
A Paratuberculose (PTB) ou doença de Jonhe é uma infecção intestinal crônica de ruminantes, causada pelo Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis (Map). É caracterizada pela síndrome de má absorção, onde os animais infectados apresentam sinais de
diarreia, perda de peso e eventualmente morte. A doença tem grande importância por causar prejuízos econômicos na pecuária e
também há relatos de possível associação de infecção por MAP na doença de Crohn em humanos. No entanto, a importância da doença
é subestimada no Brasil, devido à falta de métodos de diagnóstico rápidos, baratos e de alta sensibilidade e especificidade. Novas
abordagens para imunodiagnóstico baseadas na detecção e identificação de antígenos de bactéria em fezes podem ser úteis para
diagnóstico. A eliminação de MAP nas fezes começa nos estágios iniciais da infecção e aumenta ao longo da doença, sugerindo que
antígenos secretados pelas micobactérias poderiam ser excretados com as fezes. Anteriormente, demonstramos que o antígeno rico em
alanina e prolina (APA), um importante antígeno secretor do MAP, pode ser detectado no intestino de animais com PTB utilizando
anticorpo monoclonal específico (mAb). O objetivo do presente trabalho foi avaliar a presença da proteína APA em níveis
consistentemente detectáveis em fezes de bovinos com PTB. As fezes obtidas de vacas: 1) com doença de Johne confirmada por
exames laboratoriais; 2) suspeitas em PTB com evidência de infecção baseada na soropositividade, e 3) vacas de controle livre de PTB,
foram imunoprecipitadas pelo mAb anti-APA e analisadas por immunoblot, testadas por ELISA sanduíche e submetidas a métodos
bacteriológicos para isolamento de MAP. A proteína APA isolada de fezes apresentou uma banda de 60/70 kDa em todas as amostras
obtidas dos animais com doença confirmada, em animais assintomáticos soropositivos, mas não em amostras de animais controle.
Adicionalmente, o antígeno foi detectado nas fezes de animais com doença de Johne pelo ELISA anti-APA, apresentando boa
correlação com resultados do método bacteriológico (padrão ouro no diagnóstico da doença ativa). Este estudo sugere fortemente que
o antígeno APA é um potencial biomarcador fecal da doença de Johne em bovinos que poderia servir para o imunodiagnóstico da
doença.

Palavras-chaves: Antígeno APA, Biomarcador Fecal, Doença de Jhone, Imunodiagnóstico, Paratuberculose

IgA ANTI DIFERENTES ANTIGENOS MICOBACTERIANOS COMBINADOS A ADA TEM MELHOR
POTENCIAL DIAGNOSTICO NA TUBERCULOSE PLEURAL

Autores

Renan Jeremias da Silva 1, Raquel da Silva Corrêa 2, Isabela Gama Sardella 1, Ana Carla
de Paula Mulinari 1, Thiago Thomaz Mafort 3, Ana Paula Santos Santos 3, Rogério Rufino ,
Luciana Silva Rodrigues 2, Maria Helena Féres Saad 1

Instituição 1 LAMICEL/IOC/FIOCRUZ - Laboratório de Microbiologia Celular, Instituto Oswaldo Cruz
(IOC), Fiocruz, Rio de Janeiro, RJ (Av. Basil 4365), 2 LIP/UERJ - Laboratório de
Immunopatologia (LIP), Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (UERJ) ( Av. Prof. Manoel de Abreu - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, 20550170), 3 SPT/HUPE - Serviço de Pneumologia e Tisiologia, Hospital Universitário Pedro
Ernesto, Rio de Janeiro (HUPE)/UERJ ( Boulevard 28 de Setembro, 77)
Resumo

Estudo prévio demonstrou IgA imunodominância no fluido pleural (FP) no reconhecimento da proteína
fusionada MT10.3:MPT64 nos casos de tuberculose pleural (PLTB). No entanto, não há nenhuma
pista sobre o papel da IgA e IgG contra este antígeno, e outros marcadores, no soro e no FP, que
pudessem contribuir para o diagnóstico. Assim, o objetivo deste estudo foi validar a PF IgAMT10.3:MPT64, avaliar a reatividade de IgA e IgG sérica e no FP contra esses marcadores e a
quimera proteica contendo seus peptídeos (F2), além dos antígenos únicos específicos de
micobactérias MPT64, MT10.3 e PPE59. As amostras coletadas de PLTB (n = 29) e outros pacientes
com pleurisia não TB (n = 39) tiveram as reatividades de IgA e IgG determinados por ELISA. Teste
bioquímico da adenosina deaminase (ADA) foi realizado no FP de todos os pacientes. A
imunodominância de FP IgA-MT10.3:MPT64 foi confirmada na PLTB (86,2%) seguida de -PPE59
(62%), enquanto a IgA-F2 sérica exibiu sensibilidade de 51,7%. A IgG-MT10.3:MPT64 sérica e FP
mostrou 51,7% e 65,5% de sensibilidade, respectivamente. No entanto, para ambos os anticorpos,
MT10.3 e MPT64 exibiram sensibilidade global menor (≤34,5). Todos com especificidade fixada em
95%. Os resultados combinados geram sensibilidade de 93,1% em PF IgA-MT10.3:MPT64/-PPE59 e
em IgA/IgG-MT10.3:MPT64 com 92,3% de especificidade, seguido por IgA-MT10.3:MPT64/ -MPT64
ou /-F2 (89,6%) sem comprometer a especificidade (94,9%). De interesse, os resultados combinados
dos testes FP-ADA e IgA-MT10.3:MPT64/-F2 suscitaram excelente sensibilidade (96,6%) e
especificidade de 92,3%.Concluindo, a imunodominância de FP IgA-MT10:MPT64 foi validada em
PLTB, e a IgG sérica, embora com menor sensibilidade, tem potencial para além dos testes
microbiológicos. Importantemente, pela primeira vez, descrevemos que os resultados combinados de
PF IgA-MT10:MPT64 aos dos PPE59 ou MPT64 ou F2 ou IgG, tem potencial diagnóstico, mas
especificamente com a ADA aumenta este potencial na PLTB.
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Resumo

O teste molecular Xpert MTB/RIF (Xpert) foi recomendado para uso no diagnóstico de tuberculose pulmonar (TBP), mas são
escassos os dados sobre o impacto clínico de sua incorporação em condições de rotina, em países com alta carga de
tuberculose. O present estudo teve por objetivo, analisar o impacto clínico do escore clínico (EC) seguido de baciloscopia
(BAAR) ou de Xpert em amostra de escarro espontaneo, durante a rotina de investigação diagnóstica de TBP. Num estudo
prospectivo realizado num Centro de Saúde no Rio de Janeiro, por meio do EC, identificamos 434 casos de provável TBP, , no
período de abril de 2012 a outubro de 2013. BAAR e/ou Xpert foram utilizados nas três etapas: P1= BAAR e/ou Xpert, P2=
apenas Xpert e P3: apenas BAAR. Entre sujeitos arrolados, TB ativa foi identificada em 141 (32,4%) pacientes. A
sensibilidade da BAAR no P1 e P3 foi respectivamente de 70,4% e 77,8% e do Xpert no P1 e P2 de 86,5% e 84,8%. Nas
etapas P1, P2 e P3, o tempo em dias entre a triagem e o recebimento do resultado pela equipe de saúde foi respectivamente
de 6; 11 e 7. O tempo entre a triagem e início do tratamento de TB foi significativamente menor na etapa P1 (7 dias) e P3 (8
dias) quando comparado com a etapa P2 (14,5 dias) (p<0,001). Não houve diferença entre os desfechos de tratamento da TB
nas 3 etapas. Conclusão: Por meio do escore clínico, observou-se que, a adoção do Xpert, apesar de apresentar maior
rendimento diagnóstico, resultou em retardo no início do tratamento anti-TB em comparação com o uso do BAAR.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa crônica e um problema de saúde pública. É classificada como uma condição complexa de
saúde, com alto risco clínico e/ou de abandono do tratamento, exigindo abordagem diferenciada desses pacientes pela equipe de saúde.
O abandono do tratamento é um dos maiores desafios para o controle da TB, pois ocasiona a permanência da fonte de infecção na
comunidade, aparecimento de formas resistentes aos medicamentos e consequências danosas aos indivíduos, como sequelas e óbito.
A taxa de abandono em Belo Horizonte (BH), em 2009, foi a maior entre as capitais brasileiras, sendo 20,4% em 2014, acima do
parâmetro preconizado internacionalmente de até 5%. O objetivo deste trabalho foi avaliar o impacto da implantação da estratificação
por grau de risco de abandono e clínico em pacientes com TB acompanhados pelos serviços de atenção primária à saúde (APS) de BH.
Trata-se de um estudo prospectivo de coorte concorrente, com pacientes em início de tratamento de TB de maio de 2016 a abril de
2017. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Minas Gerais. As unidades de APS foram divididas em
dois grupos (A e B), considerando a organização da rede de saúde e a presença das áreas de cluster para TB em seu território. Em
ambos os grupos foram utilizados questionários validados para pesquisas; sendo que no grupo B, também foi aplicada a “estratificação
por grau de risco de abandono e clínico do participante com TB”. As análises estatísticas foram realizadas com a utilização dos
softwares SPSS® e Epi Info™. Um total de 446 pacientes foi incluído no estudo. A taxa de abandono do tratamento foi de 15,9% e 1,4%,
nos grupos A e B, respectivamente – RR = 11,68 (IC95% 3,65 – 37,38 com p<0,001). Nesse período, BH apresentou um abandono de
16% aproximadamente. O processo de estratificação é central nos modelos de atenção à saúde, pois permite identificar pessoas com
necessidades de saúde semelhantes que devem ser atendidos por tecnologias e recursos específicos, segundo os riscos. Sua lógica se
apoia num manejo diferenciado, pela APS, de pessoas que apresentam riscos similares. A estratificação por grau de risco utilizada
demonstrou-se uma ferramenta eficaz e eficiente para redução do abandono do tratamento da TB.
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Resumo

Introdução: Condições de vida precárias na população geral (não encarcerada) podem levar a que seu
risco de tuberculose (TB) se aproxime ao da população privada de liberdade (PPL). Isso reduziria a
força de associação entre a exposição à prisão e a incidência de TB sem um real controle da doença.
Este estudo avaliou a associação entre o encarceramento e a taxa de incidência de TB e sua
interação com a desigualdade de distribuição de renda nos municípios brasileiros de 2013 a 2015.
Desenho do estudo: Foi realizado um estudo ecológico sobre a taxa de incidência de TB e seus
macro-determinantes na PPL e não PPL.
Métodos: Foram incluídos os 954 municípios brasileiros que em 2014 possuíam pelo menos uma
prisão, totalizando 1424 unidade prisionais e aproximadamente 85 milhões de pessoas com idade ≥
18 anos. A interação entre a desigualdade de distribuição de renda, representada pelo coeficiente de
Gini, e a exposição às prisões foi analisada em modelos múltiplos com regressão binomial negativa.
Utilizando a razão de taxas de incidência ajustada, estimamos a fração de pessoas com TB no total da
população do município atribuível à exposição do encarceramento (Fração Atribuível PopulacionalFAP).
Resultados: 137.698 casos novos de TB foram registrados no período estudado, dos quais, 10,7%
eram privados de liberdade. Comparada com a população não carcerária, a PPL apresentou 22,1
vezes (95% intervalo de confiança [IC95%]: 20,4-23,9) o risco de TB em municípios onde o coeficiente
de Gini era <0,60; e 15,0 vezes (IC95%: 11,0-18,9), onde o Gini foi ≥0,60 (extrema desigualdade).
Observou-se uma interação negativa entre PPL e Gini na escala multiplicativa (P<0,001) que foi
explicada por uma maior taxa de incidência de TB na população geral não PPL de municípios com
coeficiente de Gini ≥0,60. A FAP nos municípios com categorias de Gini <0,40, 0,40 a 0,50, 0,50 a
0,60 e ≥0,60 foi respectivamente 48,6%, 17,3%, 12,2% e 5,2%.
Discussão: Uma menor medida de associação não implicou no controle da tuberculose em presídios,
e sim, em piores condições de vida na população não encarcerada.
Conclusão: As intervenções com o objetivo de reduzir a exposição na prisão teriam um impacto
ostensivo na taxa de incidência de TB na população, principalmente em ambientes com menor
coeficiente de Gini. Entretanto, naqueles com extrema desigualdade de distribuição de renda
(Gini≥0,60), estratégias focalizadas para mitigar os efeitos de fatores socioeconômicos também devem
ser priorizadas.
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Resumo
A tuberculose (TB) é considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma urgência global e prioridade em vários países. O
Brasil é uma das 22 nações que concentram mais de 80% da carga bacilífera, com prevalência e mortalidade elevadas. A cidade do
Recife-PE, por acompanhar a tendência nacional, foi pioneira na implantação da vigilância dos óbitos por/com TB, iniciada em 2015. O
objetivo deste estudo é apresentar a experiência e os resultados da implantação da vigilância do óbito por/com TB no Recife-PE, entre
2015 e 2016. Realizou-se uma pesquisa documental e consulta a informantes-chave, participantes da implantação dessa vigilância,
além de consulta a planilhas de monitoramento. Para a implantação da vigilância do óbito por/com TB foram definidos fluxos e
elaborados instrumentos de investigação e encerramento do caso, através de parceria entre técnicos e gestores da vigilância
epidemiológica (VE) municipal e estadual, além da atenção básica. Após a identificação e a verificação dos óbitos nos Sistemas de
Informações sobre Mortalidade e de Agravos de Notificação eram realizadas investigações em prontuários, no Serviço de Verificação de
Óbito, no Instituto de Medicina Legal e nos domicílios. Posteriormente, elaboravam-se resumos do caso para as discussões dos óbitos
em grupo técnico gestor (GT) composto pelo coordenador dessa vigilância da VE, profissionais da VE da coordenação de TB dos
distritos sanitários e nível central; equipe de saúde da família e do programa de agentes comunitários de saúde; profissionais dos
hospitais e demais unidades de saúde. Essas discussões possuem função educativa, reflexiva e propositiva, não punitiva ou coercitiva.
Ao final da discussão o GT preenchia a ficha com conclusões, recomendações e encaminhamentos. Em 2015 e 2016, foram
identificados 413 óbitos por/com TB, destes 377 (91,3%) investigados e discutidos no GT, sendo 358 (95,0%) confirmados e 19 (5,0%)
descartados para TB. O conhecimento sobre a estratégia da vigilância do óbito por/com TB fornece informações importantes para sua
operacionalização em outros serviços de saúde, enquanto este processo se fortalece como política nacional. Além disso, demonstra

relevância ao permitir o envolvimento dos profissionais de saúde e identificação de falhas na assistência ao paciente com TB, propondo
medidas para melhoria do cuidado e contribuindo para qualificação dos sistemas de informação.
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Resumo

O óbito por tuberculose (TB) é um evento sentinela por ser evitável e indicativo de falhas da rede
social e do sistema de saúde. Pernambuco (PE) ocupa o segundo lugar em mortalidade, ocorrendo
em média, 378 óbitos por ano. O objetivo deste trabalho foi descrever como se deu a implantação da
vigilância dos óbitos por tuberculose (TB) em Pernambuco (PE), refletindo sobre desafios e
potencialidades de atuação enquanto programa de controle da tuberculose a fim de conhecer os
determinantes do evento do óbito. A pesquisa iniciou-se com o projeto piloto em Recife, por ser o
primeiro no país com maior coeficiente de mortalidade por TB (7,3 por 100 mil habitantes) dentre as
capitais do Brasil. Foi instituído o Grupo de Trabalho (GT) estadual, através da Portaria SES/PE Nº
175 de 20 de abril de 2015, sendo o ponto de partida para a elaboração das fichas e organização da
estratégia de investigação dos óbitos por TB. A implantação ocorreu em três etapas: 1 - construção
dos fluxos de investigação domiciliar e hospitalar; 2 - elaboração dos instrumentos de investigação; 3 identificação do registro do óbito no SIM e SINAN estadual, além dos casos notificados através do
Serviço de Verificação de Óbitos (SVO). Os resultados apontam dificuldades como: falta de
reconhecimento da atividade de vigilância do óbito; prontuários ilegíveis e incompletos; dificuldade no
acesso aos sistemas de informação como Gal e Sinan; tempo inoportuno para realização de exames
laboratoriais; comunicação falha entre assistência e vigilância epidemiológica. Também foram
relatados avanços: maior interação com o município, crescimento das investigações e conscientização
da importância da vigilância do óbito. Os óbitos por TB não têm sido objeto da vigilância no Brasil,
investiga-los de forma oportuna permite prevenir um evento evitável, identificar possíveis falhas na
assistência e melhorar a completude dos sistemas SIM e Sinan.
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Resumo

INTRODUÇÃO: Apesar de a tuberculose ser uma doença prevenível e curável, ainda é uma das
principais causas infecciosas mundiais de mortalidade e morbidade em adultos, sendo um grave
problema de Saúde Pública. No Estado de Pernambuco, observa-se uma média de 4.272 casos
novos, nos últimos 10 anos. O diagnóstico precoce e início de tratamento adequado são fundamentais
para reduzir a disseminação da tuberculose.O Teste Rápido Molecular para diagnóstico de
Tuberculose (TRM-TB – CepheidXpert® MTB/RIF) é um método automatizado de reação de cadeia de
polimerase (PCR), que detecta a presença do material genético do complexo Mycobacterium
tuberculosise a resistência à rifampicina em uma única reação. Permite assim o diagnóstico precoce
de TB, pois libera o resultado em 2 horas, sendo validado o seu uso para análise de

escarro.OBJETIVOS: Avaliar o efeito da implantação do Xpert MTB/RIF e analisar os resultados da
utilização desse método no diagnóstico precoce da tuberculose no Laboratório Regional de Saúde da
II GERES-PE.MÉTODOS: Foi realizado um levantamento de dados dos exames realizados pelo
método de TRM-TB no período de 23 de fevereiro a 27 de junho de 2018.RESULTADOS: Com a
elaboração de um fluxograma de coleta ao processamento da amostra, obteve-se um desempenho
adequadonos exames realizados com uma totalidade de 1041 TRM-TB, todos de escarro, e de
pacientes que entraram no serviço como “Casos Novos”. Destes, 55 foram positivos e apenas 3
resistentes à rifampicina.DISCUSSÃO: É de suma importância um diagnóstico precoce na detecção
da tuberculose, visto que o atraso no diagnóstico gera um dos grandes problemas enfrentados no
serviço de saúde local. Além de tudo, é um exame de execução relativamente simples, com baixos
riscos biológicos e custo equivalente a outras técnicas moleculares, e pode ser realizada com mínimo
treinamento. CONCLUSÃO: O TRM-TB tem mostrado um bom desempenho para o diagnóstico
precoce da tuberculose, com atenção especial para detecção da resistência à rifampicina. Hoje já se
tornou um teste indispensável na rotina do nosso serviço de saúde. A rapidez na execução e resultado
do teste, nos mostra a importância do mesmo sobre o único método que era antes utilizado, a
baciloscopia.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma patologia clínica causada pela infecção do indivíduo por Mycobacterium tuberculosis. No entanto
essa doença atinge na maioria das vezes o pulmão, mas em outros casos ocorrem na forma extrapulmonar. A tuberculose
mamária (TM) é um desses casos, onde esse tipo de patologia tem 0,5 a 1% de incidência, onde assim é considerada uma
doença rara. Apresentar a casuística de TM e discutir a importância do diagnóstico diferencial com carcinoma mamário (CM).
Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa utilizando bases de dados e bibliotecas online, como SciELO,
Periódicos CAPES e PubMed. Foram incluídos artigos nas línguas portuguesa e inglesa, onde possuíram relevância temática.
Foram excluídos artigos que não fossem estudos relacionados à TM. Esse tipo de TB acomete em sua maioria mulheres na
faixa etária de 20 a 40 anos, sendo rara no indivíduo idoso. Em casos de TM muitos não existem relação de outro tipo de TB
anterior no individuo ou em membros de sua família. A doença apresenta-se como um abcesso da mama, geralmente é
encontrada em quadrante superior da mama, associada à linfonodomegalia (em 41% dos casos), com ou sem presença de
fluxo papilar, podendo clínica e radiologicamente ser difícil o seu diagnóstico diferencial com o CM. Exames como a
mamografia, ultrassom, citologia aspirativa por agulha fina e excisão da lesão, as quais apresentam acurácia de 14%, 12% e
60%, respectivamente são utilizados para diagnóstico. Contudo, o aspecto mamográfico da TB não é específico; em grande
parte das vezes mimetiza lesões neoplásicas e praticamente são indistinguíveis quando da concomitância de ambas. O gold
standard para o diagnóstico da doença é a detecção do agente etiológico, Mycobacterium tuberculosis, através da coloração
Ziehl-Neelsen ou exame cultural; contudo a positividade por estes métodos é baixa e em muitos casos, a TM pode ser
diagnosticada por identificação histológica típica. O exame histopatológico é uma arma importante no diagnóstico das formas
extrapulmonares de TB. A associação de TB com CM é rara, variando entre 0,1% a 4,9%. Os relatos da literatura referem-se
a CM que cursa concomitante ou posterior com TB. Por ser uma doença rara e de diagnóstico difícil, as notificações acabam
sendo escassas. Assim, se apresentam como casos clínicos com uma amostra pequena para um estudo mais aprofundado
dessa patologia.
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Resumo
Introdução: No Brasil a mortalidade por TB apresenta tendência de redução. Em 2004, o coeficiente de mortalidade pela TB
foi de 2,8/100.000 habitantes (4.981 óbitos), passando para 2,2/100.000 hab. (4.374 óbitos) em 2014, o que representa uma
redução de 15,4%. O coeficiente de mortalidade por TB aumenta com o avançar da idade em ambos os sexos. A taxa de
óbito esperada para uma instituição está em torno de 3-5% segundo a OMS. Objetivo: caracterizar as unidades de saúde
com taxas de óbito dos pacientes com TB, acima de 30% no período 2013-2015. Metodologia: trata-se de um estudo
descritivo das instituições que tiveram uma taxa de óbito maior que 30% no Brasil que trataram pelo menos 1 paciente a cada
3 meses durante os anos de 2013-2015. Resultados e discussão: Foram encontradas 224 instituições (de 21700
instituições registradas) que tiveram uma taxa de óbito acima de 30%, destas 124 (55,4%) com taxa >50%. Elas foram
responsáveis por tratar 10905 pacientes (de 248700 notificados no Brasil), dentre eles foram 5560 óbitos (taxa média de óbito
de 50,9%). 200 instituições eram hospitais (89,3%). 2 unidades classificados no CNES como atenção básica. Uma delas
atendeu 168 pacientes e todos foram a óbito, o que é um erro de classificação pois se caracteriza por uma instituição de
vigilância pós-óbito. Todas as 7 unidades classificadas como gestão em saúde tiveram uma taxa de óbito acima de 60%, se
comportando como vigilância pós-óbito (em 332 casos). 38,2% dos 9922 pacientes dos hospitais tinham coinfecção por HIV,
acima das proporções em pronto atendimento (28,5% de 361 pacientes) e de policlínicas (31,5% de 108). Houve uma
correlação (r=0,93) alta de atendimento de pacientes com HIV e o atendimento de TB-extrapulmonar, instituições mais
complexas e com maior capacidade de lidar com casos com comorbidades. O número total de transferências foi de 1986
pacientes (18,2%). Mais de 50% destas instituições tiveram uma taxa de transferência + taxa de óbito acima de 75%.
Conclusão: Estas 224 instituições têm características bem diferente do quadro geral da tuberculose no Brasil, apresentando
uma alta mortalidade e transferência de pacientes muitas delas (principalmente os hospitais) complexas, em sua maioria,
unidades de resolutividade e o objetivo delas não é ficar com o paciente, mas servir de passagem do paciente para unidades
de menor complexidade. Encontram-se nestas unidades várias unidades de vigilância epidemiológica com função de
notificação pós-óbito.
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Resumo
A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa e um dos maiores problemas mundiais de saúde pública. Em
2016, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil notificou 82 mil casos. Informações relevantes são
frequentemente armazenadas isoladamente e com baixa completude. Gestores e profissionais de saúde são
obrigados a interpretar dados obtidos de fontes dispersas e com precisão variada. Isso geralmente impede a
extração de conhecimento e dificulta a tomada de decisão clínica e administrativa, afetando o gerenciamento de
serviços de saúde.
Dada à importância da TB e a necessidade de dados de qualidade, este trabalho tem como objetivo a criação de uma
arquitetura computacional, baseada no paradigma da web semântica, capaz de coletar, integrar e compartilhar dados
de saúde de TB obtidos a partir de fontes de dados heterogêneas e desconectadas, de forma a suportar e aprimorar
ações de saúde.
Este estudo baseia-se na metodologia pesquisa-ação pois, além da fundamentação teórica, também contém uma
componente prática. Tecnologias computacionais serão combinadas com os padrões, protocolos e ferramentas da
web semântica para proporcionar a interoperabilidade e a integração de bases de dados e de sistemas de informação
em saúde (SIS) no município de Ribeirão Preto - SP.
A arquitetura computacional estabelecida permitiu o compartilhamento de dados com alto valor agregado entre o
SisTB e outros SIS, seja para aprimorar a completude das bases de dados ou para produzir conhecimento relevante
para suportar processos de tomada de decisão no contexto da TB.
A partir disso, viabiliza-se a construção de uma base de conhecimento aplicada à vigilância epidemiológica e
gerenciamento de informações de saúde, integrando as múltiplas áreas da linha de cuidados de saúde para pacientes
com TB, além de servir como apoio ao estabelecimento e identificação de modelos operacionais de saúde e
algoritmos de diagnóstico mais apropriados.
Portanto, a integração de bases de dados e SIS é essencial para estabelecer a capacidade de comunicação, troca e
reuso de dados de saúde, de modo a melhorar a completude e a qualidade dos dados além de reduzir a duplicidade
de registros. Ao estabelecer um mecanismo computacional para coletar, integrar e disponibilizar dados de TB,
espera-se que a capacidade de tomada de decisão seja aprimorada tanto no contexto clínico quanto no
administrativo. Futuramente, espera-se conseguir permissão para integrar importantes sistemas como o TBWeb,
SINAN e Hygia.
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Resumo
A tuberculose (TB) caracteriza-se como um problema de saúde pública no mundo, tendo como agente etiológico bactérias do gênero
Mycobacterium. Estudos mostraram que a coinfecção TB/HIV é responsável pelo aumento dos índices de prevalência, incidência e
mortalidade por tuberculose, sendo esta responsável por milhões de mortes anualmente a nível mundial. Objetivou-se com este estudo,
avaliar o impacto da interação entre a tuberculose e o HIV no Brasil. Trata-se de um estudo exploratório, realizado a partir de uma
pesquisa bibliográfica, onde, realizou-se busca da literatura nas bases de dados Google Acadêmico, LILACS e Scielo. Mesmo com a
diminuição do número de casos no cenário atual brasileiro, o controle da tuberculose ainda é uma realidade distante. Entre os pacientes
coinfectados, além de o HIV contribuir com o aumento da mortalidade, ele também favorece o aumento progressivo no número de casos
de TB, e este número é ainda mais alto em populações mais suscetíveis, como pessoas privadas de liberdade, em situação de rua e os
indígenas. Nos indivíduos infectados pelo HIV, a TB é a doença oportunista que mais ocorre. Os indicadores mundiais expõem que os
pacientes imunocompetentes expressam a possibilidade de contrair a infecção pelo Mycobacterium de aproximadamente 10% ao longo
de toda sua vida, já em paciente imunodeprimido, sem intervenção terapêutica, este risco é equivalente a dez vezes maior. Outro dado
preocupante para o Brasil, que tem chamado à atenção da OMS, diz respeito à sua porcentagem de casos de tuberculose em relação
ao ranking mundial, sendo incluído no conjunto de países que reúnem em torno de 40% de todos os casos, além de agregar por volta de
34% dos registros de coinfecção com o vírus HIV. Conclui-se que a infecção da tuberculose concomitantemente o HIV a torna uma
comorbidade de grande impacto na saúde pública.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa de transmissão direta causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Após a infecção
pelo Mtb cerca de 10% dos indivíduos desenvolvem a doença ativa e entre os indivíduos com TB latente, 5 a 10% desenvolvem a
doença em até dois anos. Entre os grupos de riscos, destacam-se os profissionais de saúde que trabalham em unidades básicas de
saúde, hospitais e laboratórios de diagnóstico da doença. O objetivo deste trabalho foi investigar a infecção pelo M. tuberculosis em
estudantes e profissionais de uma instituição de pesquisa e ensino na área de saúde. Este estudo foi realizado em 138 voluntários, com
idades variando de 18 a 72 anos. Porém, 36 voluntários (26,08%) não retornaram para a leitura do teste após 72 horas. Todos os
voluntários têm contato direto e indireto com ambientes hospitalares e/ou frequentam a instituição de pesquisa, o qual possui
laboratórios que desenvolvem estudos com TB. Os voluntários foram submetidos ao teste tuberculínico (TT) e responderam a um
questionário clínico-epidemiológico e ocupacional. O ponto corte estabelecido para o TT positivo foi à presença de uma enduração ≥ 10
mm. Dos 102 voluntários avaliados, observamos que 14,7% (N= 15) apresentaram o teste positivo, indicativo da infecção por Mtb. Entre
os voluntários que apresentaram resultado positivo, um relatou ser fumante (6,6%) e outro apresentava sintomas respiratórios (6,6%). A
maioria destes voluntários era vacinado para BCG (93,3%). Em relação à ocupação, 10 (66,6%) dos voluntários com TT positivo
trabalharam e/ou realizaram estágio em área hospitalar e 6 destes tiveram ou tem contato com áreas de alto risco para infecção por Mtb.
Após a leitura do TT, os 15 voluntários que obtiveram resultado positivo foram orientados a buscar atendimento médico. No entanto,
somente 5 (33,3%) foram ao especialista e realizaram exames de imagens do tórax. Após avaliação clínica, descartou-se a possibilidade
de TB pulmonar em 4 destes voluntários e em um deles foi confirmado por biopsia e tomografia computadorizada o diagnóstico de TB
extrapulmonar intestinal. Somente um destes voluntários iniciou a quimioprofilaxia para TB latente. Apesar de termos avaliando um
pequeno grupo de estudantes e de profissionais, notamos que estudos de monitoramento da TB entre os profissionais que trabalham em
ambientes de risco para a disseminação de Mtb são relevantes para o diagnostico precoce da doença e devem ser realizados
periodicamente neste grupo de risco.
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Resumo
A Tuberculose é uma doença reconhecidamente associada aos determinantes sociais e ocorre, com maior frequência, em populações
com maior vulnerabilidade. Em 2016, o Brasil registrou cerca de 70.000 novos casos da doença, Pernambuco 7.234 e Recife 2.237. A
taxa de mortalidade em Recife é de 4,4/100.000 hab., o dobro da nacional, que é de 2,1, evidenciando as dificuldades para o controle da
doença. O Itinerário Terapêutico é definido como o período em que o doente apresenta o primeiro sinal e/ou sintoma de determinada
doença até o estabelecimento do diagnóstico e a instituição do tratamento correto. Portanto, as dificuldades encontradas pelos pacientes
neste período, caracterizam-se como ferramenta útil na avaliação de programas de controle, ao revelar suas fragilidades. O presente
estudo objetivou identificar, através dos Itinerários Terapêuticos de pacientes internados por Tuberculose, as fragilidades relacionadas ao
acesso do programa de controle da doença. Trata-se de estudo transversal de abordagem quantitativa. Foram entrevistados 10
pacientes internados por tuberculose e elencadas variáveis relacionadas ao início dos sinais/sintomas até a realização do diagnóstico e
do tratamento. Os dados foram coletados através de entrevista semiestruturada entre dezembro de 2017 e abril de 2018 em um hospital
público de Recife-PE, referência para Tuberculose. Quanto à busca por cuidados desde os primeiros sintomas, passaram-se, em média,
22,5 dias; em relação à suspeição e realização da baciloscopia, 6,7; diagnóstico, 16,8; entre diagnóstico e início do tratamento, 8,7; dos
pacientes. Dos pacientes entrevistados 8 (80%) buscaram inicialmente hospitais públicos para esclarecimento diagnóstico diante do
aparecimento dos sintomas iniciais. Assim sendo, o itinerário terapêutico, pode evidenciar dados úteis para a criação de estratégias por
parte da equipe de saúde na abordagem ao doente. Além disso, serve de auxílio para o aperfeiçoamento de políticas para o controle da
tuberculose pautadas nas fragilidades do programa de controle da doença.
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Resumo
A manifestação cutânea da tuberculose é incomum, com aproximadamente 2% dos pacientes acometidos desenvolvendo esta forma da
doença. M. tuberculosis é o agente predominante da tuberculose cutânea, embora M. bovis e a vacina com BCG sejam ocasionalmente
citados. Há diversas apresentações clínicas da doença, que refletem, em parte, o modo de contágio e o grau de imunidade contra o
bacilo. As formas multibacilares incluem o cancro tuberculoso, escrofuloderma, tuberculose orificial, tuberculose miliar aguda e
tuberculose gomosa. Entre as formas paucibacilares, encontram-se a tuberculose verrucosa e o lúpus vulgar. A seguir será relatado o
caso clínico de uma paciente com lúpus vulgar exuberante sendo o motivo da apresentação a raridade do caso. Paciente do sexo
feminino, 33 anos, procedente de Gravatá/PE, comparece ao ambulatório de Dermatologia apresentando placa eritemato-crostosa que
atingia regiões do lábio superior, supercílio esquerdo e lóbulo auricular direito. Exibia, também, gânglio endurecido em região
submandibular direita, de 3cm. Paciente referia perda de peso de 6kg e negou tosse. Acompanhava sorologia anti-HIV não reagente.
Como exames complementares, foram solicitadas biópsia da lesão e punção do abscesso linfonodal submandibular direito, com
pesquisa para o bacilo de Koch e cultura de secreção submandibular. Foi realizado, também, o teste tuberculínico que se mostrou
reagente com 24mm. A paciente foi tratada para tuberculose cutânea, cujo tratamento é o mesmo da forma pulmonar e apresentou
remissão total das lesões, persistindo apenas com cicatrizes residuais. Postula-se que, inicialmente, a paciente tenha apresentado
tuberculose cutânea sob a forma de escrofuloderma, forma de acometimento mais comum no Brasil e atinge principalmente cadeias
linfonodais da cabeça e pescoço, gerando, como descrito, abscesso frio e indolor. O aparecimento de lúpus vulgar precedido por
escrofuloderma é descrito na literatura e é um dos meios mais comuns para o aparecimento da lesão. Classicamente, as lesões são
descritas como pápulas e placas bem delimitadas, eritemato-acastanhadas, que raramente ulceram. Os locais mais atingidos são a
cabeça, pescoço, bochechas e lóbulos da orelha, em consonância com o caso descrito. Apesar das manifestações cutâneas da
tuberculose serem incomuns, é relevante conhecer suas variadas apresentações clínicas, de modo a orientar a conduta terapêutica.
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pela apresentação do trabalho.

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa crônica, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, bactéria que há milênios acompanha a
história da humanidade. Doença que assola principalmente indivíduos com baixo nível socioeconômico, a TB é responsável pela morte
diária de mais de quinhentas pessoas em todo o mundo. Estima-se que um terço da população mundial esteja infectada com o bacilo,
entretanto apenas de 5 a 10% dos infectados desenvolverão a doença. Apesar de muitos esforços e o apoio das grandes agências
humanitárias e de saúde, a TB ainda não foi considerada erradicada em nenhum país. O grande número de conflitos armados, crises
econômicas, desastres climáticos e perseguições étnicas e políticas está causando um aumento representativo do deslocamento
humano. A situação migratória atual atingiu alto patamar de complexidade e desdobrou novos padrões de rotas, como a migração tipo
sul-sul, que gradualmente está revelando uma nova demanda migratória. O Brasil, com todas as suas contradições políticas, assinou
diversos tratados de direitos humanos, incluindo o compromisso de receber pessoas em situações de refúgio. Embora os sírios sejam
atualmente a maioria dos refugiados oficiais no país, os grandes fluxos provenientes da América Latina e do Caribe também reivindicam
esse statusatravés de vistos humanitários. A mobilidade humana carrega o fardo da vulnerabilidade e suas consequências impactam
diretamente na saúde. Assim, esta revisão integrativa objetivou expor o cenário da pesquisa nacional sobre a infecção pelo Mtb em
imigrantes internacionais que vivem no Brasil e, lamentavelmente, confirmou a dificuldade enfrentada pelos pesquisadores, relativaà
existência de problemas substanciais nas principais bases de dados como o SINCRE, no cadastro de imigrantes e o SINAN, na
notificação de casos de TB.Os estudos apresentados na revisão exploram tópicos de extrema relevância política e, sendo assim,
espera-se que o Brasil assuma suas responsabilidades frente aos acordos e tratados assinados, além de fazer cumprir a Nova Lei de
Imigração em vigor desde 2017.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma afecção secular, e, em 2016, deflagrada pela Organização Mundial da
Saúde como doença infecciosa que mais mata no mundo. Apesar do tratamento e cura, estima-se que
um quarto da população mundial esteja infectada pelo Mycobacterium tuberculosis. Neste contexto foi
elaborado planos estratégicos que visam acabar com a desta doença como problema de saúde
pública no Brasil. Foi analisado indicadores epidemiológicos e operacionais do Programa de Controle
da Tuberculose (PCT) no norte baiano e apresentado a distribuição espacial dos casos notificados da
doença nos anos da série histórica. Trata-se de um estudo transversal do tipo descritivo, baseado em
dados secundários de casos novos de tuberculose residentes no norte da Bahia, diagnosticados entre
os anos de 2010 a 2017 e registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Os
resultados desta região foram comparados com a Bahia e Brasil, o coeficiente de incidência e

mortalidade com tem o mesmo comportamento seguindo diminuição, a coinfecção TB-HIV revela que
esta região tem melhor detecção em relação a Bahia e é inferior à do Brasil, ao mensurar o perfil dos
municípios dessa localidade foram elencados em sua maioria no cenário 2 o qual demanda
estratégias para as ações básicas na eliminação da tuberculose. Os resultados demonstram a
necessidade de maiores esforços no manejo clínico da doença, fortalecimento dos PCT nos
municípios de abrangência e definição de fluxos operacionais mais efetivos para contenção da
doença.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença bacteriana crônica, infectocontagiosa, de distribuição universal, que
constitui um grave problema de saúde publica mundial. A TB é causada pelo bacilo Mycobacterium
tuberculosis (Mtb) e é transmitida a partir da inalação de aerossóis contaminados, como tosse, espirro
ou fala. Visto que os estágios infecciosos da doença são determinados através da capacidade do
sistema imune inato e adaptativo do hospedeiro em erradicar ou controlar o Mtb. A realização deste
estudo fundamenta-se na compreensão dos mecanismos imunes da doença, e como o sistema
imunológico do hospedeiro é capaz de combater o bacilo no organismo. Trata-se de uma revisão
bibliográfica de abordagem qualitativa do tipo exploratória na qual se realizou buscas nas bases
eletrônicas nacionais e internacionais na língua portuguesa e inglesa. A infecção pelo Mtb ocorre após
a fagocitose pelos macrófagos residentes no tecido, sendo uma das primeiras barreiras de defesa
frente ao bacilo. Posteriormente no interior do macrófago numa região denominada fagossomo ocorre
à fusão do fagossomo e do lisossomo, e assim antígenos do bacilo são processados e apresentados
aos linfócitos T auxiliadores CD4+, através do complexo principal de histocompatibilidade, (MHC) de
classe II, presentes assim apenas em macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. A resposta das
células T CD8+ ao Mtb podem modular a atividade fagocitária ou produzir moléculas como a
granulisina, que podem ser diretamente citotóxicas para as micobactérias. No entanto, acredita-se que
os linfócitos T CD4+ sejam os mais importantes na defesa imune contra o bacilo tuberculoso,
secretando citocinas lesivas ao Mtb e induzindo a produção de óxido nítrico pelo macrófago, sendo a
resposta Th1 a principal fonte de IL-2 e IFN-γ que ativam células inflamatórias e fagocíticas capazes
de inibir o crescimento bacteriano, levando a maior produção de TNF-α e a produção de mediadores
da oxidação. A resposta Th2 é regulatória e envolve a participação das IL- 4, 5, 6 e 10 na qual essas
citocinas promovem a coalescência de granulomas, a fagocitose inespecífica e a liberação de enzimas
lisossômicas, entre elas o TNF-α, provocando destruição tecidual. O êxito na eliminação do Mtb
depende da interação correta entre a imunidade inata e adaptativa, assim como a síntese de citocinas
que são cruciais para o estabelecimento do granuloma e desencadeia uma resposta protetora ao
hospedeiro contra a Mtb.
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Resumo

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa considerada problema de saúde pública. Em 2016,
10,4 milhões de pessoas foram diagnosticadas com a doença no mundo e 1,3 milhões vieram a óbito.
O diagnóstico precoce, início do tratamento em tempo oportuno e a vacina constituída pelo Bacilo
Calmette-Guérin são formas disponíveis mais eficazes de prevenção da doença, o que torna a
promoção à saúde uma importante medida de controle da doença, na perspectiva da sensibilização da
população. Objetiva-se analisar o conhecimento de estudantes de ensino médio sobre as medidas de
prevenção da tuberculose. Trata-se de um estudo descritivo, tipo inquérito, com abordagem
quantitativa, conduzido em quatro escolas da rede estadual de ensino do município de Natal-RN.
Participaram do estudo 70 alunos do 3º ano do ensino médio. Os dados foram coletados através de
um questionário, nos meses de fevereiro a dezembro de 2016. Para este estudo foi analisado o item
de múltipla escolha que questionava sobre as medidas para evitar o contágio da tuberculose. Os
dados foram analisados através da estatística descritiva. 48,6% dos estudantes referiram a vacinação
com a vacina Bacilo Calmette-Guérin como forma de evitar a doença; 8.6% o uso de medicação para
gripe; 14.3% relataram o isolamento do paciente; 14.3% a internação hospitalar; 12.8% não sabiam
responder o questionamento e 1.4% não respondeu a questão. É conhecida a importância da vacina
constituída pelo Bacilo Calmette-Guérin na prevenção das formas mais grave da tuberculose. A
maioria dos participantes neste estudo referiu a vacinação como principal forma de prevenção da
doença. No entanto, boa parte deles associou a prevenção da tuberculose com o uso de medicação
para gripe e a internação hospitalar do paciente, corroborando com estudos que evidenciaram que
ainda há associação desta doença como uma complicação de gripe ou pneumonia. Foi identificado
ainda que o estigma social ainda existe em relação ao doente portador de tuberculose. Apesar dos
estudantes conseguirem identificar a vacinação como forma de prevenção da doença, verifica-se a
necessidade de esclarecer conceitos relacionados à tuberculose e outras doenças pulmonares como
também a estigmatização da doença. É importante, desta forma, fortalecer ações de prevenção e
promoção à saúde, de maneira a contribuir para a maior compreensão da doença na sociedade.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma das doenças infecciosas com as maiores taxas de mortalidade no mundo.
Técnicas de amplificação de DNA têm sido usadas para superar dificuldades com o diagnóstico da
doença, além de possibilitar estudos de genotipagem. O sucesso de tais metodologias é altamente
dependente da qualidade do DNA obtido da amostra. O que tem motivado muitos estudos é a busca
de uma metodologia de extração de DNA simples, rápida e menos onerosa, diretamente de escarro.
Este trabalho foi realizado com o objetivo de verificar se o DNA extraído por sonicação celular poderia
fornecer um DNA adequado para amplificação por PCR em tempo real. Neste estudo, a eficácia da
extração de DNA do complexo Mycobacterium tuberculosis diretamente de escarro, utilizando a
técnica de sonicação, foi analisada comparando a extração de DNA de mesmas amostras
(contaminadas com suspensão aquosa de bactérias e de amostras positivas para TB) por dois outros
métodos, que incluíram um passo de purificação de DNA (resina de sílica e beads magnéticas). Todos
os DNAs foram amplificados por PCR em tempo real. Das amostras contaminadas (n=30) e positivas
(n=30), a PCR em tempo real detectou 100% dos DNAs extraídos por sonicação, enquanto amplificou
um máximo de 80% dos extraídos por sílica e 60% dos DNAs extraídos por beads magnéticas. O

limite de detecção de M. tuberculosis por PCR foi de 14 unidades formadoras de colônia (UFC),
quando o DNA foi extraído por sonicação; enquanto que eram de incontáveis colônias quando
extraídas por sílica e beads magnéticas. Pode-se concluir que, embora não haja etapa de purificação,
a sonicação facilita a obtenção de um DNA mais adequado para a detecção por PCR em tempo real,
em amostras de escarro.
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Resumo

A mineração de dados provém da área da computação e é entendida como a forma de se extrair
informação a partir de dados que se encontram em bases não estruturadas. Diversas são as formas
de minerar dados, dentre elas destaca-se a metodologia Cross Industry Standard Process for Data
Mining (CRISP-DM) que pode ser traduzido como Processo Padrão Inter-Indústrias para Mineração de
Dados. Tal metodologia encontra espaço para atuação nos bancos de dados na área da saúde.
Assim, esse estudo visa discutir a utilização de metodologias de mineração de dados aplicada uma
base de dados referente a tuberculose (TB). Estudo de teórico de métodos epidemiológicos, realizado
em Fortaleza-CE durante o mês de junho de 2018 sobre a metodologia CRISP-DM. O método CRISPDM engloba etapas para a obtenção de informação, sendo elas: a) entendimento do negócio
(compreendido como entendimento da doença); b) entendimento dos dados (análise clássica dos
dados), c) modelagem (uso de técnicas estatísticas de análise de dados), d) avaliação (verificação do
modelo desenvolvido), e) entrega (modelo final). Ademais, na etapa de modelagem, podem ser
utilizados algoritmos inteligentes de aprendizado em máquina, em que uma aplicação desenvolvida
conseguirá dar uma resposta após compreender o padrão dos dados. Esses algoritmos conseguem
detectar a forma como os dados se comportam e, após uma etapa de chamada de treino, a aplicação
criada pode ser utilizada como um meio de identificar o desfecho desejado. No caso da tuberculose,
diversas são as aplicações dessa metodologia, por exemplo, predição da doença em si, da sua forma
de manifestação e até dos desfechos do tratamento da doença (cura, abandono e mortalidade, por
exemplo). Vale ressaltar que os modelos devem ser validados por meio de análises de sensibilidade,
especificidade, concordância e ainda passar por um teste com o público para que se obtenha uma
aplicação válida interna e externamente. Percebe-se, então, que a metodologia CRISP-DM pode ser
utilizada como mais um meio de análise de dados, possibilitando que além da interpretação clássica,
haja meios de efetivamente utilizar os dados.
Trabalho financiado pela Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(FUNCAP) na modalidade bolsa de mestrado
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Resumo

Introdução: Micobactérias não tuberculosas (MNT) são bacilos álcool ácido resistente, semelhantes na morfologia ao bacilo
da tuberculose e dispersas no meio ambiente (solo e água). Podem representar simples colonização ou ser causa de doença
pulmonar. Sua importância reside como auxiliar no combate de doença pulmonar não tuberculosa. Objetivo: Descrever as
micobactérias não tuberculosas (MNT) e frequência de isolamento a partir de amostras pulmonares de pacientes do estado de
Mato Grosso realizadas no laboratório central de saúde pública. Materiais e Métodos: Estudo descritivo a partir 4.013
amostras encaminhadas para cultura de micobactérias em Lowestein-Jensen no LACEN-MT, amostras pulmonares oriundos
de pacientes do Estado de Mato Grosso, no período de 2013 a 2017. A confirmação e identificação foi realizada em dois
laboratórios: Instituto Adolfo Lutz (SP) e Centro Referencia Professor Hélio Fraga (RJ), metodologias: PRA (enzima de
restrição), teste oligocromatográfico e sonda genética. Resultados: Maior parte das micobacterioses pulmonares incidiu em
faixa etária de 40 a 60 anos, sua distribuição neste estado (MT) foi mais frequente em homens (55%) do que em mulheres. No
Mato Grosso, as espécies mais frequentemente associadas à doenças pulmonares por MNT foram: Mycobacterium
intracellulare, seguida por Mycobacterium abscessus, com duas sub-especies, M. abscessus bolletii mais do que M.
abscessus abscessus. Observamos não apenas o predomínio do complexo MAC causando doença mas também quantidade
relevante de Mycobacterium abscessus pós tratados da tuberculose. Mycobacterium avium foram isolados em pacientes HIV
positivos. Discussão: Do total de 8 isolados de Mycobacterium intracellulare (36,4% - 8/22) 4 foram classificados como M.
intracellulare/ Mycobacterium chimaera, devido ao método molecular utilizado. 7 Mycobacterium abscessus (24,8% - 7/22) 2
subsp abscessus e 2 subsp bolletii, 3 Mycobacterium avium (13,6% - 3/22) e 2 Mycobacterium kansasii (9,1% - 2/22) e
apenas 1 Mycobacterium fortuitum (4,5% – 1/22) e 1Mycobacterium simiae (4,5% - 1/22). Conclusão: Presença do M.
abscessus, multidroga resistente, produtor de biofilmes e episódios de surto recentes (2006 e 2013) e resistência a
desinfetantes. Muito importante a identificação de MNT na escolha do esquema terapêutico e ferramenta auxiliar de
programas de saúde pública, aprimorando diagnóstico e tratamento oferecido na rede pública
Palavras-chaves: Mato Grosso, micobacterioses, MNT, Mycobacterium, surto

MICOBACTERIOSE ATIPICA (MNT) EM UM CENTRO DE REFERÊNCIA: NOVO DESAFIO
Autores

Ana Angélica Bulcão Portela Lindoso 1, Valter Amorim 1, Maricy Busico 1, Aglaé
Gambirasio 1, Adalberto Antunes 1, Carina Omura 1, Erica Chimara 2, Lucilene Tenório 1

Instituição 1 ICF - Instituto Clemente Ferreira (rua da Consolação 717, Consolação), 2 IAL - Instituto
Adlf Lutz (Av Dr Arnaldo )
Resumo

As novas técnicas diagnósticas possibilitaram que conhecêssemos novas micobacterias, entretanto o
manejo destas infecções ainda é deficiente. O Instituto Clemente Ferreira (ICF) recebe muitos
pacientes com diagnóstico de MNT. Para a Instituição é importante conhecer o perfil das MNT, para
trabalhar da melhor forma possível a este novo desafio. Objetivamos relatar de forma descritiva o
perfil demográfico, as espécies de MNTs, os sítios de infecção, os tratamentos e o desfecho final, para
isto foi utilizado as informações dos prontuários dos pacientes matriculados no ICF entre 2008 até
2013. Em um total de 90 casos, observamos que 54% eram do gênero masculino e 46% feminino;
77% brancos; 7% pardos; 7% negros; 2,8% amarelos. Em relação a estado civil 45% eram casados,
34,5% solteiros e 20,5% outros; A distribuição da faixa etária foi a seguinte 31-40 anos (25%); 41-50
(19,5%); 51-60 (20,5%); 61-70 (17%) ≥ 70 anos (18%). O comprometimento pulmonar ocorreu em
91%; extra pulmonar 5,5% e ambos em 3,5%. Tosse foi a queixa mais frequente com 82%; perda de
peso (52%); febre (43,3%); tosse associada a febre (40%); tosse associada a perda de peso (44%).
Encontramos 6,6 com HIV positivo; 4,5% DM e 49% com história prévia de tuberculose. O escarro fez
o diagnóstico em 70% dos casos e destes 66,6% realizaram apenas 1 amostras e 28,5% duas
amostras. O lavado brônquio alveolar fez diagnóstico em 22,2% e a biopsia em 3,3%; o Raio X de
tórax mostrou-se alterado em 91%. O tempo de tratamento realizado: <12 meses (34,5%); 12-18
meses (35,5%); 18-24 (15,5%); > 24 meses (8,8%); 5,5 % sem tratamento. A cura ocorreu em 72,2%;
óbito em 7,7%; abandono em 18,8%. Diversos esquemas foram utilizados entanto 35,5% fizeram uso
da rifampicina (RMP), etambutol (ETB), isoniazida (INH); 16,6% claritromicina (Clat),RMP, ETB; 10%
usaram Clat,INH,RMP,ETB; os outros 37% estavam associados a alguma quinolona ou injetável. O M.
kansassi foi isolada em 52,5%; MAC isolada em 27,7%, e associada a outra MNT em 6,6%;
M.fortuitum (3.3%); M. peregrinun (4,4%); M. Chimarae ( 5,5%); M. Gordonae (3,3%); M. massiliense
(2%); M. abscessus (3%). No ICFé recente o tratamento das diferentes espécie de MNT, e como
referencia é importante construirmos através da nossa experiência condutas diagnósticas e de
tratamentos para as MNT.
Palavra chave: Micobacteriose atípica; tratamento de MNT; diagnostico
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Resumo
A diabetes mellitus (DM) é uma doença endócrino-metabólica com alta prevalência no mundo. Essa doença é responsável por inúmeras
alterações no organismo humano, provocando graves complicações, como a neuropatia e nefropatia diabética. Um dos principais
sistemas acometido pela DM é o sistema imunológico, levando a uma imunossupressão nesses indivíduos e predispondo o
aparecimento de infecções, como a tuberculose (TB). Este trabalho tem como objetivo avaliar a mobimortalidade da TB em pacientes
com diagnóstico de DM no estado de Pernambuco entre os anos de 2008 e 2017 através de um estudo transversal, descritivo,
quantitativo, com base no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) do DATASUS. As variáveis utilizadas na pesquisa
foram: Ano de diagnóstico, estado de residência, forma da TB, sexo, faixa etária e desfecho. Foram excluídos todos os casos cujas
variáveis estivessem em branco ou ignoradas. O número de casos de tuberculose em diabéticos variou entre os anos de 2008 e 2017,
chegando ao menor número de casos em 2009, com 296, e ao maior em 2016, com 408. Maior parte dos 3.489 casos estudados foi no
sexo masculino (63,9%). A faixa etária mais acometida foi dos 40 aos 59 anos, com, aproximadamente, 52,4% dos casos registrados em
todas as faixas etárias. Os idosos com 65 anos ou mais somaram 19,6%, enquanto que os menores de 20 anos corresponderam a
1,5%. Quanto ao desfecho, a mortalidade por tuberculose em pacientes diabéticos foi de 7,01%, enquanto que no tuberculoso não
diabético é de 4,0%. A taxa de abandono do tratamento do diabético com tuberculose foi de 8,8% e a taxa de cura, 66,6%.
Transferências, óbitos por outras causas, mudança de esquema, dentre outros desfechos, corresponderam a 17,5%. Houve uma piora
da taxa de cura desses pacientes, pois no ano de 2008 era de 66,6% e em 2017 essa taxa passou para 56,4%. As mulheres tiveram
uma maior taxa de abandono do tratamento quando comparado aos homens, com, respectivamente, 9,4% e 8,4%. Porém, a diferença
entre a taxa média de óbitos entre os sexos não foi estatisticamente relevante, já que os homens apresentaram uma mortalidade de
7,1%, enquanto que nas mulheres foi de 7,0%. A porcentagem de cura média da tuberculose em mulheres foi de 68,7% e nos homens,
65,5% nos 10 anos estudados. Os achados encontrados no trabalho reforçam a ideia de que a diabetes agrava o quadro da tuberculose,
provocando assim uma maior mobimortalidade.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa de etiologia bacteriana. Fortemente relacionada às condições sociais e
econômicas, o estudo dos seus determinantes sociais é imperativo de primeira ordem. Desse modo, objetivou-se identificar os
principais fatores associados à incidência de TB no estado de Alagoas. Estudo ecológico, tendo como unidades de análise os
municípios do estado de Alagoas, entre 2010 a 2015. Variável dependente: taxa de incidência de casos novos de
tuberculose/100 mil habitantes. Variáveis independentes foram dividas em seis grupos: demografia e população de referência,
vulnerabilidade social, desenvolvimento humano, educação, trabalho e renda e infraestrutura urbana e habitação.
Inicialmente, as taxas foram suavizadas pelo Modelo Bayesiano Empírico Local. A dependência espacial foi calculada
utilizando a estatística de Moran Global e Local. Aplicou-se correlação de Spearman a fim de definir as variáveis
independentes a serem analisadas pela regressão. Foi realizada análise de Moran dos resíduos do modelo OLS (Ordinary
Least Squares) para a identificação da necessidade de incorporação de componente espacial. Os testes multiplicadores de
Lagrange foram utilizados para a escolha do melhor modelo (Spatial Error Model ou Spatial Lag Model). Após a aplicação dos
modelos, mecanismos foram adotados para a avaliação da qualidade. Com a suavização do indicador, observou-se
autocorrelação espacial da TB no estado (IM=0,724; p=0,01). Ao reduzir a flutuação aleatória, o modelo bayesiano mostrou
que, além das maiores incidências estarem no leste do estado, o indicador sofre uma redução à medida que os municípios se
distanciam do litoral. Das 321 variáveis inseridas na análise de correlação, 172 apresentaram significância estatística. Destas,
oito associaram-se à taxa média de incidência de TB, relacionadas à renda, vulnerabilidade social e estrutura etária. No
Spatial Lag apenas duas variáveis compuseram o modelo final: proporção dos ocupados com rendimento de até um salário
mínimo na população com 18 anos ou mais e proporção da população rural. A associação da TB com as condições de vida da

população corroboram com a literatura. Além disso, o modelo espacial contribuiu para explicar os fatores associados às
maiores taxas de incidência de tuberculose.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, sendo um relevante problema de saúde pública, com magnitude mundial. Um
desafio ao controle da tuberculose atualmente, é a resistência medicamentosa ao esquema básico preconizado no controle da
tuberculose. A ocorrência da tuberculose resistente (TB DR), em geral, está associada a falhas no tratamento. Desde 2015 foi
implantado pelo Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas-SANAR Recife e Programa Municipal de Controle da
Tuberculose o monitoramento sistemático dos casos de tuberculose resistente notificados no Sistema de Tratamentos Especiais da
Tuberculose (SITE TB), com objetivo de acompanhar os casos e promover ações de vigilância e atenção em saúde ao controle do
agravo. Estudo descritivo do tipo relato de experiência. Os dados dos casos de tuberculose resistente são consultados semanalmente
no SITE TB pela equipe do Programa Municipal de Tuberculose e Programa SANAR Recife, sendo inseridos em planilhas de
acompanhamento no formato Excel 97-2003, subdivididas pelos 8 distritos sanitários (DS) que compõem a organização políticoadministrativa do território para o setor saúde. A planilha de monitoramento é enviada ao coordenador distrital para monitoramento e
acompanhamento dos casos junto às equipes de saúde da rede municipal. O consolidado dos dados e análise crítica das informações é
realizado mensalmente. Esta análise subsidia o planejamento das intervenções como: visitas domiciliares, reunião com profissionais da
unidade de saúde para discussão dos casos e identificação de casos a serem discutidos nas reuniões com a rede terciária. Foram
realizadas até o momento, 61 visitas domiciliares e em unidades de saúde e 17 reuniões de discussão de casos com a rede de atenção
básica e referências terciárias. A TB DR no Recife permanece como um desafio ao controle da doença. O paciente resistente tem maior
dificuldade de adesão ao tratamento acabando por transmitir a forma resistente, sendo de suma importância ações de enfrentamento
para o manejo adequado do cuidado e vigilância dos casos. Dessa forma, as atividades de monitoramento permanente e de forma
compartilhada com todos os níveis de complexidade da atenção à saúde, fortalece a parceria com os diversos atores envolvidos no
processo, intensificando o acompanhamento integral, fortalecimento de vínculos e contribuindo para quebra da cadeia de transmissão
da tuberculose resistente no município.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uns dos principais problemas de saúde em muitos países. Mundialmente, a
doença figura entre as dez principais causas de mortes, contabilizando aproximadamente 10 milhões
de mortes a cada ano. O trabalho objetivou analisar a tendência da mortalidade da TB no Brasil entre
1990 e 2015. Estudo ecológico de séries temporais. Foi analisado o coeficiente de mortalidade da
TB/100.000 hab. Os dados foram obtidos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). A
análise de tendência foi realizada utilizando Joinpoint Regression. Calculou-se o APC (Annual Percent
Change) e o AAPC (Average Annual Percent Change) com intervalo de confiança de 95% (IC95%).
Significância 5%. A tendência foi classificada em estacionária, crescente e decrescente. A tendência

de redução foi encontrada no Brasil (AAPC: -1,9|IC: -2,4; -1,4) e em todas as regiões: Sul (AAPC:
-1.8|IC: -3,3; -0,3), Sudeste (AAPC: -2,7|IC: -3,1; -2,2), Centro-oeste (AAPC: -1,3|IC: -2,2; -0,4), Norte
(AAPC:-1,0|IC: -1,3; -0,6) e Nordeste (AAPC:-0,5|IC:-0,9; -0,01). O Brasil apresentou três tendências:
decrescente entre 1990 e 1998 (APC: -5,8|IC: -8,0; -3,6), estacionária entre 1998 e 2003 (APC: 0,5|IC:
-0,3; -1,3) e decrescente a partir de 2003 (APC: -1,9|IC: -2,3; -1,4). Foi encontrada tendência
crescente em AL (AAPC: 1,0|IC: 0,2; 1,8) e, em 12, observou-se padrão decrescente (RO, AC, RR,
AP, BA, MG, RJ, SP, PR, SC, MS e DF), com destaque para MG (AAPC: -3,3|IC: -4,2; -2,4) e SP
(AAPC: -3,0|IC: -3,6; -2,4). As diferenças observadas entre os estados podem ter relação com a
qualidade dos sistemas de vigilância e dos serviços de acompanhamento dos doentes. Constatou-se
redução da mortalidade da TB, com destaque para a região sudeste. As diferenças constatadas entre
os estados merecem uma investigação aprofundada para a identificar as possíveis causas.
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Resumo

A tuberculose (TB) é considerada atualmente um grave problema de saúde pública, sendo a nona
causa principal de morte no mundo. A estratégia “End TB” prevê a redução dos óbitos por TB em 95%
até o ano de 2035, no entanto, em 2016 ainda foram notificados mundialmente 1,7 milhões de óbitos
pela doença, o que implica na necessidade de esforços emergenciais para o enfrentamento da
doença. O objetivo deste estudo foi analisar a distribuição espacial dos óbitos por TB e das unidades
de saúde no município de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso. Trata-se de um estudo ecológico
de dados obtidos do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM) entre 2006 e 2016. As informações
referentes às unidades de saúde foram obtidas junto a secretaria municipal de saúde. Foram
utilizadas como nível de agregação espacial 89 Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH)
urbanas de Cuiabá-MT. A taxa de mortalidade foi padronizada por sexo e idade. A geocodificação dos
óbitos e das unidades de saúde foi realizada no programa ArcGis versão10.6. Foram registrados 225
óbitos por TB sendo a maioria do sexo masculino (n=165; 73,3%), com idade entre 15 e 59 anos
(n=133; 50,2%), de cor parda (n=155; 68,9%), estado civil solteiro (n=101; 44,9%) e com escolaridade
entre 4 a 7 anos de estudo (n=60; 26,7%). A forma clínica pulmonar foi predominante (n=175; 77,8%).
Foram georreferenciados 208 (92,4%) óbitos, os quais estavam localizados em 54 UDHs. A taxa de
mortalidade geral foi de 3,38 óbitos por 100 mil habitantes, sendo que a distribuição espacial dos
óbitos não é homogênea no município. Nas UDHs as taxas de mortalidade variaram entre 0,52 a
16,58 óbitos por 100 mil habitantes. Foram identificadas 90 unidades de saúde, as quais estavam
divididas em Programa de Saúde da Família, Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e
Policlínicas. Após o georreferenciamento das unidades de saúde (n=82; 91,1%) observou-se ausência
de cobertura de saúde, principalmente em áreas das regiões leste e sul. Os resultados mostram áreas
com elevadas taxas de mortalidade por TB no município de Cuiabá, bem como áreas que carecem de
maior cobertura de unidades de saúde.
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Resumo

A tuberculose (Tb) é uma das causas mais importantes de morbidade e mortalidade entre as doenças
infectocontagiosas no mundo. No Brasil, tivemos 66.796 casos e 4.543 óbitos. No Ceará, de 2013 a
2017, foram diagnosticados 17.378 casos novos e 959 óbitos. Esse estudo pretende descrever o perfil
epidemiológico dos óbitos por Tb em Juazeiro do Norte-CE, no período de 2012 a 2016, com os
objetivos: Conhecer o quantitativo de óbitos por Tb no Sistema sobre Mortalidade - SIM; Traçar o perfil
das vítimas de óbitos por Tb; e Verificar o número de notificações com evolução para óbitos por Tb no
SINAN. Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva realizado na cidade de Juazeiro do Norte,
composta por 07 Distritos Sanitários e com uma população aproximada de 268 mil habitantes. A
pesquisa incluiu todos os casos de óbitos por Tb de ambos os sexos e em todas as faixas etárias, no
período de 2012 a 2016, totalizando 45 ocorrências, com dados secundários do SIM e SINAN, através
das variáveis: sexo, faixa etária, grau de instrução e se o agravo foi notificado no SINAN antes do
óbito. A análise foi realizada por meio de estatística descritiva utilizando medidas de frequência e de
tendência central. Segundo o SIM ocorreram 45 óbitos por Tb, de 2012 a 2016, representando um
Coeficiente de Mortalidade médio para o quinquênio de 3,42 óbitos para cada 100.000 habitantes. Em
dados absolutos verificamos que os óbitos mantiveram-se em uma média de 09 óbitos/ano. Quanto ao
sexo, morrem mais homens com Tb do que mulheres, representando 67% dos óbitos por Tb na
população masculina e a faixa etária mais acometida é a população acima de 50 anos, em ambos os
sexos, 75% dos óbitos. No SINAN estão registrados 17 óbitos por Tb, comparando com o SIM,
constatamos que 28 óbitos, ou seja, 62% não tiveram registro no SINAN. No município de Juazeiro do
Norte, ainda existe uma regularidade quanto ao número de óbitos por Tb, havendo necessidade de
intensificar as ações de controle no tocante à busca ativa de sintomáticos respiratórios para
diagnóstico precoce e quebra da cadeia de transmissão, tratamento e acompanhamento do paciente
com Tb e contatos intradomiciliares, busca de faltosos para garantia da cura do paciente e
continuidade das ações de prevenção e promoção da saúde. É imprescindível a notificação e
alimentação do acompanhamento dos casos diagnosticados de Tb no SINAN, desde a notificação até
sua situação de encerramento para qualificação da informação.
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Resumo
A tuberculose (TB) é um importante problema de saúde pública no mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, é a doença
infecciosa de agente único que mais mata, superando o HIV e a malária juntos. Em 2015, 10,4 milhões de pessoas adoeceram de
tuberculose no mundo, e mais de 1 milhão de pessoas morreram em decorrência da doença. A TB dispõe de exames laboratoriais para
confirmação, tratamento instituído e distribuído gratuitamente pela rede de atenção à saúde do Brasil, possibilitando que a cura ocorra.
No entanto, é essencial o acompanhamento durante todo o tratamento e que o paciente sinta-se participante do processo. O estudo
objetiva descrever o comportamento da mortalidade segundo características epidemiológicas dos óbitos por TB nos 15 municípios
prioritários de Pernambuco, estes foram selecionados de acordo com o resultado de um indicador composto (IC), calculado a partir da
média de indicadores operacionais, combinados de forma ponderada e multidimensional pelo Programa de Enfrentamento às Doenças
Negligenciadas (SANAR) de Pernambuco. Estudo descritivo cuja fonte de dados foi o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM),
disponível no sítio eletrônico do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), no período de 2006 a 2015.
Pernambuco ocupa o 2º lugar em mortalidade com coeficiente de 4,2 por 100 mil habitantes no Brasil, sendo Recife, a capital com maior
risco de morte por TB, apresentando no período de 2006 a 2015, os respectivos coeficientes de mortalidade: 9,0; 8,2; 7,8; 7,7; 6,4; 6,3;
8,0; 6,6; 7,3 e 7,8, atingindo a média de 7,5 por 100 mil habitantes. Os municípios prioritários apresentaram no período de 2006 a 2015,
os seguintes coeficientes de mortalidade: 4,8; 5,2; 5,5; 5,4; 5,0; 4,2; 4,5; 3,9; 4,9 e 4,8, tendo a média de 4,8 por 100 mil habitantes.
Diante deste cenário, sugere-se que o tratamento longo e sem o devido acompanhamento direto e observado, encontra dificuldades em
alcançar a efetividade, podendo ter agravamentos no quadro de saúde, abandono e até mesmo a manutenção da cadeia de transmissão
de TB. A demora no acesso aos serviços de saúde, falhas decorrentes do processo de trabalho dos profissionais, o olhar de estigma aos
doentes e a falta de vínculo entre o profissional de saúde, o usuário em tratamento e seus familiares, são questões que devem ser
levadas em consideração para evitar o óbito por TB.
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Resumo

Mato Grosso é um dos estados brasileiros que registra altas taxas de mortalidade por tuberculose
(TB) e tem enfrentado muitos desafios para o controle desta doença. Assim, o objetivo deste trabalho
foi identificar áreas de risco para mortalidade por tuberculose e os indicadores sociais relacionados a
este evento no município de Cuiabá, capital do estado. Trata-se de um estudo ecológico, cuja
população foi os casos de óbitos que apresentaram como causa básica a TB, no período de 2006 a
2016. Foram utilizadas 12 variáveis socioeconômicas para a construção de indicadores sociais, por
meio da análise de componentes principais (ACP). Os clusters de risco foram identificados pela
estatística de varredura. Um modelo de regressão logística múltiplo foi utilizado para prever
associações entre os indicares sociais e o risco para mortalidade por TB. No período estudado, foram
identificados 225 óbitos distribuídos entre 89 áreas (Unidades de desenvolvimento humano – UDH).
Foi identificado um cluster significativo de risco relativo (RR) para mortalidade por TB, composto por 6
UDHs, localizado na região sul do município (RR 2,16). A técnica de ACP evidenciou 2 indicadores
que estão relacionados a qualidade de vida. No modelo logístico, o indicador de melhor qualidade de
vida esteve associado à menor chance de pertencer ao cluster de risco (OR = 0,213; IC 95% = 0,0570,803; p=0,010), enquanto que o segundo indicador, que apontava a pior qualidade de vida esteve
relacionado com maior chance de pertencer ao cluster de risco de mortalidade por TB (OR = 3,914; IC
95% = 1,390-11,020; p<0,001). Os resultados confirmam que o risco de morte por TB é um problema
associado com a qualidade de vida. Políticas de saúde e programas de proteção social que
considerem melhorias das condições socioeconômicas da população podem colaborar positivamente
para melhor qualidade de vida e otimizar o enfrentamento da TB.
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Resumo
As ações de controle da tuberculose, endêmica no Brasil, compreendem desde a detecção precoce dos casos até o término bem
sucedido do tratamento. Desse modo, a adesão terapêutica de usuários com múltiplas morbidades ao tratamento torna-se fundamental
para a interrupção da cadeia de transmissão da TB. Objetivou-se Identificar as características sociodemográficas das pessoas com
múltiplas morbidades em tratamento para tuberculose em quatro municípios. Estudo quantitativo, descritivo e exploratório. Foram
entrevistadas 144 pessoas em tratamento para tuberculose nos municípios de Pelotas/RS, Campinas/SP, Ribeirão Preto/SP e São José
do Rio Preto/SP. As variáveis estudadas foram: número de comorbidades, sexo, idade, escolaridade, ocupação, recebimento de
incentivos e Tratamento Diretamente Observado (TDO). Os resultados mostraram que de um total de 144 pessoas em tratamento de
tuberculose, 81,3% apresentaram uma morbidade além da tuberculose, 8,3% duas morbidades, 10,4 três ou mais morbidades. Quanto
às características sociodemográficas, 63,2% dos entrevistados eram do sexo masculino, 53,5% entre 18 e 49 anos, 40,3%
desempregados, 38,2% não souberam responder quanto à realização de TDO, 60,4% recebiam incentivo, 45,8% possuíam ensino
fundamental incompleto. Os resultados referentes às características sociodemográficas foram semelhantes a outros achados na
literatura (MACIEL; KRUCZEWSKI, 2017; FREITAS; et al, 2016), no entanto estudos referentes a multimorbidade em TB permanecem
atrelados à comorbidades específicas. Sugere-se a realização de novos estudos pertinentes ao contexto social, clínico e de tratamento
das multimorbidade em pessoas com TB.
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Resumo
A neurossífilis e a neurotuberculose possuem manifestações como meningite e acidente vascular cerebral. Seu diagnóstico representa
um desafio, podendo a demora refletir um pior prognóstico. Relatamos o caso de um paciente de 44 anos, pardo, solteiro, balconista,
Nova Iguaçu (RJ). HIV positivo há 20 anos, em abandono de TARV. CD4: 53 cel/mm3 e CV: 24.745 cp-mL. Há 15 dias vinha com febre,
cefaléia, vômitos, vertigem e desorientação. À admissão, encontrava-se bradicárdico, taquipneico e hipotérmico, apresentando períodos
de sonolência e irritabilidade. Exame neurológico: pupilas isocóricas fotorreagentes, rigidez de nuca, Babinski e clônus bilateral, Kernig,
Brudzinski e Binda positivos. Glasgow 10/15. Hemograma e hepatograma normais, VDRL sérico 1/32. TC de crânio sem desvio da linha
média e sulcos apagados. Líquor: celularidade 1792/ml (48% neutrófilos, 52% mononucleares). Glicose: 1 mg/dl, proteínas: 189 mg/dl.
BAAR negativo, VDRL: 1:2. CrAg negativo. Cultura líquor: M. tuberculosis. Culturas para germes habituais e fungos negativas. TC de
tórax com padrão miliar. Iniciados tuberculostáticos (R/H/Z/E) e corticoide para neuroTB e cefriaxone 2 g IV para neurossífilis (21 dias),
pelo desabastecimento de penicilina cristalina. No 6o dia, apresentou hemiparesia braquiocrural à esquerda e paralisia facial central.
TCC: infarto nos núcleos da base/região capsular anterior à direita e região lenticulo capsular a esquerda, compressão da porção
anterior do ventrículo lateral esquerdo. Reiniciado TARV após 4 semanas. O paciente evoluiu favoravelmente, recebendo alta no 30º dia,
após importante melhora clínico-radiológica. A infecção pelo HIV acelera a clínica e a progressão da meningite sifilítica, que, por sua
vez, tem sido associada ao aumento do risco de AVC isquêmico. Dano a vasos intracranianos e infartos são complicações comuns na
TB meníngea e cerca de 20% destes pacientes podem desenvolver um déficit neurológico focal. O envolvimento isquêmico é um
preditor de desfecho ruim e alta mortalidade, podendo ser 3 vezes maior em relação aos pacientes sem infartos. A gravidade e o estágio
avançado (CD4 <200 células) da doença são fatores de risco para AVC.
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Resumo
Apesar dos avanços no desenvolvimento de métodos diagnósticos e tratamento da tuberculose (TB), a infecção continua
sendo uma doença negligenciada com alta prevalência e incidência em todas as regiões do Brasil. Além disso, a TB ativa em
pessoas com HIV/Aids é a condição de maior impacto na mortalidade por Aids e por TB no país. Este é um estudo
observacional descritivo dos casos confirmados de TB na cidade de Petrolina, Pernambuco. Os dados são referentes ao
período de 2001 a 2017 e foram obtidos do sistema TABNET/DATASUS, segundo município de residência. Os resultados
mostraram que a infecção atingiu 1.513 pessoas no período estudado, sendo os homens os mais afetados (63,8%),
provavelmente devido à maior exposição ambiental. A cidade responde por 36,2% dos casos de TB na Macrorregião de
Saúde do Vale do São Francisco e Araripe. Quanto à co-infecção HIV/TB, foram identificados 27,75% de casos negativos e
7,5% de soropositivos, dos quais 6,67% portadores de Aids; contudo, 43,88% dos pacientes com TB continuam sem teste
para HIV. A doença atingiu todas as faixas etárias, 0-14 anos (4,38%), 15-24 (12,52%), 25-34 (21,10%), 45-54 (35,72%), 5564 (12,46%) e > 64 (13,73%). No período estudado, a taxa de incidência anual de TB em Petrolina apresentou pequenas
oscilações, com incidência média de 30,42/100.000 habitantes, número superior ao dobro da incidência aceitável pela OMS
(14,2/100.000 habitantes). Contudo, a partir de 2014 os dados disponíveis no sistema TABNET, no momento da coleta e
análise, estão sujeitos à revisão. Isso pode torná-la imprecisa, sugerindo a necessidade de atualizações mais rotineiras dos
dados, a fim de que as informações dimensionem a realidade local, sendo confiáveis e úteis ao monitoramento das ações à
saúde pública e à avaliação do seu impacto no controle dos agravos de notificação compulsória. Os resultados indicam
necessidade de discussão acerca das estratégias de ação e reavaliação das práticas voltadas para o diagnóstico e
consequente notificação da doença. Os dados apresentados seguem a mesma tendência epidemiológica da TB tanto na
Macrorregião de Saúde do Vale do São Francisco e Araripe quanto no Estado de Pernambuco.
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Resumo
A tuberculose (TB) é a doença infecciosa que mais mata no mundo, superando as mortes causadas por HIV e a malária
juntos. Um terço da população mundial está infectado com o bacilo. É causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também
conhecido como Bacilo de Koch (BK). O agente etiológico é constituinte de um complexo que apresenta várias espécies,
como o M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum e M. microti. O objetivo desse estudo foi analisar a ocorrência de casos de TB
no estado de Alagoas no ano de 2010 a 2016. Trata-se de um estudo quantitativo descritivo com a finalidade de elaborar um
informe epidemiológico. Utilizou-se o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Departamento de
Informática do SUS (DATASUS), sendo realizadas buscas de casos de TB no estado de Alagoas entre os anos de 2010 e
2016. Posteriormente, os dados coletados foram inseridos em planilhas através da ferramenta de suporte Excel, sendo
organizados em categorias, de acordo com as particularidades pertinentes, como ano de notificação e número de casos por
mês. O número de casos de TB em Alagoas manteve-se constante em números absolutos diante da população total do
estado. Considerando o intervalo entre os anos de 2010 e 2016 a média de casos foi de aproximadamente 1.276 casos.
Durante esse período foram registrados de 8.933 casos no estado. Observou-se que a população do sexo masculino foi mais
atingida pela doença, tendo havido 5.617 casos, quase o dobro do número de casos que acometeram o sexo feminino
(3.313). Foram notificados também casos de TB em gestantes e em pacientes HIV positivo. Ocorreram 51 casos de TB em
gestantes, sendo 16 ainda no primeiro trimestre de gestação, 17 no segundo, 12 no terceiro, tendo sido ignoradas as idades
gestacionais de 6 usuárias. Notificou-se 796 casos de TB em pacientes com HIV positivo. Um número relevante, visto que, os
pacientes com esse diagnóstico são imudeprimidos, viabilizando a instalação de infecções oportunistas. A notificação e a
análise dos casos de TB são relevantes componentes do sistema de vigilância epidemiológica, permite estimar a situação da
doença numa determinada população ou região e avaliar o possível impacto das medidas de controle. A utilização desses
dados auxilia no conhecimento da situação de saúde da população, permitem o planejamento e avaliação das ações de
saúde, bem como sua execução.
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Resumo
A tuberculose (TB) é a doença infecciosa que mais mata no mundo, superando as mortes causadas por HIV e a malária juntos. Um terço
da população mundial está infectado com o bacilo. É causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como Bacilo de
Koch (BK). O agente etiológico é constituinte de um complexo que apresenta várias espécies, como o M. tuberculosis, M. bovis,
M. africanum e M. microti. O objetivo desse estudo foi analisar a ocorrência de casos de TB no estado de Alagoas no ano de 2010 a
2016. Trata-se de um estudo quantitativo descritivo com a finalidade de elaborar um informe epidemiológico. Utilizou-se o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Departamento de Informática do SUS (DATASUS), sendo realizadas buscas de
casos de TB no estado de Alagoas entre os anos de 2010 e 2016. Posteriormente, os dados coletados foram inseridos em planilhas
através da ferramenta de suporte Excel, sendo organizados em categorias, de acordo com as particularidades pertinentes, como ano de
notificação e número de casos por mês. O número de casos de TB em Alagoas manteve-se constante em números absolutos diante da
população total do estado. Considerando o intervalo entre os anos de 2010 e 2016 a média de casos foi de aproximadamente 1.276
casos. Durante esse período foram registrados de 8.933 casos no estado. Observou-se que a população do sexo masculino foi mais
atingida pela doença, tendo havido 5.617 casos, quase o dobro do número de casos que acometeram o sexo feminino (3.313). Foram
notificados também casos de TB em gestantes e em pacientes HIV positivo. Ocorreram 51 casos de TB em gestantes, sendo 16 ainda
no primeiro trimestre de gestação, 17 no segundo, 12 no terceiro, tendo sido ignoradas as idades gestacionais de 6 usuárias. Notificouse 796 casos de TB em pacientes com HIV positivo. Um número relevante, visto que, os pacientes com esse diagnóstico são
imunodeprimidos, viabilizando a instalação de infecções oportunistas. A notificação e a análise dos casos de TB são relevantes
componentes do sistema de vigilância epidemiológica, permite estimar a situação da doença numa determinada população ou região e
avaliar o possível impacto das medidas de controle. A utilização desses dados auxilia no conhecimento da situação de saúde da
população, permitem o planejamento e avaliação das ações de saúde, bem como sua execução.
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Resumo

Introdução: A Tuberculose (TB) é um grave problema de saúde pública, sendo a principal causa de
morte em pessoas vivendo com HIV (PVHIV). O abandono do tratamento para TB em PVHIV aumenta
o risco para óbito. Objetivo: Identificar a prevalência do abandono de tratamento para Tuberculose e
verificar sua associação com óbito. Metodologia: Estudo de coorte com 2372 PVHIV, realizado no
período de junho/ 2007 a dezembro/2013 com um componente retrospectivo e outro prospectivo, em
dois serviços de referência em Recife/PE (Hospital Correia Picanço - HCP e o Hospital Universitário
Oswaldo Cruz – HUOC). Foram incluídos 317 indivíduos que iniciaram o tratamento de TB.
Consideramos que abandonou o tratamento para TB, o paciente que não compareceu à unidade de
saúde por mais de 30 dias consecutivos após a data prevista para o seu retorno, em conformidade
com as recomendações do Ministério da Saúde / Brasil. Resultados: A prevalência de abandono do
tratamento para TB foi 28,7% (91/317). Dos 317 indivíduos incluídos no estudo 227 (71,6%) eram do
sexo masculino, 216 (68,1%) estavam na faixa etária entre 30-49 anos, 257 (81,1%) estavam em uso
de Terapia Antirretroviral (TARV), 118 (37,2%) estavam com CD4<200 células/mm3. A probabilidade
de óbito entre PVHIV que abandonaram o tratamento para TB foi aproximadamente quatro vezes
maior quando comparados a PVHIV que não abandonaram o tratamento para TB. Fatores
independentes associados ao óbito: abandono do tratamento para tuberculose (HR 3,65; IC95% 2,28
– 5,83); CD4<200 células/mm3 (HR 2,39; IC 95% 1,44–3,96); forma extrapulmonar da tuberculose (HR
1,56; IC95% 0,93–2,63); tabagismo (HR 2,28; IC95% 1,33–3,89) Discussão e Conclusão: A
prevalência de abandono de tratamento de TB encontrada em nosso estudo foi alta. A probabilidade
de óbito entre PVHIV que abandonaram o tratamento para TB foi cerca de quatro vezes maior quando
comparada à daqueles que não abandonaram o tratamento. Além disso, houve associação
independente de óbito com CD4<200 células/mm3; forma extrapulmonar da TB e tabagismo.
Sugerimos que ações e intervenções sejam adotadas durante o tratamento da TB a fim de reduzir o
abandono e prevenir o óbito nesta população.
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Resumo

A tuberculose (TB) é a doença infecciosa mais antiga e de maior mortalidade no mundo, representa um significativo problema de saúde
pública global. A Organização Mundial da Saúde, destaca que 10,4 milhões de pessoas foram infectadas por TB no mundo em 2015,
ocorrendo mais de 1 milhão de óbitos. O estudo objetiva descrever a incidência e as características sociodemográficas e
epidemiológicas dos casos de TB nos 15 municípios prioritários que foram selecionados de acordo com o resultado de um indicador
composto (IC), calculado a partir da média de indicadores operacionais, combinados de forma ponderada e multidimensional pelo
Programa de Enfrentamento às Doenças Negligenciadas (SANAR) de Pernambuco. Estudo descritivo que teve como fonte de dados o
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) no período de 2006 a 2015. Os casos novos de TB têm se mantido
frequentes nos municípios prioritários de Pernambuco, sendo 6.021 casos no período estudado, com média de incidência de 52,5 por
100 mil habitantes, demonstrando um elevado coeficiente de incidência. Dentre os casos novos de TB a maior proporção foi de
indivíduos do sexo masculino (65,9%), faixa etária de 20 a 39 anos (44,7%), ensino fundamental incompleto (27,7%), raça/cor parda
(49,8%) e não institucionalizados (60,7%). Após o primeiro ano do SANAR, observou-se a diminuição do coeficiente de incidência,
passando de 54,2/100 mil hab. (2012) para 52,8/100 mil hab. (2013); 49,9/100 mil hab. (2014) e 52,0/100 mil hab. (2015). Os resultados
do estudo demonstram que o investimento no assessoramento técnico, uma das ações do programa SANAR, que é classificado como
tecnologia leve em saúde mostrou-se como importante ferramenta para diminuição da incidência de TB nos municípios prioritários.
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Resumo
A tuberculose (TB) é reconhecida como um problema de saúde pública mundial com alta incidência e prevalência. Configurase como um desafio para o serviço de saúde. Trata-se de uma doença de importância epidemiológica, com quadro de
persistência sem variações cíclicas ou sazonais, podendo ser diagnosticada na Atenção Básica. É socialmente carreada de
estigma. Sua prevalência é maior em áreas onde se observa maior concentração populacional e condições socioeconômicas
e sanitárias precárias. Tem-se observado, que a população idosa vem sendo acometida pela TB, mas há dificuldades para
estabelecer o diagnóstico precoce em virtude de algumas variações na expressão clínica e limitações na dinâmica
assistencial. O estudo objetivou averiguar o conhecimento dos idosos sobre alguns aspectos da tuberculose pulmonar como:
transmissão, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento da doença. Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória de
abordagem qualitativa. Foi desenvolvida na cidade de Cuité-PB; compreendeu uma amostra de 10 idosos participantes de um
grupo de terceira idade, assistidos pelas equipes de Saúde da Família, que foram alocados aleatoriamente, por
acessibilidade. Respeitou-se os preceitos éticos, conforme as Resoluções 466/2012 do CNS e 311/2007 do COFEN. Após
aprovação no CEP, CAAE 67549417.3.0000.5182, os idosos foram entrevistados, no período de setembro e outubro de 2017,
com o auxílio de um roteiro semidirigido e aplicativo de smartphone para gravação de voz. Empregou-se a análise de
Conteúdo Temática. Assim, a principal categoria identificada foi intitulada: Abordagem da TB na atenção primária. E foi
fragmentada em subcategorias. Embora todos os entrevistados já tenham ouvido falar sobre TB, a maioria demonstrou
dificuldades para descrevê-la, limitando o conhecimento a sintomas, como febre e tosse; alguns revelaram conhecimento sob
a forma de transmissão. Já sobre os meios diagnósticos, poucos citaram o raio-x e exame de escarro. Todos demonstraram
desconhecimento acerca do tratamento. Logo, é premente que a Estratégia Saúde da Família dialogue com a comunidade
sobre a TB, seja nas ações de cunho educativo ou nas consultas, visando o melhor entendimento da comunidade e a busca
oportuna pelo diagnóstico e tratamento. Ademais é importante reconhecer que a promoção da saúde do idoso perpassa pelo
controle de doenças de caráter infeccioso, como a TB.
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Resumo

A tuberculose na população idosa configura-se uma peculiar problemática na saúde pública, levando
em consideração as diversas necessidades que envolvem o ser idoso. Dessa forma, se faz necessário
que os profissionais de saúde, sobretudo os enfermeiros, realizem um cuidado pautado em práticas
direcionadas principalmente às subjetividades dessa população. Para isso, um cuidado na perspectiva
da alteridade tem um potencial transformador na relação entre profissional e paciente nos serviços
hospitalares. O estudo teve como objetivos analisar o cuidado ao idoso com TB a partir dos efeitos de
sentidos produzidos nos discursos dos enfermeiros e a sua relação com o princípio da alteridade;
identificar as marcas textuais que evidenciam a forma como é produzido o cuidado aos idosos com
TB; e identificar a posição-sujeito dos enfermeiros assistenciais em relação ao cuidado ofertado aos
idosos com TB. Estudo descritivo, com abordagem qualitativa, realizado no serviço especializado ao
tratamento do doente com TB na Paraíba, com 10 enfermeiros assistenciais. O material empírico foi
analisado de acordo com os conceitos teóricos da Análise de Discurso, de matriz francesa. O estudo
atendeu a todos os aspectos éticos que envolve a pesquisa em seres humanos. Os discursos dos
enfermeiros evidenciaram que o cuidado ao idoso com tuberculose no serviço especializado é
realizado por meio de ações de natureza clínico-assistenciais e de humanização, de acordo com a
posição-sujeito que os profissionais assumem, determinado pelo lugar empírico em que se encontram
no ambiente hospitalar. Contudo, é visto no serviço especializado uma predominância do modelo
biomédico nas ações de cuidado, uma vez que durante o acolhimento e a alta hospitalar o foco das
práticas está direcionado à doença, demonstrando um apagamento quanto às ações de cuidado ao
idoso na perspectiva da alteridade, centrado no doente/o outro. É necessário que ocorra um diálogo
entre os discursos apresentados no estudo, o clínico e o empático, a fim de redirecionar o processo de
trabalho e transformar o cuidado dispensado aos idosos com tuberculose durante todos os momentos
vivenciados no serviço especializado.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculoses, que de acordo
com a Organização Mundial da Saúde (OMS) só em 2015 10,4 milhões de pessoas adoeceram por
TB. Essa doença é considerada um problema de saúde pública, sendo assim é prioridade do governo
brasileiro o seu tratamento e diagnóstico, possuindo um protocolo padronizado para o manejo desta,
na qual é disponibilizado no Sistema Único de Saúde (SUS). Devido ao grande percentual de pessoas
atingidas pela TB, mostra-se o quanto é importante a sua notificação e tratamento. Esta pesquisa
trata-se de um estudo de análise de banco de dados (SINAN), de corte transversal. Segundo a
portaria GM Nº204/2016, a TB é uma doença de notificação compulsória semanal. Ela deve ser feita
em até sete dias, desde o conhecimento da ocorrência da doença. Estima-se que no total de mortes
associadas a TB cerca de 38,3% não foram notificadas no SINAN – Sistema de Informação de
Agravos e Notificação. Só em Pernambuco foram 246 óbitos por TB como causa básica ou associada,
na qual nenhuma dessas foi notificada ao SINAN. Sobre a taxa de abandono do tratamento em Recife
no ano de 2013 chegou a 14%, onde já em 2016 a OMS preconizou que a taxa de abandono deve ser
menor que 5%. Na Revisita RADIS de abril de 2018, traz uma matéria Atenção Total, onde coloca a
TB em foco e sobre a atuação do projeto SANAR no estado de Pernambuco. Na matéria é relatado a
quantidade de casos da doença e o projeto de ação nesses municípios onde a doença é
negligenciada e sobre o abandono do tratamento pelos doentes. Só em 2014 os 15 municípios foco do
projeto SANAR tiveram uma taxa de 73% dos casos de TB no estado de Pernambuco. Além das

medidas predeterminadas até o ano de 2018 pelo projeto SANAR e o Plano Nacional Contra a
Tuberculose que tem meta até o ano de 2035, seria apropriado a criação de um plano não só de
tratamento ou diagnóstico, mas a educação das comunidades com relação a doença. Na qual a TB
seja entendida de maneira simples e fácil, para o sucesso e erradicação de qualquer doença é o
conhecimento total dela.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma das doenças com maior prevalência e incidência na população em situação de rua (PSR), pois possui forte relação com a
marginalização, moradia precária, desnutrição e dificuldade no acesso a serviços públicos. O boletim informativo do MS de 2012 apresenta que a PSR
tem 48 a 67 vezes mais chances de adoecer por TB quando comparada à população em geral. Assim sendo, são necessárias estratégias diferenciadas
nos serviços de saúde que promovam a adesão ao tratamento de TB, bem como a articulação intersetorial, para a prevenção e cura da TB. O objetivo
foi identificar como é composta equipe profissional do Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS POP) no Município de São
Carlos, bem como identificar os locais de ocupação das PSR; além de elencar as principais dificuldades e facilidades encontradas na atenção à
tuberculose, pela equipe do CREAS POP junto à PSR e o manejo dos casos suspeitos e confirmados. Neste estudo optou-se em trabalhar com a Análise
de Discurso. Foram entrevistados 5 profissionais, através de um roteiro semiestruturado. Com isso, emergiram três blocos teóricos: Equipe do Centro
Pop, Formas de Viver na rua e o cuidado da pessoa com tuberculose. Foi identificado que o Centro POP possui uma equipe composta por Assistente
Social, Terapeuta Ocupacional, Educador Social, psicólogo, guarda municipal e auxiliar de limpeza. Os locais de ocupação da PSR na cidade são a
Praça da independência, Praça da Rodoviária; aos redores da Igreja Santo Antônio na Vila Prado; e em praças da cidade. Os casos suspeitos de TB são
encaminhados para o Centro de Atendimento as Doenças Crônicas (CAIC), e geralmente são identificados através de sintomas como tosse e febre.
Dificuldades elencadas foram à ausência dos usuários nas consultas e exames agendados, uso de álcool e outras drogas, estigma relacionado à doença e
o contexto da estratégia do TDO, relacionado ao deslocamento e acesso até o serviço onde a terapia ocorre. A questão do vínculo entre os dois serviços
foi exposta como uma facilidade em relação ao tratamento da TB. Dessa forma, os discursos expostos mostram uma população excluída por nossa
sociedade e acolhida pela rua. A intersetorialidade entre os serviços de assistência social e de saúde é uma estratégia fomentada pelo MS para o
controle da TB nas populações de vulnerabilidade social, sendo uma estratégia facilitadora na identificação, tratamento e cura da TB no cenário
estudado.
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Resumo
Introdução: O Tratamento Diretamente Observado de Curta Duração (DOTS) vem sendo recomendado pela Organização Mundial de
Saúde desde 1993, quando a Tuberculose (TB) foi considerada uma emergência mundial. Nesse sentido, a estratégia do DOTS, tem
como objetivo aumentar a adesão ao tratamento por meio de um atendimento mais humanizado, aproximando os profissionais de saúde
do contexto social do indivíduo. Analisar as Representações Sociais de Enfermeiros da Estratégia Saúde da Família (ESF) sobre o
DOTS. Método:Trata-se de um estudo de natureza descritiva com abordagem qualitativa que utiliza o referencial teórico da Teoria das
Representações Sociais em sua vertente processual. Participaram do estudo, 18 enfermeiros da ESF de um município prioritário em
Minas Gerais que atenderam os seguintes critérios de inclusão: atuar como enfermeiro em alguma das unidades de saúde da família do
município e que concordar e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A apreensão das informações aconteceu por meio
de entrevistas semiestruturadas e gravadas em áudio realizadas entre os meses de Agosto de 2017 e Abril de 2018. A investigação foi

realizada em conformidade com os requisitos éticos e legais de pesquisas envolvendo seres humanos, dispostos na Resolução 466/12
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e aprovado sob parecer nº 2.085.061.Resultados e análises. Na categoria tecendo
representações sobre a DOTS, os profissionais compreendem tal estratégia apenas como a supervisão da tomada da medicação,
ignorando assim todo o contexto e os demais pilares quem englobam essa estratégia. Fato que pode ser associado à falta de
conhecimentos prévios e capacitações no contexto da saúde da família. O DOTS também é relacionado a uma maneira de se
forçar/obrigar o tratamento por parte de alguns profissionais. Pode-se observar que a detecção precoce dos casos de tuberculose com
ênfase na busca ativa é embricada de dificuldades no que tange a falta de recursos humanos, e a limitação que a situa ou limita a busca
ao restrito espaço da Unidade de saúde. Conclusões/Considerações:Apesar de ser considerado pela OMS como uma solução global
para o controle da TB, é possível perceber que o DOTS ainda é compreendido por profissionais como a “simples observação da tomada
de medicação”. Nesse sentido, uma estratégia ampla e estruturada em tantos pilares, passa a ser utilizada de maneira superficial e
engessada dentro dos serviços de saúde e por vezes, não alcançando seu objetivo.
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Resumo
Introdução: A tuberculose é um grave problema de saúde global e os indivíduos com tuberculose ativa são os principais
disseminadores da doença. No Brasil, só em 2015, 4,5 mil óbitos foram confirmados no país. Objetivo: Descrever os óbitos
por tuberculose em indígenas no Mato Grosso entre 2008 a 2017. Método: Trata-se de um estudo epidemiológico,
quantitativo e descritivo. A coleta de dados foi realizada através de dados secundários, por meio do Sistema Nacional de
Agravos de Notificação (SINAN), entre os anos 2008 a 2017. Foram consideradas as variáveis óbito por tuberculose e raça.
Para a análise dos dados, utilizou-se a estatística descritiva, por meio de frequências simples e absolutas, além de
percentuais para as variáveis categóricas. As análises foram realizadas com o auxílio do software estatístico. Esta pesquisa
foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE 54226316.1.0000.5541). Resultados e Discussões: Foram
notificados 365 óbitos por tuberculose entre 2008 (n=29) e 2017 (n=48), tendo em 2016 a maior prevalência (n=52; 14,25%).
De acordo com a raça, 319 óbitos (87,40%) corresponderam a outras raças (amarela, preta, parda e branca), 29 (7,95%) nos
indígenas e 17 (4,65%) ignorados ou em branco. Resultados semelhantes a um estudo realizado no Amazonas entre 2001 a
2010, em que totalizou 31 óbitos em indígenas. Conclusões: O fato dos indígenas serem uma população de risco
preconizada pelo Ministério da Saúde, considera-se um índice ainda elevado de óbitos para essa raça. Sendo assim, torna-se
necessário que ações interdisciplinares de educação em saúde e prevenção, controle, diagnóstico precoce e tratamento
adequados da tuberculose nos indígenas mato-grossenses sejam intensificadas, a fim de reduzir o índice de mortalidade pela
doença.
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Resumo
A tuberculose (TB) é a causa mais importante de morbidade e mortalidade entre as doenças infectocontagiosas no mundo. O objetivo
deste trabalho foi verificar se há garantia da oferta das cartelas do tratamento poliquimioterápico(PQT) para TB nos municípios
assistidos pelo Programa Mais Médicos para o Brasil(PMMB) no interior do Ceará. Foi realizado um corte transversal por meio de um

estudo com médicos bolsistas do PMMB que atuam em 30 municípios das macrorregiões de saúde Cariri e Centro Sul do Ceará, através
de questionário padronizado confeccionado por supervisores e tutores do PMMB. A coleta ocorreu em novembro 2017. Responderam ao
questionário 202 médicos (93,5% do total). 96% dos médicos afirmaram que há garantia da oferta do tratamento com pqt para TB na
Unidade Básica de Saúde (UBS), 4% negaram, justificando: “as cartelas são dadas na secretaria de saúde” ou “ficam no centro de
referência do município”. 64,9% do médicos responderam que a dose supervisionada é entregue e fiscalizada, mensalmente pelo
enfermeiro; 31,7% afirmaram ser pelo médico e enfermeiro; 3% pelo médico e 0,5% por outros. 95% informaram que as UBSs realizam
busca ativa de casos novos em sua área, 5% que não realiza, justificando: “falta de casos”, “UBS cumpre cronograma pré-estabelecido
por profissional ainda não sensibilizado com ações de saúde preventiva”. A adesão ao tratamento é ponto fundamental para o controle
da TB. A política do Tratamento Diretamente Observado(TDO) deve ser desenvolvido de modo interprofissional e integral. Nesta
pesquisa, houve garantia de acesso ao tratamento da TB em 96% das UBS. Aparentemente todas as UBSs realizam busca ativa nos
casos dos pacientes faltosos ao tratamento e 94,6% dos médicos realizam avaliação clínica nos comunicantes. A estratégia de busca
ativa tem aproximado as famílias em situação de vulnerabilidade dos serviços públicos. O controle da TB está contemplado no eixo de
promoção e vigilância em saúde e envolve ações de busca ativa e TDO, orientados por um profissional de saúde.
Palavras-chaves: Atenção Primária à Saúde; Programa mais Médicos para o Brasil; Tratamento; Tuberculose

Palavras-chaves: Atenção Primária à Saúde, Programa mais Médicos para o Brasil, Tratamento, Tuberculose

OFERTA DE PESQUISA PARA O HIV AO PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSE
NOS MUNICÍPIOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL NO
INTERIOR DO CEARÁ

Autores

Hellen Karen Almeida Pereira 1, Elysyana Barros Moreira 1, Jucier Gonçalvez Júnior 2,
Myllena Maria De Morais Pereira 1, Iago Sávyo Duarte Santiago 1, Hellen Lima Alencar 1,
Arisson Lopes Luciano 1, Emmanuela Quental Callou De Sá 1, Francisco Carleial Feijó De
Sá 1, Sandra Barreto Fernandes Da Silva 1

Instituição 1 UFCA - Universidade Federal do Cariri (Universidade Federal do Cariri - R. Ten.
Raimundo Rocha, s/n - Cidade Universitária, Juazeiro do Norte - CE, 63048-080), 2 SCMF
- Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza (Rua Barão do Rio Branco, s/n - Centro,
Fortaleza - CE, 60025-001)
Resumo

Introdução: A tuberculose(TB) é uma infecção oportunista mais importante entre pessoas vivendo
com HIV/AIDS. Por isso, a testagem para o HIV é recomendação padrão para todos os indivíduos com
TB. Objetivo: Verificar a oferta de exames laboratoriais e de imagem, além da pesquisa de HIV, ao
paciente com diagnóstico de TB, nos municípios assistidos pelo Programa Mais Médicos para o Brasil
(PMMB) no interior do Ceará. Desenho do estudo: corte transversal. Métodos: estudo com médicos
bolsistas do PMMB que atuam em 30 municípios das macrorregiões de saúde Cariri e Centro Sul do
Ceará, através de questionário padronizado confeccionado por supervisores e tutores do PMMB. A
coleta ocorreu em novembro 2017. Resultados: Responderam ao questionário 202 médicos (93,5%
do total). 97% deles afirmaram que Unidades Básicas de Saúde(UBS) onde trabalham ofertam ao
paciente com diagnóstico de TB a pesquisa para o HIV, 3% negaram. 96% médicos informaram que o
município oferta o exame de baciloscopia, 4% negaram. 85,1% dos médicos responderam que o
município oferta o PPD, 14,9% que não oferta. 99,5% deles afirmaram que há acesso ao raio X de
tórax aos pacientes com suspeita e/ou em tratamento de TB pelo SUS. 88,1% dos médicos
informaram que o paciente tem acesso à cultura de escarro na UBS, 11,9% que não tem. Discussão:
HIV/AIDS é um fator de risco para desfechos terapêuticos negativos e para maior mortalidade por TB.
Pessoas que vivem com TB têm risco de 1,6 vezes maior de progredir para AIDS e 2 vezes mais
probabilidade de morrer em comparação com TB-negativas. Neste estudo, 97% dos municípios
oferecem a pesquisa para HIV aos pacientes com TB. A infecção pelo HIV pode alterar a patogênese
da TB levando a baciloscopia negativa, manifestações radiográficas atípicas e manifestações
extrapulmonares, dificultando o diagnóstico. A baciloscopia é um método de baixo custo e
amplamente utilizado em todo o mundo para o diagnóstico da TB, ela é disponibilizada por 96% dos
municípios desta pesquisa. Conclusão: Apesar dos esforços empreendidos pelas equipes de saúde,
a coinfecção ainda representa grave problema. Nessa perspectiva, é importante que se busque
medidas para o combate a essas doenças.
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Resumo
Introdução: Considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como grave problema de saúde pública, a Tuberculose
(TB) foi responsável pelo óbito de 1,3 milhão de pessoas no mundo no ano de 2016. No Brasil o Ministério da Saúde (MS)
assumiu um desafio frente à esta realidade que resultou no Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose até o ano de 2035. Para
tanto, o Pilar 1 tem como premissa a prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com tuberculose. Com base neste
princípio, entende-se que a orientação farmacêutica aos pacientes em primeiro atendimento torna-se fundamental para
conhecimento do esquema terapêutico e adesão ao tratamento. Objetivo: Descrever o atendimento de orientação
farmacêutica aos pacientes em início de tratamento no Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF). Método:
Através de estudo qualitativo, descritivo, constituindo relato de experiência com base nos atendimentos de orientação
farmacêutica realizados no ano de 2017. Resultados: Além de ser a responsável pela distribuição dos medicamentos de
segunda linha para mais de 250 unidades de saúde do país, a farmácia do Ambulatório de Pesquisa Germano Gerhardt
(APGG) localizada no CRPHF, atendeu 1980 pacientes em 2017. Após consulta médica, os pacientes são direcionados à
farmácia para a retirada dos medicamentos que utilizarão até o retorno ou para entregar a receita, caso realizem Tratamento
Diretamente Observado (TDO). Nestes casos os medicamentos são separados posteriormente e o contato realizado com a
respectiva Área Programática (AP) ou município de residência do paciente para que a retirada do medicamento seja efetuada.
Neste período foram contabilizados 143 pacientes de primeira vez atendidos no APGG, destes 44 receberam orientação
farmacêutica. Quer seja ele Tratamento Auto Administrado (TAA) ou TDO a Farmácia do CRPHF realiza um atendimento
diferenciado. O paciente recebe orientação farmacêutica acerca de seu tratamento que dura de 18 a 24 meses para os casos
de esquemas especiais. Discussão: Apesar da equipe reduzida e as demais tarefas inerentes à distribuição houve empenho
de todos para a realização dos atendimentos. Com a possibilidade de um incremento no número de profissionais neste ano de
2018 as metas serão superadas. Conclusão: O farmacêutico exerce importante papel através da orientação aos pacientes de
primeira vez estimulando o uso racional de medicamentos, contribuindo para cumprir o desafio junto ao MS e para o controle
da transmissão da doença.
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Resumo

Introdução: A tuberculose (TB) é um distúrbio infectocontagioso, ligado à pobreza, às situações de
vulnerabilidade em saúde e aos aglomerados urbanos. Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS) estabeleceu para o ano de 2015, a ocorrência de 10,4 milhões de casos, com 1,4 milhões de
mortes por TB em todo o mundo. Diante disso¸ a tuberculose esta ligada à má qualidade de vida e o
comprometimento imunológico de certos grupos populacionais, é mais suscetível à TB: a população
indígena, as pessoas em situação de rua, pessoas acometidas por HIV/Aids e as pessoas privadas de
liberdade. As diretrizes do DOTS recomenda a detecção dos casos de TB, tratamento diretamente
observado (TDO), oferece medicamentos regularmente, sistema de registro de
casos e
comprometimento do governo colocando o controle da TB como prioritário entre as políticas de
saúde. A aplicação dessa estratégia tem indicação eficaz na cura da TB; entre os anos de 1995 e
2012 destaca-se que 56 milhões de pessoas foram tratadas e curadas, em países que adotaram a
estratégia DOTS, resultou em 22 milhões de vidas salvas. Metodologia: Esta revisão integrativa tem
como base artigos científicos publicados sobre as indicações de enfermagem na prevenção da
vulnerabilidade na tuberculose pulmonar, contribuindo para uma assistência de qualidade através do
controle da doença, a literatura traz artigos que aborde sobre a temática descrita. A pesquisa foi
realizada usando os bancos de dados LILACS/SCIELO, selecionando-se os artigos publicados nos
últimos 5 anos relacionados ao tema referido. Resultados: Foram encontrados 252, excluídos 247,
incluídos no estudo apenas 5, sendo 3 no SCIELO e 2 LILACS. O Ministério da Saúde recomenda
que todos os pacientes com tuberculose sejam submetidos à testagem sorológica para o HIV. A taxa
de cura da tuberculose na coinfecção ocorre no máximo 50% dos casos e está ligada com a
imunodeficiência causada pelo HIV nesses pacientes, o tempo entre o diagnóstico e início do
tratamento e a dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Entretanto, a taxa de abandono do

tratamento chega a 13%. Contudo os tratamentos são disponibilizados gratuitamente na rede pública.
Conclusão: A atuação da enfermagem é fundamental importância, pois contribuirá de forma positiva
na adesão ao tratamento, manutenção e obtenção da cura.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença bacteriana infecciosa que continua a ser uma
ameaça global à saúde, com cerca de 10 milhões de novos casos por ano. Apesar do número de
mortes e sua incidência terem sido reduzidos mundialmente, no Brasil, esses casos apresentam um
número significativo de notificação após a morte e de abandono do tratamento da doença, indicando,
desta forma, a existência de obstáculos atuais no controle da TB no país. OBJETIVO: O presente
estudo teve como objetivo descrever os desafios para o controle da tuberculose no Brasil, buscando
uma abordagem científica e contemporânea. MATERIAL E MÉTODOS: Trata-se de uma revisão
literária de estudos publicados nas bases de dados SciELO, PubMed e Lilacs no período de janeiro de
2018 a junho de 2018. RESULTADOS: A maioria dos estudos ressalta a insuficiência na assistência à
saúde e na proteção social como barreira para o acesso, a suspeição e o diagnóstico de casos de TB,
visto que muitos dos fatores determinantes da doença, como a coinfecção pelo HIV, o tabagismo e a
desnutrição, se sobrepõem em áreas de comunidades carentes urbanas e se manifestam em
populações mais vulneráveis. Observou-se também que a descentralização dos serviços para a
atenção primária de saúde representa um obstáculo que interfere no acesso ao diagnóstico e
tratamento da TB. DISCUSSÃO: Esses resultados evidenciam a relevância das ações intersetoriais e
multidisciplinares, como o modelo da Estratégia Saúde da Família (ESF), implementado a partir da
década de 1990, que mesmo sob os desafios apresentados, promove o tratamento diretamente
observado, estratégia importante para a diminuição das taxas de abandono, morte e desenvolvimento
de TB multidrogarresistente. Conclusão: O Brasil ainda está longe de ter taxas de detecção
adequadas, uma vez que os desafios apresentados no cenário atual refletem as iniquidades em saúde
no país, o que retrocede o controle da TB. Por conseguinte, é necessário para a redução da incidência
e da mortalidade da doença, mudanças no contexto econômico e político regional, além da educação
em saúde, que promove conscientização dos usuários acerca da TB e de seu tratamento.
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Resumo
O diagnóstico molecular da resistência à isoniazida (INH) é baseado em mutações no códon 315 do gene katG e no promotor
do gene inhA, respectivamente associadas a alto e baixo nível de resistência. Porém, existem isolados fenotipicamente
resistentes que não apresentam mutações nesses alvos, dificultando o diagnóstico. Mutações nos genes katG e inhA foram
pesquisadas com o kit MTBDRplus v.2 em 203 isolados (1 isolado/paciente) de 2016 do estado de São Paulo, resistentes a
0,1 μg/mL de INH por MGIT960. Concentrações de 1, 3 e 10μg/mL de INH foram testadas também por MGIT960. Dados
clínicos dos pacientes foram obtidos do sistema TBWEB. Dos 203 isolados analisados, 52 (25,6%) não apresentaram
mutação nos genes katG e inhA. Destes, 31 (59,6%), 6 (11,5%) e 15 (28,9%) tiveram resistência baixa, intermediária e alta à
INH, respectivamente. Entre os 31 isolados com baixa resistência, 21 (67,8%) eram monorresistentes (monoR), enquanto a
frequência de isolados polirresistentes (poliR) e multirresistentes (MDR) foi a mesma (n=5; 16,1%). Dos 6 isolados com
resistência intermediária, 5 (83,3%) eram monoR e 1 (16,7%) MDR. A frequência de monorresistência foi menor entre os
isolados com alta resistência (7/15; 46,7%) quando comparada aos isolados com resistência baixa e intermediária. Três (20%)
dos 15 isolados com alta resistência eram poliR e 5 (33,3%) MDR. Dos 52 pacientes analisados, 21 (40,4%) eram casos
novos e 31 (59,6%) de retratamento. A taxa de cura foi maior nos pacientes com baixa resistência (17/31; 54,8%) quando
comparada aos intermediários (2/6; 33,3%) ou com alto nível (7/15; 46,7%). Já as taxas de desfecho desfavorável foram
similares para os pacientes com baixa (10/31; 32,3%), intermediária (2/6; 33,3%) e alta resistência (5/15; 33,3%). 90,9%
(10/11) dos isolados fenotipicamente MDR tiveram mutações no rpoB apesar de não apresentarem mutações no katG e inhA,
sendo que um deles teria que ser submetido ao teste de sensibilidade fenotípico por apresentar uma mutação indeterminada.
O único isolado MDR que não apresentou mutação no rpoB teria sido considerado sensível, sendo este um caso novo de
tuberculose MDR. Outros 3 isolados (1 monoR e 2 poliR fenotipicamente) também apresentaram mutações indeterminadas no
rpoB, sendo necessária a realização do teste fenotípico. O diagnóstico molecular da resistência à INH deve ser implementado
com cautela, pois existem isolados resistentes à INH, inclusive a níveis mais altos, que não apresentam mutações nos genesalvo.
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Resumo

Introdução: No Brasil, a tuberculose (TB) permanece como um grande problema de saúde pública,
sendo o Recife uma das cidades que se destacam pela elevada taxa de detecção anual. Objetivo:
Identificar áreas prioritárias para o controle da TB no Recife, Pernambuco. Métodos: Estudo ecológico
realizado com dados do banco do Sistema Nacional de Agravos de Notificação. A taxa bruta da
detecção foi calculada por quadriênio e suavizada pelo Método Bayesiano Empírico Local devido a
possíveis flutuações aleatórias advindas das variações populacionais e subnotificações. Foi
investigada a presença da autocorrelação espacial no período por meio do Índice de Moran Global
(IMG) e Local (IML). Os resultados foram apresentados por meio do BoxMap e MoranMap e as
análises foram realizadas no Terraview 4.2.0. Resultados: A taxa de detecção bruta média no Recife
foi de 130 casos/100 mil hab., sendo que em 41% dos bairros a detecção variou de 132 a 8.910
casos/100 mil hab. A análise espacial, por meio do boxmap, identificou 10 bairros distribuídos em 3
dos 8 Distritos Sanitários do município que são prioritários por terem altas taxas de detecção e
vizinhança com comportamento semelhante. As áreas apresentam características de vulnerabilidade,
a exemplo de maior proporção da população de rua, privados de liberdade e/ou baixa renda. Não foi
identificada autocorrelação espacial significativa quando analisada de forma global (IMG=0,04;
p=0,13) e de forma local foi identificada uma restrita área prioritária de correlação significante, ao norte
do município (p<0,05). Discussão: A ausência de correlação espacial pode indicar a forte
disseminação da TB no município, considerando o elevado percentual de bairros com taxa de
detecção superior à média do município. Os resultados identificados no BoxMap podem apoiar no
direcionamento das prioridades das ações de controle do agravo no Recife. Conclusão: O estudo
apresentou a difusão da ocorrência da TB no território recifense. A adoção da vigilância com foco no
território poderá ser útil para identificar prioridades para intervenções de controle por parte dos
serviços de saúde e gestores locais.
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Resumo
O processo de transição do sistema de prontuário eletrônico do paciente (PEP) privado para o e-SUS ocorreu entre setembro
de 2017 e junho de 2018. O presente artigo tem por finalidade descrever a padronização de registro adotada em 18 unidades,
na AP 1.0, no município do Rio de Janeiro, para os atendimentos relacionados a suspeita, diagnóstico e acompanhamento
dos casos de tuberculose e dos contactantes. Levando em consideração que a Atenção Primária é a referência para o
acompanhamento do paciente com Tuberculose, torna-se fundamental a qualificação das informações do atendimento
prestado ao paciente, visto que até o momento não foram disponibilizados manuais e-SUS específicos para os ciclos de vida.
Outra questão identificada refere-se ao PEC e-SUS AB não fornecer relatórios operacionais para alguns agravos como
tuberculose. Nesse sentido, foi elaborado um instrutivo, com o intuito de nortear os profissionais de saúde para o uso
padronizado dos atendimentos no sistema e-SUS AB. O guia foi validado por profissionais que já utilizavam o sistema há 6
meses. As principais padronizações referem-se aos registros de CIAP2, CID10 e local de inserção do número do SINAN para
as todas as fases de atendimento citadas. Conclui-se que há a necessidade prioritária de publicações instrutivas, a nível
nacional, para o acompanhamento nos diferentes ciclos de vida, além da introdução no sistema, de relatórios operacionais
específicos para a área de tuberculose. prontuário eletrônico, sistema de informação, tuberculose
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Resumo
A hanseníase tem tratamento e cura, mas pode causar danos permanentes, assim quanto mais precoce o diagnóstico e o
tratamento, mais se reduz o risco de incapacidades físicas nesses pacientes. Um enfermeiro bem capacitado e envolvido na
causa do controle da hanseníase, pode realizar orientações sobre a doença, acompanhar o paciente e buscar ações e
cuidados para prevenção de incapacidades e controle da doença. O objetivo deste estudo foi identificar, na literatura atual, as
ações que são desenvolvidas pela enfermagem na atenção básica para o controle e prevenção das incapacidades físicas em
pacientes com hanseníase. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a pesquisa foi realizada por meio eletrônico na
Biblioteca Virtual em Saúde, de Fevereiro a Março de 2018. Foram incluídos artigos no idioma português, com recorte
temporal de 2007 a 2017, publicados na Medical Literature Analyses and Retrieval System Online e Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde e foram excluídos os artigos duplicados nas bases de dados e que não
atendiam o tema, com uma amostra final de 14 artigos. O ano com maior número de publicações foi 2008; sobre o tipo de
estudo, o que prevaleceu foi o descritivo e exploratório. Em relação ao periódico, em sua maioria foram publicados na Revista
Brasileira de Enfermagem. A base de dados com mais artigos indexados foi a Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde. Evidenciou-se nos estudos que os enfermeiros estão trabalhando em cima de algumas ações
preconizadas pelo Ministério da Saúde, como a busca ativa, a prevenção de incapacidades físicas por meio do exame físico,
diagnóstico e tratamento adequado. Porém a existe a falta de recursos, não proporcionando meios viáveis para o trabalho,
além da falta de interesse e qualificação de alguns profissionais. Foi descrito também que as ações de controle são feitas
apenas na sala de espera e no grupo de hanseníase, sendo restrita apenas aos pacientes que vão até a unidade de saúde,
não realizando ações para a comunidade. Ressalta-se a importância deste estudo para se conhecer as ações desenvolvidas
pelo enfermeiro no controle e prevenção das incapacidades físicas. Pode-se observar que nem todos os profissionais
desenvolvem todas as ações preconizadas, focando apenas em uma ou duas ações, o que pode favorecer um diagnóstico
tardio, a disseminação da doença e o surgimento de incapacidades físicas.
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Resumo

A tuberculose (TB) possui alta prevalência no Brasil e no mundo, e hoje lidera o ranking de
mortalidade por doenças infecciosas. Embora seja tratável e curável, a TB pode levar a um grave
dano tecidual pulmonar (DTP) e ter sequelas que comprometem a capacidade respiratória. Entender
os mecanismos que levam ao DTP é crucial para o desenvolvimento de terapias direcionadas ao
hospedeiro que visem ao controle da resposta inflamatória prejudicial. O estudo foi realizado em uma
coorte de 82 pacientes atendidos no Instituto Estadual Ary Parreiras, avaliados antes do início e 60
dias de tratamento anti-tuberculose (TAT) . Analisamos a relação do hemograma com proteínas de
fase aguda (albumina, PCR), as concentrações de outros mediadores solúveis, a evolução do
radiograma torácico e a conversão bacteriológica. Os marcadores analisados incluem VEGF-A, IL-8,
IL-12p40/p70, IL-17, galectina-3 (gal-3), MMP-1, MMP-8, histona citrulinada H3 (cit-H3) e α-1antitripsina (α1AT), quantificados via Luminex ou ELISA em amostras de soro. Os resultados mostram
que após 60 dias de TAT, os pacientes que não apresentaram melhora radiológica possuíam
leucocitose e neutrofilia, aumento da concentração sérica de PCR, VEGF-A, IL-8, IL-12, MMP-1, gal-3
e cit-H3 (marcador sérico da formação de NETs). Por outro lado, houve redução na concentração
sérica de α1AT e albumina. Além disso, cit-H3, α1AT e VEGF-A mostraram-se potenciais
biomarcardores preditivos de DTP. Por fim, não houve relação entre os biomarcadores estudados e
conversão da cultura após 60 dias de TAT. Nossos dados sugerem que o dano tecidual está
relacionado ao desbalanço no controle da resposta neutrofílica, NETs X α1AT, e identificam
promissores biomarcadores para análise precoce de um perfil hiperinflamatório que permitiria a
intervenção terapêutica para o controle de dano tecidual.
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Resumo

A identificação dos Sintomáticos Respiratorios (SR) é ação primordial para facilitar o diagnóstico
precoce e a comunidade, cenário propício para busca dos casos novos através da participação dos
atores sociais e ações intersetoriais (MUNIZ,2005). Objetivo: Avaliar a APS do município no atributo
“orientação para comunidade”, especificamente nas ações de busca ativa de SR. Método: Estudo
descritivo do tipo inquérito epidemiológico. Foram entrevistados 677 profissionais de saúde da APS do
município. Utilizado um instrumento para coleta de dados, o Primary Care Assessment Tool (PCTA),
adaptado e validado no Brasil para atenção à tuberculose. Os entrevistados responderam cada
pergunta segundo uma escala de possibilidades pré-estabelecida, escala de Likert, na qual foi
atribuído valor zero para respostas do tipo não sei ou não se aplica e os valores de 1 a 5.Cada
resposta teve um significado numérico (escores de 1 a 5). Foram construídos 03 indicadores para

analisar o atributo orientação para comunidade, referente as atividades de busca ativa dos SR:
1.Realização propagandas/campanhas/ trabalhos educativos, para informar à comunidade sobre a TB;
2.Desenvolvimento de ações de saúde com igrejas e associações de bairro para identificar
sintomáticos respiratórios; 3.Busca de sintomáticos respiratórios na comunidade. Os dados foram
analisados pelo programa SPSS. De acordo com a análise das médias, os indicadores foram
classificados em insatisfatórios (valores entre 1 e 2), regulares (valor 3) e satisfatórios (valores entre 4
e 5).Resultados: Após análise, o indicador 1 foi classificado como REGULAR (3,55), , indicador 2
classificado como INSATISFATÒRIO (2,27) e por fim , o indicador 3 recebeu a classificação
REGULAR (3,66) .Considerações: A incorporação da busca ativa de sintomáticos respiratórios no
controle da tuberculose no âmbito do APS, em especial no cerne da comunidade de abrangência ,
requer intensificação das ações . Assim, é necessário que sejam assumidos atitudes que repassem
os processos de trabalho estabelecidos, bem como reflexão e conscientização enquanto profissional
pertencente a este cenário especifico, para assim avançar numa nova lógica de trabalho. É preciso
intensificar a identificação do SR na própria comunidade, e não somente nas demandas espontâneas.
Estas devem ser atividades rotineiras para o favorecimento do diagnóstico precoce e diminuição da
incidência da TB.
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PERCEPÇÃO DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (PMMB) DO
INTERIOR DO CEARÁ EM RELAÇÃO SEGURANÇA AO MANEJO DOS PACIENTES COM
TUBERCULOSE

Autores

Hellen Lima Alencar 1, Elysyana Barros Moreira 1, Leonardo Pereira Tavares 1, Jucier
Gonçalvez Júnior 2, Luiz Osmar Pinheiro Júnior 1, Andrea Rosienne Monteiro Nascimento
1, Sandra Barreto Fernandes Da Silva 1, Francisco Carleial Feijó De Sá 1, Cláudio
Gleidiston Lima Da Silva 1, Emmanuela Quental Callou De Sá 1

Instituição 1 UFCA - Universidade Federal do Cariri (Rua Divino Salvador, 284 - Barbalha, CE
CEP:63180-000), 2 UFC - Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Programa de
Residência em Clínica Médica (Rua Coronel Nunes de Melo, 1315)
Resumo
A Tuberculose (TB) é reconhecidamente um grave problema de saúde pública. A OMS a reconhece como a doença infecciosa de maior
mortalidade no mundo, superando o HIV e a Malária juntos. Essa pesquisa teve por objetivo investigar a percepção dos médicos
bolsistas do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB) no interior do Ceará em relação a segurança em diagnosticar, tratar e
acompanhar os pacientes com Tuberculose. Trata-se de um estudo de corte transversal, que possuiu como metodologia uma análise
com médicos bolsistas do PMMB que atuam em 30 municípios das macrorregiões de saúde Cariri e Centro Sul do Ceará, através de
questionário padronizado confeccionado por supervisores e tutores do PMMB, coletado em novembro de 2017. Responderam ao
questionário 202 médicos (93,5% do total), 98% destes sentem-se seguros quanto a realização do diagnóstico de TB. Os 2% que não se
sentem, justificaram que: “seria bem mais fácil se a Secretaria de Saúde local, promovesse cursos de atualização e manejo dessas
doenças infectocontagiosas”. 85,1% dos médicos sentem-se seguros quanto a orientar e tratar em caso do surgimento das reações do
tratamento para TB e os 14,9% que não se sentem, disseram que: “nunca teve paciente com reações que precisassem de tratamento,
pelo tempo sem praticar, não me sinto seguro quanto ao tratamento das reações”; “consigo conduzir a maioria das reações, mas precisa
de orientação especializada para as mais raras”; “tem dificuldade para tratar uma reação adversa ao tratamento”. 98% dos médicos
sentem-se seguros em relação ao acompanhamento dos pacientes com TB na UBS, enquanto 2% não se sentem por “não terem
nenhum caso na unidade e, quando tem algum, eles são acompanhados pelo centro de saúde do município”. Desse modo, no Brasil, o
Programa Nacional de Controle da TB implantou a política do Tratamento Diretamente Observado, cujos objetivos principais são:
desenvolver vínculo com o usuário, estimular a adesão terapêutica e elevar as taxas de cura. No presente estudo, um percentual
elevado de médicos se sentiu seguro em relação ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento da Tuberculose e suas complicações.
O combate à TB exige uma abordagem ampla, não restrita a ações curativas, mas direcionada a políticas ousadas, como a proteção
social ao indivíduo com a doença. Nesse processo, é importante que os profissionais se sintam seguros em relação ao
acompanhamento desses pacientes.
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Resumo

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis,
considerada um importante problema de saúde publica, pois um terço da população mundial esta
infectada pelo bacilo e o Brasil ocupa a 16 posição em termos de incidência com 19.731 casos
diagnosticados em 2016. Este trabalho tem como objetivo apresentar o perfil clínico e epidemiológico
da tuberculose no estado de Pernambuco no ano de 2016. Para isso, foi realizada um estudo
documental retrospectivo de caráter quantitativo na base de dados do Departamento de Informática do
Sistema Único de Saúde -DATASUS. As variáveis estudadas foram sexo, faixa etária, forma, agravos
associados, 1º teste baciloscópico e cultura do escarro. Em 2016 o Nordeste apresentou 5.003 casos
diagnosticados ocupando 2º lugar no Brasil, Pernambuco ocupou 5º lugar nacional com 1.194 casos.
Destes, 71,27% eram do sexo masculino, 51,17% tinham entre 20-39 anos, 10,05% apresentam a
forma extrapulmonar e 2,68% a forma extrapulmonar+pulmonar, 50,92% apresentaram resultado
positivo no exame baciloscópico e 4,27% na cultura de escarro. Entre os agravos associados 10,47%
tem AIDS, 7,70% sofrem de diabetes, 2,76% de algum tipo de doença mental, 18,34% de alcoolismo e
10,22% fazem uso de drogas ilícitas. A situação foi encerrada por óbito causado pela tuberculose em
1,09% dos casos. Ao se analisar os dados obtidos, observou-se que a doença afeta mais homens,
sendo mais frequente na idade reprodutiva, 78,14% dos casos foram registrados em indivíduos entre
20-59 anos, o que devido o valor social agregado ao trabalho, provoca um agravamento na situação,
pois o estigma contribui de forma significativa para a exclusão social e do mercado de trabalho das
pessoas acometidas pela doença. Outro fator importante a se destacar é a falta de realização de
determinados exames, como a sorologia para HIV, em 31,91% dos casos esse teste não foi realizado,
mesmo sendo a coinfecção por HIV responsável por modificar a apresentação clínica da tuberculose,
duração do tratamento, tolerância e resistência às drogas e possivelmente a susceptibilidade dos
comunicantes envolvidos.
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Resumo
Introdução: A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis.
Sua transmissão ocorre a partir da inalação de gotículas expelidas pela tosse, fala ou espirro de pacientes com TB ativa.
Uma resposta imune eficaz é capaz de conter o desenvolvimento da doença após o contato com o bacilo, no entanto, a
presença de coinfecção/comorbidade está diretamente relacionada com o desenvolvimento da TB ativa e com maiores taxas
de mortalidade pela doença. Objetivo: Caracterizar o perfil clínico e epidemiológico dos pacientes diagnosticados com TB, em
um hospital de referência para pacientes com HIV/AIDS. Desenho do estudo: Realizou-se um estudo transversal
retrospectivo, avaliando prontuários médicos de pacientes diagnosticados com TB, no Laboratório de Micobactérias do
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., em Rio Grande/RS, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016.
Metodologia: Foram coletados, nos prontuários médicos, dados clínicos e epidemiológicos dos pacientes com TB.
Resultados: No período de estudo foram diagnosticados 175 pacientes com TB. Dentre estes, 65,7% (115/175) eram do sexo
masculino, com média de idade de 39 anos (DP±13,26). Entre os pacientes diagnosticados, 58,9% (103/175) eram HIV
positivos, 21,7% (38/175) eram diabéticos e 14,9% (26/175) tinham hepatite C. Além disto, 21,7% (38/175) eram usuários de
drogas ilícitas, 17,1% (30/175) eram etilistas e 32,6% (57/175) eram tabagistas. Discussão: Observou-se que a TB acometeu
principalmente indivíduos do sexo masculino e com idade ativa, possivelmente devido a uma maior vulnerabilidade deste
grupo. Além disto, coinfecções/comorbidade da TB com HIV, diabetes e hepatite C foram identificadas, demonstrando serem
importantes fatores de risco o desenvolvimento da doença. Por fim, o uso de drogas lícitas e ilícitas foi observado nos
pacientes diagnosticados com TB, o que pode trazer implicações para a adesão ao tratamento e consequentemente para o
controle da disseminação do M. tuberculosis. Conclusão: Os dados ressaltam a importância da busca ativa, do diagnóstico

eficaz e do tratamento efetivo dos pacientes com TB, especialmente em populações com elevada prevalência de
coinfecções/comorbidades.
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Resumo
A tuberculose (TB) é um problema de saúde pública mundial e milhares de pessoas ainda adoecem e morrem devido à
doença e suas complicações. O agravo atinge todos os grupos etários, contudo nos idosos os sintomas são difíceis de aferir
devido à semelhança do quadro clinico com outros agravos, o que resulta na demora do diagnóstico. O aumento acelerado da
população idosa no Brasil e dos casos de TB neste grupo etário evidencia a necessidade de elaboração de políticas públicas.
Faz-se necessário, portanto, conhecer o perfil de óbito por TB desse grupo etário para o planejamento das ações de saúde
voltadas a esta temática. O objetivo deste estudo é traçar o perfil clinico epidemiológico dos óbitos por tuberculose em idosos
na cidade do Recife-PE, no período de 2015 a 2017. Foi realizado um estudo descritivo com abordagem quantitativa, O
estudo foi realizado a partir da análise de todos os óbitos por tuberculose em idosos (> 60 anos de idade) residentes no
Recife, ocorridos entre 2015 a 2017. Os dados foram obtidos por meio de consulta aos Sistemas de Informação sobre
Mortalidade (SIM) e de Agravos de Notificação (Sinan). Constatou-se 373 óbitos por tuberculose, destes 142 (38,1%) foram
de idosos. Neste grupo etário verificou-se predomínio no sexo masculino (91, 64,1%), na faixa etária 60 a 69 anos (71,5%), na
raça/cor parda (94, 66,2%) e com nenhum ano de estudo ou o fundamental incompleto (75, 52,8%). A forma pulmonar foi a
mais comum com 130 (91,5%) óbitos. Revela-se a necessidade de um olhar diferenciado para a pessoa idosa, com
fortalecimento de estratégias na detecção precoce da tuberculose nessa faixa etária por meio da atenção básica e vigilância
em saúde.
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Resumo
INTRODUÇÃO. Mais de 100 espécies de micobactérias não tuberculosas (MNT) já foram descritas na literatura. Causam
geralmente, infecções pulmonares, cutâneas, disseminadas ou linfadenopatias. OBJETIVO. Descrever perfil clínicoepidemiológico de pacientes com MNT isoladas do Hospital São José, referência do Ceará, entre 2005 e 2016.
METODOLOGIA. Estudo retrospectivo por busca de cultivos para MNT no laboratório do hospital e revisão de prontuários de
pacientes com isolamento de MNT de qualquer tecido. RESULTADOS. Foram identificados 109 pacientes com culturas
positivas e analisados 69 doentes. 51 (73,9%) eram homens, com idade média de 38,6 anos; 52 (76,5%) eram da capital e
região metropolitana, e 53 (76,8%) necessitaram internação. Dos 28 (40,6%) identificados, 17 (24,6%)era M. avium, 7
(10,1%) M. fortuitum, 2 (2,9%) M. abscessus, 1 (1,4%) M. kansasii e 1 (1,4%) M. szulgai. Em 46 casos (66,7%) havia doença
pulmonar prévia; as principais seriam: TB (78,3%) e DPOC (10,9%). Houve coinfecção com HIV em 48 (69,6%) pacientes,
com carga viral detectável em 33 de 40 deles (82,5%). A média de linfócitos CD4+ foi de 131,7/mm³. Os principais sintomas
foram tosse (84,1%), febre (81,2%), perda de peso (71%) e dispneia (50,4%); 46 pacientes realizaram radiografia de tórax, e
em 33 (71,7%) houve alterações, sendo as principais: infiltrados alveolares (33,3%), intersticiais (27,3%) e mistos (18,2%),
além de cavitação (15,2%). Em relação à apresentação clínica, 42 (60,9%) eram pulmonar; 18 (26,1%), disseminada; 6
(8,7%), linfadenite; 2 (2,9%), infecção de pele e partes moles; e 1 (1,4%), infecção urinária. Os desfechos foram: 24 (34,8%)

curaram, 27 (24,6%) morreram e 28 (40,6%) perderam seguimento. DISCUSSÃO. Foi possível identificar relação entre
doença pulmonar estrutural e infecção por MNT. Além disso, a imunossupressão, especialmente relacionada a HIV, assim
como infecção disseminada e casos mais graves. A alta mortalidade se deveu provavelmente, pela elevada taxa de
coinfecção com HIV. CONCLUSÃO. A suspeita de infecção por MNT deve fazer parte da prática médica, especialmente
quando houver associação com imunossupressão e doença pulmonar prévia, a fim de garantir diagnóstico e tratamento
precoces.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Micobactérias Não Tuberculosas, Micobacterioses, Clínica, Ceará

PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA TUBERCULOSE
RESISTENTE NO RIO GRANDE DO SUL

Autores

Richard Steiner Salvato 1,2, Sun Schiefelbein 1,2, Bruno Praetzel 3, Graziele Bello 1, Elis
Regina Dalla Costa 4, Marta Osorio Ribeiro 5, Gisela Unis 6, Claudia Dias 6, Maria Lucia
Rossetti 2

Instituição 1 PPG BIOSAÚDE ULBRA - Programa de Pós Graduação em Biologia Celular e Molecular
Aplicada à Saúde - Universidade Luterana do Brasil ( Avenida Farroupilha, 8001 · Bairro
São José, Canoas - RS), 2 CDCT-RS - Centro de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico do Rio Grande do Sul (Av. Ipiranga, 5400 · Jardim Botânico, Porto Alegre RS), 3 UFCSPA - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (Rua
Sarmento Leite, 245 · Centro Histórico, Porto Alegre - RS), 4 UFRJ - Universidade Federal
do Rio de Janeiro (Av. Pedro Calmon, 550 · Cidade Universitária, Rio de Janeiro - RJ), 5
LACEN-RS - Laboratório Central de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Av. Ipiranga,
5400 · Jardim Botânico, Porto Alegre - RS), 6 HSP - Hospital Sanatório Partenon (Av.
Bento Gonçalves, 3722 · Partenon, Porto Alegre - RS)
Resumo

A tuberculose droga resistente (TB-DR) é um grave problema de saúde pública mundial, acentuado
em países subdesenvolvidos e emergentes. Objetivando conhecer o perfil clínico-epidemiológico dos
casos de TB-DR no Rio Grande do Sul (RS), foram avaliados 253 pacientes do período de 2010 a
2014, atendidos no Hospital Sanatório Partenon, centro de referência do estado, e com o teste de
sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) realizados no Laboratório Central do Estado (LACEN-RS).
Características sociodemográficas, padrão de resistência, informações e evoluções clínicas e
distribuição espacial dos casos foram coletados no SITE-TB e analisados com os resultados de TSA.
A maior parte dos pacientes eram homens (75%), brancos (65%), com idade entre 30 e 39 anos (27%)
e ensino fundamental incompleto (43%). A população privada de liberdade representou 13% do total
de pacientes no período. A maior parte (89%) eram casos novos da doença e predominou o tipo
pulmonar bilateral cavitária da TB (58%). Na primeira baciloscopia a maior parte dos pacientes (43%)
tiveram resultado positivo (+++), na primeira cultura de escarro esse resultado também foi o mais
frequente (31%). Dentre os fatores de risco, a coinfecção TB-HIV foi presente em 26% dos pacientes,
35% eram usuários de drogas ilícitas, 35% tabagistas e 30% alcoolistas. Quanto as comorbidades
23% possuíam AIDS, 8% diabetes mellitus e 7% alguma hepatite viral. O desfecho de 34% foi a cura
da doença e 29% foram encerrados por abandono. O padrão de resistência mais frequente no início
do tratamento foi a multirresistência (68%), já ao final do tratamento 74% do total eram
multirresistentes. Dos 253 isolados analisados, 99% eram resistentes a isoniazida, 72% a rifampicina,
16% a etambutol e 9% a estreptomicina. Na distribuição espacial a maioria dos casos (44%)
localizavam-se na capital Porto Alegre, seguida da sua região metropolitana (38%). Do total de
pacientes avaliados, 10% tinham como endereço cadastrado instituições prisionais. Nossos dados
demonstram elevado índice de abandono ao tratamento, o que pode colaborar para aquisição de
resistência a outros fármacos utilizados no esquema terapêutico, considerando que a maior parte dos
casos avaliados eram multirresistentes, a evolução destes para TB extensivamente resistente é uma
grave possibilidade. A compreensão do cenário clínico-epidemiológico vinculado a caracterização
molecular dos casos contribui como uma ferramenta eficaz no direcionamento do combate a TBDR.
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Resumo
Trabalho de Iniciação Científica PROBIC

RESUMO
Introdução: A Tuberculose é uma doença de caráter social e está relacionada aos indicadores de natureza demográfica,
social ou econômica. Já o Diabetes Mellitus é caracterizada por ser uma doença crônica de alta incidência, com cerca de 346
milhões de pessoas atingidas no mundo, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde podendo duplicar esse
número nos próximos 20 anos. Objetivos: Estudar a comorbidade tuberculose e diabetes mellitus em Feira de Santana-BA;
Descrever o perfil dos casos da comorbidade Tuberculose e Diabetes Mellitus em Feira de Santana-BA. Métodos: Trata-se
de estudo quantitativo, transversal com doentes de Tuberculose pulmonar e diabetes residentes em Feira de Santana – BA,
notificados e que fizeram o tratamento no período de 2015/2016. Resultados: Entre os 74 entrevistados, três pessoas
apresentam a comorbidade Tuberculose e Diabetes Mellitus, idade superior há 40 anos (100%), fazem uso de outras
medicações, são homens (66,67%), negros (66,67%), possuem renda maior que um salário mínimo (66,67%), não fazem
uso de bebida alcoólica (100%), e apresentarem níveis de índice de massa corpórea acima do peso (66,67%).Discussão: A
TB e o Diabetes Mellitus são doenças relacionadas a baixa imunidade que juntas contribuem para a baixa imunidade do
indivíduo, sendo necessário a realização do tratamento de forma rigorosa com o objetivo de permitir a cura da Tuberculose e
controle do Diabetes Mellitus. Conclusão: O estudo evidencia a relação entre a situação socioeconômica dos doentes com a
Tuberculose e Diabetes Mellitus, contribui com informações para a gestão em saúde no controle das duas patologias crônicas
e estimula a integração entre os serviços, além de direcionar o cuidado para que este seja centrado no doente. Assim, é
importante a realização do rasteio dos pacientes de Tuberculose para identificação da Diabetes Mellitus e dentre os pacientes
de Diabetes Mellitus para o diagnóstico de Tuberculose.
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Resumo
Tuberculose multirresistente (TBMR) é definida como a resistência concomitante a Rifampicina (R) e Isoniazida (H), drogas integrantes
do esquema básico de tratamento da tuberculose (TB), essa condição configura um pior prognóstico e necessita de um tratamento mais
longo. O estudo teve como objetivo descrever características epidemiológicas (como idade, sexo e local de notificação) da TBMR no
estado de Pernambuco. Trata-se de um estudo retrospectivo e descritivo de casos com cepas resistentes confirmados por teste de
sensibilidade automatizado (MGITTM) ou método das proporções, realizados pelo LACEN-PE no período de janeiro de 2016 a dezembro
de 2017. Foram incluídos pacientes com teste de sensibilidade resistente a pelo menos uma droga do esquema de primeira linha para
TB (Rifampicina, Isoniazida, Etambutol e Estreptomicina). Obtivemos os dados descritos consultando o Gerenciador de Ambiente
Laboratorial (GAL) e o livro de registro do laboratório de tuberculose do LACEN PE. Conduziu-se a análise das variáveis descritivas e
estatísticas utilizando o Microsoft Excel 2010®.Dos 121 casos identificados, 74 (62%) eram multirresistentes, 35 (28%) monorresistentes
e 12 (10%) polirresistentes. Do total de pacientes com TBMR, 24% é resistente a 3 drogas e 9,4% possui resistência a 4 drogas; 70,2%
são homens, a idade variou de 18 a 66 anos, sendo a média etária 38±15 anos. Foram identificados 5 casos TBMR com resistência
adicional a medicamentos de segunda linha. O percentual de casos multirresistentes é superior na capital pernambucana, com 38 (51%)
pacientes, apenas 15 (20,27%) são provenientes de municípios não integrantes do Grande Recife; é possível que haja subnotificação de
alguns municípios em virtude da dificuldade de acesso aos centros de saúde espalhados pelo Estado. É perceptível o perfil etário de
jovens adultos, corroborando para a importância socioeconômica do agravo. A predominância masculina é provavelmente decorrente de
fatores culturais e não biológicos, tais como o ritmo e as condições associadas ao trabalho masculino, as quais propiciariam uma maior
exposição ao bacilo e dificultariam a adesão ao tratamento. O número de casos TBMR (74) em 2 anos de estudo é preocupante,
considerando a média nacional (aproximadamente 355 casos novos/ano). O grupo mais afetado são homens (61,3%) na faixa etária
predominante de 40 a 49 anos, sendo Recife o município mais atingido.
Isoniazida; Rifampicina; TBMR; Tuberculose.
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Resumo
A tuberculose (TB) é a doença infecciosa que mais mata no mundo, superando as mortes causadas por HIV e a malária
juntos. A propagação da doença está relacionada com as condições de vida das populações, incluindo acesso aos serviços
de saúde, aglomerações humanas, precárias condições de infraestrutura e saneamento, associação com outras doenças
infectocontagiosas e acesso precário ao tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desse
estudo foi analisar o perfil dos casos de TB no estado de Alagoas no ano de 2010 a 2016. Trata-se de um estudo quantitativo
descritivo, recorte de um informe epidemiológico. Utilizou-se o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o
Departamento de Informática do SUS (DATASUS), realizou-se buscas de casos de TB por sexo, faixa etária, escolaridade e
raça no estado de Alagoas entre os anos de 2010 e 2016. Os dados coletados foram inseridos em planilhas através da
ferramenta de suporte Excel, sendo organizados em categorias, de acordo com as particularidades pertinentes. Observou-se
que a população do sexo masculino foi mais atingida pela doença, tendo havido 5.617 casos, quase o dobro do número de
casos que acometeram o sexo feminino (3.313). A faixa etária com maior número de notificação foi de 45 a 54 anos com
3.356 casos. De 0 a 14 houve 279 casos, de 15 a 24 anos 1.500 casos, de 25 a 34 anos notificou-se 2.039 casos, sendo a
segunda maior notificação do período, de 55 a 64 houve 1.038 notificações e 65 anos e mais notificou-se 719 casos. Dois
casos foram ignorados. Parte significativa dos casos foi ignorado/branco, quanto a escolaridade, totalizando 3.258 casos,
seguido de 1.032 analfabetos, e pessoas com o Ensino Fundamental Incompleto (2.842). Com Ensino Fundamental Completo
notificou-se 405 casos, seguido de 360 com o Ensino Médio Incompleto e 653 com Ensino Médio Completo. Com educação
superior completa e incompleta foram notificados 268 casos. A raça parda foi mais acometida, seguida pela branca, preta e
indígena. Os dados citados reafirmam a importância das doenças negligenciadas sobre as populações mais desfavorecidas
socioeconomicamente, além de atingir populações específicas, estas doenças perpetuam um ciclo de pobreza, desigualdade
e exclusão social, proporcionada por seu estigma. O adoecimento por essas doenças influência diretamente a parcela
economicamente ativa da população, reduz a sua produtividade e afeta trabalhador de modo geral.
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Resumo
O portador de Diabetes está sujeito a vários tipos de infecção, principalmente a Tuberculose. Essa comorbidade tem ocasionado o
aumento de mortes por ano e encontra-se mais presente em países em desenvolvimento, devido a problemas econômicos e de
condições de vida, que aumentam a prevalência da Tuberculose, a exemplo do Brasil. Sendo assim, objetiva-se traçar o perfil das
notificações de pessoas com Tuberculose acometidas pelo Diabetes nos anos de 2013 a 2017 no Estado do Rio Grande do Norte.
Estudo descritivo e quantitativo, realizado a partir dos casos notificados, de pessoas com Tuberculose acometidas pela Diabetes,
durante o período de 2013 a 2017, no Sistema de Informação de Agravos e Notificações, referentes à população do Estado do Rio
Grande do Norte. A coleta ocorreu no mês de junho de 2018. Utilizou-se apenas os dados válidos para a variável Diabetes. Deste modo,
não foram considerados os dados ignorados (não preenchidos pelos profissionais). Os dados foram organizados conforme as variáveis
ano, região de saúde de notificação, sexo e faixa etária. A análise e discussão se deu pautada na literatura disponível sobre a temática.
Observou-se ao longo do período, que 2017 obteve o maior número de casos notificados atingindo 22,87%, seguido dos anos de 2013
com 20,98%, 2014 20,3% e 2016 20,60%, sendo que o ano de 2015 apresentou o menor quantitativo com 15,50%. A região de saúde
com maior número de notificações foi a Metropolitana com 67,04% dos casos. A região Santa Cruz com 1,13% apresentou a menor
quantidade de notificações. Com relação ao sexo, 320 casos são do sexo masculino representando 60,49% e 209 são feminino 39,50%.
A distribuição por faixa etária mostrou, que o maior número de casos encontra-se entre as pessoas com idade entre 40 e 59 anos
(5,10%), sendo que os menores de 1 ano 0,56% apresentaram o menor quantitativo dentro do período. As notificações de pessoas com
Tuberculose acometidos pela Diabetes apresentaram pouco decréscimo ao longo dos anos nas regiões de saúde do Estado do Rio

Grande do Norte. O quantitativo de homens notificados se sobrepõe ao de mulheres. Além disso, o alto número de casos notificados
nesta faixa etária se aproxima dos dados apresentados em outras localidades do Brasil. Sendo assim, reforça-se a importância da busca
ativa dos sintomáticos respiratórios, maior ênfase nas orientações ambulatoriais dos pacientes acometidos pelas doenças crônicas não
transmissíveis e esforços redobrados para controle da Tuberculose.
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Resumo
A situação da tuberculose voltou a se agravar quando houve o aumento progressivo na incidência de coinfecção tuberculose/HIV, os
fatores que agravaram as situações da tuberculose e a infecção por HIV mudaram os aspectos epidemiológicos e prognósticos da
tuberculose, gerando grandes desafios para saúde pública na busca da redução da incidência de ambas as infecções. De acordo com o
que tem sido documentado ao longo dos últimos anos, o aumento da prevalência global do HIV traz sérias implicações para o programa
de controle da tuberculose, contribuindo para o crescimento e mortalidade entre os pacientes coinfectados. O objetivo desse estudo é
verificar o perfil das publicações científicas sobre a coinfecção TB-HIV no Brasil, realizado mediante o método de revisão integrativa, no
período de 2007 a 2017. A pesquisa foi realizada, através do acesso eletrônico aos dados da Biblioteca Virtual em Saúde, no período de
abril de 2018, utilizando as seguintes bases de dados: o Sistema Latino-Americano e do Caribe em Ciências de Saúde, National Library
Of Medicine, PAHO/WHO Institutional Repository for Information Sharing. Após a utilização dos critérios de inclusão, que foram: idioma,
ano de publicação, tipo de documento, país de origem, restaram a população de 70 artigos, e aplicado os critérios de exclusão
encontrou-se a amostra do estudo no total de 15 artigos. O perfil encontrado sobre o adoecimento pela coinfecção TB-HIV foi: adultos
jovens entre 20 a 59 anos, sexo masculino, com escolaridade incompleta de 5ª a 8ª séries do ensino fundamental e níveis
socioeconômicos baixo. A detecção precoce da coinfecção TB/HIV permite a adesão e adoção de medidas terapêuticas adequadas,
como início de da terapia antirretroviral e a profilaxia de infecções oportunistas, reduzindo os custos com internações e melhorando a
qualidade de vida dos pacientes. Uma estratégia viável e de fácil operacionalização é a aplicação de testes rápidos nas unidades de
saúde da rede de atenção básica. O estudo poderá servir como ferramenta de auxílio para o planejamento, formulação de novas
políticas públicas locais, ocasionando a reestruturação dos serviços prestados a comunidade, com treinamentos para profissionais da
área de saúde, contribuindo para o conhecimento dos profissionais, acadêmicos de saúde e pacientes, resultando melhoria no
rastreamento, atendimento e adesão ao tratamento dos pacientes coinfectados.
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Resumo
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e
sistemas. E, devido a sua alta possibilidade de contagio, a doença pode ser facilmente transmitida pelo ar, saliva ou a partir do contato
direto com outros tipos de secreções corporais do indivíduo contaminado pela bactéria Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch
(BK). Tal doença se torna mais expressiva quando se faz um paralelo com as iniquidades sociais e desigualdade nas condições de vida,
mudanças na estrutura de idade da população e com o nível de educação da população. A vista disso, o objetivo desse estudo foi
averiguar o perfil das vítimas fatais por tuberculose no Estado de Alagoas do ano de 1996 a 2016. Este estudo de desenho
epidemiológico analisou dados secundários. Foram verificadas todas as Declarações de Óbitos do estado de Alagoas. Medidas
descritivas foram determinadas para todas as variáveis. No período descrito, foram notificados 336 óbitos por tuberculose no Estado de
Alagoas no período de 1996 a 2016. Houve uma maior mortalidade do público adulto com idade acima de 40 anos (70,83%), com
predominância da faixa etária de 50 a 59 anos (18,75%), do sexo masculino (67,86%) e cor parda e preta (81,73%). Os altos índices de
mortalidade na faixa etária compreendida entre 50 e 59 anos corroboram com o fato de os indivíduos começarem a sofrer
imunossupressão nessa fase da vida. A predominância do sexo masculino pode ser entendida pelo descuido dessa população com sua
saúde. Ademais, os pardos e negros morrem mais em virtude da escassez de acesso a saúde e educação que tornam-se fatores

predisponentes para o desenvolvimento de doenças infectocontagiosas Tais resultados certificam a relevância da inserção de medidas
de prevenção, promoção e adesão ao tratamento a fim de contribuir para a redução do risco de morte por tuberculose, tornando-se
imprescindível o monitoramento por meio dos sistemas de informação em saúde que servem como suporte para o planejamento das
políticas públicas.
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Resumo
A apresentação clínica da tuberculose (TB) compreende um espectro de infecção-doença, o que dificulta o seu
reconhecimento precoce e o controle da disseminação do bacilo. O perfil de expressão gênica em diferentes fases da
infecção/doença vem sendo estudado com o objetivo de buscar biomarcadores para o diagnóstico precoce da TB ativa. Nesse
sentido, o presente trabalho contribui ao considerar as modificações a longo prazo associadas à vacinação com BCG na
resposta à micobactéria tuberculosa. Buscamos caracterizar o perfil de expressão gênica em indivíduos com a tuberculose
ativa, infecção latente e controles não infectados, estratificados quanto ao status de vacinação com BCG. Três conjuntos de
dados de transcriptoma foram obtidos do repositório público Gene Expression Omnibus (GEO), os quais avaliaram amostras
de sangue total de indivíduos com tuberculose ativa e latente, bem como controles saudáveis não infectados, com status
conhecido de vacinação com a BCG. Os dados foram normalizados e corrigidos para identificação dos genes diferencialmente
expressos entre o grupo dos vacinados e não vacinados, nas diferentes comparações. Sete genes foram modulados em
pacientes com TB ativa no grupo dos vacinados, em contraste com 100 genes entre os não vacinados. Os genes modulados
positivamente em pacientes com TB ativa, vacinados e não vacinados, estão associados, principalmente, com vias de morte e
sobrevivência celular, migração e organização celular, como também transporte de moléculas. Há diferenças entre indivíduos
vacinados e não-vacinados considerando os genes suprimidos: no grupo dos vacinados participam do metabolismo lipídico e
de carboidratos, enquanto que no grupo dos não vacinados, participam do ciclo celular, da sinalização célula-célula, do
crescimento e da proliferação celular. Em conclusão, verificamos um perfil distinto de genes diferencialmente expressos
consoante o estado vacinal, em indivíduos com TB ativa comparados aos indivíduos saudáveis não infectados. Os dados
reforçam que a primovacinação com a BCG consegue gerar uma modificação duradoura e pleiotrópica no organismo.
Enfatizamos o envolvimento de vias metabólicas importantes na obtenção de energia pelo bacilo.
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Resumo
O grupo Mycobacterium abscessus (MAG) está entre as micobactérias de crescimento rápido (MCR) que mais comumente
causam doença. As espécies deste grupo são importantes patógenos responsáveis por um amplo espectro de infecções
pulmonares, de tecidos moles e infecção disseminada e é considerado o grupo mais resistente aos antibióticos utilizados no
tratamento das MCR potencialmente patogênicas. As infecções causadas pelo MAG podem não responder adequadamente
ao tratamento por claritromicina, que tem sido historicamente o fármaco mais eficaz contra o grupo. Apesar da resposta
clínica aos antimicrobianos não estar sendo muito correlacionada aos testes, a realização do teste de suscetibilidade é
importante e necessária para a vigilância dos perfis de resistência das micobactérias. O objetivo do presente estudo foi
estabelecer os perfis de suscetibilidade aos principais antimicrobianos utilizados na terapêutica contra o MAG em isolados
recebidos no Instituto Adolfo Lutz (IAL), São Paulo, no período de 2008 a 2017, que atenderam aos critérios clínicos ou
bacteriológicos de acordo com a Sociedade Torácica Americana (ATS, 2007). No período de dez anos, 57.207 isolados foram
identificados no IAL, dos quais 1.061 (1,9%) como pertencentes ao MAG. Foram detectados 172 isolados de MAG que
atendiam aos critérios bacteriológicos (ATS), os quais foram submetidos ao teste de suscetibilidade aos antimicrobianos
(TSA) claritromicina, amicacina, ciprofloxaxina, doxiciclina e cefoxitina. A doença pulmonar estava presente em 112 (65,1%)
isolados. O perfil geral de resistência para claritromicina, amicacina, ciprofloxacina, doxiciclina e cefoxitina foi de 48,3%, 6,4%,
60,5%, 87,7% e 21,3%, respectivamente. O fármaco cefoxitina apresentou um aumento de 4,7% para valores intermediários
de 2014 a 2016, porém revelou aumento de resistência em 2017, mostrando a importância de se observar o alerta dado por

valores intermediários. No ano de 2017, a taxa de resistência aumentou para quase todos os fármacos testados.
Claritromicina, ciprofloxacina, doxiciclina e cefoxitina apresentaram aumento de 22,7%, 4,6%, 7,9% e 21,7% nas taxas de
resistência, respectivamente, diferentemente dos perfis encontrados para amicacina, com queda de 6% no último ano. O
presente estudo mostrou um aumento da resistência aos fármacos utilizados no tratamento de MAG, exceto para amicacina,
sugerindo que este possa ser um dos fármacos de escolha no tratamento destas infecções.
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Resumo

Introdução: O tratamento da coinfecção tuberculose e HIV/aids representa um grande desafio para a
saúde pública devido à grande complexidade dos esquemas terapêuticos e o fato de os pacientes
ainda apresentarem outras necessidades farmacoterapêuticas, considerando a sua situação
imunológica. Objetivos: Descrever as características sociodemográficas, clínicas e o perfil de
utilização de medicamentos entre os pacientes coinfectados com tuberculose e HIV/aids. Métodos:
Estudo transversal retrospectivo realizado em amostra de 81 pacientes coinfectados com TB e
HIV/aids, utilizando um questionário semi-estruturado, no período de setembro de 2015 a dezembro
de 2016 no Hospital Eduardo de Menezes da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais.
Resultados: Dentre os 81 entrevistados, a maioria era do sexo masculino (77%). A mediana da idade
era de 40 anos. Os participantes do estudo informaram utilizar um total de 810 medicamentos (média=
10/paciente). Todos os pacientes estavam tratando a tuberculose, sendo predominante o uso do
esquema básico (85%) e a fase de terapia intensiva (88%). Aproximadamente metade dos pacientes
(51%) estava em uso de antirretrovirais, com predominância da primeira linha de tratamento (38%),
composta por inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos mais a nevirapina ou o
efavirenz. Mais da metade dos pacientes (73%) apresentavam linfócitos T CD4+ menor que 200
células/µL e apenas 12% apresentaram carga viral indetectável. Grande parte dos pacientes (78%)
utilizavam medicamentos para profilaxias ou tratar outras condições clínicas além da coinfecção,
sendo a candidíase e a pneumonia as doenças mais prevalentes. Discussão: A análise sobre o perfil
de utilização de medicamentos desses pacientes contribui para o entendimento da complexidade do
tratamento dos pacientes coinfectados. A elevada média de utilização de medicamentos por paciente
pode estar associada à gravidade do quadro clínico apresentada, com carga viral elevada e linfócitos
T CD4+ menor que 200 células/µL, além da presença da tuberculose e outras doenças definidoras da
aids. Esses pacientes merecem atenção especial da equipe de saúde em relação à avaliação da
farmacoterapia. Conclusão: Observa-se nesse estudo uma grande utilização de medicamentos, bem
como um perfil clínico de pacientes graves que devem receber cuidados farmacoterapêuticos
individualizados para que se obtenham desfechos clínicos favoráveis.
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Resumo
A tuberculose (TB) continua sendo uma constante e grave problema de saúde pública mundial, além de ser considerada altamente
endêmica nos ambientes prisionais, o que sugere uma atenção especial no que se refere às populações privadas de liberdade (PPL),
considerada um dos grupos mais suscetíveis a desenvolverem o agravo comparado à população geral, atrás somente das pessoas em
situação de rua. Neste sentido, este estudo buscou analisar o perfil dos casos de TB no complexo penitenciário do município de Porto
Velho – RO, no período de 2012 a 2016. Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, do tipo transversal e abordagem quantitativa,
a partir do levantamento das variáveis sociodemográficas (sexo, faixa etária, raça/cor, escolaridade, doenças e agravos associados) e
clínicas (ano da notificação, tipo de caso, forma clínica e exames diagnósticos (raio-X, baciloscopia de escarro, anti HIV, cultura de
escarro, teste rápido molecular para a TB (TRM-TB) e teste de sensibilidade)) no Sistema de Notificação de Agravos Nacional (SINAN),
de toda a PPL notificada no sistema prisional e/ou em outras unidades de saúde do município. Os dados foram analisados por
distribuição de frequência e, para análise da associação entre o local de notificação da PPL com TB e as demais variáveis do estudo, foi
realizado o teste Qui-quadrado, teste exato de Fisher e análise de resíduos, após atendidos os preceitos éticos. Durante o período
previamente selecionado, foram notificados 443 casos de TB entre a PPL no estado, dos quais 256 notificados no complexo
penitenciário e 100 casos nas outras unidades de saúde do município, tais como APS ou serviços de referência. Verificou-se que houve
associação entre a notificação em outros serviços com o sexo feminino, aids, alcoolismo, uso de drogas ilícitas, forma clínica
extrapulmonar, pulmonar mais extrapulmonar, raio-X suspeito, baciloscopia de escarro negativa para diagnóstico, HIV positivo e cultura
de escarro não realizada/em andamento. A notificação da PPL com TB no complexo penitenciário apresentou associação positiva com a
não realização de raio-X. Tais resultados refletem a necessidade de articulação e atendimento na rede de suporte devido à gravidade
dos sinais e sintomas, principalmente para aqueles que possuíam a coinfecção TB/HIV, aids, alcoolismo e faziam uso de drogas ilícitas,
bem como de um fortalecimento dos serviços de apoio e diagnóstico para a TB, para que desta forma, as ações de controle da doença
sejam otimizadas.
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Resumo
A Tuberculose (TB) é uma doença prevenível e curável, no entanto ainda representa um grave problema para o Sistema
Único de Saúde. Identifica-se através de estudos nacionais que a maioria da população afetada é do sexo masculino, com
baixo grau de escolaridade e economicamente ativa. Nesse contexto, tem-se por intuito descrever o perfil epidemiológico dos
casos de tuberculose no estado de Alagoas notificados entre os anos de 2007 e 2016. Trata-se de um estudo epidemiológico
descritivo realizado no estado de Alagoas com recorte temporal de 2007 a 2016. Foram utilizados os dados disponíveis no
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), através das Informações de Saúde (TABNET). Foram
notificados, em Alagoas, durante os anos de 2007 a 2016, 13.133 casos, distribuídos em todas as formas clínicas, com uma
média de 1.313 casos/ano e um coeficiente médio de incidência de 33,43 por 100.000 habitantes, registrando-se a maior taxa
de incidência, 37,22/100.000 habitantes, em 2008, e a menor taxa, 26,28/100.000 habitantes, em 2015. Para o espaço
temporal definido (2007-2016) foram notificados 13.130 (100%) casos de TB. Os resultados apontaram que entre estes, 8.561
(65,20%) das pessoas eram da raça parda, 8.269 (62,98%) do sexo masculino, 4.860 notificações (37,01%) encontravam-se
na faixa etária de 45 a 54 anos, e 4.618 casos (35,17%) apresentaram ensino fundamental incompleto. No que diz respeito à
classificação, a maior ocorrência dos casos notificados de TB no período foi da forma pulmonar com 11.334 casos (86,32%),
seguida pela formas extrapulmonar e pulmonar e extrapulmonar com 1.546 (11,77%) e 248 (1,89%) casos, respectivamente.
Em relação à situação de encerramento dos casos notificados no período analisado, observou-se que 67,42% obtiveram a
alta por cura, enquanto 12,52% abandonaram o tratamento. Apesar da elevada proporção de cura, o número de óbitos por
tuberculose ainda é maior se comparado com os óbitos por outras causas. Entre os métodos realizados para diagnóstico da
TB, mais da metade dos pacientes realizou a 1ª baciloscopia (73,55%), tendo uma redução da proporção e da quantidade de
realização da 2ª baciloscopia (44,63%). E somente 20,41% fizeram a cultura de escarro. Destaca-se que 58,41% realizaram a
sorologia para HIV, porém 41,58% não a realizaram. Este estudo possibilitou identificar o perfil dos casos notificados de TB no
estado de Alagoas de 2007 a 2016.
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Resumo
A tuberculose corresponde a um grave problema de saúde pública e continua merecendo especial atenção dos profissionais
de saúde e da sociedade em geral. Na região metropolitana do Recife estão localizadas as grandes unidades hospitalares,
favorecendo o acesso a rede de assistência no nível de maior complexidade. O objetivo deste estudo é apresentar o perfil dos
casos de tuberculose notificados em uma das unidades hospitalares, de 2012 a 2016. Trata-se de estudo descritivo com
abordagem quantitativa, utilizando o software Tabwin, com recorte temporal de 05 anos da base de dados do sistema de
informação de agravos de notificação (Sinan). Foram analisadas as variáveis: tipo de entrada, faixa etária, raça/cor, forma
clinica e exames que subsidiaram o diagnóstico. O hospital analisado notificou 2032 casos, no período de 2012 a 2016. Isto
corresponde a 9,1% do total de casos notificados na I Região de Saúde de Pernambuco; entre os casos notificados 66,4%
destes são casos novos; 44,7% estão na faixa etária entre 30 e 49 anos; 76,% são do sexo masculino; 87,6% são de cor
parda; 89,8% são casos na forma pulmonar, destes 66,4% apresentou baciloscopia positiva; 0,9% Teste Rápido Molecular TB detectável; 5,7% de cultura positiva. Observamos um percentual elevado de diagnóstico de tuberculose pulmonar em
relação aos notificados, situação não esperada para os serviços de alta complexidade visto que o diagnóstico da TB pulmonar
deve ser realizado na rede de saúde em nível de menor complexidade. Isto sinaliza a fragilidade em relação do acesso à
saúde na Atenção Primária, inviabilizando o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno, bem como a agilidade para a
quebra da cadeia de transmissão da doença.
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Resumo

A tuberculose corresponde a um grave problema de saúde pública e continua merecendo especial
atenção dos profissionais de saúde e da sociedade em geral. Na região metropolitana do Recife estão
localizadas as grandes unidades hospitalares, favorecendo o acesso a rede de assistência no nível de
maior complexidade. O objetivo deste estudo é apresentar o perfil dos casos de tuberculose
notificados em uma das unidades hospitalares, de 2012 a 2016. Trata-se de estudo descritivo com
abordagem quantitativa, utilizando o software Tabwin, com recorte temporal de 05 anos da base de
dados do sistema de informação de agravos de notificação (Sinan). Foram analisadas as variáveis:
tipo de entrada, faixa etária, raça/cor, forma clinica e exames que subsidiaram o diagnóstico. O
hospital analisado notificou 2032 casos, no período de 2012 a 2016. Isto corresponde a 9,1% do total
de casos notificados na I Região de Saúde de Pernambuco; entre os casos notificados 66,4% destes
são casos novos; 44,7% estão na faixa etária entre 30 e 49 anos; 76,% são do sexo masculino; 87,6%
são de cor parda; 89,8% são casos na forma pulmonar, destes 66,4% apresentou baciloscopia
positiva; 0,9% Teste Rápido Molecular - TB detectável; 5,7% de cultura positiva. Observamos um
percentual elevado de diagnóstico de tuberculose pulmonar em relação aos notificados, situação não
esperada para os serviços de alta complexidade visto que o diagnóstico da TB pulmonar deve ser
realizado na rede de saúde em nível de menor complexidade. Isto sinaliza a fragilidade em relação do
acesso à saúde na Atenção Primária, inviabilizando o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno,
bem como a agilidade para a quebra da cadeia de transmissão da doença.
Palavras-chaves: Acesso, Assistência à saúde, Hospital, Pernambuco, Tuberculose

PERFIL DOS ESTUDOS DE AVALIAÇÃO DO CONTROLE DA TUBERCULOSE NO BRASIL
Autores

Sandy Yasmine Bezerra e Silva 1, Érika Simone Galvão Pinto 1, Eliabe Rodrigues de

Medeiros 1, Camila Priscila Abdias do Nascimento 1, Danielle Gonçalves da Cruz
Rebouças 1, Alany Carla de Sousa Paiva 1, Vanessa Freires Maia 1
Instituição 1 UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Avenida Hermes Fonseca - s/n
Museu Camara CA, RN)
Resumo
A Tuberculose permanece como um sério problema de saúde pública mundial. No Brasil, o Programa Nacional de Controle da
Tuberculose, está integrado ao Sistema Único de Saúde. Por tratar-se de intervenção implementada em diferentes contextos,
dificuldades podem surgir e comprometer sua execução. Esses obstáculos podem ser compreendidos e readequados mediantes
avaliações destinadas aos programas de controle da doença, ferramenta que é útil para contribuir na tomada de decisão dos
profissionais e gestores envolvidos. Descrever o perfil dos estudos de avaliação do Controle da Tuberculose produzidos no Brasil. Tratase de um estudo bibliográfico, descritivo e quantitativo. A busca dos estudos foi realizada no mês de junho de 2018, através da
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Foram utilizados os descritores “Tuberculose” e “Avaliação em Saúde”, e os
critérios de inclusão: estudos nacionais, publicados nos últimos dez anos, disponíveis para acesso gratuito, na íntegra. Foram
encontrados 267 estudos. A partir da análise de seus títulos foram selecionados 32 e, posterior à leitura de seus resumos, foram
selecionados 20 estudos para integrarem a amostra. Os estudos selecionados foram produzidos a partir de 2008, com maior
concentração nos anos de 2012 e 2016 (ambos com 20%). 50% dos estudos foram dissertações de mestrado e os outros 50% teses de
doutorado. A maioria dos estudos avaliaram o diagnóstico da tuberculose (20%), o tratamento (20%) e testes diagnósticos
desenvolvidos (20%). Quanto ao tipo de avaliação, 50% dos estudos realizaram a avaliação de desempenho. A análise dos estudos
permitiu verificar que a maioria das pesquisas sobre avaliação do controle da tuberculose ainda se detém ao diagnóstico e tratamento da
doença, sendo perceptível a busca por tecnologias duras no contexto do controle da doença, a fim de acelerar e refinar seus resultados.
Nota-se uma considerável quantidade de estudos de avaliação de desempenho que possibilita estabelecer uma perspectiva de
desenvolvimento de ações a fim de garantir o atendimento das necessidades de saúde. As pesquisas de avaliação dos estudos
do Controle da Tuberculose produzidos no Brasil focalizaram aspectos do diagnóstico, do tratamento e da avaliação de desempenho. Se
faz necessário rever a integralidade no controle dessa doença, para isso a realização de pesquisas avaliativas pode contribuir na oferta
de informações que contribuam para esse propósito.
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Resumo
A tuberculose compreende um dos principais problemas de saúde pública da atualidade, principalmente em países em desenvolvimento
como no caso do Brasil. No geral, atinge populações vulneráveis, como as pessoas em situação de rua, que vivenciam processos de
exclusão social e marginalização, refletindo de maneira negativa no acesso aos serviços de saúde e consequentemente no seu
processo saúde-doença. O presente estudo teve como objetivo traçar o perfil epidemiológico da população em situação de rua com
tuberculose na I Região de Saúde do Estado do Pernambuco. Trata-se de um estudo transversal, observacional, com caráter descritivo.
Os dados foram obtidos de forma secundária, através dos dados públicos do DATASUS. A referida região de saúde, cenário desse
estudo, é composta por 19 municípios e um distrito estadual, compreendendo a região metropolitana de Recife. As variáveis utilizadas
na coleta dos dados foram: faixa etária, raça, sexo, tipo de entrada, forma clínica, realização de testagem para HIV e situação de
encerramento. O recorte temporal utilizado foi de 2013 a 2017. Os dados foram analisados a partir do software Excel for Windows. No
período avaliado, foram notificados 206 casos nessa população, que representa 1,06% de todos os casos diagnosticados na Região de
Saúde. O ano com maior número de notificações foi 2017 (38,8%), com relação ao município de residência destacaram-se Recife
(67,5%) e Jaboatão dos Guararapes (10,2%). No tocante a faixa etária, merece destaque a de 20-39 anos com 64,1% e a de 40-49 anos
com 27,2%. No que diz respeito à raça, a parda foi a mais referida com 54,9%, seguida da preta com 17%. O sexo masculino adoeceu
mais, representando 73,8% dos casos. Com relação ao tipo de entrada, destacaram-se os casos novos (53,9%) e os reingressos após
abandono (31,1%). A forma pulmonar foi a mais prevalente entre os casos, com 88,8%. Com relação à testagem para HIV verificou-se
que 45,1% foram negativos, 27,7% positivos e 22,8% não foram realizados. No caso da situação de encerramento verificou-se que
27,9% foram encerrados por abandono e 26,5% por cura. Com a realização desse estudo foi possível verificar as particularidades de
adoecimento nesse extrato populacional, como os altos índices de abandono e reingresso dos casos, que podem influenciar na
manutenção da cadeia de transmissão da doença. Nesse sentido, verifica-se a necessidade de conhecer o perfil de adoecimento desse
público, no intuito de guiar novas formas de cuidado.

Palavras-chaves: Tuberculose, População em Situação de Rua, Epidemiologia

Ó

Ã

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE COM TUBERCULOSE
NA I REGIÃO DE SAÚDE – PERNAMBUCO – 2012 a 2017

Autores

Erika Patricia Santos Silva 1, Francisco Jaime Rodrigues de Lima Filho 2, Mayra Virginia
da Rocha Gonçalves Silva 3, Elizabeth Farias Lopes 1, Viviane Maria Ribeiro Pina 1,
Ângela Roberta Lessa de Andrade 1

Instituição 1 I Geres - I Gerência Regional de Saúde - SES - PE (Praça Oswaldo Cruz, s/n, Boa Vista
- Recife - PE), 2 IAM/FIOCRUZ/PE - Instituto Aggeu Magalhães – FIOCRUZ - PE (Av.
Professor Moraes Rego, s/n – Cidade Universitária – Recife/PE), 3 Sesau - Secretaria de
Saúde de Recife - PE (Cais do Apolo, 925 - Recife, PE)
Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, sendo
um dos maiores problemas de saúde pública no contexto nacional. Determinados extratos
populacionais possuem maior probabilidade de adquirir a infecção, a exemplo dos privados de
liberdade (PPL), devendo os serviços de saúde estar sensibilizados para atuarem no sentido de
garantir atenção integral a esses sujeitos. Objetivou-se descrever o perfil epidemiológico de PPL
diagnosticadas com TB. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa. O cenário da
pesquisa foi a I Região de Saúde do Pernambuco, composta por 19 municípios e um distrito estadual.
Dentre os municípios, cinco com unidades prisionais. Os dados foram coletados na base de dados do
SINAN no recorte temporal de 2012 a 2017 e tabulados no TABWIN sendo 3501 notificados. Os
indicadores utilizados para análise foram: taxa de incidência de 2017 e a média do período referente a
proporção dos tipos de entrada, sexo, raça/cor, faixa etária, testagem para HIV, situação de
encerramento, forma clínica, cultura de escarro e Raios-X realizados e investigações de contatos. As
cidades que apresentam unidades prisionais são Abreu e Lima, Itamaracá, Itapissuma, Recife e Vitória
de Santo Antão. Verificaram-se altas taxas de incidência nas mesmas. O tipo de entrada que
predominou foi caso novo, com 67,8%, seguido de recidiva, com 14,4%. Prevaleceu a incidência no
sexo masculino com 95%. No quesito raça/cor: parda com 65% e preta com 13%. Verificou-se que
60% da PPL apresentaram teste para HIV negativo. As Testagens não realizadas e em andamento
representaram respectivamente, 23% e 9%. As faixas etárias que obtiveram o maior percentual foram
de 20 a 29 anos (61%) e de 30 a 39 anos (20%). A situação de encerramento por cura apresentou
64% dos casos, seguido de óbitos por outras causas, com 17%. Quanto à forma clínica, a pulmonar
corresponde a 95% dos casos. A cultura de escarro não foi realizada em 61% dos casos, seguida de
cultura em andamento (15%). Não foi realizado Raio-X de tórax em 76% dos casos, em 19%
observou-se raio X suspeito para tuberculose. Apenas no ano de 2015 foi possível alcançar a meta de
70% na investigação dos contatos. Conclui-se que a atenção a população privada de liberdade
precisa ser fortalecida com estratégias de monitoramento. Os dados que se apresentam reforçam o
quanto é necessário a vigilância e o monitoramento desses indicadores para minimizar a transmissão
deste agravo na PPL.
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Resumo
Introdução:A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacteriumtuberculosis. Apesar de estudos
mostrarem prevalência da TB nas classes sociais C, D e E, sendo assim um importante indicador social, de acordo com a Organização
Mundial da Saúde (OMS), a TB têm preocupado as autoridades sanitárias de todo o mundo, devido à sua crescente incidência em
diferentes grupos populacionais, principalmente através da co-infecção M. tuberculosis/HIV e do envelhecimento da
população.Objetivo: Descrever o perfil epidemiológico da Tuberculose no estado de Pernambuco no período de 2013 a 2017. Desenho
do Estudo: Trata-se de um estudo descritivo, documental, de abordagem quantitativa. Métodos: A pesquisa foi desenvolvida com base
nos dados disponíveis sobre os casos de TB registrados no Sistema Nacional de Notificações e Agravos (SINAN), do Ministério da
Saúde (MS), disponíveis pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), para o Estado de Pernambuco no

período de 2013 a 2017. Foram analisadas as seguintes variáveis: Faixa Etária, Sexo e Relação da TB com: HIV, Alcoolismo e
Tabagismo. Resultados: De acordo com os dados do SINAN, foram confirmados 27817 casos, destes 45,3% dos indivíduos possuem
entre 20 e 39 anos, 70% são do sexo masculino, quanto à relação da TB com HIV, 12,2% dos indivíduos são HIV positivos e
aproximadamente 30% não realizaram o teste. Quanto aos hábitos, 18,7% dos indivíduos são alcoolistas e 10,7% são tabagistas.
Discussão: Conforme se observa, houve uma prevalência de indivíduos do sexo masculino, fato este que não difere do mundo inteiro,
esta diferença entre os gêneros se deve a fatores econômicos, culturais e sociais relacionados à exposição à bactéria. Grande parte dos
indivíduos está entre os 20 e 39 anos, idade economicamente ativa, sendo assim um agravante a vida financeira da família. Com
relação à co-infecção TB-HIV, muitos indivíduos não realizaram o teste, dessa forma não podemos avaliar a real ligação destas doenças
nesta população. Os dados que relacionam a TB com o alcoolismo e o tabagismo são bastante negligenciados, uma vez que na maior
parte dos casos não foram registradas estas condições. Conclusão: A partir da análise destes dados é possível ter uma melhor noção
do perfil epidemiológico, mais atual, da TB no estado de Pernambuco, esta análise mostra aos profissionais de saúde a necessidade de
elaboração de campanhas para a prevenção e tratamento desta condição.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença crônica, infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium
tuberculosis, o qual apresenta maior incidência de infecção nos pulmões. É uma doença curável,
contudo, com o surgimento da AIDS e microrganismos resistentes aos medicamentos houve um
agravamento no seu cuidado. No Brasil, a TB figura como um importante problema de saúde pública
com intensas raízes sociais. Pernambuco, possui 9 municípios prioritários para o controle da
tuberculose, onde 7 estão inseridos na I Gerência Regional de Saúde (GERES), 1 na IV GERES e 1
na V GERES. O objetivo deste estudo foi descrever o perfil epidemiológico da tuberculose em
Pernambuco no período de 10 anos de 2008 a 2017. Foi realizado um estudo descritivo, transversal e
retrospectivo de caráter quantitativo, no qual as informações foram coletadas através das bases de
dados nacionais do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), Sistema de
Informações sobre Mortalidade (SIM) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram
notificados 53.943 casos de TB no período, dos quais 40.595 foram decorrentes da I GERES
compreendendo 75,2%. A taxa de incidência média foi de 47,38 por 100 mil habitantes para todas as
formas de tuberculose, se mantendo estável com variação de +/- 1,8. A razão vista entre os gêneros
foi de 2,2:1, demonstrando uma grande superioridade de casos no gênero masculino. Em relação a
raça/cor, foi notada a uma proporção majoritária de indivíduos pardos 56,3% e 20% brancos. Quanto a
faixa etária, 24,5% se concentraram na faixa etária entre 20 e 29 anos, seguido de 21,8% entre 30 e
39 anos. Dentre os casos novos, 10.5% eram coinfectados TB-HIV, contudo 26.6% não apresentaram
a informação para este parâmetro. A proporção de realização de cultura de escarro foi de 19,4%. A
proporção de cura nos casos novos foi de 60,2%. Os casos encerrados por óbito por causa primária
de TB representaram 4.7%. De forma geral, o perfil da doença concentra-se em indivíduos do gênero
masculino, de cor/raça parda, com idade entre 20 e 49 anos. A carga da tuberculose em Pernambuco
é ainda muito intensa, sendo de extrema importância uma maior atenção as ações e serviços de
saúde voltados ao controle da tuberculose, assim como, a melhoria da qualidade das notificações
para que não haja o mascaramento de informações essenciais em razão de dados não informados.
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Resumo
A tuberculose é um agravo secular continua merecendo atenção dos Serviços de Saúde. Taxas elevadas de coinfecções pelo
vírus da imunodeficiência humana (HIV) e pelo bacilo da tuberculose (TB) impedem à redução da incidência de ambas
infecções. Apresentar o perfil epidemiológico de pacientes com tuberculose em São José dos Pinhais/PR, município de
307.530 habitantes da região metropolitana de Curitiba, em 2017. Estudo descritivo através de dados provenientes do SINAN,
período de jan a dez de 2017, em São José dos Pinhais - PR. As variáveis da ficha de notificação utilizadas para o estudo
foram: idade, sexo, raça, escolaridade, tipo de entrada, forma da tuberculose, desfecho do caso e coinfecção com TB/HIV.
Com faixa etaria entre 15 a 19 anos 3% (2), 20 a 24 anos 9% (14), 25 a 29 anos 8% (5), 30 a 34 anos 8% (5), 35 a 39 anos
16% (10), 40 a 44 anos 13% (8), 45 a 49 anos 11% (7), 50 a 54 anos 10% (6), 55 a 59 anos 6% (4) e ≥ 60 anos 11% (7).
Quanto ao sexo 37% (23) são mulheres e 63% (40) homens. A raça branca apresentou 63% (40) dos notificados, parda 29%
(18) e negra 8% (5). Quanto à escolaridade 21% (13) cursaram 1ª a 4ª série incompleta, 16% (10) 1ª a 4ª série completa, 10%
(6) de 5ª a 8ª série incompleta, 10% (6) ensino fundamental completo, 5% (3) ensino médio incompleto, 5% (3) ensino médio
completo, 5% (3) ensino superior incompleto, 10% (6) ensino superior completo, 14% (9) ignorado, 5% (3) não se aplica e 2%
(1) não preenchido. Quanto ao tipo de entrada 78% (49) são casos novos, 5% (3) recidiva, 2% (1) reingresso após abandono
e 16% (10) transferência. Entre os notificados 84% (53) apresentaram a forma pulmonar, 14% (9) extrapulmonar e 2% (1)
extrapulmonar + pulmonar. Taxa de cura de 60% (38), abandono 8% (5), óbito por tuberculose 6% (4) e transferência 13% (8).
A coinfecção TB/HIV de 16% (10), com teste HIV realizado em 100% dos pacientes. Na pesquisa predominou os casos na
faixa etária economicamente ativa (20 a 54 anos) com 79% (50), sexo masculino com 63% (40), raça branca com 63% (40) e
escolaridade de nível fundamental com 56% (35). Houve baixa taxa de cura 60% (38) e altas taxas de abandono 6% (4) e
óbito 6% (4). Estudos realizados por Oliveira (2018) e Coelho (2015) convergem ao encontrado na pesquisa. O estudo
demonstrou a forma pulmonar de tuberculose mais prevalente no município, com maior acometimento de homens, pessoas
em idade economicamente ativa e com baixa escolaridade. Taxas de cura e abandono estão abaixo do preconizado pela OMS
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível causada pela Micobacterium
tuberculosis e caracteriza-se como um importante problema de saúde pública para o Brasil e para o
mundo. Por ser considerada uma zoonose, é transmitida de animais para o homem e também do
homem para animais. O principal reservatório é o homem, mas em algumas regiões o gado bovino
doente também. O objetivo deste trabalho foi identificar o perfil epidemiológico dos usuários do SUS
com tuberculose na Paraíba no período de 2002 a 2017. Este é um estudo descritivo e retrospectivo
dos casos de tuberculose no estado da Paraíba no período de 2002 a 2017. Os dados foram
coletados do SINAN e os mapas confeccionados no software QGis 2.18.0. Foram pesquisadas as
seguintes variáveis: sexo, raça, faixa etária, escolaridade, zona, profissional de saúde, situação, tipo
de entrada, forma e confirmação laboratorial. No período de 2002 a 2017 foram notificados 22.994
casos de tuberculose no estado da Paraíba, com 79,98% de novos casos. Os indivíduos mais
acometidos foram homens (66,74%), pardos (57,40%), faixa etária entre 20-39 anos (44,76%),
escolaridade de 1ª à 4ª série incompleta do ensino fundamental (20,46%), e residentes da zona
urbana (85,69%). Apenas 0,13% dos profissionais de saúde desenvolveram TB. Cura obteve 64,61%
e óbito por TB 2,19%. A maioria dos casos apresentou a forma pulmonar (85,78%), e 60% dos casos
teve confirmação laboratorial. Em estudo realizado em Região Central do Estado de São Paulo foi
encontrado também maioria dos casos em homens (69%), com idade média de 40 anos e 53% de
cura. Já em João Pessoa, encontrou-se 1.827 casos no período entre 2017 a 2013. Homens e idade
de 20 a 39 anos foram os mais acometidos na capital. No Maranhão, de 2012-2016, a maioria dos
casos acometeu homens, pardos, com ensino fundamental incompleto e faixa etária de 20 a 39 anos,
semelhante ao presente estudo. Com isso, sugere-se que a TB é uma doença que por acometer
população em idade economicamente ativa, deve-se ter maior cuidado com as formas de
contaminação e sua prevenção.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença de caráter infectocontagioso causada pelo Mycobacterium
tuberculosis. Apesar do quadro epidemiológico da TB ter melhorado ao longo dos anos, a doença
permanece sendo um grave problema de saúde pública no Brasil. Pernambuco é um dos estados
brasileiros que apresenta as maiores taxas de incidência e risco de morte por TB do país. A capital
pernambucana, Recife, é considerada a terceira capital mais incidente do país e possui ainda uma
grande população privada de liberdade (PPL). O presente estudo descreve e compara o perfil
epidemiológico dos casos de TB na PPL e dos pacientes residentes na cidade do Recife (PR)
notificados no período de 2015 a 2016. Os dados epidemiológicos dos casos de TB foram coletados
do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e analisados quanto as suas
frequências absolutas e relativas (%). Neste período foram notificados 4.441 casos de TB no
município de Recife, e destes 9,2% (382) pertenciam a PPL. Nos grupos avaliados, a doença foi
predominante entre homens (64,2% dos PR - 2.417 casos e 95,8% da PPL - 366 casos) e da raça/cor
da pele parda (50,2% dos PR e 64,8% dos PPL). A faixa etária mais acometida em ambos os grupos
foi a de 18 a 35 anos, sendo 36,3% dos casos da PR e 85,9 % da PPL. A forma clínica pulmonar foi
observada em todos os casos de TB da PPL e na maioria dos PR (83,7%). Os desfechos de cura e
abandono nos pacientes da comunidade foram de 55,1% e 13,2%, enquanto que na PPL foram de
65,4% e 5%, respectivamente. O retratamento foi observado em aproximadamente 8% dos casos de
ambos os grupos. O número de óbitos por TB foi mais frequente nos PR (6,6%) do que na PPL
(0,26%). Além disso, a infecção pelo HIV foi detectada em 14,5% (545) dos PR e em 2,9% (11) da
PPL. Dentre os hábitos de vida, o uso de álcool, drogas ou tabagismo foi observado em ambas as
populações, na comunidade a frequência foi de 20,4%, 6,5% e 12,5%, enquanto que na PPL foi de
1,3%, 2,3% e 1,8% respectivamente. Concluímos que apesar da doença ser altamente incidente na
PPL quando comparada a população do município de Recife, os indicadores epidemiológicos mostram
um melhor prognóstico de desfecho favorável do tratamento da TB na população encarcerada.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença de caráter infeccioso e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões. Tem como agente
etiológico o Mycobacterium tuberculosis e é considerada uma doença negligenciada. Há 22 países que concentram 80% da carga da
tuberculose e o Brasil está na 16ª posição em termos de incidência. O objetivo do estudo foi descrever o perfil epidemiológico dos casos
de tuberculose segundo as características sociodemográficas e clínico-epidemiológicas no estado de Pernambuco, no período de 2013
a 2017. Trata-se de um estudo descritivo, transversal, realizado com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação

(SINAN) disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). As variáveis sociodemográficas
selecionadas foram: sexo, faixa etária, raça e escolaridade e as variáveis clínico-epidemiológicas: forma clínica, confirmação laboratorial,
cultura de escarro, teste rápido, 1ª e 2ª baciloscopia de Escarro, baciloscopia no 2º e no 6º mês, tratamento diretamente observado
(TDO) e situação de encerramento. No período estudado foram registrados 21.306 casos confirmados de Tuberculose. Observou-se
uma redução da tuberculose em todo o estado ao longo dos anos do estudo. No ano de 2017 as regiões com maior incidência foram:
Recife (65,00%); Goiana (45,90%); Palmares (41,7%) seguidas de Salgueiro (31,30%) e Caruaru (31,10%). Destaca-se a predominância
no sexo masculino (68,52%), na faixa etária de 20 a 39 anos (45,16%) e raça parda (58,12%). Em relação a escolaridade grande parte
dos casos não foram preenchidos sendo considerados como ignorados ou em branco (38,21%). A forma clínica predominante foi a
pulmonar (84,67%). O critério de confirmação predominante foi o laboratorial (55,69%). A cultura de escarro não foi realizada na maioria
dos casos (80,04%), bem como 46,37% dos casos não realizaram o teste rápido de TB. Na 1ª Baciloscopia de escarro 51,34% se
apresentaram como positivos, no entanto, na 2ª Baciloscopia 67,66% não foram registrados. 38,94% e 52 % foram o quantitativo de
ignorados ou em branco da baciloscopia do 2º e 6º mês, respectivamente. Com relação ao TDO, o mesmo foi realizado em 40,74% dos
casos. 58,04% dos casos evoluíram para a cura. Os resultados confirmam os achados de outros estudos. Tais achados indicam situação
de vulnerabilidade do estado pernambucano quanto ao controle da doença. Sugerindo a necessidade do fortalecimento das estratégias
de enfrentamento da doença.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa, cuja transmissão ocorre pela inalação de aerossóis contendo bacilos de
Mycobacterium tuberculosis e que, apesar de ser prevenível e tratável, permanece como uma das mais graves ameaças à
saúde pública. O presente trabalho tem como objetivo descrever o perfil epidemiológico dos casos novos notificados da
doença em Sobral, cidade no interior do Ceará, durante o período de 2015 a 2017. Trata-se de um estudo epidemiológico
observacional, descritivo e transversal, realizado com informações obtidas de forma secundária. Para sua elaboração, foram
colhidos dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), o qual é alimentado, principalmente, pela
notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação
compulsória. No município de Sobral, endêmico para TB, foram notificados 490 casos novos durante o período
correspondente. Dentre os casos novos notificados, 40,4% estão compreendidos entre a faixa etária de 20-39 anos e 27,9%
entre 40-59 anos. Além disso, 78,9% destes casos são do sexo masculino. Em relação à cura, no ano de 2015, 80,9%
obtiveram êxito, no ano de 2016, 78,3% e em 2017, 24,2%. Nota-se que a proporção de cura nos casos novos está aquém do
padrão determinado pelo Programa Nacional de Controle da Tuberculose do MS, cujos padrões estipulam tratar corretamente
100% dos casos de tuberculose diagnosticados e curar ao menos 85% dos mesmos.Constata-se uma diminuição expressiva
da proporção de cura nos casos novos entre 2016 e 2017. Observa-se, ainda, tratar-se de uma doença majoritariamente
prevalente entre os homens, sobretudo nos de média idade, reforçando um espectro da doença ligado ao estilo de vida, como
aos hábitos tabagista e etilista, que já tiveram influência comprovada. Dessa forma, considerando a relevância da TB no
contexto local e que a enfermidade atua como indicador da eficiência dos serviços de saúde, evidencia-se a necessidade de
intensificação das estratégias que visem à profilaxia e ao tratamento que, muitas vezes, possui baixa adesão em face de sua
longa duração e da remissão precoce dos sintomas, fato que fomenta o abandono à terapia. Outrossim, a promoção à saúde
evidencia-se como uma importante ferramenta para conscientizar a todos, doentes e sãos, quanto aos fatores de risco para a
doença, às medidas profiláticas e ao tratamento eficaz.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa com evolução crônica causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Tem como alvo
primário os pulmões, mas pode acometer qualquer órgão. É uma doença prevalente dentre os aglomerados urbanos, sendo transmitida
através das gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do doente com TB ativa de vias respiratórias. Está inserida
na agenda de prioridades das políticas públicas do Brasil desde 2003 e, apesar de ser potencialmente prevenível e curável, é, ainda
hoje, um grande problema de saúde pública no país. Estudos que demonstrem os locais de maior incidência são necessários para
direcionar medidas que ajudem no diagnóstico e tratamento precoce. O presente estudo objetivou traçar o perfil epidemiológico da TB
no nordeste. Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal e descritivo e baseou-se na análise do levantamento de dados dos
casos notificados de TB pelo SINAN Net (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) nos últimos 10 anos (2007 a 2017) na
região. Foram notificados 954.263 casos no país, com as regiões Norte, Sudeste e Nordeste apresentando maiores taxas de incidência,
6,05, 5,34 e 4,99 por 1000 habitantes, respectivamente. O Nordeste registrou 265.031 casos durante os 10 anos, tendo em 2017 uma
diminuição de 4% referente ao número absoluto de notificações quando comparado com 2007. Os estados que contribuíram para essa
redução foram Alagoas (3,6%), Bahia (18,1%), Maranhão (18,3%) e Piauí (62,4%), sendo esse último um destaque, pois demonstrou
que suas políticas públicas de esclarecimento sobre a doença para a população e incentivo à busca ativa para detecção e tratamento
precoce dos casos foram eficazes no alcance dos bons resultados. Já 5 estados apresentaram um crescimento na notificação dos casos
de TB: Ceará (7,3%), Paraíba (14,2%), Rio Grande do Norte (23,4%) Pernambuco (24,5%) e Sergipe (44,3%). Esse aumento
significativo em Sergipe pode ser explicado pelas baixas taxas de cura dos novos casos de TB, que permaneceram abaixo da meta
preconizada pela OMS de 85%, assim como as altas taxas de abandono do tratamento, o que faz com que a transmissão da doença
continue acontecendo. O estudo epidemiológico é importante para analisar os diferentes resultados de uma mesma região, podendo
auxiliar os Estados a avaliarem suas políticas públicas para contribuir com a diminuição do número de casos e consequentemente a
disseminação da doença.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa com evolução crônica causada pelo
Mycobacterium tuberculosis. Tem como alvo primário os pulmões, mas pode acometer qualquer
órgão. É uma doença prevalente dentre os aglomerados urbanos, sendo transmitida através das
gotículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou espirro do doente com TB ativa de vias
respiratórias. Está inserida na agenda de prioridades das políticas públicas do Brasil desde 2003 e,
apesar de ser potencialmente prevenível e curável, é, ainda hoje, um grande problema de saúde
pública no país. Estudos que demonstrem os locais de maior incidência são necessários para
direcionar medidas que ajudem no diagnóstico e tratamento precoce. O presente estudo objetivou
traçar o perfil epidemiológico da TB no nordeste. Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal e
descritivo e baseou-se na análise do levantamento de dados dos casos notificados de TB pelo SINAN
Net (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) nos últimos 10 anos (2007 a 2017) na região.
Foram notificados 954.263 casos no país, com as regiões Norte, Sudeste e Nordeste apresentando
maiores taxas de incidência, 6,05, 5,34 e 4,99 por 1000 habitantes, respectivamente. O Nordeste
registrou 265.031 casos durante os 10 anos, tendo em 2017 uma diminuição de 4% referente ao
número absoluto de notificações quando comparado com 2007. Os estados que contribuíram para
essa redução foram Alagoas (3,6%), Bahia (18,1%), Maranhão (18,3%) e Piauí (62,4%), sendo esse
último um destaque, pois demonstrou que suas políticas públicas de esclarecimento sobre a doença
para a população e incentivo à busca ativa para detecção e tratamento precoce dos casos foram
eficazes no alcance dos bons resultados. Já 5 estados apresentaram um crescimento na notificação
dos casos de TB: Ceará (7,3%), Paraíba (14,2%), Rio Grande do Norte (23,4%) Pernambuco (24,5%)
e Sergipe (44,3%). Esse aumento significativo em Sergipe pode ser explicado pelas baixas taxas de
cura dos novos casos de TB, que permaneceram abaixo da meta preconizada pela OMS de 85%,
assim como as altas taxas de abandono do tratamento, o que faz com que a transmissão da doença
continue acontecendo. O estudo epidemiológico é importante para analisar os diferentes resultados de
uma mesma região, podendo auxiliar os Estados a avaliarem suas políticas públicas para contribuir
com a diminuição do número de casos e consequentemente a disseminação da doença.
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Resumo

Introdução: A tuberculose pulmonar é uma infecção causada pela Mycobacterium tuberculosis
transmitida pelo ar por meio da tosse, espirro e gotículas de saliva provenientes de uma pessoa
infectada atingindo facilmente pacientes com sistema imune comprometido. Essa doença ainda é um
problema de Saúde Pública, sendo de essencial importância o diagnóstico rápido e específico a fim de
proporcionar efetivo tratamento e controle da sua transmissão. Atualmente, o diagnóstico da
tuberculose é realizado por meio da avaliação clínica, métodos laboratoriais como a baciloscopia e
cultura bem como, recentemente, por teste de biologia molecular. Objetivo: Avaliar o perfil dos casos
novos de tuberculose pulmonar diagnosticados em Olinda/PE e conhecer as ferramentas de
diagnóstico utilizadas no Laboratório Municipal de Saúde Pública (LMSPO). Desenho do Estudo:
Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo, cujos dados foram obtidos junto ao LMSPO de casos
novos de tuberculose diagnosticados pela baciloscopia e teste rápido molecular (TRM-TB), obtendose as seguintes variáveis epidemiológicas: sexo, faixa etária e regional de saúde de residência dos
pacientes. Resultados e Discussão: No presente estudo, houve maior detecção de casos novos de
tuberculose pulmonar quando foi utilizado o TRM-TB (17,8%) como ferramenta de diagnóstico quando
comparada a baciloscopia (8,8%). Apenas 3,1% foram resistentes à rifampicina. Ao utilizar os dois
métodos de diagnóstico, observou-se que os homens e indivíduos com idade entre 15 e 30 anos e
que residiam nas regionais de saúde 3 e 7 foram mais acometidos pela tuberculose pulmonar em
Olinda/PE. A detecção precoce da tuberculose é fundamental para diminuir a disseminação da doença
e a ocorrência de casos novos permitindo que seja iniciado o tratamento mais rapidamente
Conclusão: Observou-se que o TRM-TB mostrou-se mais eficaz em detectar os casos novos de
tuberculose em comparação a baciloscopia, além de permitir a verificação da resistência a rifampicina.
A tuberculose pulmonar em Olinda/PE vem mantendo-se crescente, destacando-se o sexo masculino,
moradores das regionais de saúde 3 e 7 e na faixa etária de 15 a 60 anos como grupos de maior
risco. Estes resultados devem ser utilizados como uma ferramenta de controle e planejamento, de
modo que os indivíduos mais suscetíveis tenham atenção especial dos programas de controle e
combate da doença, com objetivo de reduzir o número de casos notificados de tuberculose nesse
município.
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Resumo

Introdução: A tuberculose é uma doença intimamente ligada aos determinantes sociais da saúde, uma vez que possui
profundas raízes sociais e geralmente está diretamente relacionada a estados de pobreza e a má distribuição de renda.
Objetivo: Analisar o perfil clínico e epidemiológico dos casos de tuberculose de um município prioritário para o controle no
Estado do Maranhão. Desenho do estudo: Estudo descritivo, realizado na base de dados do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação no estado do Maranhão. Métodos: A coleta foi realizada por meio de um instrumento contendo as
variáveis: sexo, faixa etária, escolaridade, procedência, forma clínica da doença, tipo de tratamento, baciloscopia, testagem
para HIV e exame nos contatos. Resultados: Foram notificados 56 casos de tuberculose, sendo a maioria do sexo masculino
(57%), idade entre 20 e 19 anos (34%), cor parda (89%), ensino fundamental incompleto (75%). A forma pulmonar foi mais
frequente e 48% realizaram o teste de HIV. Menos da metade dos contatos foram examinados (43%). Discussão: Considerase que a TB possui relação com as condições de saneamento básico e também com a classe social. Pessoas em maior
situação de miséria estão mais expostas à manifestação do bacilo. Referente à forma clínica, identificou-se o predomínio da
tuberculose pulmonar. Essa forma clínica é caracterizada por sua alta infectividade, sendo importante a detecção precoce
para interromper a cadeia de transmissão dessa doença. Conclusão: O perfil clínico e epidemiológico de indivíduos
acometidos por tuberculose foi de indivíduos masculinos adultos, com doença pulmonar, em condições sociais desfavoráveis.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A tuberculose é a nona principal causa de morte em todo o mundo e a principal causa
de morte por um único agente infeccioso, acima do HIV/AIDS. Estima-se que apenas dois terços de
todos os casos incidentes de tuberculose em todo o mundo sejam notificados aos programas
nacionais de controle da tuberculose e relatados à Organização Mundial da Saúde; o fortalecimento e
a expansão da atual rede de institutos de diagnóstico são necessários para garantir o acesso
universal ao diagnóstico precoce e preciso da tuberculose. Este estudo teve como objetivo analisar o
perfil epidemiológico de pacientes acometidos por tuberculose no município de Patos-PB. MATERIAIS
E MÉTODOS: Estudo do tipo documental, longitudinal, retrospectivo realizado no município de PatosPB nas 39 ESF com notificações do SINAN de casos confirmados por tuberculose no período de 2010
a 2017. O projeto desta pesquisa foi submetido a Plataforma Brasil tendo como instituição proponente
Faculdades Integradas de Patos-FIP, mediante submissão na plataforma brasil onde obteve parecer
n° 58315516.6.0000.5181. RESULTADOS E DISCUSSÕES: A partir dos dados obtidos na pesquisa
verificou-se que 53 (70,66%) são do sexo masculino, com média de idade 44,5 anos. A maior parte
dos diagnósticos da tuberculose (50,3% dos casos) aconteceram no anos de 2010, 2011 e 2012. Com
relação a escolaridade 53,3 % com ensino fundamental incompleto, no quesito renda familiar 67,1%
não possui qualquer fonte de renda, dos pacientes que fizeram tratamento por no mínimo 6 meses
consecutivos foi de 84,9% conforme investigado, 94,6% afirmaram ter recebido algum tipo de
orientação sobre o seu tratamento, 92% dos pacientes afirmaram ter tido comunicantes durante seus
processos patológicos. CONCLUSÃO: Nosso estudo mostra que a tuberculose ainda é um desafio de
saúde pública e que é necessário melhorar o processo de diagnóstico da tuberculose no sistema
público de saúde. Os resultados destacam a importância da estratégia do modelo de Atenção Básica
adotado para a detecção de casos de TB e, consequentemente, para a identificação da endemia
oculta no Brasil. A prevenção e busca ativa dos sintomáticos respiratórios são os melhores métodos
para evitar a disseminação da doença.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa, de transmissão aérea, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta
principalmente os pulmões. Essa doença se apresenta no organismo em fase latente ou ativa, sendo esta um problema persistente de
saúde pública no país por seus índices de mortalidade. Atrelado a isso, o surgimento da coinfecção TB-HIV/AIDS e o aparecimento de
focos de tuberculose resistente aos medicamentos agravam ainda mais esse cenário. Deste modo, no presente estudo objetivou-se
determinar o perfil epidemiológico dos casos notificados de tuberculose em município de Alagoas. Trata-se de um estudo baseado em
dados obtidos através do Sistema de Informações de Agravo de Notificação (SINAM), com pesquisa através dos casos confirmados por
microrregião IBGE de notificação, com foco no município de Maceió, no período de 2010 a 2018, com as variáveis sexo e raça,
disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). De acordo com os dados dos últimos 8 anos,
verificando-se os casos confirmados de tuberculose em Maceió, tem-se que em 2010, foram 798 casos; em 2011, 842; em 2012, 858;
em 2013, 838; em 2014, 772; em 2015, 720; em 2016, 794 e em 2017, os índices voltam a aumentar, registrando 823 casos confirmados
da doença. Destes, observou-se que o sexo masculino se destaca, pois registra 539 casos apenas em 2017, assim como os pardos,
com 576 casos confirmados. Nessa perspectiva, os diagnósticos de TB demonstram que Maceió merece atenção quanto ao
desenvolvimento de medidas para reduzir a incidência e a letalidade da doença, por parte da nova estratégia global para enfrentamento
da TB, cuja meta é por fim nessa doença até 2035. Isto posto, nota-se que embora o diagnóstico e o tratamento sejam realizados de
forma universal e gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), existem barreiras quanto ao acesso. Outrossim, o número de registros
entre o sexo masculino demonstra que as medidas preventivas e o controle para conscientizar esse grupo devem ser direcionadas.
Deste modo, é imprescindível aperfeiçoar o modelo para a erradicação da TB proposto pela Organização Mundial da Saúde à realidade
brasileira, com o objetivo de monitorar a ocorrência de novos casos segundo o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Por
conseguinte, torna-se possível fortalecer o acesso à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento da tuberculose, resultando na
diminuição da incidência e do número de mortes pela doença no país.

Palavras-chaves: Tuberculose, Epidemiologia, Prevenção

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE COINFECÇÃO TUBERCULOSE (TB)-HIV/AIDS NOS
ÚLTIMOS ANOS EM ALAGOAS

Autores

Soniely Nunes de Melo 1, Izabelle Barbosa da Silva 1, Carlos Henrique Bezerra de
Siqueira 1, Santília Tavares Ribeiro de Castro e Silva 1, Claúdio Gabriel Pinto 1, Bruna
Rafaella Santos Torres 1, Maylla Bianca Barbosa Tavares 1, Rayana Ribeiro Trajano de
Assis 1, Nayara Sandriele Santana de Souza 1, Diego Figueirêdo Macêdo Secundo 1,
Adolfo Lucas Felisberto Costa 1, Maria Helena Rosa da Silva 1, José Wilton da Silva 1

Instituição 1 Unit - Centro Universitário Tiradentes (Av. Comendador Gustavo Paiva 5017, Maceió, AL,
57038-100), 2 FCM-PB - Fauldade de Ciências Médicas da Paraíba (Pça. Dom Ulrico 56,
João Pessoa, PB, 58010-740)
Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, transmitida pelo ar, apresentando-se de
forma ativa ou latente no organismo. Nesse contexto, mesmo com as estratégias desenvolvidas para a erradicação dessa doença, esta
é um problema persistente de saúde pública no Brasil. Atrelado a isso, a associação da tuberculose com a infecção por HIV representa
um novo desafio, visto que um portador do vírus estando infectado por tuberculose em estado de latência tem maior tendência de
progredir para sua forma ativa, deprimindo o organismo de forma mais rápida, acarretando em óbito. Dessa forma, no presente estudo
objetivou-se determinar o perfil epidemiológico dos casos de coinfecção TB-HIV/AIDS em Unidade Federativa do Nordeste Brasileiro no
período de 2010 a 2018. Trata-se de um estudo baseado em dados obtidos através do Sistema de Informações de Agravo de
Notificação (SINAM), com pesquisa através dos casos confirmados e notificados em Alagoas, no período de 2010 a 2018, com a
variável sexo, disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Assim, de acordo com os dados,
foram obtidos 94 casos confirmados de tuberculose com positividade para HIV em 2010; em 2011, 92; em 2012, 115; em 2013, 131; em
2014, 110; em 2015, 110; em 2016, 157 e em 2017, 157 casos. Além disso, observou-se que o sexo masculino sempre se destacou,
com 113 casos apenas no último ano registrado. Nessa perspectiva, a relação estabelecida entre as notificações e os novos casos por
coinfecção TB-HIV/AIDS em Alagoas demonstrou a necessidade de medidas para reduzir a incidência e a letalidade da doença. Isto
posto, é imprescindível monitorar a ocorrência de novos casos e surtos segundo o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde.
Outrossim, o número de registros entre o sexo masculino demonstra que as medidas preventivas e o controle para conscientizar esse
grupo devem ser aperfeiçoadas e mais bem direcionadas. Por conseguinte, de acordo com os dados mencionados, percebe-se que o
progresso global ainda é insuficiente para atingir o objetivo de reduzir os impactos para tuberculose e HIV. À vista disso, tem-se a
importância da integração estratégica dos programas de controle de TB-HIV/AIDS para reduzir a carga de mortalidade relacionada à
coinfecção no Brasil, pois a maioria das mortes podem ser evitadas com diagnóstico precoce e tratamento apropriado para tuberculose e
HIV.
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Resumo

A tuberculose apresenta-se como a principal doença infectocontagiosa, sendo responsável pelo maior
número de mortes causadas por um agente etiológico, o Mycobacterium tuberculosis. Acomete vários
órgãos, principalmente os pulmões, ocorrendo seu contágio através do contato com secreções, saliva
contaminados e também atraves de aerossois. Seu tratamento leva em média seis meses, podendo
se estender até dois anos nos casos mais graves, sendo uma doença de notificação obrigatoria. O
presente trabalho trata-se de um estudo de caráter epidemiológico de análise quantitativa que teve
como objetivo avaliar o perfil epidemiologico dos casos notificados de tuberculose no estado da
Paraíba no período de 2013 a 2017. Os dados foram obtidos através do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação – SINAN, disponibilizado pelo DATASUS, pertencente ao Ministério da Saúde.
Os resultados mostram que no período citado, 2015 foi o ano com menor incidência de tuberculose na
Paraíba com 1.260 casos notificados, enquanto 2013 foi o ano com maior incidência, apresentando
1.446 casos notificados. Verificou-se nesse período a predominacia da doença em pessoas do sexo
masculino (70%), indivíduos da raça Parda (70,3%) e com faixa etária adulto jovem de 30 a 39 anos
(23,2%). Cerca de 83% dos casos apresentaram a forma clinica pulmonar, sendo estes cerca de 78%
tratando-se no casos novos. Quanto a associação com o virus HIV 66% dos casos foram negativo ao
teste, portanto, não sendo portadores de AIDS (74,2%) e com grandes chances de cura (52,2%).
Destaca-se a ausencia do acompanhamento da doença atraves do teste da baciloscopia de escarro,
sendo ignorada em cerca de 60% dos casos. Diante deste panorama, pode-se chamar a atenção para
um acompanhamento mais intenso dos casos de Tuberculose, com realização de exames para
acompanhamento da evolução do doença, bem como a sensibilização dos pacientes para a
continuidade do tratamento, bem como a aplicação de medidas profiláticas, sobretudo nos grupos
mais vulneráveis, objetivando-se a redução da transmissão e o aumento do controle desta doença,
buscando a cura e evitando maiores complicações da doença.
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Resumo
A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis e sua transmissão acontece
por vias aéreas superiores de forma direta. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 10,4 milhões de pessoas
adoeceram com tuberculose em 2015, sendo a segunda causa de óbito no mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) relata
que no ano de 2015 foram detectados 69 mil novos casos, sendo 4,5 mil obtidos decorrentes dessa patologia. Este trabalho
possui objetivo de descrever sob um olhar epidemiológico os casos de tuberculose de uma regional de saúde de Pernambuco.
Refere-se a um estudo descritivo, transversal e retrospectivo. As informações contidas neste estudo são procedentes da base
de dados de tuberculose do Sistema de Informação de Agravo de Notificação (SINAN). Os dados foram analisados pelo
Microsoft Office Excel considerando os anos 2013 a 2017 e as variáveis: ano de notificação, sexo, data de nascimento e
escolaridade. Nos anos pesquisados foram recebidas 2.270 notificações, obtendo média anual de 454. dos quais 672 (29,6%)
são mulheres e 1.598 (70,4%) homens, a média de idade foi 40 anos, em relação a variável escolaridade foi observado que
16,59% dos dados estavam em branco, os dados que estavam preenchidos obtiveram média de 4 anos. Diante dos dados
obtidos mostra-se um aumento no número de casos no decorrer dos anos, no qual o intervalo de 2013 a 2017 houve um
aumento de 206 casos notificados à Regional, a patologia é mais prevalente no sexo masculino, mostrando-se 68,19% dos
casos notificados, sendo explicado pelos paradigmas socioculturais existentes, o qual geralmente os homens não são
assíduos às unidades de saúde. A baixa escolaridade, correlacionado à idade produtiva se tornam um fator desencadeante que

leva o indivíduo a menor autonomia de autocuidado, negligenciando-o. De acordo com o exposto é explícito a compreensão
do perfil epidemiológico dos pacientes portadores de tuberculose para planejamento das ações e controle e um melhor manejo
da doença, uma vez que, é uma doença prevenível ainda em ascensão, e que possui tratamento gratuito oferecido pelo Sistema
Único de Saúde.

Palavras-chaves: Epidemiologia, Tuberculose, Saúde Pública

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES COM TUBERCULOSE MULTIRRESISTENTE EM UM
HOSPITAL TERCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, CEARÁ, 2012 - 2015
Autores

Tatiana Cisne Souza 1, Rita de Cassia Queiroz Lino Magalhães 1, Raquell de Castro
Chaves 1, Sheila Maria Santiago Borges 2, Daniele Rocha Queiroz Lemos 2

Instituição 1 UNINASSAU - Faculdade UNINASSAU (Av. Aguanambi, 251 - José Bonifacio), 2 SESA SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ (Av. Almirante Barroso, 600 Praia de
Iracema - Fortaleza - Ce)
Resumo
Introdução: A Tuberculose Droga Resistente é definida quando o bacilo da tuberculose é resistente a pelo menos duas
drogas utilizadas no tratamento, a isoniazida e a rifampicina. Objetivo: Caracterizar o perfil epidemiológico dos pacientes
diagnosticados com tuberculose multirresistente em um hospital terciário localizado no município de Fortaleza, no período de
2012 a 2015. Método: Estudo transversal de caráter epidemiológico, com abordagem descritiva e quantitativa, dos pacientes
de tuberculose multirresistentes atendidos no Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, Fortaleza, Ceará, no período de
2012 a 2015, os dados foram coletados do Sistema de Informação de Tratamento Especial de Tuberculose (SITE
TB/SESA/CE). As variáveis estudadas foram: sexo, faixa etária, raça, ocupação, tipo de paciente, tipo de resistência, padrão
de resistência, comorbidades, local de provável contágio, esquemas de tratamentos, forma clínica e situação de
encerramento. A organização dos dados e as análises estatísticas foram realizadas utilizando planilhas do programa Microsoft
Office Excel 2010. Resultados e discussão: Foram analisados 245 pacientes, destes a maioria era do sexo masculino
(58,37%), predominando a faixa etária de 20-59 anos (88,17%), predominância da raça/cor parda com (69,80%) e a situação
de desemprego (34,69%). A forma clínica em sua maioria foi a pulmonar (99,18%), relacionado ao tipo de paciente temos a
maioria de casos novos (60,82%). Em relação ao tipo de resistência verifica-se uma significância na forma adquirida (80%), o
padrão de resistência foi mais elevado foi o de multirresistência (89,80%). A comorbidade mais relatadas foi o alcoolismo
(34,29%), no tocante ao local de contágio este teve maior representatividade no intradomiciliar (26,12%). O esquema de
tratamento mais utilizado foi o que utiliza a capreomicina (43,27%). A situação de encerramento mostra que a maioria dos
pacientes completa o tratamento (50,20%). Conclusão: O presente estudo evidenciou a necessidade de implementar
medidas que visem aumentar o controle do tratamento da tuberculose como a expansão do tratamento diretamente
observado, sensibilização dos profissionais de saúde no que diz respeito a notificação e preenchimento completo das
informações da ficha, acompanhamento do paciente após o término do tratamento com objetivo de evitar recidivas, uma
gestão articulada de referência e contra-referência.
Descritores: Tuberculose, Tuberculose multirresistente
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Resumo
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada por uma bactéria, a Mycobacterium tuberculosis. Mesmo com o
tratamento eficaz, a tuberculose continua sendo uma barreira difícil de ser rompida nos países, principalmente nos
subdesenvolvidos. Trata-se do perfil epidemiológico dos pacientes com tuberculose durante o período de 2010 a 2016 no
estado de Alagoas. É um estudo transversal, descritivo e de abordagem quantitativa, onde foram utilizados dados secundários
do departamento nacional do SINAN que estão disponíveis no Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Por serem
dados de domínio público, dispensa-se a autorização do Comitê de Ética em Pesquisa. As variáveis analisadas foram: sexo,
faixa etária, raça/cor, e forma. Procedeu-se a análise comparativa descritiva simples. Durante o período estudado foram
notificados 8.173 casos de tuberculose em Alagoas, destas podemos observar que o ano com mais notificações de casos

confirmados foi o ano de 2012, com 15,24% (n= 1246), seguido dos anos de 2011 e 2010, respectivamente. Identificamos que
63,01% (n= 5150) atingiram a população do sexo masculino, e que a faixa etária mais atingida foi a de pessoas entre 20 e 39
anos, com 42,78% (n= 3497), em seguida os que estavam entre 40 a 59 anos, com 33,95%. Quanto à cor/raça foi mais
presente os de cor parda com 65,10% (n= 5321), seguido da cor branca com 12,78% (n= 1045). Quanto à forma da doença,
identificamos que a forma mais acometida foi a pulmonar, com 86,27% (n= 7051), seguido pela extra-pulmonar com 11,83%
(n= 967). Os resultados encontrados foram semelhantes a outros estudos realizados no Brasil. No município de Pelotas, no
Rio Grande do Sul, entre os anos de 2001 a 2005, a maioria dos casos também ocorreu com pessoas do sexo masculino em
67,49% (n= 656), com idade entre 20 a 39 anos com 48,89% (n= 438) de raça branca, com 75,86% (n= 604). Em relação à
forma da doença, a forma pulmonar foi predominante em 78,82% dos casos. Segundo estudo realizado em Teresina, Piauí
entre os anos de 1999 a 2005, também ocorreu com pessoas do sexo masculino a maioria dos casos, com 64% (n= 1.664) e
na faixa etária entre 20 e 49 anos (58,8%). Diante do exposto, compreende-se a necessidade de intensificação de medidas de
combate à tuberculose principalmente em indivíduos com idade produtiva e intensificar a promoção e prevenção para evitar
este agravo.
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Resumo

Introdução: Em 2017, foram registrados 69.569 casos novos de tuberculose no Brasil, e 10,5%
destes, foram registrados na População Privada de Liberdade (PPL). Pode-se observar também que
sua incidência no sistema penitenciário brasileiro é cerca de 28 vezes maior que na população geral, e
há diversos fatores relacionados ao aumento dessa endemicidade. Na PPL é possível verificar a
transmissão recente da tuberculose dentro das unidades prisionais, caracterizada pela identificação
de cepas geneticamente semelhantes. Entre as técnicas existentes, o MIRU-VNTR 15-locus tem sido
utilizado por possuir alto poder discriminatório e maior sensibilidade. Objetivo: Caracterizar o perfil
epidemiológico de M. tuberculosis entre a PPL no Rio Grande do Sul, através da epidemiologia
clássica e molecular. Desenho do estudo: Transversal e retrospectivo. Método: Foram utilizadas
cepas de 244 apenados, diagnosticados de 2013 à 2014, provenientes de 24 instituições penais. As
cepas foram selecionadas a partir do banco de amostras do Laboratório Central do Rio Grande do Sul
(LACEN). As variáveis analisadas foram: sexo, escolaridade, idade, desfecho do tratamento, coinfecçãoTB/HIV, tratamento prévio e o agrupamento clonal. As análises foram realizadas em SPSS
20.0. Resultados: Verificou-se que das 244 amostras analisadas, 74 (30,32%) agruparam-se em 21
clusters, contendo de 2 à 11 indivíduos cada. Um total de 9 clusters agruparam cepas de indivíduos
provenientes de diferentes penitenciárias. Não houve diferença significativa entre as características
estudadas entre clusters e não clusters. Quanto ao desfecho do tratamento, verificou-se que 74,3%
alcançaram a cura e que 12,2% abandonaram o tratamento. Discussão: Em outros estudos
brasileiros, a frequência de isolados em cluster variou de 58,3% à 84% das amostras analisadas, o
que difere dos dados encontrados no presente estudo (30,32%), possivelmente pelo fato de que as
análises dos estudos referidos terem sido feitas a partir de amostras coletadas em único presídio.
Conforme um estudo realizado em um presídio de outro estado brasileiro, a taxa de cura é de 20,8% e
de abandono é de 49%, resultados estes que contrapõe os obtidos no presente estudo, (74,3% e
12,2%) respectivamente. Conclusão: A análise dos padrões obtidos no estudo apresentou
similaridade entre as cepas circulantes. Esses dados reforçam a possibilidade da transmissão ter
ocorrido predominantemente dentro das unidades prisionais.
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Resumo
Introdução: a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela Mycobacterium tuberculosis. Para a saúde
pública a apresentação pulmonar é a mais relevante por representar a principal via de transmissão. Objetivo: descrever o
perfil laboratorial e epidemiológico dos casos suspeitos de tuberculose analisados pelo Laboratório Central de Saúde Pública
"Dr. Milton Bezerra Sobral" (LACEN/PE). Desenho do estudo: estudo descritivo, com dados secundários. Métodos: calculouse a proporção das variáveis epidemiológicas e laboratoriais dos possíveis casos de tuberculose examinados nos anos de
2016 e 2017, registrados no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial. Resultados: no período estudado realizaram-se
6.360 análises para o diagnóstico de tuberculose. Houve redução de 16,9% no número de análises, que passou de 3.473
(2016) para 2.887 (2017). Em relação ao quantitativo, segundo exames específicos, a baciloscopia direta totalizou 1.337, a
cultura para micobactéria 3.140 e o teste de sensibilidade 1.883. Foram observados 1.043 (23,3%) resultados positivos, sendo
205 identificados por meio da baciloscopia e 838 através do exame de cultura. O total de pacientes registrados foi de 3.616,
destes, 817 (22,6%) obtiveram resultado confirmado para tuberculose. A diferença entre o total de pacientes e exames é
justificada pelo fato do paciente, por vezes, realizar duas ou mais metodologias. Outro aspecto, inclui, por indicação médica, a
repetição das análises. Entre os pacientes com diagnóstico confirmado o sexo masculino (71,7%) e a faixa etária entre 20 a
39 anos (45,4%) foram mais frequentes. Discussão: nos últimos anos o LACEN/PE incentivou a descentralização de
diagnósticos laboratoriais para os Laboratórios Regionais, aspecto que contribuiu para a redução dos exames de tuberculose
realizados no mesmo. Outros fatores como a melhoria dos indicadores e o aumento da cobertura da Estratégia Saúde da
Família vem auxiliado na diminuição dessa doença. Entre as explicações relacionadas a alta frequência de tuberculose nos
homens está a baixa assiduidade nos serviços de saúde, maior prevalência de infecção pelo HIV, alcoolismo e uso de drogas.
O estilo de vida mais desregrado pode estar ligado a maior incidência no grupo etário encontrado. Conclusão: a tuberculose
representa um importante problema de saúde pública no país. O diagnóstico laboratorial possui relevante papel para o
adequado tratamento, além de auxiliar na promoção e prevenção da doença.
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Resumo
Algumas doenças apresentam um efeito sinérgico entre si, configurando um quadro de coinfecção. A presença do Vírus da
Imunodeficiência Humana pode favorecer o surgimento da Tuberculose, o que tem levado a uma alteração no perfil epidemiológico
desta patologia, refletida num aumento da mortalidade. Estima-se que, mundialmente, 1,2 milhão de indivíduos portadores do Vírus da
Imunodeficiência Humana desenvolveram Tuberculose. Além disso, o Brasil encontra-se entre os países com os maiores índices desta
coinfecção. Diante disto, percebe-se a importância de se construir um perfil dos indivíduos acometidos pela coinfecção, com a finalidade
de obter informações que subsidiem estratégias e ações direcionadas a este público. Este estudo tem por objetivo traçar um perfil
sociodemográfico e clínico dos indivíduos acometidos pela coinfecção Tuberculose e o Vírus da Imunodeficiência Humana no Estado do
Rio Grande do Norte. Estudo descritivo, quantitativo, do tipo levantamento de dados, realizado a partir dos casos de coinfecção
Tuberculose e Vírus da Imunodeficiência Humana, notificados durante o ano de 2016, no Sistema de Informação de Agravos e
Notificações, referentes à população do Estado do Rio Grande do Norte. A coleta ocorreu no período de 30 de julho a 4 de agosto do
ano de 2017. Os dados foram processados através do sistema Statistic versão 13, em seguida foram analisados e apresentados por
meio de estatística descritiva, além disso, a discussão se deu pautada na literatura disponível sobre a temática. O presente estudo teve
aprovação concedida pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com protocolo n° 1.042.310,
resolução 466/12. Foram notificados 157 casos da coinfecção no Estado do Rio Grande do Norte em 2016, sendo a grande Natal, a
detentora de 78% dos casos. Observou-se que a maioria dos indivíduos eram do sexo masculino (76%). Com relação à raça, os dados
demonstraram que o maior número de indivíduos eram pardos (68%). A maior prevalência de pessoas acometidas pela coinfecção
apresentam escolaridade de 5º a 8º série incompleta (21%). Além disso, a forma clínica mais prevalente foi a pulmonar (66%). Dessa
forma, conclui-se que o perfil dos pacientes com coinfecção Tuberculose e o Vírus da Imunodeficiência Humana no Estado do Rio
Grande do Norte é condizente com o cenário nacional, sendo composto principalmente por homens, de baixa escolaridade e com
predomínio da forma pulmonar da doença.
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Resumo

A Pericardite por tuberculose é uma manifestação rara, apresentando prevalência de 1% a 4% dos
casos de pericardite, na qual possui maior incidência em países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento. Com apresentação clínica variável e agravante de um sistema imunodeprimido pelo
HIV, há maior dificuldade de seu diagnóstico, podendo retardar o início da terapia específica. Nesse
estudo relataremos um caso de um paciente do sexo masculino, 31 anos, etilista, procedente do
interior de Pernambuco, recém diagnosticado com HIV, fazendo uso irregular de antirretroviral (ARV)
com CD4 236 e Carga Viral 144.134, apresentando febre inespecífica, dispneia progressiva, tosse
esporádica, miocardiopatia dilatada e a pesquisa de bacilo álcool-ácido-resistente (BAAR) no escarro
negativa. Evoluindo com piora do padrão respiratório e picos febris, foi solicitado parecer da
infectologia e iniciado tratamento empírico para tuberculose com esquema RHZE (rifampicina,
isoniazida, pirazinamida e etambutol). Evoluiu com piora clinica importante, evidenciado por
Ecocariogragia transtorácica (ECOTT), na qual apresentou derrame pericárdico com tamponamento
cardíaco. Realizada abordagem cirúrgica de urgência através de Pericardiectomia parcial + Drenagem
de mediastino. Parcialmente estável, foi realizada ultrassonografia de tórax, detectando derrame
pleural bilateral (D=702 e E=594) sem septações, novo ECOTT com dilatação de AE+ derrame
pericárdico moderado e importante, com sinais de constricção, veia cava inferior regurgitada com
mínimo colapso. Devido a persistência atenuada do derrame pericárdico identificado na Tomografia de
tórax, necessitou de nova abordagem cirúrgica incluindo, Toracoscopia + Pericardiectomia
+Toracostomia com drenagem fechada em Hemitoráx Esquerdo e coleta de liquido pericárdico para
pesquisa de BAAR + biopsia, que revelaram espessamento difuso de pericárdico, pericardite
granulomatosa com presença de BAAR e necrose caseosa. Iniciado tratamento com corticoide por via
oral e manutenção de esquema RHZE, levando a cessação da febre e melhora dos sintomas clínicos
da paciente, seguindo com orientação de acompanhamento do ARV ambulatorial. Visto que o quadro
clínico era inespecífico, a alta suspeição clínica foi fundamental para realização do diagnóstico e
indicação do tratamento precoce, evitando a evolução de uma doença potencialmente fatal.
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Resumo

A tuberculose humana é uma doença infectocontagiosa causada principalmente pela bactéria da
espécie Mycobacterium tuberculosis e que tem sido responsável por milhares de mortes anualmente.
A emergência de cepas resistentes aos fármacos usados no tratamento, a co-infecção com o vírus da
imunodeficiência humana (HIV) e o elevado número de indivíduos portadores do bacilo na forma
latente, complicam ainda mais esse cenário. Sendo assim, torna-se necessário buscar novas

alternativas terapêuticas para o tratamento da doença, que preferencialmente façam uso de
compostos com novos mecanismos de ação para que sejam ativos frente às cepas resistentes. Sabese que compostos da classe 3,4-diidroquinazolin-4-ona apresentam atividade antimicobacteriana,
possivelmente pela inibição da enzima NADH desidrogenase do tipo II, que atua na cadeia
respiratória. Com o propósito de desenvolver novos compostos antimicobacterianos, foram realizadas
modificações estruturais nos substituintes do núcleo 3,4-diidroquinazolin-ona de maneira racional. A
síntese dos compostos foi realizada com adequação de protocolo previamente descrito. No total foram
obtidos 26 compostos contendo o núcleo 3,4-diidroquinazolin-4-ona, que posteriormente tiveram a sua
concentração inibitória mínima (CIM) determinada frente à cepa laboratorial H37Rv de M. tuberculosis.
A citotoxicidade dos compostos bioativos foi verificada nas linhagens celulares humanas HaCaT,
HepG2 e Vero utilizando uma concentração de 10 µg/ml. Um modelo de zebrafish (Danio rerio) foi
utilizado para avaliar possíveis efeitos neurotóxicos e cardiotóxicos, bem como alterações
morfológicas nesses animais, em três concentrações distintas 3, 15 e 20 mM. Entre os compostos
com atividade antimicobacteriana, sete (9n, 9p, 9q, 9r, 9s, 9u, 9w) foram selecionados (CIM <1 µM)
para as avaliações subsequentes. Os testes contra três isolados clínicos de M. tuberculosis
resistentes à isoniazida (INH) revelaram que os compostos foram igualmente eficazes. Os compostos
também apresentaram um perfil citotóxico favorável, não reduzindo a viabilidade das células na
concentração testada (IC50s >30 mM), assim como um baixo risco de neuro e cardiotoxicidade. Os
dados obtidos até o momento demonstram que os compostos da classe 3,4-diidroquinazolin-4-ona
possuem uma atividade antimicobacteriana satisfatória, sem citotoxicidade aparente em células de
mamíferos, justificando a continuação de estudos mais aprofundados com essa classe.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é causada principalmente pelo Mycobacterium tuberculosis (MTb). Essa doença é considerada um
grande problema de saúde pública, com morbidade e mortalidade significativas. O diagnóstico rápido e preciso associado a um baixo
custo operacional desse diagnóstico é extremamente importante para o sucesso do tratamento. Os tradicionais testes para o diagnóstico
dessa bactéria não preenchem todos os requisitos necessários para um diagnóstico bem sucedido. Dispositivos analíticos, como os
biossensores, podem detectar agentes infecciosos de uma maneira mais simples e barata, em comparação com os testes
convencionais. Estas características tornam os biossensores uma alternativa promissora para o diagnóstico rápido do MTb. OBJETIVO:
Este trabalho teve como objetivo desenvolver um biossensor para identificar o gene IS6110 em amostras sintéticas e biológicas de
pacientes TB positivos. METODOLOGIA: Foram utilizados eletrodos impressos compostos por um eletrodo de trabalho (ET), constituído
de carbono, um eletrodo de referência, constituído de prata cloreto de prata e um contra-eletrodo, constituído de carbono. Em seguida, a
L-Arginina foi eletropolimerizada na superfície do eletrodo para produzir um filme polimérico adequado para a imobilização do
bioreceptor. O bioreceptor usado foi uma sequência 20 bases (sonda) específica para detectar o gene IS6110, presente no MTb. O
processo de detecção foi baseado no principio de hibridização entre a sonda e o alvo. RESULTADOS: O estudo analítico realizado no
biossensor com as amostras sintéticas mostrou que o dispositivo possui um limite de detecção de 4.4 nM. Os estudos com as amostras
de escarros de pacientes mostraram que o dispositivo foi capaz de distinguir pacientes TB positivos dos pacientes TB negativos.
CONCLUSÃO: A plataforma biossensor mostrou um baixo limite de detecção e foi capaz de identificar a presença de MTb utilizando
DNA extraído diretamente de amostras, ao contrário dos métodos moleculares convencionais que utilizam produtos de PCR. Com esses
dados, é possível desenvolver um novo dispositivo portátil, livre de PCR e específico para o diagnóstico da TB. PALAVRAS-CHAVE:
Biossensor, DNA, L-Arginina, Mycobacterium tuberculosis, Tuberculose. APOIO FINANCEIRO: CNPq/CAPES.
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Resumo
O CD14 é uma proteína que apresenta um importante papel na vigilância imunológica contra o Mycobacterium tuberculosis, podendo ser
encontrada ancorada à superfície de monócitos, macrófagos e granulócitos (mCD14) como também em sua forma solúvel (sCD14). Ele
atua como correceptor dos receptores toll-like (TLR) em geral, mas principalmente do receptor toll-like 4 (TLR4), o qual é capaz de
reconhecer lipopolissacarídeos presentes na parede celular do bacilo e, assim, desencadear uma resposta imune mais específica para
combatê-lo. Variações na expressão do CD14 podem influenciar diretamente na modulação do reconhecimento do M. tuberculosis pelo
sistema imune, estudos recentes apontam o polimorfismo de nucletídeo único (SNP) de transcrição de uma citosina para uma timina,
presente na região promotora -159 do gene CD14 (rs2569190), como um possível fator de risco para o desenvolvimento de tuberculose
ativa (TB), uma vez que o genótipo homozigoto T/T desse polimorfismo promove uma redução na expressão do correceptor. O objetivo
deste estudo é verificar a associação entre a presença do polimorfismo -159C/T do CD14 com a suscetibilidade à TB na população do
Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. Trata-se de um estudo de caso-controle retrospectivo onde até o presente momento foram
genotipadas um total de 193 amostras, sendo 89 pertencentes ao grupo TB e 104 pertencentes ao grupo controle saudável. A região de
interesse do gene do CD14 foi amplificada pela reação em cadeia da polimerase (PCR), o produto amplificado foi clivado pela técnica do
polimorfismo de comprimento dos fragmentos de restrição (RFLP) e visualizado por eletroforese em gel de agarose 2,5%. As
frequências genotípicas do CD14 encontradas até o momento foram comparadas entre o grupo de TB e o grupo controle pelo teste quiquadrado com ajuste de resíduos. Nossos resultados prévios indicam que o genótipo homozigoto variante (T/T) para o polimorfismo
-159C/T do CD14 implica em um possível aumento da suscetibilidade para o desenvolvimento da TB (p < 0,01). Essa maior
suscetibilidade provém, provavelmente da diminuição na quantidade de CD14 expresso (mCD14 e sCD14) por conta do polimorfismo,
comprometendo, assim, a função dos TLR, os quais são fundamentais na resposta contra o M. tuberculosis, o que facilita a infecção
pelo bacilo e a progressão da doença.
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Resumo

Introdução: Novas moléculas que sejam ativas para o tratamento da tuberculose humana são
urgentemente necessárias, sobretudo com o intuito de diminuir o período de tratamento e os efeitos
adversos. Alguns estudos demonstraram a atividade promissora da molécula-líder IQG-607 em
modelos in vitro e in vivo, utilizando macrófagos e camundongos infectados com Mycobacterium
tuberculosis. Além disto, o perfil toxicológico desta molécula foi investigado, em animais. Neste
trabalho, nós avaliamos a atividade da molécula IQG-607 quando combinada com pirazinamida e
rifampicina, e comparamos com a atividade da molécula protótipo isoniazida, quando combinada com
os mesmos fármacos, em roedores infectados.
Métodos: Camundongos foram infectados com M. tuberculosis H37Rv e, após duas semanas, foram
iniciados os tratamentos, pela via oral. Os grupos experimentais foram: I. não tratados, II. tratados
com rifampicina (10 mg/kg) + pirazinamida (150 mg/kg), III. tratados com rifampicina (10 mg/kg) +
pirazinamida (150 mg/kg) + isoniazida (25 mg/kg); IV. tratados com rifampicina (10 mg/kg) +

pirazinamida (150 mg/kg) + IQG-607 (25 mg/kg). Após quatro semanas de tratamento, os pulmões e
baços foram assepticamente retirados, homogeneizados e estas amostras foram semeadas para
cultivo das bactérias remanescentes. Os resultados foram expressos como logaritmo do número de
unidades formadoras de colônia (log CFU), em cada órgão.
Resultados e Discussão: Nos pulmões, a média (± desvio padrão) de redução nas CFU após o
tratamento com o esquema II foi de 2 (± 0,1) log CFU; já o grupos que continham isoniazida ou IQG607 apresentaram redução de 1,9 (± 0,2) e 2,2 (± 0,2) log CFU, respectivamente. Nos baços dos
animais, as diferenças foram estatisticamente significantes: enquanto o grupo tratado apenas com
rifampicina e pirazinamida apresentou redução de 3,1 (± 0,2) log CFU, os grupos onde foram incluídas
as moléculas isoniazida e IQG-607 reduziram 2,7 (± 0,2) e 3,9 (± 0,4), respectivamente. Estes
resultados sugerem um possível efeito sinérgico da molécula IQG-607, quando combinada com
rifampicina e pirazinamida, especialmente nos baços de camundongos.
Conclusão: Diante destes resultados, podemos sugerir que a molécula IQG-607 pode ser uma
molécula protótipo para futuras derivatizações. Estamos atualmente avaliando os possíveis
metabólitos gerados após a administração de IQG-607 pelas vias oral e endovenosa, em roedores.
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Resumo

Introdução: Evidências atuais sugerem que há uma associação entre a depressão e tuberculose (TB)
levando a uma menor adesão ao tratamento e ao aumento da mortalidade. No entanto, a influência do
distúrbio do metabolismo de glicose (DMG) nessa comorbidade tem sido pouco estudada. Objetivo:
Avaliar a associação entre depressão e TB em uma coorte de pacientes com TB e DMG dos centros
de saúde de atenção primária no norte de Lima, Peru.
Método: Um estudo prospectivo em pacientes com TB e DMG e os seus contatos domiciliares (CD)
iniciou em fevereiro 2017. Os pacientes com DMG foram diagnosticados segundo as definições da
American Diabetes Association. Para o diagnóstico de depressão foi usado o questionário PHQ-9 em
272 dos 277 participantes do estudo. Avaliamos com o teste do χ² (p<0,05) fatores sociodemográficos
e clínicos relacionados à depressão-TB em pacientes com DMG. Resultados: A prevalência de
depressão foi de 36% (IC95%: 30% - 42%) entre os pacientes com TB e de 20% (IC95%: 16%- 25%)
entre os CD. A DMG foi encontrada em 40% dos pacientes com TB e depressão, enquanto a DMG
nos CD com depressão foi de apenas 16% (p = 0,03). Por outro lado, 10% e 31% dos pacientes com
TB-DMG apresentaram depressão maior e menor, respectivamente; versus 2% e 14% dos contatos
com DMG (p = 0,02). Encontramos diferenças significativas na gravidade da depressão em pacientes
com TB-DMG versus contatos afetados com DMG (p = 0,01). Além disso, os casos de TB-DMG
apresentam graus de maior intensidade de depressão (moderadamente grave e grave) que os CD
com DMG (leve e moderado). Discussão: É possível que a coexistência da depressão, TB e DMG
influencie umas às outras e provoquem exacerbação que altere o curso clínico. Conclusões: Altas
taxas de depressão foram encontradas em pacientes com TB e os seus CD. A depressão foi
associada a DMG em pacientes com TB. Recomendamos um diagnóstico oportuno e controle da
depressão em todos os pacientes com TB para melhorar os resultados do tratamento
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Resumo
A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível ocasionada por Mycobacterium tuberculosis que afeta prioritariamente os
pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. No Brasil, a doença é um sério problema da saúde pública. O objetivo do
presente estudo foi comparar a prevalência da Tuberculose ocorrida na Metrópole cearense com a microrregião caririense no período de
2014 a 2017. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e retrospectivas, cujos dados foram coletados no Sistema de Informação
de Agravo e Notificação (SINAN). As buscas foram feitas no mês de maio de 2018. O estudo mostrou que em 2014 na capital a
prevalência foi de 2.749 casos (70,88%), no Cariri o total de casos foi 327(8,43%) e a diferença foi de 2.422(62,45%). No ano de 2015
na metrópole cearense a prevalência foi 2.902(72,42%) enquanto na microrregião 308(7,68%) a diferença do número de casos antigos
foi deste ano foi de 2.594(64,74%) com a incidência de 129 casos (3,32%). O ano de 2016 mostrou 2.945(72,76%) na capital e
319(7,88%) no interior, diferença de 2.626(64,88%) e a incidência neste ano foi de 40(0.99%). O ano de 2017 na capital do Ceara a
prevalência foi de 2.911(72,76%) enquanto no cariri a notificação foi de 355(8,66%), diferença de 2.556(68,39%) e a incidência de 50
casos (1,23%). Conclui-se que foi registrtado um maior número de casos de Tuberculose na capital cearense, tornando-a mais
prevalente, isso deve principalmente pelo fato de uma do número populacional da capital ser maior em relação a do interior. Além disso
é possível identificar uma considerável diminuição na incidência da Tuberculose em ambas regiões pesquisadas entre os anos de 2014
a 2016, através de medidas do Ministério da Saúde. Diante do perceptível crescimento da incidência entre os anos de 2016 e 2017,
torna-se possível e também necessário ações de intervenção, a fim de promover saúde.
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Resumo

Introdução: A tuberculose (TB) é a principal causa de morte em pessoas que vivem com HIV
(PVHIV). E um dos fatores que contribui para isso é a dificuldade de diagnóstico nessa população. Por
isso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) vem recomendando a triagem de TB em PVHIV a partir
da primeira consulta, baseada no questionamento de sinais e sintomas característicos da TB (tosse,
febre, sudorese noturna e perda de peso). Objetivo: Em pacientes recém diagnosticados com HIV,
determinar a prevalência e os valores preditivos da presença de pelo menos um sintoma associado à
tuberculose (TB). Desenho de estudo: Estudo seccional analítico. Métodos: O estudo foi realizado
com pacientes com idade maior ou igual a 18 anos, atendidos em um Serviço Especializado para
HIV/Aids do estado de Pernambuco, durante os anos de 2014 e 2016. Foi realizada análise da triagem
proposta pela OMS, estimando-se a prevalência dos sintomas, o valor preditivo positivo (VPP) e valor
preditivo negativo (VPN) da presença de pelo menos um deles em pacientes recém diagnosticados
com HIV, livres de TB prévia. Os sintomas foram investigados na primeira consulta ao serviço e o
diagnóstico de TB foi confirmado através da notificação ao Sistema de Informação de Agravos de
Notificação. Resultados principais: A prevalência da presença de pelo menos um sintoma de TB foi
de 56,6% e o sintoma mais frequente foi a perda de peso. O VPP da triagem recomendados pela OMS
foi de 12,3% e o VPN foi 99% nesta população. Discussão: Verificou-se alta prevalência de sintomas
relacionados a TB na população estudada, com VPN baixo que possivelmente é afetado pela
prevalência de TB nessa população. Os valores preditivos encontrados mostram que nessa população

a chance de descartar a TB, uma vez que o paciente não apresenta sintomas é alta. Porém, quando o
paciente apresenta pelo menos um desses sintomas, a chance de ele ter TB é relativamente baixa.
Conclusão: Estudos com cálculo de VPP e VPN da triagem recomendada pela OMS são de grande
importância, para caracterizar diversos cenários epidemiológicos, uma vez que esses valores sofrem
variação a partir da prevalência.
Palavras-chaves: tuberculose, HIV, sintomas, valor preditivo

PRIMEIRO CASO DE TUBERCULOSE GANGLIONAR DIAGNOSTICADO POR TESTE RÁPIDO
MOLECULAR PARA TUBERCULOSE (TRM-TB) EM RORAIMA
Autores

MARIA SOLEDADE GARCIA BENEDETTI 1,2, CÁSSIO ALENCAR MEIRA 3, ELBA
URZEDO DE FREITAS LAMOUNIER 2, DANIELA PALHA DE SOUZA CAMPOS 2

Instituição 1 UFRR - Universidade Federal de Roraima (Avenida Ene Garcêz, sn, Campus do
Paricarana. Boa Vista, Roraima), 2 CGVS/SESAU - Coordenadoria Geral de Vigilância em
Saúde/ Secretaria de Saúde do Estado de Roraima (Rua Dr Arnaldo Brandão com a
avenida Capitão Júlio Bezerra, 826, São Francisco, Boa Vista, Roraima. CEP 69.305-080),
3 SMSA - Secretaria Municipal de Saúde de Boa Vista (Avenida Getúlio Vargas, s/n, São
Pedro, Boa Vista, RR)
Resumo

O teste rápido molecular para tuberculose (TRM-TB) é um teste de ampliação de ácidos nucléicos
utilizado para detecção de DNA do Mycobacterium tuberculosis (MT) e para triagem de cepas
resistentes à rifampicina pela técnica de reação em cadeia de polimerase (PCR) em tempo real. Essa
ferramenta para o diagnóstico da doença começou a ser utilizada no Brasil em 2014. Objetivo:
Descrever os procedimentos técnicos realizados para o diagnóstico de tuberculose ganglionar por
meio do TRM-TB em um laboratório municipal de referência secundária localizado em Boa Vista,
Roraima. Método: Estudo descritivo e qualitativo. A amostra utilizada foi um gânglio linfático
(linfonodo) de uma paciente de 9 meses de idade, internada na UTI do Hospital de referência
municipal. Resultados: A amostra foi encaminhada em coletor universal com cerca de 5ml de solução
de NaCl 0,9%, transportada adequadamente. O gânglio linfático foi transferido para um coletor
universal, adicionado 2ml da solução fisiológica do coletor primário, e mais 4ml de reagente de
amostra (na proporção de 2:1) e realizado a maceração do gânglio linfático com pistilo. O material foi
transferido para o tubo falcon e agitado em vórtex por 1 minuto, duas vezes, com intervalo de 10
minutos. Ficou em repouso por 5 minutos e agitada novamente no vórtex por 1 minuto. Após
sedimentação das partículas sólidas, foi pipetado 2ml do sobrenadante e adicionado no cartucho do
aparelho Genexpert® para análise. No resultado foi detectável MT (muito baixa/very low) sem
resistência à rifampicina. Discussão: O TRM-TB está indicado, prioritariamente, para o diagnóstico de
tuberculose pulmonar e laríngea, mas pode ser utilizado para o diagnóstico de algumas formas de
tuberculose extrapulmonar no líquor, gânglios linfáticos e outros tecidos. Conclusão: O TRM-TB
permitiu agilidade na confirmação de tuberculose em amostra extrapulmonar além do perfil de
resistência à rifampicina permitindo o início rápido do tratamento da paciente.
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Resumo
A tuberculose é uma doença causada na grande parte dos casos pelo Mycobacterium tuberculosis. Os índices de
morbimortalidade vem aumentando, principalmente nas regiões subdesenvolvidas, sendo o trato geniturinário o segundo
local extrapulmonar mais acometido. No envolvimento renal ocorre formação de granulomas corticais que levam a nefrite
intersticial e calcificação. Objetivou-se elencar os principais diagnósticos e intervenções de enfermagem a paciente acometida
por Tuberculose urinária. Trata-se de um relato de experiência vivenciado no primeiro semestre de 2018 durante o estágio
curricular obrigatório, realizado no Hospital universitário do Município de Recife-PE. Os dados foram obtidos através de
entrevistas, exames físicos, achados laboratoriais e clínicos, identificando o estado de saúde do paciente. Foi realizada a
Sistematização de Enfermagem e elencado os principais diagnósticos de enfermagem de acordo com a NANDA I. Identificouse os seguintes diagnósticos de enfermagem: 1- Dor aguda relacionada a agente lesivo biológico evidenciada por relato
verbal de dor e expressão facial; 2- Nutrição desequilibrada: mais do que as necessidades corporais relacionado a ingestão
excessiva evidenciado por peso 20% acima do ideal; 3- Volume de líquidos excessivos relacionado a mecanismos
reguladores comprometidos, evidenciado por edema e eletrólitos alterados; 4- Hipertermia relacionada a doença, evidenciada
por aumento da temperatura corporal acima dos parâmetros normais; 5- Eliminação urinária prejudicada relacionado a
infecção no trato urinário evidenciado por disúria, nocturia e urgência urinaria. As principais intervenções são: 1administração dos medicamentos prescritos e promoção do alívio da dor com medidas não farmacológicas quanto ao
posicionamento antálgico; 2- Acionar o serviço nutricional e monitorar peso do paciente; 3- Realizar balanço hídrico,
administrar fármacos diuréticos e elevar membros inferiores e massagear para facilitar retorno venoso; 4- regular temperatura
através da administração de antitérmicos; 5- identificar distúrbios causadores que podem estar presentes e administrar
medicamentos de acordo com prescrição. Por meio da Sistematização da Assistência de Enfermagem foi possível assistir a
paciente de forma holística e humanizada visando uma melhor qualidade de vida, pois através de um exame físico minucioso
é possível constatar os problemas que necessitam de intervenção e tentar solucioná-los.
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Resumo
A ocorrência da tuberculose (TB) encontra-se diretamente relacionada ao modo como se organizam os processos de produção e
organização social, bem como à implementação de políticas de controle da doença. A Organização Mundial de Saúde destaca ainda a
importância da organização e do desempenho dos serviços de saúde nas ações de controle da TB, afirmando que o problema não está
na detecção e tratamento da doença e sim na forma como os serviços se organizam para detectar e tratar os casos de TB. O objetivo
deste estudo foi avaliar a estrutura e o processo dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) para o tratamento da TB no município
de Belo Horizonte (BH). Trata-se de um estudo avaliativo, quantitativo, que utilizou como eixo metodológico os componentes de
avaliação de serviços de saúde estrutura e processo. Foram entrevistados 581 profissionais médicos ou enfermeiros das 588 Equipes
de Saúde da Família (ESF) de BH utilizando um instrumento estruturado, elaborado e adaptado pelo Grupo de Estudos Operacionais em
TB da Rede Brasileira de Pesquisa em TB. A análise dos dados foi realizada por meio de distribuição de frequência absoluta/relativa e
de construção de indicadores, utilizando proporções, para avaliação do desempenho das variáveis estrutura e processo. Os serviços de
saúde foram classificados segundo valores obtidos dos indicadores: valores menores ou iguais a 49,9% foram classificados como
avaliação crítica, os valores entre 50 e 79,9% insatisfatória e maiores ou igual a 80% satisfatórios. Em relação ao componente estrutura,
74,5% dos serviços tiveram o desempenho crítico para o indicador recursos humanos; 85% e 89,8% tiveram desempenho satisfatório
para os indicadores recursos físico e organização dos serviços, respectivamente. Quando avaliamos o componente estrutura, observase que 95,4% dos serviços apresentam um desempenho insatisfatório. Quanto ao componente processo, 80,5% dos serviços de saúde
apresentaram desempenho insatisfatório para a atenção proporcionada. Por meio desses resultados, notam-se deficiências tanto em
relação aos recursos humanos quanto ao processo de trabalho dos profissionais envolvidos no atendimento ao paciente. Nesse sentido,
a criação de estratégias intersetoriais, política de educação permanente e a manutenção da TB como agenda prioritária de trabalho na
atenção primária são fundamentais para a melhora do processo dos serviços de atenção ao indivíduo com TB e consequente controle
da doença.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa de evolução crônica, que compromete principalmente os pulmões, sendo o agente
etiológico o Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch (BK), podendo acometer outros órgãos e sistemas. Levando em
consideração a magnitude da TB no Brasil e no estado de Pernambuco, este estudo se propõe a avaliar o Programa de Controle da
Tuberculose (PCT) em um dos municípios prioritários do estado, com o intuito de revelar o nível de desempenho das unidades de saúde
da família (USF), entendendo que essa se configura como coordenadora da assistência no território e é responsável pela resolubilidade
de pelo menos 80% dos problemas de saúde dos indivíduos. Estudo de avaliação normativa e análise de contexto, realizado no
município prioritário de Goiana, sede da XII Regional de Saúde. A partir do modelo lógico do PCT, foi elaborado um instrumento de
avaliação e aplicado nas 23 USF do município. O instrumento contempla os componentes relacionados a estrutura e processo de
trabalho. Foram atribuídos valores numéricos para cada pergunta com o objetivo de gerar uma pontuação máxima para o instrumento e
para cada componente e subcomponente. Com os escores encontrados resultou a classificação das unidades, sendo definido como:
elevado (≥ 80%); bom (79 a 65%); regular (64 a 50%) e baixo (< a 49%). Os resultados demonstraram que para o componente
estrutura, o PNCT municipal atingiu o escore de 77,1% e o componente processo vigilância/assistência obteve 69,6%, sendo
classificados como bom. Ademais, o componente processo/Educação atingiu o escore de 49,6%, sendo classificado como baixo.
Observamos um cenário de diferentes realidades dentro do município e incoerente com as determinações do Ministério da Saúde, onde
a falta dos instrumentos de registros afeta a integralidade da atenção além de comprometer a avaliação da adequação dos processos e
dos resultados do PCT. Vale destacar que as ações educativas devem ser desenvolvidas no âmbito individual e coletivo de modo a
promover cura e reabilitação por meio do processo de sensibilização trazendo o usuário como aliado e ator principal do projeto
terapêutico e das mobilizações pelo direito ampliado à saúde. Os dados encontrados apontam a necessidade de adequação das
atividades relacionadas ao diagnóstico e assistência do paciente bem como maior envolvimento das equipes e gestão, no que tange à
temática educação em saúde, pois esta repercute no processo de trabalho e assistência ao usuário.
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Resumo
A tuberculose pulmonar (TBP) é uma doença infecciosa causada pela Mycobacterium tuberculosis (Mtb) e apresenta caráter
contagioso e alta propensão em indivíduos imunocomprometidos. Os pacientes que apresentam Diabetes Mellitus tipo 2
(DM2) se tornam um público suscetível à TBP, sendo essa associação declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como uma situação de risco negligenciada. A DM2 é uma doença metabólica que se caracteriza pela resistência à insulina,
manifestação de um quadro inflamatório crônico e comprometimento na atividade dos macrófagos. Devido a escassez de
estudos que correlacionem TBP-DM2, faz-se necessário avaliar o impacto da DM2 no sistema imune, além de descrever a
possível associação da doença DM2 com aumento da susceptibilidade à TBP. A metodologia utilizada constou de uma revisão
de literatura baseada em 12 artigos, nos quais foram empregados os descritores: Tuberculose e Diabetes Mellitus tipo 2 –
cadastrados no DeCS, com busca na língua inglesa. A revisão foi desenvolvida a partir dos bancos de dados: PubMed,
SciElo, e Lilacs. Os fatores analisados relevantes na TBP-DM2 foram que a resposta imune do paciente diabético apresentase comprometida durante a atividade das opsoninas, particularmente no componente C3 do sistema complemento que

sinalizaria a Mtb para o macrófago. Há, ainda, uma maior produção de citocinas pró-inflamatórias no sangue periférico que
não consegue atuar, de forma eficiente, no local de infecção da TBP, impossibilitando a ativação de macrófagos responsáveis
pela fagocitose do Mtb. Esse aumento na produção de citocinas pode causar uma hiper-reação aos antígenos, que pode ser
prejudicial e causar danos ao tecido pulmonar, agravando a situação do paciente. Além disso, foi identificado que a
hipovitaminose D, agrava a resistência à insulina presente na DM2, uma vez que está diretamente relacionada com a
modulação da secreção de insulina nas células b-pancreáticas e indiretamente através da regulação de cálcio nessas células;
e, também, afeta a imunidade do hospedeiro, uma vez que, exerce atividade reguladora na memória imunológica e nas
células T CD25, CD8 + e CD4 + efetoras e a regulação das citocinas. Portanto, existe uma relação imunopatológica entre a
Diabetes Mellitus tipo 2 e a vulnerabilidade à tuberculose, apesar da inexistência de um consenso sobre o que provoca essa
associação, as evidências são válidas e devem ser consideradas em prol de uma melhor abordagem clínica do paciente.
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Resumo
Considera-se que, através da visita domiciliar efetiva, norteada por um instrumento específico de acompanhamento, o enfermeiro será
capaz de prestar assistência individualizada à pessoa com tuberculose, estabelecer o vínculo necessário para viabilizar à adesão ao
tratamento e identificar, antecipadamente, problemas relacionados à vulnerabilidade e as possíveis complicações clínicas que a doença
pode trazer à pessoa que estará sendo acompanhada. Assim, objetivou-se elaborar um instrumento de acompanhamento para visita
domiciliar do enfermeiro no cuidado à tuberculose. Trata-se de uma pesquisa metodológica, realizada em três etapas: identificação dos
indicadores do cuidado por meio de artigos publicados de 2013 a 2016, localizados através da utilização dos descritores ¨tuberculose¨
and ¨cuidado¨ and ¨enfermagem¨ nas bases de dados do portal da Biblioteca Virtual em Saúde; classificação dos indicadores, conforme
o conceito de vulnerabilidade de Ayres; seleção dos indicadores para elaboração do instrumento proposto baseado nas recomendações
do Ministério da Saúde. Identificou-se 68 indicadores do cuidado, distribuídos em dois eixos temáticoss, iriemeira tres elo eer, pela
disponibilidade e palavras de incentivo , definidos após análise de 5 artigos. Conforme o conceito de vulnerabilidade de Ayres, foram
classificados 30 indicadores no componente individual, 26 no componente social e 12 no componente programático. Baseada nas
recomendações do Ministério da Saúde, selecionou-se 31 indicadores utilizados na versão preliminar do instrumento proposto, dividido
em 4 partes e na versão final, dividido em 7 partes. Espera-se que o instrumento proposto torne a visita domiciliar mais efetiva, favorável
ao cuidado e a prática profissional, beneficiando o doente através da assistência contínua, individualizada, adequada as necessidades
reais. E que envolva a família, fundamental no processo do cuidar. Contudo, admite-se que esse estudo não se encerra aqui, o produto
tecnológico resultado dessa pesquisa, necessita passar por um processo de validação, em que seu conteúdo seja avaliado por
enfermeiros que prestam assistência aos referidos doentes através da visita domiciliar.
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Resumo

Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado em 2017, a tuberculose (TB)
é a nona causa de morte no mundo e a principal causa de morte por doenças infectocontagiosas. O

Brasil está presente entre os 20 primeiros no ranking, com uma incidência de 87 mil casos em 2016.
Para auxiliar gestores e profissionais de saúde a promoverem melhorias e aperfeiçoarem a
assistência à saúde, a tecnologia da informação torna-se uma importante aliada na criação de
estratégias e ferramentas que auxiliem no gerenciamento e aplicação de políticas públicas locais e
globais, recomendadas pela OMS, no controle de pacientes com TB. Este trabalho propõe a utilização
de um portal web público, com conhecimento semântico sobre a TB, combinando diversas fontes de
dados heterogêneas. A condução deste trabalho envolve a pesquisa das tecnologias envolvidas na
utilização da Web Semântica, que viabiliza a estruturação do portal semanticamente; o
desenvolvimento do portal utilizando o sistema gerenciador de conteúdo DRUPAL; a utilização de um
framework que se conecta ao um conjunto de bancos de dados distintos que fornecem dados de
repositório de TB; a aplicação do conhecimento semântico aos dados. A novidade e diferencial como
resultado deste portal, relacionado a outros portais de TB no Brasil, é o uso de dados semanticamente
marcados que possibilitarão o entendimento estruturado e padronizado do conhecimento de dados e
indicadores de TB no cenário brasileiro, tanto por seres humanos quanto por computadores. Este é
um modelo portal web de conteúdo que, sob a perspectiva do usuário, entregará informações sobre
TB exatas e adequadas às suas buscas, reduzindo a necessidade de filtragem de conteúdo pelo
próprio usuário. Para computadores, torna-se possível a extração de informações relevantes do
conteúdo do portal, possibilitando a reutilização e troca de informações através de uma interface
amigável à máquina. Em um trabalho futuro, pretende-se avaliar a efetividade do portal quanto à
entrega de dados e conhecimento ao usuário e a reutilização de dados por computadores através das
estruturas semânticas do portal.
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Resumo
A tuberculose (TB) é um grave problema de saúde no Brasil e no mundo, afetando principalmente os países em
desenvolvimento. A cura da TB está condicionada à toma correta da medicação, que pode variar de 6 meses a 2 anos,
dependendo da cepa hospedeira. Nos últimos anos, surgiram iniciativas de sistemas voltados ao tratamento diretamente
observado via vídeo para que o acompanhamento do paciente seja feito através de celular ao invés da abordagem tradicional
de acompanhamento, que apresenta custos bastante elevados. Um problema dessas novas abordagens é que, apesar de ser
um acompanhamento melhor que o autoadministrado, ele ainda perde em qualidade para o diretamente observado, devido ao
acompanhamento e o feedback diário sobre a sua saúde que o paciente recebe. O objetivo deste trabalho é descrever uma
proposta de assistente virtual através de smartphone, que permita o monitoramento remoto do paciente, aumente o
engajamento e as chances de sucesso do tratamento e facilite o acesso e a disseminação de informações aos pacientes
sobre sua condição de saúde. Ainda há a possibilidade de disponibilizar, em diversos tipos de dispositivos, uma interface de
comunicação acessível de forma intuitiva, que permita aos profissionais de saúde acompanhar e responder aos seus
pacientes. O assistente virtual e o aplicativo móvel serão interoperáveis e possibilitarão o gerenciamento da plataforma de
maneira centralizada. A inteligência artificial responsável por identificar e retornar o contexto das consultas será feita através
do Microsoft LUIS, que processará os dados toda vez que uma nova pergunta for feita. Finalmente, um diagrama de interação
dessas partes e um teste de validação interna foram realizados, provando ser viável a criação de um assistente virtual com as
características descritas. Uma análise operacional permitirá avaliar se o sistema aumenta a resolubilidade do tratamento
proposto, o que orientará sua implementação no tratamento da tuberculose
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Resumo

A alta incidência da tuberculose nas prisões tornou-se uma grande preocupação para a saúde pública,
já que sua maior prevalência no sistema prisional supera a da população em geral. Alguns fatores de
risco contribuem para o seu desenvolvimento, como a superlotação, a precariedade em saneamento,
a falta de atendimento à saúde, a disseminação do HIV, a pouca ventilação e iluminação. O estudo
tem como objetivo descrever, segundo a literatura científica, as ações de controle da tuberculose no
sistema prisional. Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, onde foi realizada uma
busca na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando o Operador Boleano AND entre os descritores
tuberculose e presídio. Foram seguidos como critérios de inclusão: textos disponíveis na íntegra, base
de dados em Enfermagem, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde e Medical
Literature Analysis and Retrieval System Online; no período de 2007 a 2017, publicados em
português, e o tipo de documentos selecionados foram artigos. Foram excluídos os artigos repetidos
na base de dados e que não respondiam ao objetivo do estudo. A amostra foi composta por 14
estudos. Os artigos que compuseram a amostra do estudo foram categorizados em um quadro, onde
2013 foi o ano de maior publicação representando 21,43%. Em relação à base de dados, 78,57%
foram encontrados na Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde. Sobre o local
de estudo, a região sudeste apresentou o maior índice com 58,34% e de acordo com o tipo de estudo
50% dos artigos foram quantitativos. As publicações revelaram a necessidade de ações de educação
e sensibilização no que se refere à tuberculose em prisões, com o objetivo de garantir, promover e
conhecer a visibilidade do problema, além da sua forma de tratamento e prevenção, possibilitando a
desconstrução de valores que estimulam práticas discriminatórias e favorecendo a percepção da
saúde como um bem comum e um direito de todos. O objetivo do estudo foi alcançado possibilitando
constatar uma alta prevalência da tuberculose entre as pessoas privadas de liberdade, assim como os
diversos fatores relacionados às condições socioeconômicas, socioambientais e da fragilidade do
controle da doença nesse ambiente. Sendo assim ressalta-se a importância do fortalecimento dos
cuidados e assistência que a equipe de saúde deve oferecer às Pessoas Privadas de Liberdade,
também no tocante ao controle da tuberculose.
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Resumo

Atuberculose é reconhecida como uma doença negligenciada, que sofre influências dos fatores
imunológicos e sociodemográficos e estilo de vida inadequado. Tais determinantes contribuem para a
dificuldade no diagnóstico, além da interferência na qualidade de vida.A intenção da pesquisa foi
avaliar a qualidade de vida em pacientes com tuberculose pulmonar (TP). Trata-se de uma série de
casos, com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado em uma policlínica classificada como
centro de referência regional, em atendimento ambulatorial para portadores de tuberculose, na cidade
do Recife, Pernambuco, entre setembro e dezembro de 2017. Participaram do estudo, 18 sujeitos,
utilizando-se um questionário sociodemográfico e clínico próprio, e a escala de qualidade de vida (SF36). Os resultados mostraram que a maioria dos entrevistados era do sexo masculino, com idade
entre 19 a 95 anos ± 45,56 anos, possuíam ≥ 9 anos de estudo (8;44,4%), assalariados/ autônomos
(8; 44,4%), declararam receber até 1 salário mínimo (8; 44,4%) e não possuíam domicílio próprio

(8;44,4%). Evidencia-se predominância daqueles no 3º (9; 50%) e 4º meses de tratamento (4; 22,2%),
sendo relatados como principais sintomas prévios, a tosse há mais de 3 semanas (17; 94,4%),
emagrecimento (15; 83,3%) e sudorese noturna (13; 72,2%); como sintoma atual a persistência da
tosse (9; 50%). Observou-se que as médias variaram de 5,56 a 80,22, sendo mais elevadas nos
domínios aspectos sociais e saúde mental, que apresentaram resultados com média de 71,53±26,36 e
80,22±14,22, respectivamente. Entretanto é importante ressaltar que os domínios limitação por
aspectos físicos e aspectos emocionais apresentaram médias bastante baixas, 5,56±23,57 e
16,67±34,77. Tais resultados confirmam que a tuberculose compromete a qualidade de vida das
pessoas infectadas, pois além da implicação física, há os fatores emocionais e psíquicos envolvidos.
Embora seja uma doença tratável e curável, ainda existe o estigma, a falta de informação e medo por
parte da sociedade em adquirir a doença. É fundamental promover ações de capacitação da equipe
da saúde, criando vínculo paciente-profissional para melhorar a rede de apoio e a qualidade de vida
destas pessoas.
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Resumo

Dentre as atribuições do enfermeiro da Atenção Primária à Saúde no controle da tuberculose,
compete o registro de enfermagem que consiste em um documento no qual se descreve as ações
exercidas por esses profissionais por meio de anotações que retratam a realidade do cuidado
prestado e estado do usuário. Contudo, é notório que existam dificuldades em realizar esses registros
por negligência do profissional ou sobrecarga de demandas de atividades nos serviços de saúde,
tornando-se um problema na assistência de enfermagem, em que a não realização ou as fragilidades
desse procedimento traz prejuízos para a assistência prestada e para as instituições de saúde. Devido
à essas dificuldades, objetivou-se avaliar os registros de enfermagem nos serviços de atenção
primária para gestão do cuidado à tuberculose. O desenho do estudo foi documental retrospectivo
com abordagem quantitativa, realizada em Unidades de Saúde da Família que compõem um dos
cinco distritos sanitários do município de João Pessoa-PB. A coleta de dados incluiu os registros de
acompanhamento dos usuários no período de 2012 a 2017, contemplando-se uma amostra de 30
documentos. Os resultados mostraram que 83,3% dos registros não tinham hora, 6,6% apresentavam
alterações com o uso de corretivo e linhas em branco e 33,3% não continham a efetuação da
notificação compulsória. Ainda considerando os dados dos documentos, verificou-se que 43,3% dos
enfermeiros não se preocuparam em registrar a busca ativa dos comunicantes, 96,7% não orientaram
quanto a prevenção, monitoramento de exames de baciloscopia e raio x, como também 86,7% não
enfatizaram a importância da alimentação e comunicantes, 53,3% não instruíram ou não registraram a
forma correta da tomada da medicação e suas possíveis reações adversas e 93,3% dos enfermeiros
não realizaram a visita domiciliar. Como potencialidades, observou-se que 96,7% dos profissionais
realizaram a evolução de enfermagem e 76,7% o exame físico para verificar peso, altura e índice de
massa corpórea a fim de regular a dosagem da medicação. Foi possível constatar que muitas são as
fragilidades inerentes ao processo de documentação da assistência prestada, ressaltando a
necessidade de registros fidedignos as informações do usuário bem como da assistência prestada.
Conclui-se, portanto, que os profissionais de enfermagem anotem de forma correta os registros para o
reconhecimento de uma boa atuação profissional e gestão do cuidado ao portador da tuberculose.
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Resumo
A tuberculose (TB) permanece como grave problema de saúde pública, por sua magnitude e transcendência, levando
milhares de pessoas a adoecer e morrer anualmente no mundo. No Brasil, a cidade do Recife-PE apresenta elevada taxa de
mortalidade por esta infecção, sendo considerada área prioritária pelo Ministério da Saúde. Diante disso, em 2015, implantouse a vigilância dos óbitos com/por TB na referida capital, a fim de conhecer as circunstâncias que determinaram o desfecho,
propor medidas capazes de reduzir o número de óbitos e qualificar os dados dos Sistemas de Informações sobre Mortalidade
(SIM) e de Agravos de Notificação (Sinan). O objetivo deste estudo é avaliar a contribuição da vigilância do óbito por/com TB
para qualificação do Sinan e SIM no Recife-PE. Foi realizado um estudo transversal analisando todos os óbitos que
apresentavam a TB como uma das causas de morte no SIM e possuíam ou não notificação para o agravo no Sinan, ocorridos
entre os anos de 2015 e 2016. No período analisado, dos 413 óbitos que faziam menção à TB como causa de morte, 372
(90,1%) foram investigados e 157 (38,0%) notificados no Sinan a partir do SIM. Após a investigação epidemiológica desses
óbitos, 58 (15,6%) tiveram requalificação nas causas de morte, sendo que em 35 (9,4%) houve alteração na causa básica. A
investigação dos óbitos por/com tuberculose permitiu diminuir o sub-registro do Sinan e a busca dos contatos não avaliados
pela equipe de saúde, integrando a vigilância epidemiológica e atenção básica. Além disse, possibilitou o aperfeiçoamento
das causas de morte no SIM. A integração dos sistemas de informação em saúde pode ser utilizada como estratégia para
construção de indicadores mais confiáveis no nível local.
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Resumo

Na infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) o indivíduo se torna susceptível às
infecções oportunistas, entre elas destaca-se a Tuberculose (TB). A coinfecção TB/HIV é responsável
pela elevada morbidade e mortalidade dos pacientes imunodeprimidos, portanto um grave problema
de saúde pública. A pesquisa tem como objetivo traçar o perfil epidemiológico da coinfecção TB/HIV,
na região Nordeste do Brasil. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa a partir de
dados obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponíveis no
DataSUS, nos quais foram selecionadas as variáveis: HIV, Região Nordeste e o período de 2013 a
2017. Foram constatados 108.670 casos de Tuberculose. Quanto a abordagem da sorologia para o
HIV: 57% negativos, 9% positivos, 0,12% ignorados e 5,5% estavam em andamento. Dos casos
diagnosticados com TB, 3% não realizam a sorologia para o HIV, em números absolutos tem-se 8205
na Bahia, 7741 em Pernambuco, 5806 no Ceará, 2413 no Maranhão, 1777 no Rio Grande do Norte,
1642 em Alagoas, 1254 na Paraíba, 1117 no Piauí e 907 em Sergipe. Evidencia-se que ocorreu um
elevado número de pacientes que não realizaram sorologia para o HIV, demonstrando que o
acompanhamento e assistência apresentam fragilidade em relação à realidade dos dados
encontrados quanto à coinfecção, o que leva a subnotificação e mascaramento dos dados reais.
Embora o percentual de casos TB/HIV notificado tenha sido baixo, se observado isoladamente, a
quantidade de casos HIV positivos portadores de tuberculose preocupam, pois trata-se de uma das
principais causas de morte em pacientes com HIV e ainda se configura como um dos critérios para a

definição da AIDS. A coinfecção TB/HIV é uma doença, cuja sua etiologia está correlacionada a
fatores sociais, portanto, as medidas de prevenção e assistência devem ser intersetoriais, envolvendo
ações sociais e o setor de saúde, responsável por medidas prevenção e fortalecimento da assistência,
identificando áreas prioritárias e propondo ações cabíveis, conforme cada realidade.
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Resumo
A tuberculose (TB) mantém-se entre as principais doenças negligenciadas, sendo segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, a
doença infecciosa que mais mata no mundo, superando inclusive a infecção HIV/AIDS. Diversas desordens metabólicas podem ser
observadas no curso da doença, como Diabetes Mellitus, depressão e anemia. Dados recentes mostram que o tratamento anti-TB (TAT)
diminui a proporção de anemia; porém, pouco se sabe acerca da real conexão entre anemia, níveis séricos de ferro ou de ferritina e
resposta ao TAT. No presente estudo avaliou-se a relação dos níveis séricos de ferritina, anemia e o desfecho do TAT. Ainda, estudou-se
a relação desses marcadores com imagens radiológicas realizadas no dia 0 e no dia 60 após o início do TAT. Para avaliar a resposta
inflamatória, foram utilizados os marcadores séricos sCD163 (receptor solúvel de macrófagos) e proteína C-reativa - PCR. 105
pacientes foram arrolados no estudo, desses 82 (78,1%) pacientes apresentavam anemia. Apenas 29 pacientes apresentavam anemia
ferropriva, o que indica inflamação crônica e não deficiência sérica de ferro. A cinética de ferritina e PCR séricas, no curso do TAT
mostrou que ambas apresentam tendência a aumentar no dia 30 e, redução no dia 60. Os pacientes anêmicos, apresentam maiores
proporções de sCD163 e, esses valores mantiveram-se elevados nos pacientes que apresentaram cultura positiva no dia 60 de TAT.
Nossos dados sugerem que na resposta a infecção por Mycobacterium tuberculosis, ocorra um “up-regulation” da ativação de
macrófagos que podem levar a hematofagocitose e, por conseguinte, anemia inflamatória. Além disso, ferritina apresentou-se como um
promissor biomarcador de prognóstico de maior conversão bacteriológica nos dias 30 e 60 dias de TAT.
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Resumo

A avaliação da Concentração Inibitória Mínima (MIC) é crucial na definição da tuberculose
multirresistente (MDR) e extensivamente resistente (XDR), para definir diferentes regimes de
tratamento. O objetivo desse estudo foi avaliar os níveis de resistência de cepas do Mycobacterium
tuberculosis MDR isoladas em Minas Gerais, aos fármacos de primeira e segunda linha e a relação
dos níveis de resistência com mutações nos genes rpoB, katG, inhA, gyrA, gyrB, rrs e eis. Foi avaliado
o MIC dos fármacos: rifampicina (RIF), rifabutina (RFB), isoniazida(INH), etambutol (EMB), amicacina
(AMK), levofloxacina (LVX), cicloserina (CIC), estreptomicina (STR), em 53 M. tuberculosis por meio
do BACTECTMMGITTM960 system. A partir dos MIC foi determinado os níveis de resistência dos
fármacos avaliados. O Genotype®MTBDRplus foi utilizado para detectar mutações associadas aos
fármacos RIF e INH e o Genotype®MTBDRsl para detectar as mutações associados aos fármacos
LVX e AMK. A maior parte dos isolados resistentes a RIF 32/38 (84.2%) e a RFB 18/23 (78.3%)
apresentaram alto nível de resistência, e todos os isolados com alto nível de resistência a RFB
também apresentaram alto nível de resistência a RIF e alta correlação (0.88). As mutações S531L,
H526D e H526Y na região rpoB foram associadas ao alto nível de resistência a RIF e RFB. Entre os
isolados resistentes a INH 29/42 (69%) apresentou nível moderado de resistência e as mutações
S315 and -15C>T quando detectadas simultaneamente foram associadas ao alto nível de resistência
a INH (100%, 7/7). O baixo nível de resistência relacionado a mutação A1401G foi predominante entre
os resistentes a AMK 18/20 (90%). Em relação a LVX 60% (3/5) apresentaram baixo nível de
resistência e nesses isolados foram detectadas as mutações nos códons 90 e 94 do gene gyrA. Nos
isolados resistentes ao EMB e a STR a maioria apresentou nível moderado de resistência 6/6 (100%)
e 13/23 (56.6%), respectivamente. Todos os isolados foram sensíveis a cicloserina. Conclui-se que a
determinação dos níveis de resistência aos fármacos de primeira e segunda linha anti-TB por meio do
MIC e a associação com as análises genotípicas auxiliam no diagnóstico, tratamento e controle da TB
resistente, sendo um aspecto relevante a ser constantemente monitorado devido a expansão global
da TB MDR/XDR.
Palavras-chaves: tuberculose, concentração inibitória mínima, tuberculose multidroga resistente, tuberculose extensivamente
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, que afeta
prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. A forma pulmonar, além de ser mais
frequente (87%), é também a mais relevante para a saúde pública, pois é a principal responsável pela manutenção da cadeia
de transmissão da doença. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de TB Pulmonar que se gravou durante internamento
no Hospital referência em doenças infectocontagiosas do estado de Alagoas. Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo, do
tipo relato de caso. As informações foram obtidas do prontuário do paciente como também por meio do acompanhamento e
cuidado do mesmo durante a internação hospitalar. Os dados foram coletados desde a sua entrada no pronto atendimento do
hospital até o último dia de internação. O paciente em questão é do sexo masculino, 43 anos, servente de pedreiro, etilista e
tabagista crônico. Deu entrada no Pronto Atendimento do hospital referência apresentando dispneia, hemoptise há uma
semana e perda ponderal de 6Kg. Na ausculta pulmonar foi identificado murmúrios vesiculares com crepitações difusas em
ambos hemitórax. Paciente foi internado na unidade respiratória do hospital e realizado exames laboratoriais e de imagem.
Teste rápido para HIV negativo, hemograma alterado, baciloscopia positiva e Raio-X de tórax com provável cavitação,
sugestivo para TB. Foi transferido para a UTI devido piora da hemoptise, dispneia, taquicardia e febre. Na UTI necessitou de
hemotransfusão e intubação orotraqueal, posteriormente teve uma parada cardiorrespiratória (PCR), levando a encefalia
hipóxica, ao estado comatoso e intenso sangramento endotraqueal. No 37º dia de internação hospitalar o paciente começou
com bradicardia levando a uma PCR sem resposta as reanimações evoluindo para óbito. Apesar de possuir tratamento, ainda
é elevada a mortalidade por TB. Mesmo o paciente sendo HIV negativo, já que a co-infecção HIV/TB agrava a patologia, ele
tinha um serviço exaustivo, era etilista e tabagista crônico, fazendo com que a sua imunidade ficasse comprometida e a
infecção pela TB facilitada. Evidencia-se a importância do conhecimento sobre a patologia e da assistência a cada paciente
de modo singular em especial aos infectados pela TB, a fim de diagnosticar essa patologia precocemente, evitar o seu
agravamento e iniciar o tratamento.
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Resumo
A Tuberculose é uma doença milenar que continua a desafiar os sistemas de saúde no mundo, principalmente nos países em
desenvolvimento. No Brasil, foram notificados em 2017, 69.569 novos casos de TB, sendo aproximadamente 4% pela forma
extrapulmonar. O aumento dessa forma tem ocorrido principalmente com o surgimento da AIDS e o uso de terapias imunossupressoras.
Cerca de 3% dos pacientes com tuberculose têm envolvimento musculoesquelético, principalmente espondilite, osteomielite ou artrite.
No entanto, a TB muscular raramente é descrita na literatura médica, já que, os músculos esqueléticos raramente são afetados pela TB
por não se tratar de um local favorável para a sobrevivência e multiplicação de o M. tuberculosis. Trata-se de um estudo descritivo que
tem como objetivo relatar um caso de tuberculose muscular, com formação de abscesso recidivante nos músculos iliopsoas em paciente
imunossuprimido. J. B. D., 68 anos, procedente de Maceió deu entrada no dia 03/01/17 no Hospital com quadro de dor lombar. O
paciente possui HAS, DM, Colite Ulcerativa, Aneurisma de Aorta com implantação de endoprótese e história de CA de Pulmão, CA de
Próstata e TB. Ele estava em uso de azatrioprina e sulfassalazina. Após realização de TC fora evidenciado abscesso em músculo psoas
direito, na qual fora drenado e colhido biópsia. Nela evidenciou-se processo inflamatório crônico granulomatoso do tipo tuberculoide. A
pesquisa de DNA do M. tuberculosis por PCR em TR, mostrou-se indetectável. Na RM em T1 c/contraste a lesão se apresentou como
volumosa coleção heterogênea com restrição a difusibilidade acometendo o psoas direito, medindo cerca de 8,8 x 7,7 x 8,1 cm
compatível com abcesso. A Endoprótese para correção de aneurisma abdominal apresentou saculação de aspecto irregular em sua
margem inferior, com conteúdo heterogêneo, sugerindo infecção/abcesso. No dia 07/03/2017 paciente retornou para o serviço
diagnóstico com sintoma de dor em mmii, após a realização de TC detectado recidiva do abcesso. No dia 26/07/17 paciente retornou
com queixa de dor lombar e mmii. A TC evidenciou abscesso de psoas bilateral, maior à direita. Apesar de rara, a hipótese da TB
Muscular deve ser questionada em países endêmicos e em pacientes com AIDS ou imunossupressão. O diagnóstico pode ser
alcançado com a história e exame clínico suportado por investigações de imagem e histopatologia. A TB Muscular possui bom
prognóstico realizando-se a ATB corretamente e a drenagem cirúrgica, se necessária.
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Resumo

O avanço nas ciências biomoleculares possibilita abordagens inovadoras e mais efetivas na busca por
biomarcadores que auxiliem na detecção da infecção por tuberculose latente (LTBI) e tuberculose
ativa (TB). Exploramos o valor de pequenas populações não codificantes de RNA (sncRNA) no
sangue total periférico. A coorte foi obtida de estudo prévio de vigilância de comunicantes próximos e
recentes (rCt) de casos índices TB no RJ (2010-2013). Os rCt foram agrupados de acordo com o teste
cutâneo tuberculínico (TCT) e ao teste de liberação de interferon-gama (IGRA): controles expostos

(TCT/IGRA negativo, n = 14), LTBI (TCT/IGRA positivo, n = 21), indivíduos rCt após o tratamento
profilático para LTBI (n = 6), e TB (n = 8). Os sncRNA extraídos foram sequenciados pela plataforma
Illumina HiSeq2500. Leituras de dados brutos obtidas da plataforma OASIS (www.oasis.dzne.de)
foram normalizadas e avaliadas quanto à expressão diferencial entre os grupos. A população global
de sncRNA (n= 629) consistiu de 472 (75%) miRNA, dos quais 18 (3%) ainda não descritos; 91 (14 %)
piwi de integração RNA (piRNA), 51 (8%) pequeno RNA nucleolar (snoRNA), 5 (1%) pequeno RNA
nuclear (snRNA) e 4 (<1%) RNA ribossômico (rRNA). Foram 51 e 15 sncRNA diferencialmente
modulados durante a TB e a LTBI, respectivamente. Análise AUROC, mostrou baixa sensibilidade (S)
na detecção de LTBI (<52,4%), mas maior S de alguns candidatos para a TB como o miR-140-3p (S =
75%), piwiRNA_019951 (S = 87,5%) e let-7a-5p (S = 100%). Um novo miRNA putativo foi
positivamente regulado na TB (p<0.05) e detectou 50 % dos TB. A validação da expressão diferencial
destes sncRNA foi realizada pela reanálise de dados públicos depositados e obtidos por
microarranjos, que confirmou a acurácia de alguns desses candidatos em populações da Alemanha e
Uganda. Este estudo revela uma interessante reprogramação do sncRNA durante a TB, além de
revelar novos potenciais biomarcadores para a detecção diferencial de infecção por M. tuberculosis.
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Resumo

A tuberculose, doença infecciosa crônica causada pelo Mycobacterium tuberculosis, é responsável por
elevada morbimortalidade em todo mundo. A multidroga resistente é possivelmente resultado da
somatória de diferentes mutações independentes, em vários eventos. No Brasil, esse tipo representa
a quarta causa de doença infecciosa e é a primeira causa de morte entre pacientes portadores do
vírus HIV. A resistência atual da tuberculose no Brasil é de 10,6%. Objetivo: Descrever a prevalência
de isolados clínicos pulmonares e extrapulmonares de M. tuberculosis resistente à antimicrobianos
provenientes de pacientes de Mato Grosso. Material e Métodos: Estudo descritivo dos resultados
obtidos no Laboratório Central de Saúde Pública de Cuiabá (Lacen-MT), pelo método Indireto do teste
de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) de Lowenstein-Jensen seguindo o método das
proporções, utilizando as quatro principais drogas: Isoniazida (INH), Rifampicina (RIF), Etambutol
(EMB) e Estreptomicina (SM), no período de 2013 a 2017. Resultados: Foram realizadas 3977
culturas no período, sendo 8,6% (342/3977) com resultado positivo para M. tuberculosis. A
prevalência de isolados resistentes foi igual a 16,7% (57/342) e de isolados multidroga resistentes foi
igual a 11,4% (39/342). Dos isolados resistentes de M. tuberculosis, 68,4% (39/57) apresentaram
resistência a duas ou mais drogas; 28,1% (16/57) resistência a três drogas; e 7,0% (4/57) resistência
a quatro drogas. Discussão: Embora o percentual de isolados resistentes tenha sido baixo, observouse que dois terços delas possuem mecanismo de resistência para mais de um antimicrobiano, o que
pode sugerir exposição prévia e tratamento não concluído. O uso combinado de drogas para prevenir
“in vitro” o mecanismo da resistência desempenha papel preventivo nos mecanismos de resistência da
tuberculose. A significativa resistência bacteriana durante a quimioterapia, ressalta necessidade de
monitorização da frequência dessas resistências, permitie escolha adequada de quimioterápicos, bem
como sucesso no tratamento em prazo curto e importante instrumento de decisão na gestão de saúde
pública. Conclusão: Um a cada dez isolados de M. tuberculosis apresentaram multidroga resistência
no período avaliado. Entre os isolados resistentes prevalecem as cepas que já possuem mecanismo
de resistência contra duas ou mais drogas. Indicadores devem ser continuamente monitorados para
subsidiar ações públicas específicas.
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Resumo
Introdução: O Mycobacterium abscessus é uma micobactéria ambiental, de crescimento rápido, relacionada a infecções em
humanos. Essas infecções podem ocorrer em vários órgãos e tecidos, no entanto, são mais frequentes na pele. A
transmissão do M. abscessus ocorre através de fontes ambientais, não existindo relatos da transmissão de pessoa para
pessoa. Um dos principais fármacos utilizados para o tratamento de infecções por M. abscessus é a claritromicina (CLA),
fármaco este, relacionado com a ocorrência de resistência induzida. Objetivo: Avaliar o desenvolvimento de resistência
induzida à CLA, em isolados clínicos de M. abscessus. Desenho de estudo: Realizou-se um estudo transversal, incluindo 18
isolados, provenientes de pacientes infectados por M. abscessus, no Rio Grande do Sul. Métodos: Todos os isolados foram
previamente identificados pelo sequenciamento do gene erm (41), sendo 7 identificados como M. abscessus subsp.
abscessus e 11 como M. abscessus subsp. massiliense. Para a avaliação do desenvolvimento de resistência induzida a CLA,
a concentração mínima inibitória (CMI) em 3, 5, 7, 10 e 14 dias foi determinada, utilizando o ensaio de microdiluição seriada
em caldo e, a resazurina como indicador de viabilidade celular. Foram considerados resistentes isolados com CMI ≥ 8µg/mL.
Resultados: Entre os 18 isolados de M. abscessus avaliados, 11 (61%) permaneceram sensíveis até o 14º dia, com
predomínio de M. abscessus subsp. massiliense (91%). Cinco (28%) desenvolveram resistência induzida, com predomínio de
M. abscessus subsp. abscessus (80%), enquanto 2 (11%) isolados de M. abscessus subsp. abscessus apresentaram
resistência sem indução. Discussão: Dos 11 isolados clínicos de M. abscessus subsp. massiliense, 10 foram suscetíveis a
CLA. Isto pode estar relacionado ao fato de que cepas de M. abscessus subsp. massiliense contém o gene erm (41),
responsável pelo desenvolvimento de resistência induzida a macrolídeos, truncado e não-funcional. Por outro lado, isolados
de M. abscessus subsp. abscessus apresentam o gene erm (41) completo e funcional, justificando a resistência encontrada
em 6 dos 7 isolados desta subespécie. Conclusões: Com base nos resultados encontrados, enfatiza-se a importância da
determinação do perfil de suscetibilidade aos antimicrobianos em isolados clínicos de M. abscessus, bem como a correta
identificação de suas subespécies, já que estas podem diferir na suscetibilidade aos antimicrobianos.
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Resumo

Introdução. A saúde precária contribui para o empobrecimento, um processo trazido em maior
destaque pelo impacto da tuberculose. Objetivo. Realizar uma revisão sistemática da literatura sobre
os custos catastróficos no diagnóstico e tratamento de pacientes com tuberculose. Desenho do
estudo. Consiste em uma revisão sistemática. Métodos. Foi pesquisada a base de dados Medline,
conforme a metodologia PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses). Foram incluídos artigos originais sobre os custos catastróficos no diagnóstico e tratamento
de pacientes com tuberculose. Foram consideradas as características gerais dos estudos, a
prevalência dos custos catastróficos no diagnóstico e tratamento de pacientes com tuberculose e os
fatores associados a esses custos catastróficos. Resultados Principais. Dos 58 estudos encontrados,
23 atenderam os critérios de inclusão. Foram identificadas semelhanças entre os estudos quanto aos
fatores associados aos custos catastróficos. A prevalência dos custos catastróficos no diagnóstico e
tratamento de pacientes com tuberculose variou de 20% a 78% entre os estudos. As variáveis
dependentes predominantemente associadas aos custos catastróficos foram: perda de emprego,
perda de renda familiar/domiciliar mensal, presença de comorbidades, internações, consultas
médicas, dificuldade/incapacidade para atividades de vida diária. Discussões. Os custos no
diagnóstico e tratamento da tuberculose foram catastróficos para as famílias (mais de 10% da renda
anual). Fraquezas dos serviços de saúde em muitos países, incluindo baixa cobertura, cobranças de
usuários e má qualidade de atendimento, contribuíram para altos custos. Famílias pobres em países
em desenvolvimento com um membro com tuberculose lutaram para enfrentar a doença, destacando
a necessidade urgente de um aumento substancial no investimento do setor de saúde para expandir o
acesso a serviços de saúde preventivos e curativos. Conclusões. O estudo conclui que, em contextos

com poucos recursos, a doença impunha cargas elevadas e regressivas aos pacientes e suas
famílias. Intervenções governamentais devem ser ampliadas para abranger medidas que reduzam os
custos indiretos substanciais associados à tuberculose.
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Resumo

A situação da tuberculose na adolescência ainda é pouco não é bem conhecida, seja pela
subnotificação ou pela escassez de dados na literatura. entretanto, esse grupo apresenta singular
vulnerabilidade para a doença, constituindo um desafio para os serviços de saúde e, portanto,
merecem maior atenção neste contexto uma vez que constituem um grupo particularmente vulnerável
em virtude de diferentes desafios enfrentados nesta fase, muitas vezes psicossociais que podem
interferir na construção da autonomia para a adesão ao tratamento. Este trabalho tem como objetivo
relatar os resultados alcançados por um projeto de extensão universitária focado na temática
tuberculose. Trata-se de um relato de caso. O Projeto de Extensão Saber tuberculose: aprendendo e
ensinando a cuidar na escola foi implantado em 2012 na Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora
das Graças da Universidade de Pernambuco com o objetivo de promover ações de educação em
saúde em escolas da rede pública de Pernambuco, tendo como população alvo crianças e
adolescentes escolares. A abordagem do público é realizada através de aula expositiva dialogada,
palestras, apresentação de vídeos, paródias, e roda de discussão, de acordo com o público
participante e disponibilidade de recursos didáticos nas escolas. A apreensão do conhecimento do
público é avaliada através de gincanas do saber. Todos os alunos são contemplados com folder
educativo e brindes de participação e os que responderem corretamente são contemplados com um
brinde de maior valor como camisa, boné, lápis/caneta, etc. De 2012 a 2017 foram alcançadas 6
escolas da rede municipal e estadual com realização de 15 oficinas educativas em Tuberculose,
alcançando mais de 900 adolescentes de 10 a 20 anos além de 15 professores, 2 diretores e 2
merendeiros. Estiveram envolvidos nas ações 30 graduandos de cursos de saúde e 03 mestrandos
em Hebiatria. Embora o impacto das ações do projeto nos indicadores da tuberculose não possa ser
estatisticamente medido em curto prazo, a aquisição de conhecimento por parte dos adolescentes e
dos trabalhadores da educação, podem alterar individualmente o curso da doença. A aproximação
universidade-sociedade através deste projeto de extensão comunitária propiciou ao acadêmico a
leitura crítica da realidade, estimulando a troca e a reelaboração do conhecimento, favorecendo a
visão integral do homem e da sociedade numa perspectiva transformadora e ao mesmo tempo dando
suporte as práticas de políticas públicas de saúde
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Resumo

Pulmonary tuberculosis (TB) caused by Mycobacterium tuberculosis remains one of the leading worldwide killers among all
infectious diseases. A new TB vaccine is urgently need to replace or to be used as a booster for the BCG vaccine. Among the
novel vaccine strategies, plasmid DNA-based TB vaccines have received an increasing attention because of their safety and
induction of both CD4+ and CD8+T cells. One approach is to increase the efficiency of plasmid-based DNA vaccination by
electroporation (EP). Our goal was to determine the safety and immunogenicity induced by hsp65-DNA vaccine by muscular
EP in cynomolgus macaques (CM), a nonhuman primate model that closely resembles humans in clinical and immune
response characteristics of M. tuberculosis infection. The vaccine pVAX-hsp65DNA was derived from the pVAX vector,
previously digested with BamHI and NotI by inserting a 3.3-kb fragment corresponding to the M. leprae hsp65 gene and the
CMV intron A. The empty pVAX vector was used as control. Eight male CM were subjected to three intramuscular
immunization into the quadriceps muscle using the EP technique. Four monkeys were maintained as control. Animals were
assessed monthly for vaccine safety and adverse events and daily to identify behavior alterations. Palpebral TST reactions
were graded at 24, 48, and 72h with the standard 1 to 5 scoring system. Cellular immune profile was identified before and
monthly after each vaccine dose. None of the eight vaccinated animals showed local or systemic alterations; including renal or
hepatic alterations during the entire follow up. pVAX-hsp65DNA EP vaccine did not induce TST conversion. A slight decrease
of peripheral CD4+T cells was observed after 30-and 120 days post-vaccination and CD8+T cells were transiently higher at
120 days p.v. pVAX-hsp65DNA did not induce alterations in myeloid DCs, even after the third vaccine dose. However, there
was an increment in the plasmocytoid DCs at 60 and 90 days p.v. Transient enhancement of central but not effector memory
CD4+ T cells was induced by pVAX-hsp65DNA EP vaccine. Our results indicated that pVAX-hsp65DNA EP vaccine is safety
and induced a cellular immune response. Our group is actually testing the therapeutic and prophylactic efficacy of this vaccine
in NHP, using microspheres as delivered systems. According with AERAS there are 14 new vaccines in clinical trial pipeline
and several in pre-clinical studies. pVAX-hsp65DNA may be a new TB vaccine candidate in near future.
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Resumo
Introdução: A tuberculose (TB) é a doença infecciosa de maior letalidade no mundo. Com o processo de descentralização do
tratamento de tuberculose para atenção básica, o manejo dos pacientes com complicações clínicas bem como de populações
vulneráveis, se tornou um desafio ainda maior. Populações em situação de rua apresentam um risco 56 vezes maior de
desenvolver a doença e uma taxa de abandono de aproximadamente 30%. O Estado do Paraná dispõe de uma unidade
hospitalar com 46 leitos exclusivos para tratamento de tuberculose. Objetivo: Avaliar o perfil clínico e epidemiológico dos
pacientes com TB que necessitam de internamento em unidade de referência. Desenho do Estudo: Observacional,
retrospectivo e descritivo. Método: Análise do banco de dados da instituição entre janeiro de 2012 e outubro de 2017.
Resultados: Neste período foram admitidos 558 pacientes, 80% do sexo masculino, 60% com idade entre 30 e 49 anos e
53% autodeclarados brancos. Apenas 5% dos pacientes possuíam ensino médio completo; 57% não havia completado o
ensino fundamental e 7% eram analfabetos. Dentre os que não eram casos novos, 1,67% eram recidiva da doença e 2,87%,
reingresso após abandono e 4% MDR. Etilismo e dependência química se mostraram como as principais comorbidades,
ocorrendo em 73% e 55% dos pacientes, respectivamente. Eram positivos para HIV 23% dos indivíduos, 6% eram diabéticos
e 7% apresentavam algum transtorno psiquiátrico. Ao final do tratamento 88,5% dos pacientes evoluíram para cura, 5%
evoluíram à óbito por TB e 4,5% abandonaram o tratamento. Dentre os que abandonaram, aproximadamente 50% dos
indivíduos retornaram por procura direta ao hospital. Discussão: A tuberculose afeta globalmente, a população
economicamente ativa, predominantemente masculina, representando um grave problema econômico e social. O perfil de
internamento avaliado neste estudo não difere de outros na literatura onde a condição social é o principal preditor da
necessidade de internamento. Além disso, a tuberculose pode se manifestar de várias formas mimetizando doenças
infecciosas ou não infecciosas. Sendo assim, a presença de um centro de referência capaz de garantir o tratamento completo
com cura para populações vulneráveis e que permita o manejo de intercorrências clínicas é de fundamental importância no
combate a doença e na redução da sua transmissão. Conclusão: Os pacientes internados por tuberculose são em geral
homens economicamente ativos não-HIV, com vulnerabilidade social.
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Resumo
Estima-se que, em 2016, 10,4 milhões de pessoas no mundo tenham desenvolvido Tuberculose (TB), sendo que 1,7 milhão
de pessoas morreram de TB no mesmo ano; 90% são adultos, 65% são homens e 10% são pessoas vivendo com HIV/AIDS.
Uma das formas mais letais da doença é a que acomete o sistema nervoso central. A denominada meningite tuberculosa
possui sintomas inespecíficos que podem durar de 5 a 30 dias que não a distinguem de outras formas de meningite. Seu
diagnóstico clínico e microbiológico ainda é um desafio e, para padronizar o diagnóstico e oferecer informações mais
confiáveis ao processo decisório na prática clínica, um sistema de escores preditivos foi criado e adaptado para o contexto
brasileiro. Apesar desse avanço, ainda existe a necessidade de aumentar o acesso ao escore e facilitar seu uso entre os
médicos para tempo e recursos seguros. O estudo aqui proposto apresenta a concepção, desenvolvimento e avaliação de
uma aplicação móvel multiplataforma para calcular a pontuação preditiva para meningite tuberculosa, a fim de apoiar as
decisões clínicas. O aplicativo resultante permite ao usuário calcular o escore com base nos seguintes critérios: clínico, líquido
cefalorraquidiano, exames de imagem e busca de tuberculose em outros locais do corpo humano. Os resultados preliminares
mostraram um aplicativo versátil, que pode ser utilizado em uma ampla variedade de aparelhos smartphone e estar disponível
em locais com acesso limitado ou sem acesso à internet, além de ser eficaz no fornecimento do escore.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo complexo Mycobacterium tuberculosis, transmitida de pessoa a
pessoa por via aérea. Seu tratamento dura, em média, 6 meses e, nos casos de TB multirresistente, a duração mínima é de
18 meses. Muitos pacientes enfrentam desafios significativos que os impedem de completar o tratamento e fatores como a
associação com o alcoolismo ou os efeitos colaterais da medicação e até a melhora dos sintomas em curto prazo podem levar
ao abandono do tratamento, por isso, a supervisão profissional, chamada de tratamento diretamente observado TDO, na TB
é fundamental. A interrupção do tratamento aumenta o risco de resistência aos medicamentos, progressão da doença, entre
outros. Sabese que o custo do TDO é alto, além de ser um tipo de tratamento que ocupa grande parcela do tempo dos
profissionais de saúde e valores significativos despendidos com deslocamentos. Diante desse cenário, surgiram iniciativas
como o WebDOT, um sistema para smartphone feito para monitorar o tratamento da tuberculose via vídeo. Todavia, esse
sistema ainda necessita de um profissional para validar a toma da medicação pelo paciente. Neste estudo, objetivamos
otimizar ainda mais o tempo dos profissionais de saúde, propondo a adição de um sistema de visão computacional que pode
ser integrado ao WebDOT e reconhecer, automaticamente, se o paciente tomou ou não a medicação. Utilizando ferramentas
computacionais especializadas, como o framework opencv com a linguagem de programação python em conjunto com
algoritmos de classificação de imagens, tivemos como resultado um sistema capaz de receber um arquivo de vídeo do
WebDOT e identificar em validações internas se o paciente tomou ou não a medicação. Como conclusão, este trabalho
apresenta a relevância e a viabilidade de um sistema inteligente de visão computacional aplicado ao tratamento da
tuberculose via vídeo. Propomos a realização de validações em campo e uma análise aprofundada de custoefetividade para trabalhos futuros.
Palavras-chaves: Informática Médica, Sistemas de Informação em Saúde, Tuberculose

SITUAÇÃO DE RASTREAMENTO DE CONTATOS DE CASOS ÍNDICE DE TUBERCULOSE EM UM
Á

DISTRITO SANITÁRIO DO RECIFE NO ANO DE 2017

Autores

Rafaely Marcia Santos da Costa 1, Camilla Vila Nova Soares Silva 2, Roberta Morais Dias
Nunes Coutinho 2, Ana Cristina Rodrigues de Lima Silva 2, Lays Hevércia Silveira Farias 1,
Isabô Ângelo Beserra 1, Adriana Albuquerque Aguiar 2, Isabela Nájela Nascimento da
Silva 1, Adriana Cytha Pinho de Franca 2, Lúcia Helena de Santana de Souza 2, Roberta
Godoy Lins de Albuquerque 2, Tarciana Duarte de Souza Matos 2, Suely Ferreira Gomes 2,
José Marcos de Jesus Santos 3

Instituição 1 IAM/Fiocruz - Instituto Aggeu Magalhães- Fiocruz Pernambuco (Campus da UFPE- Av.
Prof. Moraes Rego, s/n- Cidade Universitária, Recife- PE, 50670-420), 2 Sesau Secretaria de Saúde do Recife (13º andar – Prefeitura do Recife Av. Cais do Apolo, 925,
Bairro do Recife, Recife / PE CEP: 50030-903), 3 UFS - Universidade Federal de Sergipe
(Av. Governador Marcelo Deda, 300- São José- Campus Lagarto, Lagarto- Sergipe)
Resumo
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa provocada pelo Mycobacterium tuberculosis, que pode afetar uma série de órgãos ou
sistemas. Segundo o Guia de vigilância em saúde (2017), a tuberculose pulmonar é a forma mais prevalente de acometimento pela
doença, representando 87% dos casos novos em 2015. Tal constatação é de grande relevância em saúde pública, tendo em vista que
estes são os principais mantenedores da cadeia de disseminação da doença. Dessa forma, torna-se imperativo o rastreamento de
indivíduos contatos de doentes com tuberculose. Define-se como contato toda pessoa que convive no mesmo ambiente que o caso
índice (indivíduo doente), no momento do diagnóstico da tuberculose. Quando identificados contatos, os serviços de saúde devem
proceder a avaliação do grau de exposição individualizada, o ambiente e o tempo de exposição, visando a detecção e captação precoce
de possíveis novos casos, bem como a interrupção da cadeia de transmissão da doença. O presente trabalho trata-se de um estudo
transversal, de caráter quantitativo descritivo e teve como objetivo apresentar o cenário de rastreamento dos contatos de casos de
tuberculose no Distrito Sanitário IV (DS IV), no Recife, em 2017. Foram extraídos dados relativos a casos incidentes da doença para o
referido ano, notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), através do programa Tab para Windows –
TabWin, na Supervisão Operacional de Vigilância Epidemiológica do DS IV. Destes dados, foram isoladas variáveis referentes ao
registro e exame dos comunicantes do caso índice. No ano de 2017 foram notificados 245 casos novos de tuberculose neste território,
os quais produziram 948 registros de contatos. Destes, 450 indivíduos foram examinados, representando um percentual de apenas 47%
de contatos rastreados para tuberculose. Este cenário representa uma situação de alerta no que diz respeito ao enfrentamento do
agravo no território, tendo em vista que a atividade de controle de contatos deve ser considerada como ferramenta crucial para a
detecção precoce dos casos de doença ativa na população, devendo assim, ser uma das prioridades dos programas de controle da
tuberculose. Diante do exposto, mostra-se necessária a união de esforços entre a atenção básica e demais autoridades sanitárias locais,
no intuito de promover a ampliação do cuidado à estes indivíduos que estão expostos ao risco da infecção, como preconiza a literatura
científica no que diz respeito à tuberculose.
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Resumo
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis. Ela é transmitida principalmente
pelas vias aéreas superiores, a partir da inalação de núcleos secos de partículas contendo bacilos liberados pelo ato de tossir, falar ou
espirrar do doente com tuberculose ativa. A sua forma pulmonar costuma ser a mais recorrente, entretanto ela pode disseminar,
acometendo outros órgãos. É considerado um problema de Saúde Pública devido sua alta incidência, porém, esta condição está
relacionada a vários fatores como questões demográficas, precárias infraestruturas de saneamento e moradia, entre outros. Tais
condições se enquadram a população carcerária, onde nos últimos anos o número de pessoas diagnosticadas com tuberculose
aumentou. Portanto o objetivo do trabalho foi analisar na bibliografia cientifica a situação epidemiológica da tuberculose na população
carcerária no Brasil. Trata-se de uma revisão integrativa realizada em julho de 2018. A busca de artigos se concentrou nas bases de
dados: BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online). Foi analisado artigos nacionais publicados nos
últimos 5 anos e disponíveis na integra. Para a pesquisa dos artigos foi utilizado os descritores: População privada de liberdade,
tuberculose e detentos, cruzados com o termo de ligação and. No total foi gerado 104 artigos, porém apenas sete artigos foram
utilizados para este estudo. Dentre os resultados foi possível destacar, nesses estudos, a alta prevalência de pessoas diagnosticadas
com tuberculose pulmonar. Indivíduos do sexo masculino, baixa escolaridade e a população acima de 60 anos foram as variantes que se
destacaram nos diagnósticos positivos para tuberculose. Além disso vale-se destacar que a maioria destes indivíduos haviam sido
presos mais de uma vez, sendo um fator de risco correlacionado a capacidade de se contaminar e transmitir a doença para pessoas fora
da prisão. O uso de drogas ilícitas inaladas também foi um fator prevalente nos artigos aumentando o risco de transmissão do patógeno.
Os artigos justificam que os indivíduos encarcerados estão mais propícios a rápida transmissão. Conclui-se que houve uma riqueza de
dados que elencasse a situação da tuberculose nos presídios brasileiros, e com isso, é importante, a promoção de educação em saúde,

melhoria nas condições sanitárias e tratamento de doentes, com o intuito de conter os casos para romper o ciclo de transmissão da
doença.
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Resumo
A tuberculose predomina no Brasil desde o período da república velha e seu controle continua sendo um desafio. Dentre as populações
vulneráveis, tem-se a população vivendo em situação de rua, que segundo o Ministério da Saúde possui 56 vezes mais chance de
desenvolver a doença. Este estudo tem o objetivo de descrever o perfil epidemiológico dos pacientes com tuberculose em situação de
rua nos municípios do estado de Pernambuco nos anos de 2015 a 2017.Trata-se de um estudo transversal com abordagem descritiva.
Os dados foram coletados por meio das Fichas de Notificação da Tuberculose (SINAN), na Secretaria Estadual de Saúde de
Pernambuco. As variáveis utilizadas foram: município de residência, data do diagnóstico, faixa etária, tipo de entrada, sexo, forma
clínica, situação de encerramento, cultura, HIV e data de início do tratamento. Dos 185 municípios de PE, 51 notificaram casos de
tuberculose em pessoas vivendo em situação de rua. O total de casos notificados foi apenas 294, desses 187 (63%) casos foram caso
novo. O sexo mais acometido foi o masculino com 222 (75%) casos. A forma clínica prevalente foi a pulmonar com 259 (88%) casos.131
(70%) dos casos foram testados para HIV.21 (26%) realizaram cultura. Referente a situação de encerramento 47 (25 %) dos casos
abandonaram o tratamento e 54 (28 %) dos pacientes obtiveram a cura. Em relação a faixa etária a mais acometida foi entre 20 – 34
anos 70 (37%) dos casos. Ainda são encontrados desafios para o desenvolvimento do Programa de Controle da Tuberculose na
população vivendo em situação de rua, como a subnotificação dos casos e a criação de uma política efetiva para o controle do agravo
nessa população. Os municípios de Olinda e Recife contam com o apoio da equipe de consultório de rua regido pela Portaria 122, de 25
de janeiro de 2012 que trabalha com a tuberculose e outros agravos, sendo perceptível o impacto dessa equipe na detecção de casos.
Viver nas ruas é um fenômeno multicausal, que resulta na exclusão social dessas pessoas. O Plano Regional das Américas prevê
ênfase nas populações mais vulneráveis como fundamental para melhoria da situação epidemiológica do país. Uma das maneiras de
realizar a captação dessa população seria a articulação desses serviços e a sensibilização dos profissionais da atenção básica que são
os responsáveis por assistir essa população através da busca ativa dos sintomáticos e acompanhamento do tratamento.
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Resumo

Introdução: A Tuberculose (TB) ainda é um grave problema de saúde pública no mundo e a principal
causa de óbito em pessoas vivendo com HIV (PVHIV). Objetivo: Estimar a probabilidade de sobrevida
de PVHIV que abandonaram o tratamento para TB comparada à daqueles que completaram o
tratamento. Metodologia: Estudo de coorte de PVHIV, realizado de junho/2007 a dezembro/2013 com
um componente retrospectivo e outro prospectivo, em dois serviços de referência em Recife/PE
(Hospital Correia Picanço-HCP e o Hospital Universitário Oswaldo Cruz-HUOC). De 2372 PVHIV
acompanhadas na coorte, 317 que iniciaram o tratamento de TB foram incluídas no estudo.
Consideramos que abandonou o tratamento para TB, o paciente que não compareceu à unidade de
saúde por mais de 30 dias consecutivos após a data prevista para o seu retorno, segundo Ministério
da Saúde/Brasil. Resultados: Dos 317 indivíduos, 227 (71,6%) eram do sexo masculino, 216 (68,1%)
estavam na faixa etária entre 30-49 anos, 257 (81,1%) estavam em uso de Terapia Antirretroviral
(TARV), 118 (37,2%) tinham CD4<200 células/mm3. O total de óbitos durante o estudo foi 75/317
(23,6%). No grupo que não abandonou o tratamento houve 38,9% de óbitos nos dois anos após o
início de tratamento para TB, enquanto 70% dos que abandonaram o tratamento no primeiro trimestre
e 57,9% dos que abandonaram no segundo trimestre morreram no mesmo período. A taxa de óbito
entre os que abandonaram o tratamento para TB foi 14,4 óbitos por 100 pessoas/ano (IC95% 10,519,7) e entre os que completaram o tratamento foi 3,4 óbitos por 100 pessoas/ano (IC95% 2,46-4,72).
A probabilidade de óbito em PVHIV que abandonaram o tratamento para TB foi 3,91 vezes maior
(IC95% 2,48-6,17) quando comparada à daqueles que completaram o tratamento. A probabilidade de
óbito em PVHIV que abandonaram o tratamento para TB no primeiro trimestre foi 5,31 (IC95% 3,069,21) e no segundo trimestre; 3,11 (IC95% 1,78-5,45) p<0,0001. Discussão e Conclusão: A
probabilidade de óbito em PVHIV que abandonaram o tratamento para TB foi quase quatro vezes
maior em relação à daqueles que completaram o tratamento. Encontramos associação entre o
abandono de tratamento para TB e óbito com maior probabilidade de óbito entre PVHIV que
abandonaram precocemente o tratamento para TB. Sugerimos que o monitoramento durante o
tratamento para TB em PVHIV seja intensificado com finalidade de reduzir o óbito nesta população.
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Autores

Maristela CC Lima 1, Andreia Lamoglia 1, Eric H Roma 1, Ana C.C.S. Leandro 1, Maria
Cristina Lourenço 1, Harrison Magdinier Gomes 2, Phillip Suffys 2, Anna Cristina Carvalho
3,2, Raphael Hirata Junior 4, Afrânio Lineu Kritski 3, Maria da Gloria Bonecini Almeida 1

Instituição 1 INI-Fiocruz - Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (Avenida Brasil 4365 Rio
de Janeiro, RJ, Brasil), 2 IOC-Fiocruz - Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz (Avenida Brasil
4365 Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 3 HUCFF/UFRJ - Tuberculosis Unit Research,
Pneumology Service, Clementino Fraga Filho University Hospital at Federal University of
Rio de Janeiro (Cidade Universitária, Rio de Janeiro, RJ, Brazil), 4 UERJ - Department of
Microbiology, School of Medical Science, Rio de Janeiro State University (Avenida Vinte e
Oito de Setembro 77, Rio de Janeiro, RJ, Brazil)
Resumo
Mycobacterium tuberculosis infects one third of the population of the world. Almost 7 to 8 million of new cases are diagnosed, and 1.7
million of deaths are reported by year. The dissemination of clinical isolates demonstrates a great dispersion of clones, and may
influence the transmission and possibly, the development of distinct clinical outcomes and vaccine efficacy. The inducible oxygendependent host enzyme nitric oxide synthase-2 (NOS2) counteracts microbial intruders by means of NO production and reactive
nitrogen intermediate (RNI). This study aimed to evaluate the relationship among clinical isolates and their susceptibility to
antimicrobial agents and the resistance to RNI in samples recovered from 1995 to 1997. M. tuberculosis clinical isolates were
collected through the clinical-epidemiological study published elsewhere between 1995 e 1997 from UFRJ and expanded. Genotyping
was accessed by DNA extraction, PCR amplification and detection and sizing of 24-loci MIRU-VNTR typing and spoligotyped using a
commercial kit. Conventional drugs susceptibility test was carried. Resistance to RNI was carried in vitro through incubation in sodium
nitrite for 24h and CFU calculated as the percent of survival. We observed no clone profile from 19 clinical isolates recovered from a
General Hospital in Rio de Janeiro and a wide range of susceptibility to RNI ranging from 17.1 to over 100% of survival. There was an
expressive concomitant resistance to anti-TB drug and RNI. Interesting, one isolate had the some RDRio profile showing moderate
RNI and isoniazid resistance. These results indicate that RDRio strain profile would be circulating on Rio de Janeiro several years
before there identification and RNI resistance may contribute to the maintenance of this isolate spread on tuberculosis community
transmission. Also, suggest that the interactions between RNI and various M. tuberculosis strain could be highly specific, since
activated macrophages produce peroxynitrite, the significance of the ONOO- resistance of M. tuberculosis strains in relation to
intracellular survival deserves further investigation. Thus, new insights into the pathophysiological features of the M. tuberculosis

complex strains are required for development of novel vaccines and for control of MDR/XDR infection, eventually leading to refinement
of treatment regimens and the health care system.
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Resumo
Mycobacterium abscessus complex (MABC) belongs to a group of rapidly growing mycobacteria which cause various diseases
including skin and respiratory infections. This complex is composed of 3 related species: M. abscessus subsp. abscessus, M.
abscessus subsp. massiliense, and M. abscessus subsp. bolletii. MABC is one of the most drug resistant mycobacteria, being
naturally resistant to many antibiotics, including the first-line tuberculostatic drugs and was related to outbreaks in several
regions of Brazil. The MLST is a typing technique which can be very useful to identify sequence types (ST) associated with
outbreaks. In the MLST scheme, single-copy housekeeping genes are sequenced and the result is compared to a database in
order to classify the ST identified. The aim of this study was to describe a new ST of M. abscessus subsp. massiliense. The
isolate was provenient from the respiratory tract in 2013 in Porto Alegre, Brazil. The isolate was submitted to whole genome
sequencing as follows: the DNA was extracted by boiling and ultrasonic bath and a final step of purification was performed with
ReliaPrep™ gDNA Tissue Miniprep System (PROMEGA). The genomic library was made with the Nextera® XT DNA Sample
Preparation Kit (Illumina, San Diego, CA), followed by quantification on TapeStation (Agilent) and sequenced in the MiSeq
Platform (Illumina, San Diego, CA). The genome was trimmed with Trim Galore! and assembled with SPAdes Genome
Assembler. The ST was established by the in silico analysis of seven housekeeping genes: argH (argininosuccinate lyase),
cya (adenylate cyclase), gnd (6-phosphogluconate dehydrogenase), murC (UDP N-acetylmuramate-L-Ala ligase), pta
(phosphate acetyltransferase), glpK (glycerol kinase) and purH (phosphoribosylaminoimidazole carboxylase ATPase subunit).
The genome was annotated on Patrick server and submitted to Center of Genomic Epidemiology MLST typing
(https://cge.cbs.dtu.dk/services/MLST/). The sequence type was the result of combination of alleles argH: 11, cya: 13, glpK: 24,
gnd: 10, murC: 7, pta: 11 and purH: 7, which was unique and therefore designated as a new ST. This new ST was deposited in
Pausteur MLST site and was assigned as number 262. This result indicates that there is a high probability of horizontal gene
transfer among M. abcessus subsp. massiliense which can generate new STs.
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Resumo
A tuberculose (TB) é a doença infectocontagiosa que mais mata no mundo, superando inclusive, mortes pelo HIV, forçando a vigilância
epidemiológica (VE) a direcionar recursos significativos para o controle da mesma. Porém, mesmo com todos os investimentos, a
subnotificação falseia os dados gerados pelo Sistema de Informações de Agravos de Notificação (Sinan-TB) e prejudica os planos e
estratégias traçados para o controle da TB. O objetivo deste estudo foi verificar a subnotificação da tuberculose no Sinan-TB no Brasil.
Realizou-se uma revisão de literatura, na qual as referências foram extraídas das seguintes bases de dados: SciELO, BIREME,
MEDLINE, PUBMED e sites oficiais, entre o período de agosto de 2016 e maio de 2017. Os idiomas incluídos foram o espanhol, inglês e

português, com preferência das publicações dos últimos cinco anos. De acordo com algumas das literaturas revisadas, os autores
utilizaram técnicas probabilísticas para detectar notificações realizadas em outros Sistemas de informação em Saúde (SIS), e não pelo
Sinan-TB. Essas, são chamadas de subnotificação, por serem identificadas em alguma etapa da assistência, porém, não repassadas
aos órgãos e sistemas responsáveis. Conforme resultados demonstrados pelos estudos, a taxa de subnotificação é significativa,
chegando a cerca de 54%, o que constitui um grave problema de saúde pública. Este problema revela a falha no gerenciamento e
monitoramento do programa de controle da TB. Outros fatores que influenciam para a mesma também são citados, como o despreparo
dos profissionais atuantes e em formação, quanto a notificação e o desconhecimento de conceitos relacionados as doenças de
notificação compulsória (DNC). Diante da importância da notificação, os artigos revisados sugerem as correções pertinentes e
estratégias para a melhoria da qualidade das informações geradas pela notificação. Essas estratégias incluem a melhor formação dos
alunos na área da saúde, educação contínua para população e profissionais responsáveis pela notificação, além do monitoramento dos
sistemas utilizado pela VE e inserção de ferramentas que cruzem as informações das bases de dados. Essas ações poderão contribuir
para o aperfeiçoamento dos dados gerados pelo Sinan-TB.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Estima-se que cerca de 5 a
15% dos 1,7 bilhões de pessoas infectadas pelo bacilo irão desenvolver a TB durante a sua vida. Este trabalho objetivou
analisar a tendência da incidência da TB no Brasil entre 1990 e 2015. Estudo ecológico de séries temporais. Foi analisado o
coeficiente de incidência da TB/100.000 hab. A análise de tendência foi realizada utilizando Joinpoint regression. Calculou-se
o APC (Annual Percent Change), o AAPC (Average Annual Percent Change), intervalo de confiança 95% (IC95%).
Significância 5%. A tendência foi classificada em estacionária, crescente e decrescente. A tendência de redução foi
encontrada no Brasil (AAPC: -2,1|IC: -2,4; -1,8) e em todas as regiões: Nordeste (AAPC: -2,8|IC: -3,1; -2,5), Centro-oeste
(AAPC: -2,8|IC: -4,8; -0,7), Norte (AAPC: -2,0|IC: -2,7; -1,3), Sudeste (AAPC: -1,8|IC: -2,5; -1,2) e Sul (AAPC: -0,9|IC: -1,2;
-0,7). Tendência decrescente foi observada em 19 estados e DF, ao passo que, em sete a tendência foi estacionária (AC, AM,
RR, PE, RJ, SC, RS). A maior redução percentual foi observada no DF (AAPC: -5,4|IC:-8,3;-2,3) e TO (AAPC: -5,4|IC:
-8,6;-2,1). Ao analisar o APC, 13 estados apresentaram um ou mais pontos de inflexão, destacando-se SP, GO, PA e SE que
apresentaram maior redução percentual na década de 90, tornando-se estacionária após o início do século XXI. Os estados
de RR, BA e AL apresentaram um padrão inverso, concentrando sua redução após os anos 2000. Períodos de tendência
crescente foram observados em PE, entre 1990-1995 (AAPC:5,3|IC: 2,2; 8,6), e AM entre 2011-2015 (APC:3,6|IC:0,9; 6,4).
Problemas operacionais, tais como o subdiagnóstico em determinados locais, e, em outros, a melhor qualidade das ações de
vigilância da TB podem justificar as diferenças encontradas. Constatou-se redução da incidência da TB, com destaque para
as regiões nordeste e centro-oeste. As diferenças constatadas entre os estados merecem uma investigação aprofundada.
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Resumo
A tuberculose (TB) é um agravo de notificação compulsória que possui fundamental importância no continuum saúde-doença
das populações, principalmente dos países em desenvolvimento como o Brasil. É apontada como a primeira causa de
mortalidade por doenças infecciosas no mundo; torna-se, portanto, essencial evitar que o mínimo possível de pacientes – 5%
– abandone o tratamento, que incialmente é de seis meses. Dessa forma, esse estudo visa descrever a tendência do
abandono do tratamento da tuberculose no estado do Ceará. Estudo descritivo, ecológico, de série temporal de dados
agregados, realizado utilizando o banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN-TB do
estado do Ceará, durante o período de 2007 a 2017 e tomando como variável desfecho a situação de encerramento
“abandono do tratamento”. Calculou-se a taxa de abandono em porcentagem por meio do número bruto de abandonos e o
número de casos notificados em cada ano. Os dados foram analisados por meio de regressão linear simples, considerando o
valor do coeficiente de determinação R2. Estudo seguiu os preceitos éticos de pesquisa, aprovado por comitê de ética em

pesquisa segundo parecer número 2.687.046. Durante o período observado, foram notificados 48.687 casos; 5.905
abandonaram o tratamento, correspondendo a uma média de 12,1% de abandono no estado do Ceará. Em todos os anos, a
taxa de abandono esteve acima dos 5% recomendados, em que a mínima foi em 2009, com 9,4%, e a máxima em 2014, com
15,8%. A regressão linear mostrou uma tendência crescente de abandono, expressadapela equação y = 9,83 + 0,38x com R2
= 0,40. A partir desse estudo pode-se constatar o padrão crescente do abandono do tratamento da TB no estado do Ceará e
que todas as taxas encontram acima das propostas da OMS e MS. O aumento do mesmo requer esforço na atuação das
redes de atenção ao paciente com TB. Dessa forma, ressalta-se a importância que o abandono do tratamento tem na
perpetuação da doença e da necessidade de novas estratégias para o gerenciamento da mesma.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Nos anos de 2013-15, a Colômbia o notificou 110 casos de MDR-TB/ano, abaixo da estimativa da OMS
(300c/a). A incidência geral da TB na Colômbia está estável em 25 casos por 100.000 habitantes. OBJETIVO: Avaliar a coorte
de tratamento de TB resistente a rifampicina (RMP) na Colômbia. MÉTODO: Todos pacientes que receberam tratamento entre
01/2013-12/2015 com suspeita de resistência foram registrados pelo PNC-TB da Colombia. RESULTADOS: Dos 950
pacientes com TB resistente notificados, foram excluídos: 32 (3,4%) que não tinham teste de sensibilidade e 396 (43,1%)
resistentes somente à INH e 10, outras resistências (1,1%). A resistência à RMP foi encontrada em 512 (53,9%) pacientes:
364 (71,1%) destes como MDR; 132 (25,8%) com resistência à RMP (Não-MDR) e 16 (3,1%) eram XDR. Estes 512 tinham
uma idade entre 1 e 93 anos; média de 39,9 anos (IC95%: 39,5 – 41,3); 63,1% do sexo masculino, 66,4% tiveram
atendimento subsidiado pelo governo. Os resultados do tratamento da coorte foram: Curados – 220 (45,6%); Abandono ao
tratamento -163 (33,8%); Óbito - 87 (18,0%); Falha Terapêutica – 12 (2,5%). A taxa de cura dos pacientes com MDR-TB foi de
47,5%; não MDR - 44,6%; e XDR - 12,5%. O regime contributivo – privado (159) foi melhore que o subsidiado (323) pelo
governo (cura: 62,9 - 37,2%; abandono: 22,6 - 39,3 %; óbito: 13,2% - 20,4 , respectivamente (OR: 2,9; IC95%:1,9 - 4,2).
Mulheres tiveram melhor resultado com menos óbitos e abandono do tratamento (p=0,04). A mortalidade da coorte foi maior
em pacientes mais velhos (43%; > 60 anos), ao contrário do abandono ao tratamento que foi maior entre os mais jovens
(p<0,001). Na análise multivariada, 3 variáveis foram preditoras de cura: regime de pagamento privado, menor idade e XDR.
DISCUSSÃO: A taxa de cura para MDR e XDR-TB foram mais baixos que a obtida a nível mundial em 2013 (52% e 28%). A
taxa de abandono ao tratamento aumentou (25%; 2009 para 34%). É relevante a associação do regime de pagamento da
saúde dos pacientes com piores resultados de cura, óbito e abandono para o sistema saúde subsidiado pelo governo
(atenção da saúde para os mais pobres) com 3 vezes mais chance de piores resultados no tratamento. CONCLUSÃO: a TB
diagnosticada como RR-TB representa somente 1,2% (512/41144) dos casos de TB no país, o que parece ser uma
subnotificação. A taxa de cura dos pacientes resistentes à RMP melhorou, mais é baixa em relação aos padrões mundiais, é
mais evidente nas classes menos favorecidas da população.
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Resumo

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa crônica, com ampla distribuição geográfica e que
representa um importante problema de saúde pública no Brasil. Na Paraíba, os municípios de
Campina Grande, Santa Rita e João Pessoa, capital do Estado, são considerados prioritários para o
Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Este trabalho consiste em uma avaliação descritiva
com análises espacial e de séries temporais de novos casos confirmados e notificados de
Tuberculose, entre 2002 e 2017, no estado da Paraíba, a fim de identificar as áreas com maiores
concentrações da doença. Para tal, utilizaram-se dados obtidos do Sinan/DataSUS/MS que foram

tabulados e analisados através de mapas coropléticos de incidência, utilizando o software TerraView.
Nos 16 anos avaliados, foram notificados 21.630 novos casos de tuberculose. Apenas dois dos 223
municípios não registraram nenhum caso em todo o período do estudo. Os resultados demonstraram
que a distribuição espacial da tuberculose não é homogênea na Paraíba, mas está presente em todas
as mesorregiões do Estado, mostrando-se como um importante problema na mesorregião da Mata
paraibana, concentrando-se, especialmente, nos municípios de João Pessoa, Santa Rita e Bayeux.
Na mesorregião do Agreste, Campina Grande teve o maior número de casos notificados. Nestes
municípios, a incidência média por quadriênio ultrapassou a incidência média observada no Estado da
Paraíba, nos mesmos períodos avaliados. A microrregião de João Pessoa se destacou em número de
casos, sendo responsável por 10.022 dos casos notificados. Estes resultados reafirmam a importância
do controle nos municípios considerados como prioritários e aponta áreas com maior concentração da
doença que devem ser consideradas no planejamento de ações para enfrentamento da tuberculose.
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Resumo

INTRODUÇÃO A tuberculose (TB) é a doença infecciosa que mais mata no mundo. As pessoas
vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) apresentam risco 26 vezes maior de
desenvolver TB ativa. Esta co-infecção pode impactar no aumento da letalidade. A recomendação do
Ministério da Saúde é que haja oferta do teste de HIV para toda pessoa que seja diagnosticada com
TB. O objetivo dessa estratégia é identificar e tratar precocemente a infecção pelo HIV com uso de
terapia antirretroviral (TARV). OBJETIVO Analisar a testagem, positividade e tratamento com TARV
entre os casos novos de tuberculose no Paraná nos anos de 2008 à 2017. MÉTODOS Estudo
observacional de dados secundários obtidos a partir do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). Considerou-se "casos novos" de tuberculose os notificados com tipo de entrada
"caso novo", "não sabe" e "pós-óbito". Como testados para HIV foram somados os resultados
“positivo" e "negativo". O percentual de positividade foi calculado a partir do número de testados para
HIV. O percentual de casos em tratamento com TARV foi calculado a partir do número de casos
positivos para HIV a partir do ano de 2014 quando esta variável foi incluída na ficha do SINAN.
RESULTADOS Em 2008, 68,5% dos casos novos de TB realizaram teste para HIV. A taxa de
testagem chegou a 93% em 2015 e 91,3% em 2017. A positividade do exame foi de 15,9% em 2008 e
11,7% em 2017. Entre os casos positivos para HIV, o percentual de tratamento com TARV foi de
41,7%, 79,3%, 74,7% e 66,1% nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 respectivamente. DISCUSSÃO
Observou-se aumento de 33,2% na realização do teste de HIV. Porém, houve redução de 26,4% na
positividade entre os casos testados. O percentual de realização de TARV entre os positivos oscilou
ao longo dos anos. CONCLUSÃO Houve um aumento importante da testagem para HIV nos últimos
dez anos entre os casos de TB. Este resultado corrobora com a maior oferta de testes rápidos de HIV
na rotina dos serviços de saúde e em especial na Atenção Básica. Embora testando cada vez mais
pacientes, a diminuição da positividade reforça que a co-infecção TB/HIV é um problema presente
porém o diagnóstico está sendo realizado. A oferta e realização dos testes para HIV contribui para que
cada vez mais pessoas tenham acesso ao diagnóstico precoce e ao início do tratamento oportuno
com TARV mesmo conhecendo as dificuldades relacionadas a adesão a esta dupla terapia.
Palavras-chaves: Infecções por HIV , Monitoramento Epidemiológico, Tuberculose

TESTAGEM, POSITIVIDADE E TRATAMENTO PARA HIV ENTRE OS CASOS NOVOS DE
TUBERCULOSE NO ESTADO DO PARANÁ DE 2008 A 2017
Autores JULIANA TAQUES PESSOA DA SILVEIRA 1, SIMONI PIMENTA DE OLIVEIRA 1
Instituição 1 SESA PR - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PARANÁ (RUA PIQUIRI, 170)

Resumo

INTRODUÇÃO A tuberculose (TB) é a doença infecciosa que mais mata no mundo. As pessoas
vivendo com o vírus da imunodeficiência humana (HIV) apresentam risco 26 vezes maior de
desenvolver TB ativa. Esta co-infecção pode impactar no aumento da letalidade. A recomendação do
Ministério da Saúde é que haja oferta do teste de HIV para toda pessoa que seja diagnosticada com
TB. O objetivo dessa estratégia é identificar e tratar precocemente a infecção pelo HIV com uso de
terapia antirretroviral (TARV). OBJETIVO Analisar a testagem, positividade e tratamento com TARV
entre os casos novos de tuberculose no Paraná nos anos de 2008 à 2017. MÉTODOS Estudo
observacional de dados secundários obtidos a partir do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN). Considerou-se "casos novos" de tuberculose os notificados com tipo de entrada
"caso novo", "não sabe" e "pós-óbito". Como testados para HIV foram somados os resultados
“positivo" e "negativo". O percentual de positividade foi calculado a partir do número de testados para
HIV. O percentual de casos em tratamento com TARV foi calculado a partir do número de casos
positivos para HIV a partir do ano de 2014 quando esta variável foi incluída na ficha do SINAN.
RESULTADOS Em 2008, 68,5% dos casos novos de TB realizaram teste para HIV. A taxa de
testagem chegou a 93% em 2015 e 91,3% em 2017. A positividade do exame foi de 15,9% em 2008 e
11,7% em 2017. Entre os casos positivos para HIV, o percentual de tratamento com TARV foi de
41,7%, 79,3%, 74,7% e 66,1% nos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017 respectivamente. DISCUSSÃO
Observou-se aumento de 33,2% na realização do teste de HIV. Porém, houve redução de 26,4% na
positividade entre os casos testados. O percentual de realização de TARV entre os positivos oscilou
ao longo dos anos. CONCLUSÃO Houve um aumento importante da testagem para HIV nos últimos
dez anos entre os casos de TB. Este resultado corrobora com a maior oferta de testes rápidos de HIV
na rotina dos serviços de saúde e em especial na Atenção Básica. Embora testando cada vez mais
pacientes, a diminuição da positividade reforça que a co-infecção TB/HIV é um problema presente
porém o diagnóstico está sendo realizado. A oferta e realização dos testes para HIV contribui para que
cada vez mais pessoas tenham acesso ao diagnóstico precoce e ao início do tratamento oportuno
com TARV mesmo conhecendo as dificuldades relacionadas a adesão a esta dupla terapia.
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Resumo

Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis (Mtb)
que atinge, principalmente, os pulmões e podendo também afetar outros órgãos dando origem a TB
extrapulmonar. A resistência aos fármacos anti-TB, e em particular a multirresistência, tem uma
origem correlacionada com a interação medicamentosa disponível atualmente contra a TB, podendo
ser tóxica e longa ao organismo, levando assim ao abandono do tratamento pelo paciente, sendo
capaz de promover a tuberculose multidroga resistente (MDR-TB) e a tuberculose extensivamente
resistente (XDR-TB), uma ameaça grave ao controle da TB. Com isso, por se tratar de um problema
de saúde pública mundial, mostra-se a importância de novas drogas para o tratamento dessa
doença. O objetivo do trabalho é avaliar novos compostos ativos contra o Mtb como candidatos a nova
droga para o tratamento da MDR-TB. Seis novos compostos derivados do 1,2-alcano-diamina foram
sintetizados, analisados e caracterizados estruturalmente pelos laboratórios do departamento de
química farmacêutica da Universidade de Salamanca e fornecidos através de cooperação
internacional. Para os testes biológicos foi utilizada a cepa padrão de referência, H37Rv (ATCC
27294), classificada como cepa sensível a todas as drogas utilizadas no tratamento da TB e um
isolado clínico de paciente acometido pela tuberculose pulmonar com perfil de MDR-TB (MDR 1576)
cedido pelo Laboratório de Saúde Pública de Pernambuco. A avaliação da atividade dos compostos
foi determinada pela Concentração Inibitória Mínima (CIM) em placas de 96 poços através do método
de microdiluição colorimétrico. As placas foram incubadas a 37ºC de 7 a 10 dias. Os resultados
indicaram que os compostos testados apresentaram CIM variando entre 4,0 a 32,8 μM demonstrando

uma boa potência relativa, em que o composto D15, exerceu a melhor atividade frente a cepa de
referência (H37Rv) e cepa de isolado clínico MDR-TB (MDR 1576). Os compostos avaliados neste
estudo apresentaram relevante atividade contra o Mtb e suportam a continuidade do estudo dos
derivados 1,2-alcano-diamina testados para os próximos testes in vitro.
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Resumo
A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa associada à inflamação exacerbada que contribui para a imunopatologia pulmonar
necrótica. Nestes casos hiperinflamatórios, um tratamento que tenha atividade anti-inflamatória, seria uma importante ferramenta para a
redução da patologia. Devido às propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras, as células-tronco mesenquimais são potenciais
candidatas ao tratamento de doenças inflamatórias e infecciosas. Entretanto, os efeitos imunomoduladores destas células durante
infecções crônicas como TB não foram analisados em detalhes. Neste trabalho, o objetivo foi avaliar o efeito imunomodulador das
células-tronco mesenquimais imaturas da polpa de dente humano (CTIPDh) sobre a atividade de macrófagos, bem como o seu papel na
modulação da resposta inflamatória exacerbada, provocada pela infecção do hospedeiro por Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Em
testes de cocultivo celular, avaliamos os efeitos das CTIPDh na modulação da produção de citocinas por células do infiltrado pulmonar,
isoladas dos camundongos infectados ou por macrófagos estimulados in vitro. Os resultados demonstraram que as CTIPDh inibiram a
produção de mediadores pró-inflamatórios, como TNF-α e óxido nítrico, e aumentaram a produção de citocinas anti-inflamatórias. Em
testes de transplante de células-tronco in vivo, utilizando modelo de infecção de camundongos C57BL/6 com cepa Mtb hipervirulenta
capaz de induzir a patologia necrótica no pulmão, as CTIPDh exerceram efeitos benéficos no controle da hiperinflamação. Foi observada
a inibição do recrutamento de leucócitos mieloides e da produção de citocinas inflamatórias no pulmão, o que gerou impacto positivo na
redução da patologia pulmonar. Esses dados, podem contribuir para a elaboração de novas estratégias para terapia adjuvante da
tuberculose pulmonar severa baseada na utilização das CTIPDh.
Instituições de fomento: CAPES e FAPERJ
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Resumo
O tratamento da tuberculose tem como objetivo a cura e a rápida redução da transmissão da doença, entretanto, um dos maiores fatores
de falência terapêutica é a falta de adesão ao tratamento, considerado prolongado. A incidência da tuberculose na população em
situação de rua nas capitais brasileiras está entre 1.576 e 2.750/100 mil habitantes, com alto índice de abandono do tratamento. Assim,
configura-se como uma população prioritária, com alta vulnerabilidade e risco de complicações clínicas. O objetivo do presente estudo
foi analisar o Tratamento Diretamente Observado (TDO) como estratégia para aumento da adesão ao tratamento contra tuberculose
entre pessoas em situação de rua utilizada pela equipe de enfermagem do Consultório na Rua. Trata-se de um estudo qualitativo, do
tipo exploratório, desenvolvido a partir de entrevistas com enfermeiros das equipes de Consultório na Rua de Maceió. A estratégia de
TDO foi implementada ao longo de um processo de prevenção e orientação específica, coleta de amostras de escarro e exames para
diagnóstico e sensibilização da população afetada para a gravidade da doença, especialmente, em situação de rua, que por vezes, essa
estratégia é a única forma de garantir a tomada da medicação por essas pessoas que não tem controle de horário e local para guardar
as medicações. As intervenções de enfermagem junto às pessoas em situação de rua com tuberculose também envolveram as
orientações sobre adesão ao tratamento ao longo de 6 meses, o acompanhamento cuidadoso dos possíveis efeitos adversos e ganhos
advindos com o seguimento do tratamento. Nessa perspectiva, o Tratamento Diretamente Observado representou mais do que uma
estratégia de administração e acompanhamento da tomada da medicação, funcionou como um instrumento potente para fortalecimento

de vínculos entre o profissional e a pessoa atendida. E, consequentemente favoreceu a adesão ao tratamento para cura e o
restabelecimento da condição de saúde no contexto de rua.
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Resumo
A tuberculose ainda é reconhecida como grave problema de saúde pública a nível global. No ano de 2015, em todo o mundo, foram
contabilizados cerca de 10,4 milhões de novos casos. No Brasil, em 2017, foram notificados aproximadamente 69.569 casos. Mesmo
tratando-se de uma doença conhecida há muito tempo ainda há dificuldades na concepção de alguns conceitos pela população, como o
tratamento medicamentoso. Esse tipo de tratamento é fornecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o que torna essencial o
desenvolvimento de ações de educação e promoção à saúde. Objetiva-se analisar o conhecimento de estudantes do nível médio da
rede pública de ensino sobre o tratamento da tuberculose. Trata-se de uma pesquisa descritiva, do tipo inquérito, com abordagem
quantitativa, que contou com a participação de 70 alunos do 3º ano do Ensino Médio de quatro escolas da rede estadual de ensino,
situadas no município de Natal-RN. A coleta de dados foi realizada por meio de questionário aplicado entre os meses de fevereiro e
dezembro de 2016. Para este estudo, foi analisado o item de múltipla escolha que questionava como é realizado o tratamento da
tuberculose. Os dados foram organizados em planilhas e analisados através de estatística descritiva. Foi observado que: 65,7% dos
participantes referiu que o tratamento medicamentoso é realizado gratuitamente em unidades de saúde; 7,1% que a medicação é
vendida em farmácias; 7,1% que o tratamento é feito com chás caseiros; 8,6% mencionou o uso de “lambedor”; 10,0% não sabia
responder ao questionamento e 1,5% não respondeu a questão. A maior parte dos participantes referiu corretamente sobre o tratamento
gratuito de TB, no entanto, ainda há a crença em alguns mitos quanto ao uso de tratamentos alternativos (chás, “lambedor”) e à venda
de medicamentos, o que nos remete à existência de uma concepção errônea sobre o tratamento, o que pode dificultar o sucesso
terapêutico. Assim, o presente estudo monstra que há fragilidade no conhecimento sobre o modelo instituído para tratamento da
tuberculose, incorporando desde o uso de técnicas não recomendadas, até a escassez de informação sobre o principal método de cura
e controle da doença. Revela-se a necessidade de articulação intersetorial no desenvolvimento de ações de prevenção e promoção à
saúde, no intuito de disseminar informações e desmistificar conceitos, facilitando, a adesão medicamentosa, a cura da doença e seu
controle.
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Resumo
Pessoas com doenças infecciosas, como tuberculose (TB), estão mais suscetíveis a desenvolver comorbidades com outras doenças
não-transmissíveis. Essas condições interagem negativamente, visto que, aumentam a vulnerabilidade do indivíduo à doença, podem
potencializar riscos e efeitos entre si, além de contribuir para a manutenção da epidemia. Relato de caso construído através de
informações coletadas de forma não estruturada objetivando descrever as experiências vivenciadas na efetivação do tratamento
diretamente observado (TDO) da TB diante dos agravos consequentes do acometimento de multimorbidades. Paciente, 60 anos,
casado, sexo masculino, 40kg, pardo, aposentado. Diagnóstico de TB pulmonar, sendo acompanhado por TDO, e câncer de laringe, em
tratamento de radioterapia, além de enfisema pulmonar, cirrose crônica e tratamento prévio de sífilis. Em uso de sonda nasogástrica,
com alimentação, hidratação e medicação realizadas por esta via, deambulação prejudicada, afásico, se comunicando por escrita e
gesticulação devido ao acometimento das cordas vocais pelo câncer. Queixa inicial de tosse produtiva com expectoração, a qual
interferia no sono, repouso e bem-estar geral. Alerta para desidratação, evidenciada por xerose cutânea, turgor diminuído, mucosas
ressecadas e oligúria. Com o avançar dos dias, passou a fazer uso de fraldas descartáveis, devido a sua debilidade e impossibilidade de
deambular, não possuindo controle dos esfíncteres, apresentando incontinência e, ficando assim, acamado. Apresentou ortopneia e
dispneia quando permanecia em decúbito dorsal, necessitando deixá-lo em posição de Fowler. Devido a evolução clínica, o paciente
agravou, apresentando desconforto respiratório e foi encaminhado para o hospital onde foi internado na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), para monitoramento contínuo dos parâmetros vitais e realização de condutas apropriadas para estabilização do quadro clínico de
complicações da neoplasia. Devido a sua permanência neste setor, o tratamento anti-TB passou a ser realizado pelos profissionais da
unidade. Não respondendo às medidas de intervenção, o paciente veio a óbito sendo atestada a causa morte como neoplasia. A
experiência do TDO por meio das atividades de extensão proporcionou crescimento teórico-científico, vínculo profissional-doente-família,

vivência prática que leva o acadêmico enxergar a necessidade de uma assistência qualificada, vislumbrando o cuidado holístico e
sensibilizando esses futuros profissionais.
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Resumo
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch. Tal patologia
acomete principalmente os pulmões, apresentando-se clinicamente com tosse seca, febre baixa, sudorese e perda de peso.
Além disso, seus achados radiológicos são bem característicos: lesões cavitárias principalmente nos ápices pulmonares.
Diante disso, o presente relato de caso, visa descrever um paciente com a patologia referida, porém com apresentação
radiográfica atípica e clinica pouco sugestiva. D.B.S, sexo masculino, 14 anos, admitido no hospital regional de Princesa
Isabel, após tentativa de suicídio por ingesta de organofosforados, recebeu alta após dois dias de internamento. Entretanto,
um dia após a alta, evoluiu com tosse produtiva, relato de escarros hemoptoicos, febre, dispneia e sialorréia, sendo atendido
no hospital regional do município de Afogados da Ingazeira, onde foi constatada leucopenia importante: 600 cels/mm3.
Ressalta-se que o paciente, previamente sem queixas, apresentou o quadro descrito após a ingesta de organofosforados,
assim, orientando inicialmente o diagnóstico clínico para pneumonia aspirativa. Ao exame físico, apresentou estado geral
regular com leve rebaixamento de consciência, em uso de O2 sob cateter. Aparelho respiratório: murmúrio vesicular presente,
com crepitantes em terço médio de ambos os hemitórax, saturação de O2: 99%; não sendo observadas alterações nos
demais sistemas. Paciente então foi transferido para a unidade de terapia intensiva no município de Serra Talhada, para
investigação diagnóstica, cuidados intensivos e tratamento específico. Durante o internamento, foram realizadas tomografia e
radiografia de tórax, que evidenciaram linfonodomegalias bilaterais, em “asa de borboleta”, característico de infecção fúngica
(paracoccidioidomicose?), pequenas consolidações e opacidade pulmonar bilateral; a pesquisa de BAAR no escarro,
entretanto, foi positiva. Diante disso, o paciente foi encaminhado ao hospital regional de Serra Talhada, para o início
do tratamento de Tuberculose (RHZE). O paciente seguiu internado, recebendo, então, alta com melhora do quadro. A
tuberculose é, portanto, uma infecção que normalmente possui apresentação radiográfica bem caracterizada por lesões
caseosas, todavia, alguns casos podem apresentar-se atipicamente, dificultando o diagnóstico. Nesse contexto, cabe
ressaltar a importância para os profissionais médicos de uma investigação clínica detalhada e pormenorizada.
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Resumo
A Organização Mundial da Saúde (OMS) lista a tuberculose (TB) como a doença infecciosa mais mortal do mundo, especialmente em
pessoas que vivem com o vírus HIV. Descreve-se um caso de coinfecção TB/HIV, inicialmente cutânea, que evoluiu tardiamente para
forma disseminada. Paciente com 28 anos de idade, masculino, encaminhado à Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira
Dourado após teste positivo para HIV. À admissão relatou febre e fístula anal há aproximadamente 3 meses. Realizada a biópsia da
lesão anal e o Teste Rápido Molecular (TRM) resultou positivo para M. tuberculosis (MTB), sem sinalização de resistência à Rifampicina
(RIF). A contagem de células CD4 foi de 315 células/μl (35.48%). Foram instituídos RIF, Isoniazida (INH), Pirazinamida e Etambutol
(RIPE), nas doses recomendadas, além de antirretrovirais. No 4º mês de tratamento com o esquema RIPE, paciente evoluiu com
linfonodomegalia cervical à direita acompanhada de sinais flogísticos. Foi realizada biópsia da lesão e o TRM resultou positivo para
MTB, sensível à RIF. No 6o. mês de tratamento houve surgimento de nova linfoadenomegalia cervical, dessa vez a esquerda. O TRM do
material obtido por biópsia foi positivo para MTB, sensível à RIF. O esquema RIPE foi mantido por 12 meses, sem surgimento de novos
focos. Houve crescimento de MTB na cultura líquida nas três ocasiões, com sensibilidade plena a RIF e INH. A TB linfonodal é uma das
mais frequentes formas extrapulmonares da doença podendo evoluir para fístulas e formação de abscessos. O teste rápido molecular
com detecção da suscetibilidade à RIF é recomendado pela OMS para o diagnóstico de TB extrapulmonar possuindo alta sensibilidade
e especificidade. Durante o tratamento pode ocorrer a reação paradoxal, uma piora do quadro (aumento do linfonodo, aparecimento de
novo linfonodo ou fistulização) na vigência do tratamento efetivo em pacientes coinfectados (TB-HIV). Tal reação pode ocorrer em até

23% dos casos. O presente relato ilustra a necessidade de estreito acompanhamento dos pacientes com a coinfecção TB/HIV. A
disseminação do MTB pode ocorrer durante o tratamento, sem que isso represente resistência aos fármacos de primeira linha.

Palavras-chaves: HIV, teste rápido molecular, tuberculose, tuberculose cutânea
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Resumo

A tuberculose é uma infecção causada pelo agente Mycobacterium tuberculosis. O acometimento do
sistema nervoso central (SNC) é uma das formas mais graves da doença e manifesta-se sob a forma
de meningoencefalite ou de tuberculoma intracraniano. O quadro clínico pode ser agudo e letal,
principalmente quando acomete crianças, ou pode ter início insidioso, cursando com febre, anorexia e
adinamia. O acometimento cerebral e das meninges determina o aparecimento de cefaleia, confusão
mental, alterações de comportamento, diminuição do nível de consciência, convulsões, vômitos e
alterações visuais e de fala. Objetivou-se descrever as internações hospitalares por tuberculose do
sistema nervoso no Estado da Bahia, através da lista de morbidade do CID-10 (A170 a A179), no
período de 2010 a 2017, quanto aos custos de hospitalização, caráter de atendimento, características
sociodemográficas e mortalidade. Trata-se de um estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, de
análise quantitativa, cuja fonte de dados foi o Sistema de Morbidade Hospitalar (SIH-SUS) do
Ministério da Saúde, tabulados em gráficos e tabelas no programa Microsoft Excel 2016. Foram
registradas 90 internações por tuberculose do sistema nervoso no Estado da Bahia, com aumento de
314,28% no período. A taxa de mortalidade foi de 11,11 óbitos/100 internações e 78,88% tiveram
caráter de urgência. O valor total das internações para o período foi de R$ 194 mil. Para as
internações eletivas, o valor médio foi de R$ 4.907,08 e o tempo médio de permanência hospitalar foi
de 25,7 dias; para as de urgência, o valor médio foi de R$ 1.420,31 e o tempo de permanência 16,5
dias. O sexo masculino correspondeu a 72,82% dos casos e 41,86% dos registros foram ignorados
quanto à raça/cor. A faixa etária predominante foi 40-49 anos (23,53%), seguida de 50-59 anos
(22,43%) e 60-69 anos (20,69%). O aumento no número de internações pode refletir a diminuição da
subnotificação no sistema. A prevalência expressiva na faixa etária mais avançada pode estar
relacionada ao aumento absoluto da população de idosos, a possibilidade de infecção cumulativa,
vacinação ausente ou tardia e risco aumentado de desenvolver a doença devido à imunodeficiência
própria da idade. A predominância no sexo masculino condiz com os dados da literatura. Ressalta-se
a importância do reforço às atividades preventivas em atenção primária, como a vacinação, e às
ações destinadas a modificar os desfechos dos pacientes acometidos pela doença.
Palavras-chaves: Tuberculose , Sistema Nervoso, Epidemiologia , Saúde Pública

TUBERCULOSE DROGA RESISTENTE EM HIV NEGATIVOS: AVALIAÇÃO DOS FATORES DE
RISCO NA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA - CEARÁ

Autores

Thales Alves Campelo 1, Luana Nepomuceno Gondim Costa Lima 3, Caroliny Soares Silva
1, Soraya de Oliveira Sancho 1, Francisco Gustavo Silveira Correia 2, Cristiane Cunha
Frota 1

Instituição 1 UFC - Laboratório de Micobactérias, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará
(R: Prof Costa Mendes, 1608 - Rodolfo Teófilo - CEP: 60.430-140 - Fortaleza - CE - Brasil),
2 UFC - Programa de pós-graduação em Saúde Pública, Universidade Federal do Ceará,
Fortaleza, Ceará (R: Prof Costa Mendes, 1608 - 5o. andar - Rodolfo Teófilo - CEP: 60.430140 - Fortaleza - CE - Brasil), 3 IEC - Instituto Evandro Chagas, Belém, Pará (R: Prof
Costa Mendes, 1608 - Rodolfo Teófilo - CEP: 60.430-140 - Fortaleza - CE - Brasil)

Resumo

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa tratável que afeta a humanidade a
milhares de ano, sendo considerada a doença infecciosa que mais causa óbito no mundo. A TB
multidroga resistente (MDR) é definida como a resistência à isoniazida (INH) e rifampicina (RIF),
constituindo assim um problema grave para o controle da doença. De acordo com a OMS, em 2016 foi
estimado que ocorreram 490 000 casos de TB-MDR no mundo. Em 2017, foram notificados 3.076
casos de TB no Ceará, dos quais 1.847 foram notificados apenas em Fortaleza o que representa uma
taxa de incidência de 63,8 casos novos por 100 mil habitantes. OBJETIVO: Identificar variáveis
socioeconômicas, ambientais, comportamentais (dados clínicos) e presença de comorbidades
associadas à TB-droga resistente (DR) no âmbito intradomiciliar e na comunidade. DESENHO DO
ESTUDO: Estudo prospectivo, observacional realizado no período de janeiro a dezembro de 2017.
MÉTODOS: Foram incluídos 49 participantes com diagnóstico de TB-DR e HIV negativos. A entrevista
dos pacientes foi realizada nos ambulatórios do Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes. Os
pacientes foram divididos em dois grupos: grupo controle, composto por pacientes com resistência até
dois fármacos, e grupo caso constituído por indivíduos com resistência a três ou mais fármacos.
RESULTADOS: A resistência à INH e RIF foi encontrada em 61,2% (30/49) das amostras analisadas.
Diabetes (52,6%) e etilismo (73,7%) foram encontrados como fatores de risco relacionados a
resistência a três ou mais fármacos (p<0,05). Também foi observado o predomínio do sexo masculino
(73,7%, p=0,021) e no maior número de contatos intradomiciliares (32,7%, p=0,0165) no grupo caso.
DISCUSSÃO: Os fatores de risco encontrados são semelhantes ao da TB. Encontramos também uma
resistência primária em 69,4% dos participantes, muito superior ao descrito na literatura.
CONCLUSÃO: Foi verificado que fatores como o estilo de vida, comorbidades e o sexo masculino
estão associados ao desenvolvimento de resistência aos fármacos anti-TB.
Palavras-chaves: comorbidades, tuberculose, tuberculose multidroga resistente
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Resumo
A transição da infecção latente por Mycobaterium tuberculosis (MTB) para tuberculose (TB) ativa, assim como sua progressão
clínica, dependem da competência imunitária do hospedeiro, que é influenciada pela idade, condições nutricionais e
comorbidades como a infecção por HIV, diabetes mellitus, o transtorno depressivo maior (TDM), consumo de drogas
imunossupressoras ou ilícitas. Entretanto, são escassos dados sobre a ocorrência de TDM durante o tratamento anti-TB. O
fator psiquiátrico torna a interação entre as doenças mais complexas e, junto aos determinantes sociais, podem influenciar o
desfecho do tratamento. Este estudo prospectivo e observacional tem como objetivo estimar a prevalência de TDM entre
pacientes com provável TB pulmonar no momento da investigação diagnóstica inicial e descrever a evolução do TDM durante
o tratamento dos casos de TB pulmonar diagnosticados. No período de 06/2017 a 04/2018, foram elegíveis os sintomáticos
respiratórios (SR) atendidos no Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias-RJ. Os instrumentos aplicados foram PHQ-9,
M.I.N.I PLUS e ASSIST em pacientes de 18 a 65 anos. Foram excluídos os sujeitos que não assinaram o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, não realizaram os exames bacteriológicos, e eram portadores de micobactérias atípicas.
Foram incluídos 120 SR, a idade média foi de 42,3 anos (DP ± 17,0), a maioria dos pacientes era do sexo masculino (66,0%)
e com nível de escolaridade < 8 anos (63%); 12 (10%) eram HIV positivos e uso de álcool e drogas ilícitas foi referido por 53
(54%) e 17 (14%), respectivamente. TB foi diagnosticada em 66 (55%) sujeitos, por meio do teste molecular rápido ou cultura

positiva para MTB. Na triagem com o PHQ-9, a prevalência de TDM foi similar entre pacientes com TB pulmonar ativa e
pacientes sem TB: 26% vs. 34%, respectivamente. O M.I.N.I. PLUS, aplicado naqueles com PHQ-9 ≥ 10, confirmou o
diagnóstico de TDM em 11% dos casos de TB e 15% de casos não TB. No segundo mês de tratamento anti-TB, nenhum
paciente manteve o quadro de TDM dentre os que o apresentavam no início do tratamento. Com o aumento da amostra e o
desenho prospectivo/observacional poderemos elucidar melhor a relação entre TDM e TB, ampliando nosso conhecimento
sobre o tema e apontando para investimento em medidas que incluam a atenção integral a saúde (física e mental) visando
ações mais efetivas contra a TB.
Palavras-chaves: Depressão, Transtorno Depressivo Maior, Tuberculose
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Resumo

Introdução: A tuberculose (TB) é considerada um problema de saúde pública pela sua elevada
prevalência. No Brasil, em 2012, foram registrados 71.230 casos novos de TB, sendo que, 9,7%
ocorreram em pessoas idosas, fato que revela a importância epidemiológica da doença nessa faixa
etária. Objetivo: analisar o perfil e identificar os fatores associados à TB em idosos no Maranhão no
período de 2010 a 2015. Material e Métodos: Realizou-se um estudo transversal analítico com os
casos de TB em idosos no Estado do Maranhão. As informações foram coletadas a partir do banco do
SINAN. Para identificar as associações entre o desfecho (tuberculose em idosos) e as variáveis
independentes utilizou-se o modelo de regressão de Poisson, com ajuste robusto da variância. Foram
estimadas as razões de prevalência (RP) e os intervalos de 95% de confiança (IC95%). Resultados:
No Estado do Maranhão, no período de 2010 a 2015, foram notificados 9.055 casos de TB. Deste,
6.671 foram incluídos no estudo, sendo 5.166 (77,4%) adultos jovens (20 a 49 anos) e 1.505 (22,6%)
idosos com idade ≥ 60 anos. A prevalência de TB em idosos foi de 16,6%. Apresentaram-se
associados a TB em idosos na análise não ajustada, a escolaridade ˂8 anos de estudo
(RP=3,58;IC95%=3,04–4,22), forma clinica pulmonar (RP=1,34; IC95%=1,10–1,63), exame anti HIV
não realizado (RP=1,67;IC95%=1,50-1,84) e ter diabetes (RP=2,71;IC95%=3,38-3,09;). Após o ajuste
do modelo somente a escolaridade ˂8 anos de estudo (RP=3,43;IC95%=2,92-4,02), ter encerramento
por não cura (RP=1,20;IC95%=1,09-1,32), exame anti HIV não realizado (RP=1,37; IC95%=1,26-1,49),
ter diabetes (RP=2,24; IC95%=2,03-2,47) apresentaram–se como fator que aumenta a chance da
ocorrência de tuberculose em idosos. As demais variáveis apresentaram-se como fator protetor: sexo
masculino (RP=0,86;IC95%=0,79-0,93), raça/cor não branca (RP=0,77;IC95%=0,69-0,86), entrada por
retratamento (RP=0,74;IC95%=0,63-0,86), exame anti HIV positivo (RP=0,24;IC95%=0,08-0,73), não
ter
realizado
tratamento
supervisionado
(RP=0,87;IC95%=0,80-0,94),
ser
alcoólatra
(RP=0,53;IC95%=0,42-0,66) e doença mental (RP=0,47;IC95%=0,31-0,73). Conclusão: Foi observada
alta prevalência de TB em idosos no Estado. O grau de escolaridade ˂8 anos de estudo, ter
encerramento por não cura, exame anti HIV não realizado e ter diabetes aumentam a chance do idoso
desenvolver tuberculose . Há necessidade de se adotar estratégias de acompanhamento dessa
clientela, buscando reduzir essa taxa de prevalência.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença de caráter infeccioso e transmissível, causada pelo Mycobacterium
tuberculosis, podendo acometer uma série de órgãos e/ou sistemas. Os aspectos epidemiológicos na infância não são ainda
totalmente conhecidos, os altos índices da morbimortalidade podem ser decorrentes das falhas no diagnóstico e tratamento.
OBJETIVO: Caracterizar a situação epidemiológica da Tuberculose em menores de 15 anos em Pernambuco, Brasil, no
período de 2007 a 2016. DESENHO DO ESTUDO: Estudo descritivo, retrospectivo de caráter quantitativo. MÉTODOS: Os
dados foram coletados por meio das Fichas de Notificação da Tuberculose (SINAN), na Secretaria Estadual de Saúde de
Pernambuco, no período de dezembro de 2017 a maio de 2018. A mostra consistiu de crianças menores de 15 anos
acometidas pela TB notificadas no período de Janeiro de 2007 a Dezembro de 2016. As variáveis utilizadas para análise
foram: forma clínica, baciloscopia, raio-X, teste tuberculínico, testagem para HIV, agravos associados, raça/cor, sexo e
situação de encerramento do tratamento. RESULTADOS: Foram notificados 1918 casos de TB, média anual de 198, desvio
padrão de 60,3. Acometendo, maiormente 691 (36%) a faixa entre 10 a 14 anos. A forma pulmonar foi mais incidente 1286
(67%), com apenas 423 (22,1%) baciloscopias positivas. 1136 (59,2%) casos realizaram o exame radiográfico de tórax. O
teste tuberculínico apresentou positividade em 620 (32,3%) casos. 120 (6%) casos coinfectados TB/HIV. Dos agravos
associados, 82 (4,3%) tinham alcoolismo e 24 (1,3%) diabetes. Para à raça cor, os pardos predominaram com 1080 (56,3%)
casos. O sexo masculino, foi mais acometido 876 (52,9%). Apenas 1108 (65,8%) curaram e 182 (10,9%) abandonaram.
DISCUSSÕES: A preponderância da forma pulmonar é esperada, devido características intrínsecas ao bacilo. A TB foi mais
prevalente em crianças do sexo masculino, corroborando com a literatura. O baixo índice de cura (65,8%) e de abandono
(10,9%) se encontram abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde visto que o Brasil tem como meta 85% de cura e < 5%
de abandono.CONCLUSÕES: Os altos índices de indicadores de TB observados entre os menores de 15 anos reforçam a
necessidade de uma política mais abrangente de controle da tuberculose infantil no estado, de ações que proporcionem o
diagnóstico precoce, o acesso a informações sobre a doença, e o tratamento adequado para diminuir a precocidade da
exposição das crianças ao Mycobacterium tuberculosis.
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Resumo

Considerada um problema de saúde pública, a tuberculose (TB) é uma enfermidade infecciosa,
crônica e curável causada pelo agente etiológico Mycobacteruim Tubercolosis. No Brasil é elevada a
incidência de casos novos de TB e a pessoa idosa é frequentemente acometida devido à
suscetibilidade inerente ao processo natural de envelhecimento. Objetivo desse trabalho foi identificar
produções cientificas acerca das pessoas idosas acometidas com a tuberculose assistidas no sistema
de saúde. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura mediante busca na biblioteca virtual em
saúde (BVS), utilizando-se os descritores “Saúde do Idoso” e “Tuberculose” no período de 2007 a
2017. Foram adotadas as seguintes etapas metodológicas: Definição da pergunta norteadora “O que
revela as publicações sobre a TB em idosos assistidos no sistema de saúde, nos últimos dez anos? ”;
Critérios de inclusão: artigo científico, original, disponível eletronicamente, texto completo, gratuito,
nos idiomas inglês, português e espanhol; Seleção da amostra na literatura indexadas na BVS;
Análise crítica; Categorização dos dados; interpretação e avaliação dos resultados. Na base de dados,
obtivemos 3.140 artigos. Após, análise e exclusão dos artigos que não atenderem os critérios de
inclusão predeterminados. A amostra final foi composta por 09 artigos. O envelhecimento contribui
para o maior risco de infecção com efeitos no sistema imunológico, principalmente na resposta das
células T adaptativas no combate as bactérias. Favorecendo a infecção por TB causado pela redução
da proteção imune devido senescência celular. Observou-se nos artigos da amostra, a relação
tuberculose / idoso encontra-se pulverizada nos aspectos epidemiológicos, clínicos, mortalidade e
acesso a porta de entrada no sistema de saúde, bem como comorbidades associadas ao idoso com
TB. Um fator apontado no estudo está relacionado as barreiras encontradas no acesso ao sistema de
saúde, com influência do processo de trabalho e organização dos serviços. Outro ponto desfavorável
identificado, que concorre para o retardo do diagnóstico nos idosos é o conhecimento insuficiente dos
profissionais sobre os fatores de risco relacionados ao controle da TB nessa população. Concluiu-se
que a TB e o processo de envelhecimento estão conexos aos fatores associados aos aspectos
biológicos. Primordial investimento na qualificação profissional e fortalecimento de políticas públicas
para pessoas idosas acometidas com a doença.
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Resumo

O programa nacional de tuberculose vem se preocupando com a alta incidência de tuberculose em
Pessoas Privadas de Liberdade (PPL), em 2017 dos 69 mil casos novos de tuberculose em todo o
país, 10,5% ocorreram nessa população. O risco da infecção por tuberculose nas unidades prisionais
é 28 vezes maior do que na população geral. O referido estudo teve por objetivo traçar o perfil
epidemiológico dos casos de tuberculose notificados em unidades prisionais do município de João
Pessoa. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, baseado no coorte de casos de tuberculose
notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN no período de janeiro de
2010 a dezembro de 2017, em 08 unidades prisionais do município de João Pessoa-PB. Neste
período, foram notificados 3.852 casos novos de tuberculose na população geral do município de João
Pessoa, dos quais 680 (17,65%) foram em PPL, com média anual de 85 casos notificados nesta
população. O sexo masculino apresentou 655 casos correspondendo a 96,32% dos casos notificados
em PPL no período em análise. A faixa etária de 25 a 34 anos representou 46,18% dos casos. A
forma pulmonar foi predominante com 644 (94,71%), sendo 473 (73,44%) casos apresentaram
baciloscopia de escarro positiva. Quanto ao teste rápido para HIV tiveram resultado negativo 547(87,
35%) enquanto que 47 (6,91%), foram positivos, 86 (12,64%) não realizaram o teste, e 45 (6,61%) já
apresentavam diagnóstico prévio de AIDS. Referente a situação de encerramento 427 (62,79%)
evoluíram para cura, 99 (14,55%) abandonaram o tratamento, 95 (13,97) foram transferidos e 17
casos foram a óbito, sendo 10 (1,47%) casos de óbitos por tuberculose, e 7(1,02%) óbitos por outras
causas. Foi identificado 7(1,02%) casos de tuberculose multirresistente. Neste contexto reafirmamos
sobre a importância de medidas estratégicas e de controle para promover a redução da carga da
tuberculose nas unidades prisionais, já que esta condição pode também influenciar na infecção da
população geral, pois embora sobre cárcere estes indivíduos recebem visitas de familiares, e tem
contato direto com os profissionais que atuam nos presídios, tanto da área de saúde como da área de
segurança pública perpassando do âmbito prisional a comunidade. A união dos gestores, sociedade
civil organizada, e demais órgãos pode ser fundamental para reverter este panorama.
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Resumo
A população em situação de rua tem 48 a 67 vezes mais chance de adoecer por tuberculose (TB) quando comparada à população em geral. Em 2011, o
Ministério da Saúde implementou Equipes de Consultório na Rua, o qual, amplia o acesso aos serviços de saúde, as equipes ofertam atenção integral a
saúde in locu e de forma itinerante, tais como, o diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos doentes de TB. O objetivo deste estudo foi identificar
estratégias, recursos profissionais, materiais e de serviços de saúde utilizados pelas equipes de consultório na rua, para desenvolver ações para o
tratamento de tuberculose. Trata-se de uma investigação qualitativa, com fundamentação teórico-metodológica da Análise de Discurso de matriz
francesa. Foram realizadas entrevistas com enfermeiros, gerentes e coordenadores, profissionais que compõe equipes de Consultório na Rua da região

central do município de São Paulo. As transcrições foram organizadas com recurso do software ATLAS.ti 7, o qual facilitou a organização dos dados
empíricos. Foram identificadas 18 equipes de consultórios na rua, entrevistados 01 gerente, 02 coordenadores e 17 enfermeiros. Os insumos disponíveis
para o incentivo ao tratamento não são efetivos, pois a pessoa em situação de rua não possui local para preparar sua alimentação proveniente da cesta
básica e não utiliza o vale-transporte, pois percorre grandes distâncias a pé. O lanche diário, incentivo que contribuía para permanência do doente no
tratamento não é mais disponibilizado. Somente é disponibilizado cesta básica e vale transporte para esta população. O vínculo doente de TB,
profissional e serviço de saúde mostrou-se diretamente relacionado à continuidade do cuidado e sucesso do tratamento. O modelo de cuidado realizado
pelas equipes de consultório na rua ampliou o acesso da população em situação de rua ao serviço de saúde para detecção precoce, tratamento e
acompanhamento da TB, demonstrando importante aliado na redução do número de casos de TB mesmo em populações que se apresentam em
condições de saúde e sociais vulneráveis.
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Resumo

Introdução: O Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico da tuberculose (TB), é transmitido
principalmente através de aerossóis. Desta forma, locais com aglomerações de pessoas e pouca
ventilação, condições comuns no ambiente prisional, são fatores que favorecem a elevada prevalência
de TB. Objetivo: Determinar a prevalência de TB em pessoas privadas de liberdade (PPL) e
identificar fatores associados. Desenho do estudo: Realizou-se um estudo transversal, no período de
maio de 2017 a janeiro de 2018, incluindo 643 PPL sorteadas aleatoriamente, de seis unidades
prisionais do extremo sul do Brasil. Métodos: Foi aplicado um questionário padronizado, abordando
as seguintes questões: ocorrência atual de TB, contato com TB, troca de cela, número de PPL por
cela, recebimento de visitas e conhecimento em relação a TB. Resultados: Do total das PPL
entrevistadas, 12 (1,9%) relataram que tinham TB no momento da entrevista, representando uma
prevalência de 1.866 /100.000. Além disto, 39,9% (257/643) dos entrevistados já tiveram contato com
pacientes com TB, sendo que 93,8% (241/257) relataram que o contato foi no ambiente prisional.
Destes, 73,0% (176/241) já haviam trocado de cela alguma vez, 85,5% (206/241) compartilhavam a
cela com mais de sete pessoas e 69,3% (167/241) recebiam visitas frequentes. Ao avaliar o
conhecimento a respeito da TB, 20,2% (130/643) dos entrevistados afirmaram desconhecer a doença.
Discussões: O estudo mostra uma alta prevalência de TB. A frequente troca de celas e a alta
densidade de pessoas por cela favorecem a transmissão do M. tuberculosis. Destaca-se que o alto
índice de recebimento de visitas pode ser um agravante na disseminação do bacilo para a
comunidade. Por fim, considerando-se que 1/5 das PPL desconheciam a TB, o risco de agravos
relacionados com a doença torna-se ainda maior. Conclusões: A implementação de unidades de
saúde, a busca ativa de casos e a realização de campanhas esclarecedoras sobre a TB são
fundamentais para o controle e prevenção desta doença nas unidades prisionais. Estudos de
genotipagem do M. tuberculosis podem auxiliar na avaliação da transmissão do bacilo entre as PPL e
a sua eventual disseminação extramuros.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa transmissível, de evolução crônica e que atinge
prioritariamente os pulmões. O Ministério da Saúde estima que um terço da população mundial esteja
infectada pelo Bacilo de Koch (BK), constituindo a terceira causa de morte por doença infecciosa na
população geral e a principal causa de morte em pacientes contaminados pelo HIV. Entre os

presidiários, a prevalência mundial de TB pode ser até 50 vezes maior do que as médias nacionais. A
população carcerária constitui-se como um fator de vulnerabilidade para o adoecimento tendo em
vista a má ventilação, superlotação, nutrição precária, consumo de drogas entre outros. O presente
estudo visa analisar o perfil epidemiológico dos casos confirmados de infecção por TB em presidiários
no Estado de Sergipe registrados no período entre 2007 a 2017. Trata-se de um estudo transversal,
retrospectivo, com abordagem quantitativa, cujos dados foram obtidos do Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (SINAN). De um total de 7.686 casos confirmados de tuberculose entre 2007 a
2017, 267 ocorreram em presídios com 71,42% desses presentes na capital Aracaju. A prevalência foi
maior em homens (94%), na faixa etária de 20 a 39 anos (85,01%) e na raça parda (59,92%). A forma
mais comum de apresentação foi a pulmonar correspondendo a 94,75% dos casos. A primeira
baciloscopia de escarro foi realizada em 79,78% e desses 91% apresentaram positividade. Houve um
predomínio de 85,01% de casos novos em comparação a 6,74% de reingresso após abandono e
5,24% de casos com recidiva. Quanto ao vírus HIV, menos da metade dos indivíduos foram testados
(42,69%) e 3,33% eram soropositivos. Por fim, em relação ao desfecho, 73,03% evoluíram para
cura, 14,60% para abandono e 5,24% para óbito. Diante dos dados obtidos, infere-se que os
presidiários apresentam uma taxa de prevalência significativa em relação a população em geral,
sendo os homens, jovens e da raça parda os principais grupos de risco. Como a principal forma de
apresentação é a pulmonar e a maior porcentagem são de casos novos, indicam que a superlotação e
má ventilação contribuem para uma maior chance de contaminação inerente aos presídios. Tendo em
vista a alta taxa de mortalidade da coinfecção HIV/TB, medidas devem ser tomadas para que haja um
aumento da cobertura da testagem para o HIV.
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TUBERCULOSE EM PRISÕES: CONHECIMENTO E POTENCIAL SANITÁRIO DO AGENTE
PENITENCIÁRIO

Autores

Fabiana Colombelli 1, Anneliese Domingues Wysocki 2, Aline Ale Beraldo 4, Erika Simone
Galvão Pinto 3, Nathalia Halax Órfão 5, Adriana Zilly 1, Marcelle Saldanha da Silva 1,
Keurilene Sutil de Oliveira 1, Angela Bernardi 1, Tereza Cristina Scatena Villa 4,
REINALDO ANTONIO SILVA-SOBRINHO 1

Instituição 1 Unioeste - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Unioeste. Foz do Iguaçu, PR,
Brasil. (Av. Tarquínio Joslin do Santos 1300), 2 UFMS - Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul (Av. Cap. Olinto Mancini, 1662), 3 UFRN - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (Av. Hermes da Fonseca, s/n), 4 USP - Universidade de São Paulo (R.
Prof. Hélio Lourenço, 3900), 5 UNIR - Universidade Federal de Rondônia (Av. Pres. Dutra,
2967)
Resumo
A maior população carcerária do mundo está nos Estados Unidos, seguido por China, Rússia e Brasil e, a incidência da
tuberculose entre esta população alcança até setenta vezes a observada para a população geral. Entretanto, os três primeiros
países citados, estão reduzindo as suas taxas de encarceramento, enquanto o Brasil segue aumentando sistematicamente.
Apesar de ser uma população com circulação restrita, existem muitas dificuldades no controle da tuberculose em prisões.
Neste cenário, os Agentes Penitenciários são protagonistas para a promoção da saúde e, em muitos casos, são eles que
encaminham o detento para assistência, a pedido ou segundo seu julgando sobre a condição de saúde do preso. Trata-se de
um estudo epidemiológico, quantitativo-descritivo. Os participantes da pesquisa foram Agentes Penitenciários entrevistados
em penitenciárias federais no estado do Paraná. O instrumento de pesquisa foi um questionário composto por questões
fechadas e abertas baseado no Knowledge, Attitude and Practice (KAP). Para análise dos dados utilizou-se estatística
descritiva. Dos 106 Agentes Penitenciários que participaram da pesquisa, 91,5% eram do sexo masculino, sendo a média de
33,3 anos, 80,1% tinha o ensino superior completo. Aqueles com idade inferior a 35 anos mostraram mais conhecimento em
tuberculose. Os que atuavam mais de três anos em penitenciária (64%) tinham mais conhecimento sobre a temática em
relação ao grupo com menos de três anos na função. Os Agentes Penitenciários que concluíram algum curso de capacitação
ligado a função apresentaram maior percentual de conhecimento sobre o controle da tuberculose (68%). Os trabalhadores
que já tinham prestado alguma assistência ao detento com tuberculose foram mais precisos nas respostas sobre a doença em
presídios (63,5%). Aqueles com maior conhecimento (64%) revelaram querer receber mais informações, em relação ao grupo
com menos conhecimento. O quadro mostra que é necessário planejamento entre Intersetorial (Departamento Penitenciário
Nacional e Ministério da Saúde) para organizar ações permanentes para qualificar os trabalhadores lotados em
penitenciárias. O estudo sugere que o Agente Penitenciário possui potencial para atuar também como “agentes de saúde”
visto, ser o elo entre o apenado e o sistema de saúde. Conclui-se que o envolvimento do Agente Penitenciário no controle da
tuberculose é uma etapa fundamental para o diagnóstico e tratamento da doença em ambiente prisional.
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Resumo

A tuberculose (TB) é causada por bactérias do complexo Mycobacterium tuberculosis. Segundo a
Organização Mundial de Saúde, cerca de 100 milhões de pessoas são infectadas a cada ano no
mundo. No Brasil, a incidência de TB é de aproximadamente 37,5/100.000 habitantes. Pacientes
transplantados renais apresentam-se imunocomprometidos, possibilitando a ativação de uma infecção
latente ou o surgimento de uma nova infecção. O objetivo deste trabalho é revisar os fatores
apontados como causas do diagnóstico tardio pós-transplante renal. Para isso, o presente estudo
constitui-se de uma revisão sistemática acerca do tema. Realizou-se pesquisa nas bases de dados
CAPES e Medline/pubmed, utilizando-se os termos tuberculosis AND renal transplant. Filtrou-se os
resultados com os seguintes critérios: artigos publicados entre 2015 e 2018; inglês e português;
delimitados em tuberculosis e kidney transplantation. Resultou-se em 41 artigos, que foram lidos,
excluindo-se aqueles que não se limitavam ao objetivo proposto. Restaram 07 artigos que subsidiaram
esta revisão. Demonstrou-se que em países endêmicos para TB o risco de infecção pelo M.
tuberculosis em transplantados renais é maior, especialmente na forma de ativação de uma infecção
latente não rastreada no pré-operatório. Estudo realizado no Departamento de Doenças Infecciosas
do Primeiro Hospital Filiado da Universidade de Zhejiang, na China, observou que, em transplantados,
o risco de infecção varia 20-74 vezes o da população em geral. Na Austrália, uma coorte realizada
com 660 pacientes, concluiu que mais de 70% dos testes para detecção de TB foram realizadas póstransplante, o que sugere que não houve busca de TB latente, e sim da TB ativa. Na presença de
febre prolongada com manifestações clínicas incomuns, a TB deve ser considerada, especialmente
em países endêmicos. O uso prolongado de antibióticos está associado ao atraso no diagnóstico,
porque os sintomas clínicos podem ser temporariamente melhorados durante seu uso, mas
exacerbados após sua interrupção. Atentar-se para sintomas inespecíficos como os gastrointestinais.
A Tomografia Computadorizada de Alta Resolução (TCAR) foi o exame mais citado para a detecção
de TB pulmonar pós-transplante, além de prova histopatológica. Conclui-se, portanto, que a
investigação ativa e o tratamento da TB latente antes do transplante podem impedir a reativação
dessa doença, e sua detecção precoce pós-transplante deve ser incluída em protocolos de
investigação.
Palavras-chaves: Atraso de diagnóstico, Transplante renal, Tuberculose
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Resumo

Introdução. A tuberculose (TB) é um importante problema de saúde pública no Brasil que ocupa o 18º
lugar no ranking de nações com maiores índices da doença. A investigação dos contatos da pessoa

diagnosticada com TB é considerada essencial na prevenção do adoecimento e no diagnóstico
precoce da TB ativa na população, devendo assim, ser realizada essencialmente pela Atenção
Primária à Saúde, eleita como a porta de entrada preferencial para a pessoa com TB. Objetivo.
Investigar a ocorrência de tuberculose entre contatos domiciliares. Desenho do estudo. Estudo
quantitativo e descritivo realizado com contatos domiciliares de pacientes notificados com tuberculose.
Métodos. O estudo foi desenvolvido no município de Caxias-MA, onde o atendimento de casos de
tuberculose é realizado pelo Programa de Controle da Tuberculose implantado em 36 Unidades
Básicas de Saúde. Participaram do estudo contatos domiciliares de pacientes notificados como caso
novo de tuberculose no período de janeiro a dezembro de 2015. Os contatos foram identificados a
partir do livro de registro e acompanhamento do tratamento dos casos de tuberculose e prontuários
dos pacientes. Foi realizada a busca ativa dos contatos por meio de visitas domiciliares, juntamente,
com a equipe de saúde que acompanha o paciente de TB. A coleta de dados ocorreu no período de
abril a maio de 2016. Resultados. Foram identificados na pesquisa 31 casos novos e 98 contatos,
com uma média de 3,2 contatos por caso. Alguns contatos não se encontravam no domicílio na
terceira tentativa de visita, mudaram de endereço e/ou município ou se recusaram a participar da
pesquisa. Assim, foram avaliados e entrevistados 64 (65,3%). Após a avaliação dos contatos foram
identificados 03 casos de tuberculose, sendo 02 em tratamento e 01 com tratamento finalizado. A taxa
de incidência de tuberculose entre os contatos foi de 4,7/100. A maioria dos contatos (66,7%) relatou
tempo de convívio com o caso por um período de 06 a 10 meses. Houve predomínio (66,7%) da
forma pulmonar da doença e, baciloscopia de escarro e Raio x de Tórax positivo para TB. Discussão.
A taxa de incidência de TB entre contatos do presente estudo foi superior aos 1,8% e 2,3% relatados
em estudos realizados em municípios das regiões sul e sudeste do Brasil. Conclusão. A incidência de
tuberculose encontrada entre os contatos domiciliares merece uma melhor atenção, pois, a vigilância
dos contatos é uma estratégia importante para a diminuição de casos da doença.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, cujo agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis, com
transmissão aérea. Possui acometimento sistêmico, sendo o pulmão local mais frequente, mesmo após o advento da infecção pelo
HIV, que determinou um aumento das formas extrapulmonares. OBJETIVO: relatar o caso de paciente com diagnostico de AIDS
com tuberculose pulmonar paucibacilar e acometimento ganglionar. DESENHO DE ESTUDO: observacional descritivo nãocontrolado. MÉTODOS: consulta ao prontuário médico e revisão de literatura. RESULTADOS: M.V.A, 31 anos, masculino, residente
de Ji-Paraná-RO. Paciente com diagnóstico recente de AIDS, admitido no Centro de Medicina Tropical de Rondônia – CEMETRON
com história de adenomegalia volumosa coalescente em região cervical esquerda, acompanhada de febre referida, calafrios,
astenia, artralgia, disfagia para sólidos e perda ponderal de 12 kg em 35 dias de evolução. Ao exame físico, encontrava-se afebril,
com adenomegalia coalescente com sinais flogísticos, não aderida a planos profundos em região cervical esquerda. Na admissão foi
instituída terapia anti-tuberculostática (RHZE) e coletados carga viral do HIV 384 cópias e linfócitos TCD4 220 céls., a radiografia de
tórax sem alterações, o teste rápido molecular para tuberculose obtido a partir do escarro induzido foi positivo. A análise
histopatológica da biópsia de linfonodo revelou linfadenite granulomatosa com necrose caseosa, compatível com tuberculose
ganglionar. Mantido o esquema tuberculostático e introduzida a HAART com raltegravir, tenofovir e lamivudina. O paciente evoluiu
com ganho ponderal e regressão da adenomegalia e da sintomatologia. DISCUSSÃO: A tuberculose como infecção nos pacientes
com HIV deve ser avaliada, levando em consideração a possibilidade da presença de manifestações clínicas e/ou radiológicas
atípicas. Os casos suspeitos de TB pulmonar, sem expectoração ou com pesquisa direta BAAR negativa no escarro espontâneo,
denominados de paucibacilares (TPP), constituem um problema particular, porém, de relevante magnitude, mesmo em países em
desenvolvimento. CONCLUSÃO: A biópsia ganglionar é o exame mais acessível, e a positividade da baciloscopia do material
ganglionar chega a 100%, o que leva a considerar a possibilidade de que em pacientes com HIV ocorre maior positividade à
baciloscopia do material ganglionar.

PALAVRAS-CHAVES: AIDS. Tuberculose ganglionar. Tuberculose pulmonar.
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Resumo

TUBERCULOSE MAMÁRIA: RELATO DE CASO
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Tuberculose é uma doença bacteriana contagiosa causada pelo Mycobacterium Tuberculosis, estando
um terço da população mundial infectada. Apresenta algumas características como: longo período de
latência entre a infecção inicial e suas manifestações clínicas. O sítio mais acometido são os pulmões,
correspondendo a cerca de 85,6% dos casos, porém existem as formas extrapulmonares que
correspondem a 14,4%. A forma mamária da doença é pouco relatada na literatura, correspondendo a
menos de 0,1% de todas as lesões mamárias e entre 0,5 a 1,04% de incidência entre as
extrapulmonares. A sua descrição inicial foi feita por Cooper em 1829, havendo menos de 1000 casos
descritos na literatura desde então. Em 1899, Warthin identificou a importância do diagnóstico
diferencial entre a mastite tuberculosa e câncer de mama. A doença acomete quase que
exclusivamente o sexo feminino e mais a raça negra do que a branca. O objetivo deste trabalho é
divulgar esta patologia de tamanha raridade. Assim, relatamos um caso do Hospital Universitário
Professor Alberto Antunes (HUPAA/UFAL): Paciente do sexo feminino, 35 anos com história de
abscesso mamário foi submetida à biópsia de mama direita, representada por vários fragmentos
teciduais irregulares, medindo o maior 1,9 x 1,5 cm. Sendo este recoberto por pele. À microscopia,
evidenciamos tecido mamário encerrando inflamação granulomatosa, com frequentes histiócitos,
células epitelioides e gigantes tipo Langerhans, além de focos de necrose caseosa. A coloração
especial de Ziel-Nielsen evidenciou presença de raros bacilos (BAAR+), confirmando o diagnóstico de
tuberculose mamária. Sendo a tuberculose uma doença endêmica no Brasil entende-se a
necessidade de buscar mais investigações e pesquisas para esta apresentação da doença, para fins
diagnósticos e terapêuticos. Visto que acomete quase que exclusivamente mulheres negras e
apresentam forma macroscópica nodular, deve ser feito o diagnóstico diferencial com o câncer de
mama e respectivo tratamento da lesão.
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Resumo

A Tuberculose é uma doença crônica, infecciosa que com o passar dos anos seu aspecto mais
agressivo vem ganhando proporção, a Tuberculose Multirresistente. , a subjetividade do paciente
também deve ser analisada. Esta pesquisa objetivou descrever a percepção de usuários com
diagnóstico de tuberculose multirresistente sobre o seu processo de adoecimento. Utilizando método
descritivo, transversal, de abordagem qualitativa, realizado por entrevista semiestruturada e análise
dos dados através do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC) de Lefèvre (2003) com pacientes notificados
com tuberculose na metrópole de Vitória de Santo Antão – Pernambuco no período de 2001 a 2016.
Aprovado com número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) de
50003015.5.0000.5208. A partir daí foram constituídos dois discursos sínteses: a Compreensão da

tuberculose multirresistente e Características físicas e emocionais das pessoas com tuberculose
multirresistente, com ideias centrais referentes à forma multirresistente, percepção do sujeito sobre a
condição clínica e emocional determinada pela doença. Um dos grandes problemas envolvendo a
Tuberculose consiste na resistência desenvolvida pelo menos por dois farmacos anti-tuberculosos,
frequentemente relacionados ao abandono ou tratamento incorreto, consistindo em um importante
problema de saúde pública. Mediante a isto, percebeu-se a compreensão dos pacientes frente ao
significado da doença na forma multirresistente, considerando-a como uma forma grave, consequente
de resistência medicamentosa e abandono do tratamento. A pesquisa contribuiu para o serviço, à
medida que relatou e discutiu alguns casos de pacientes que foram entrevistados, como para os
voluntários os quais, após a entrevista, puderam esclarecer algumas dúvidas e refletir sobre a doença
e a importância do tratamento supervisionado.
Palavras-chaves: Tuberculose, Saúde pública, Resistência a múltiplos medicamentos , Pesquisa qualitativa
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Resumo
Os casos de TBMR constituem-se como um dos principais desafios frente autoridades sanitárias nacionais e internacionais.
De acordo com a OMS em 2015 apurou-se 580 mil casos e 250 mil mortes relacionados à TBMR, destes 125 mil receberam
tratamento e somente metade evoluiu para a cura. Desta forma objetivou-se conhecer os aspectos epidemiológicos, clínicos e
laboratoriais de pacientes portadores de Tuberculose Multirresistente no que abrange às publicações existentes. Foi realizada
uma revisão sistemática da literatura sobre o tema “tuberculose multirresistente”, e para realização dessa revisão utilizou-se a
seguinte pergunta norteadora: o que implica a TBMR, considerando aspectos socio epidemiológicos, laboratoriais e clínicos, a
constituir-se como um problema de saúde pública. Na revisão, buscou- se compreender sentidos, significados e teorias a
respeito de TBMR, desta forma, optou-se por mesclar a metodologia da revisão sistemática padrão Cochrane com a
metassíntese qualitativa. Foram analisados 20 artigos científicos com conteúdos referentes à tuberculose multirresistente,
destes, 35% são Estudos retrospectivos, 70% possuem como população de estudo “pacientes”, 80% foram realizados no
Brasil, 65% realizaram análise do perfil sexual da população de estudo, e dos 20 estudos elencados, 4 não apresentam
medidas de enfrentamento à Tuberculose MR, 58% associaram como principal fator de risco o Tratamento prévio irregular ou
incompleto. Conforme afirma Pires (2014) os pacientes acometidos com tuberculose multirresistente são em sua maioria
homens adultos, com faixa etária entre 21 e 40 anos, segundo Costeira (2007) e Fonseca (2012) o diagnóstico precoce é um
fator imprescindível na luta contra a TBMR. Concluímos que a tuberculose multirresistente é um dos fatores que tem
contribuído para que a Tuberculose se mantenha enquanto problema de saúde pública, sendo necessários maiores
investimentos no combate à tuberculose multirresistente, sinalizando à carência de trabalhos multidisciplinares no
acompanhamento dos casos, e multisetoriais na garantia dos direitos sociais da pessoa portadora desta patologia.
Palavras-chaves: Epidemiologia, Saúde Pública, Tuberculose Multirresistente
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Resumo
A Tuberculose (TB) é uma doença contagiosa, provocada pelo Micobacterium tuberculosis ou bacilo de Koch, designação relacionada
ao fato que a patologia acarreta lesões tituladas tuberculosas na pele. O objetivo deste estudo é descrever o perfil epidemiológico da
Tuberculose no município de Tucuruí-PA, durante o período de 2012 a 2018. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, de corte
transversal, dos casos notificados de Tuberculose no município de Tucuruí – PA. Utilizou-se a base de dados do Sistema de Informação
de Agravos de Notificação (SINAN), correspondentes ao período de janeiro de 2012 ao primeiro semestre de 2018, na qual obteve-se
328 casos, distribuídos conforme as variáveis sexo, faixa etária, raça, escolaridade e forma da doença. Observou-se nesse período, que
os casos de TB predominam na faixa etária de 20-34 anos (38,7%). Quanto ao sexo, a maior prevalência se apresentou entre o sexo
masculino 219 (66,8%), representando mais da metade dos casos. Ademais, houve maior incidência de casos na cor parda 194 (59,1%),
se comparado com as outras raças. Em relação ao grau de escolaridade, predominou indivíduos com ensino fundamental,
representando 168 (51,2%). Quanto à forma da patologia, constatou-se maior prevalência da forma pulmonar com 294 (90%) das
notificações. Vale ressaltar que 26 (8%) desses indivíduos são acometidos pela Síndrome da Imunodeficiência Humana AIDS. A TB

afetou mais indivíduos do sexo masculino, achados que condizem com perfil dessa variável a nível nacional, relacionado ao fato de as
mulheres buscarem mais os serviços de saúde. A predominância na faixa etária jovem justifica-se por se tratar de uma população
economicamente ativa, estando, portanto, mais suscetível a adquirir diversas doenças. A baixa escolaridade pode representar um fator
de risco para a não adesão ao tratamento e abandono do mesmo. A maior ocorrência da forma pulmonar coincide com os achados na
literatura, em virtude de os pulmões serem um órgão propício para o desenvolvimento do Micobacterium tuberculosis. Outrossim,
destaca-se a coinfecção pela AIDS, o que pode estar relacionado ao aparecimento da forma extrapulmonar. Assim, constata-se que a
TB ainda pode ser considerada um problema de saúde pública no município, enfatizando, portanto, a importância da Atenção Primária à
Saúde no combate e controle da doença, através de medidas preventivas a fim de reduzir o número de novos casos.
Palavras-chaves: Epidemiologia; Saúde Pública; Tuberculose.
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Resumo

Introdução: A Organização Mundial da Saúde enfatiza a importância do acesso a ações de controle da
tuberculose (TB) para migrantes e imigrantes em regiões fronteiriças como garantia do direito à saúde.
Este estudo analisou características e resultados de tratamento de pessoas com TB que viviam nas
fronteiras internacionais brasileiras. Métodos: Estudo longitudinal de base de dados utilizando o
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Foram incluídos os casos novos de TB
diagnosticados entre 2007-2016. Todos os sujeitos foram classificados segundo o município de
residência: cidades gêmeas, linha de fronteira e faixa de fronteira. Para analisar a associação de
características sociodemográficas, clínicas e desfecho do tratamento de TB com o local de moradia
foram utilizados modelos de regressão logística hierárquica. Resultados: Foram analisados 289.868
sujeitos. As pessoas que viviam em cidades gêmeas eram mais propensas a serem indígenas
(OR3,78;IC 95% 3,31 a 4,31), menos propensas a terem 8 anos de estudo (OR0,80;IC 95% 0,68 a
0,93) em comparação com analfabetos; menor infecção por HIV (OR0,83;IC 95% 0,71 a 0,96) e maior
proporção de realização de terapia diretamente observada [(TDO)OR1,86;IC 95% 1,71 a 2,01]. As
pessoas da linha de fronteira eram menos propensas a serem brancas, mais propensas a serem
analfabetas, tinham menor infecção por HIV (OR0,83;IC 95% 0,74 a 0,93), diabetes (OR0,87;IC 95%
0,78 a 0,99), transtornos mentais (OR0,64;IC95% 0,50 a 0,82) e realização de TDO (OR0,67;IC95%
0,63 a0,71). As pessoas que da faixa de fronteira tinham maior propensão de serem homens
(OR1.04;IC95% 1.00-1.07), eram mais propensos a serem indígenas e analfabetos, tinham menor
infecção por HIV, diabetes e transtornos mentais. As pessoas das cidades gêmeas têm menos
probabilidade de curar, enquanto as pessoas na faixa de fronteira têm mais probabilidade de cura.
(Tabela 1). Conclusões: Nas fronteiras brasileiras as pessoas são mais propensas a serem indígenas
e ter baixos níveis de escolaridade, mas são menos propensas a ter comorbidades. Embora o controle
da TB nessas regiões seja particularmente difícil, os achados mostram que apenas pessoas de
cidades gêmeas tiveram resultados ruins no tratamento quando comparadas com outras regiões.
Apesar da complexidade operacional e das divergências entre sistemas de saúde de países vizinhos,
a implementação de estratégias integradas é fundamental para o controle conjunto da TB em ambos
os lados da fronteira.
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Resumo
A tuberculose (TB), doença negligenciada relacionada à pobreza, é mundialmente relevante para saúde pública e sua alta
prevalência é reflexo dos poucos investimentos no controle e prevenção. Esse estudo é observacional descritivo dos casos
confirmados de TB na Macrorregião de Saúde do Vale do São Francisco e Araripe, Pernambuco. Os dados foram obtidos do
sistema TABNET/DATASUS, segundo Macrorregião de Saúde de Residência, no período de 2001 a 2017. Os resultados
mostraram que Pernambuco apresentou 89.007 casos confirmados de TB no período. Desses, 4,87% (n=4.340) foram
diagnosticados na Macrorregião de Saúde do Vale do São Francisco e Araripe, onde a infecção atingiu principalmente os
homens (62,5%). Todas as faixas etárias foram atingidas: 0-14 anos (4,8%), 15-24 (12%), 25-34 (20,9%), 45-54 (35,7%), 5564 (12%) e > 64 (14,56%). As cidades com maior número de casos da Macrorregião foram Petrolina (36,2%), Salgueiro
(10,27%), Araripina (7%) e Ouricuri (6,2%). Quanto à co-infecção HIV/TB, 29,6% (n=1.285) dos casos foram negativos e
4,28% (n=186) positivos; a AIDS foi diagnosticada em 87,6% (n=163) desses soropositivos. Contudo, a maioria dos pacientes
com TB apresentam-se sem resultado para HIV (66,1%, n=2.869). Durante o período de 2001 a 2017 houve pequenas
oscilações nos casos de TB tanto na Macrorregião quanto no Estado, com incidência média, até 2016, respectivamente, de
26,85 e 55,32/100.000 habitantes; na Macrorregião, a cura foi observada em 67% dos pacientes e foi registrado 1,93% de
óbitos no período. Devido à subnotificação dos óbitos ou falta de diagnóstico da causa mortis, esta informação pode
subestimar a morbimortalidade da TB. Vale destacar que a partir de 2014 os dados do sistema TABNET, no momento da
coleta e análise, estão sujeitos à revisão, o que pode torná-la imprecisa, sugerindo a necessidade de atualizações mais
rotineiras desses dados, a fim de que as informações dimensionem a realidade local, sendo confiáveis e úteis ao
monitoramento das ações à saúde pública e à avaliação do seu impacto no controle dos agravos de notificação compulsória.
Os resultados indicam necessidade de discussão acerca das estratégias de ação voltadas para o controle e prevenção da
tuberculose na população da Macrorregião. Dessa forma, a reavaliação das práticas voltadas ao diagnóstico e consequente
notificação da doença podem trazer efeitos benéficos, inclusive, quanto ao que se refere ao prazo de atualização de dados do
sistema TABNET.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) de acometimento ocular é encontrada em 1 a 2% dos pacientes
com doença pulmonar. Pode apresentar-se como uma conjuntivite ou acometer as pálpebras e o
aparelho lacrimal. OBJETIVOS: Relatar um caso de TB ocular em paciente sem doença pulmonar,
revisar a fisiopatologia e apresentação clínica e discutir o tratamento precoce. MÉTODOS: Estudo
descritivo transversal retrospectivo do tipo Relato de Caso, (revisão de prontuário, entrevista, registro
fotográfico e revisão da literatura). RELATO: Paciente de 68 anos, masculino, compareceu à urgência
com irritação e dor em olho esquerdo por um mês. Ao exame: acuidade visual sem correção direita
20/50 e esquerda 20/50, edema da pálpebra superior do olho esquerdo (PSOE), hiperemia conjuntival,
ceratite puntata inferior, catarata inicial, pupila reagente. Fundoscopia e Pressão Intraocular (PIO)
normais. Iniciada antibioticoterapia, houve piora da acuidade esquerda (20/70), aumento do edema
em PSOE (endurecido lateralmente), hiperemia difusa em PSOE e conjuntiva bulbar e ceratite inferior
com afinamento periférico. Tomografia de órbita com lesão de aspecto amorfo em PSOE, em íntimo
contato com a lateral do globo ocular, insinuando-se para a gordura intraconal lateral e próxima à
inserção do músculo reto lateral, espessamento e infiltração da PSOE e da pele adjacente, aspecto
inespecífico. Biópsia incisional com intenso processo inflamatório crônico-agudizado e reação
granulomatosa, hiperplasia linfóide, sem indícios de neoplasia. PPD (com RT23) forte reator (10 mm).
Iniciado rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, após um mês houve regressão
considerável da lesão oftalmológica e melhora significativa dos sintomas. DISCUSSÃO: A TB se
apresenta nas formas pulmonar (mais comum), miliar e extrapulmonar. Um dos sistemas
extrapulmonares acometidos é o ocular (paucibacilar), sendo a uveíte a mais comum, mas podendo
também acometer conjuntiva, esclera, pálpebras, vias lacrimais, retina e nervo óptico. Tuberculomas
de glândula lacrimal e órbita são raros e mais frequentes em mulheres de 40 a 50 anos. Na maioria
dos casos, o diagnóstico é presuntivo, por história clínica, epidemiologia, exames físico e laboratoriais,
dadas as dificuldades de isolamento do agente (padrão ouro). CONCLUSÃO: Em casos clínicos
suspeitos de doenças infecciosas subagudas ou crônicas de comportamento não usual, é
imprescindível se ampliar as hipóteses diagnósticas, incluindo a TB como possibilidade nesses casos.
Palavras-chaves: granuloma da pálpebra, infecções da pálpebra, infiltração da pálpebra, tuberculose extrapulmonar,
tuberculose oftálmica
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Resumo
A tuberculose é uma das doenças infecciosas com elevada incidência e prevalência em todo o mundo, causando
aproximadamente dez milhões de novos casos e ocasionando mais de um milhão de mortes a cada ano. Algumas populações
apresentam maior vulnerabilidade para esse agravo, entre elas os povos indígenas. No Estado de Rondônia, pesquisas
epidemiológicas asseguravam que na década de 1990 os indígenas apresentavam dez vezes mais chance de adoecer e
morrer de TB que outros segmentos da população. Além disto outros pesquisadores que descreveram a epidemiologia da
tuberculose na população indígena da etnia Suruí residente no município de Cacoal em Rondônia, observaram uma
incidência média de TB superior 2.500/100.000. Outros estudos também em populações indígenas de Rondônia demostraram
a presença de cepas resistentes a rifampicina e Isoniazida, caracterizando uma endemia de grande magnitude e de difícil
controle. Foi realizado um estudo observacional descritivo baseado em dados secundários oriundos do SINAN do município
de Cacoal, Rondônia, com o objetivo de descrever os casos de tuberculose notificados na população indígena residente em
Cacoal entre os anos de 2010 e 2016. No período de 2010 a 2016 foram notificados 73 casos, com as taxas de incidência
variando entre 380/100.000 no ano de 2016 a 1440/100.000 em 2011 e 2012. 53,4% dos casos aconteceu em indivíduos do
sexo masculino e a idade média foi de 30±19 anos(média±desvio padrão), 16,4% dos casos aconteceram em menores de 15
anos, e 97,3% dos casos eram pulmonares, com apenas 32% dos casos com comprovação baciloscópica. A principal porta
de entrada foi a detecção de caso novo, representando 75,34% dos casos, embora 27,4% dos casos fossem recidivas. Todos
os casos evoluíram para cura. Embora a incidência da tuberculose tenha diminuído em relação a estudos anteriores, observase ainda elevada prevalência e características operacionais próprias na população indígena, embora a subnotificação e falha
diagnóstica não possam ser descartadas como fatores contribuintes na redução observada.
Palavras-chaves: Tuberculose, Epidemiologia, Medicina Tropical, Saúde de populações indígenas
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Resumo

A tuberculose (TB) é um importante problema de saúde pública por sua elevada prevalência e taxa de
infectividade, sendo a principal causa de morte por doenças infecciosas no mundo, com cerca de 1,7
milhões de mortes anualmente. Uma vez que mais de 95% dessas mortes ocorrem em países de
média e baixa renda, o presente trabalho intenta descrever o perfil epidemiológico da TB no estado do
Acre na última década. Este é um trabalho descritivo, de base populacional, realizado a partir das
informações contidas no banco de dados da Secretaria Estadual de Saúde do Acre, oriundas das
fichas de notificação de casos de TB entre 2008 e 2017. Os dados foram tabulados e analisados no
software IBM SPSS Statistics versão 2.1. Foram notificados 4.101 casos (média anual: 410 casos,
variando de 337 casos em 2008 a 519 em 2017), sendo 45,6% (1.872/4.101) dos casos no quinquênio
2008-2012 e 54,4% (2.229/4.101) no quinquênio 2013-2017. A idade variou de 1 a 98 anos (média:
30,1 anos, mediana: 32 anos); 65,9% (2.676/4.058) eram homens; 77,3% (3.165/4.093) pardos e 5,7%
(235/4.093) indígenas; 13,9% (489/3.527) eram analfabetos, 47,3% (1.667/3.527) relataram ensino
fundamental incompleto; 7,2% (256/3.527) completaram o ensino fundamental, 11% (390/3.527)
possuíam o ensino médio incompleto, 13,9% (489/3.527) completaram o ensino médio, 3,3%

(116/3.527) possuíam o ensino superior incompleto e 3,4% (120/3.527) possuíam curso superior
completo; 80,9% (3.283/4.058) dos casos ocorreram em indivíduos que residiam na zona urbana;
64,5% (2.554/3.956) moradores de Rio Branco; 88,8% (3.641/4.101) eram casos novos; 88,5%
(3.630/4.101) eram TB pulmonar, 10,5% (431/4.101) extrapulmonar e 1% (40/4.101) pulmonar e
extrapulmonar; 18,5% (244/1.319) ocorreram em indivíduos privados de liberdade e 2,8% (117/4.101)
eram co-infectados TB/HIV. Observamos que, apesar de esforços do governo para o controle da
doença, houve aumento discreto no número de casos de TB notificados comparando os dois
quinquênios. A maior parte das notificações ocorreu em homens, pardos, moradores de zona urbana.
Apesar de a maioria possuir baixo nível de escolaridade, a doença não poupou pessoas com nível
superior. O pequeno número de indígenas na casuística pode refletir a dificuldade de acesso dessa
população aos serviços de saúde. Acredita-se que o número de pacientes co-infectados com HIV
esteja subestimado, pois habitualmente durante o preenchimento da ficha de notificação, o resultado
desse teste ainda não está disponível.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Mycobacterium
tuberculosis. Em 2016, superou a AIDS no número de vítimas fatais no Brasil. A doença possui
algumas características notórias, como a longa latência entre a infecção e a formação de granulomas.
Conhecer a situação epidemiológica da tuberculose tem importância fundamental para a prevenção da
doença, já que é um evento sentinela e os óbitos decorrentes demonstram debilidades no cuidado
com o paciente. Assim, este trabalho tem o objetivo de descrever a situação epidemiológica da
tuberculose no estado do Ceará, em relação à situação nacional. Trata-se de um estudo descritivo da
prevalência de TB no estado do Ceará de 2013 a 2017 a partir de dados secundários dos Boletins
Epidemiológicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde do Brasil e pela Secretaria de Saúde do
Estado do Ceará. Em 2017, o Ceará notificou 3076 casos de TB, dos quais cerca de 44% (1350/3076)
foram provenientes da capital Fortaleza. No mesmo ano, o coeficiente de mortalidade (CM) da doença
no estado foi de 2,2, enquanto o nacional foi 2,1. A análise de 2013 a 2017 no Ceará demonstrou
redução de 1,1% na sua ocorrência. Em relação à cura da patologia, em 2013, atingiu 70% dos casos
diagnosticados, com queda nessa proporção ao avançar dos anos. Em todo o período analisado, o
exame de contatos oscilou entre 50% e 60% dos casos. Ocorreu predominância do sexo masculino
(65,2%) e da faixa etária de 20 a 34 anos (5770/17378). O terceiro lugar do Ceará na região Nordeste
como maior notificador da TB e o sexto lugar nacional reflete a ainda elevada ocorrência da doença no
estado ainda que medidas de controle e prevenção tenham sido adotadas. Além disso, a similaridade
entre os CM nacional e estadual demonstra a existência de proporção entre os elementos
considerados. A redução no número de casos observados de 2013 a 2017, ainda que positivo,
encontra-se longe do ideal nacional de <10/100.000 habitantes, o que reforça a necessidade de
melhoria das estratégias adotadas. Ademais, a proporção de cura também encontra-se longe do ideal
preconizado pelo Ministério da Saúde (85%) e o exame de contatos manteve-se demasiadamente
aquém do idealizado (100%). Observa-se, desse modo, que as estratégias adotadas para prevenção,
controle e cura da tuberculose ainda estão longe dos parâmetros adotados pelo Ministério da Saúde,
demonstrando a importância de reavaliação das estratégias e adoção de planos mais efetivos.
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Resumo
Segundo o Ministério da Saúde, a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pelo microrganismo (Mycobacterium
tuberculosis, também denominado de Bacilo de Koch), que afeta principalmente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e
sistemas. Propaga-se através de indivíduos com tuberculose ativa, de pessoa a pessoa através do ar, por meio de gotículas contendo os
bacilos. Apesar de ser uma das patologias mais antigas de que se tem relato, ela ainda promove grande impacto social. Este estudo
objetiva-se apresentar a situação epidemiológica da tuberculose no Ceará nos anos 2011 a 2016. Trata-se de um estudo epidemiológico,
transversal, de caráter descritivo desenvolvido conforme análise de dados ofertados pela Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e do
Sistema de Informação de Agravos e Notificação (Sinan) no período de cinco anos (2011 a 2016). A análise dos dados encontrados
demonstrou que no Ceará, a tuberculose mostra-se de forma endêmica e entre os anos de 2011 a 2016, o número de casos novos de
tuberculose praticamente se manteve estável. O número total de óbitos durante esses cinco anos foram cerca de 1.212, sendo que em
2011 foram registrados 236 óbitos em decorrência do alto índice de abandono do tratamento neste ano. Em 2011 foram diagnosticados
3.653 casos novos de tuberculose, enquanto que em 2016 foram registrados 3.341. Durante esses 5 anos, percebe-se uma redução do
coeficiente de incidência, passando de 43,2/100 mil hab. em 2011 para 37,5 em 2016, o que corresponde a uma redução de 13,1%.
Entre os anos de 2011 a 2015 houve queda de 18,5% no percentual de cura, passando de 73,3% (2011) para 59,7% (2015). Em 2016, o
percentual de 21,5% retrata uma queda de cura bastante significativa, mesmo se tratando de dados preliminares, isso em virtude das
taxas de abandono do tratamento, logo implica diretamente na persistência da fonte de infecção, no aumento das taxas de mortalidade e
de recidivas. Apesar que houve uma queda na taxa de incidência de casos de tuberculose no Ceará, esta ainda provoca grandes
agravos à sociedade e é necessário que se desenvolva ações em saúde que visem a ampliação do acesso ao diagnóstico precoce e
tratamento, por ser uma alternativa única e eficaz para reduzir substancialmente óbitos causados pela tuberculose. Além disso, se faz
necessário cada vez mais que a população seja informada acerca dos riscos, diagnóstico e tratamento dessa doença.
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Resumo
A tuberculose é uma das doenças infecciosas com elevada incidência e prevalência em todo o mundo, causando
aproximadamente dez milhões de novos casos e ocasionando mais de um milhão de mortes a cada ano. A região norte do
Brasil é uma das que apresenta piores indicadores de tuberculose no Brasil, sendo que no Estado de Rondônia Cacoal é um
dos municípios prioritários. Foi realizado um estudo observacional descritivo baseado em dados secundários oriundos do
SINAN do município de Cacoal, Rondônia, com o objetivo de descrever os casos de tuberculose notificados na população
indígena residente em Cacoal entre os anos de 2010 e 2016. No período de 2010 a 2016 foram notificados 73 casos, com as
taxas de incidência variando entre 19,5/100.000 no ano de 2015 a 52,9/100.000 em 2012. 58,0% dos casos aconteceu em
indivíduos do sexo masculino e a idade média foi de 39,5±19,5 anos (média±desvio padrão), 56% eram residentes em zona
urbana, 7,7% dos casos aconteceram em menores de 15 anos, e 88,9% dos casos eram pulmonares, com apenas 38% dos
casos com comprovação baciloscópica. A principal porta de entrada foi a detecção de caso novo, representando 81,1% dos
casos, embora 11,1% dos casos fossem recidivas. Quanto á etnia, 35,3% dos casos ocorreram em indivíduos de populações
indígenas, 29,5% em indivíduos brancos, 29,0% em indivíduos pardos, 5,8% em indivíduos negros e 1 %em indivíduos
amarelos. Quanto à evolução 86,5% dos indivíduos evoluíram para cura, 2,9% para abandono, 2,9% para óbito por
tuberculose, 1,5% par óbito por outras causas. Embora a incidência da tuberculose seja menor que a relatada em outros
municípios do Estado de Rondônia, a grande variabilidade na taxa de incidência observada é necessária uma reflexão sobre a
relevância de fatores operacionais nestes resultados, como a subnotificação e falha diagnóstica. Adicionalmente a elevada
incidência da tuberculose na população indígena demonstra a necessidade de maiores estudos.
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Resumo

INTRODUÇÃO: Um dos maiores desafios do sistema prisional brasileiro é a alta incidência de casos
tuberculose, resultado da disseminação da doença advindas de celas mal ventiladas e superlotação
das instituições penais. A resistência, por sua vez, é fortemente relacionada com o abandono e
tratamento inadequado. OBJETIVOS: Descrever o perfil de resistência de cepas de M. tuberculosis
provenientes da população privada de liberdade (PPL) do Rio Grande do Sul (RS), e caracterizar o
perfil epidemiológico da PPL. DESENHO DO ESTUDO: Estudo transversal retrospectivo. MÉTODOS:
Foram incluídos no estudo dados das cepas de M. tuberculosis provenientes da base de dados do
Laboratório Central do RS e dados obtidos do Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN)
de pacientes institucionalizados em presídios do RS no período de janeiro de 2013 a dezembro de
2014, que realizaram teste de sensibilidade aos antimicrobianos. As variáveis analisadas foram:
resultado do teste de sensibilidade, perfil de resistência, HIV, desfecho do tratamento, tipo de entrada
no SINAN, tratamento prévio, município de notificação e média de idade. RESULTADOS: Entre os 273
isolados incluídos foram identificados 37 (13,6%) cepas resistentes a qualquer droga, sendo 51,4%
monoresistentes e 40,54% multidroga resistentes (MDR). Entre os resistentes, 12 (35,3%) realizaram
tratamento prévio e 6 (16,2%) eram HIV positivos. A idade média dos pacientes resistentes foi de 34,5
anos (±11,7), 21 (58,3%) eram casos novos, 5 (13,5%) tiveram abandono do tratamento e 13 (35,1%)
tiveram alta por cura. A maior proporção de cepas MDR eram provenientes de pacientes de
instituições penais de Porto Alegre (53,3%) e Charqueadas (20%). DISCUSSÃO: A prevalência de
resistência observada foi de 13,6%, similar aquelas encontradas em outros estudos com populações
prisionais, entretanto a taxa de MDR foi de 40,54%. A taxa de abandono foi superior a recomendada
pelo programa nacional de controle da TB, assim como a taxa de cura abaixo dos níveis
recomendados nacionalmente. A maioria dos casos de resistência encontrado foi do município de
Porto Alegre, o que era esperado pela capital ter maior incidência da doença, assim como ter uma das
maiores concentrações de PPL nas instituições penais. CONCLUSÃO: Altos índices de resistência
entre casos sem histórico de tratamento, baixas taxas de cura e altas taxas de abandono foram
identificadas na PPL do Rio Grande do Sul.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma doença de distribuição global e que afetou 69 mil novas pessoas no Brasil em 2014. O acometimento
pulmonar é o mais comum e as formas não pulmonares representam apenas 5% dos casos. A forma perianal tem frequência menor que
1% e em geral cursa com aparecimento de lesão de evolução arrastada pela dificuldade do diagnóstico (dx) precoce. Com isso, ocorrem
ulcerações, dor e descarga de secreções, culminando muitas vezes com intervenções cirúrgicas malsucedidas para correção de fístulas
e tentativa de recuperar a fisiologia local. Caso: Paciente masculino, 52 anos, HIV negativo, com história de lesão ulcerada, friável,
purulenta perianal e de recorrentes fístulas anais há 4 anos. Realizou 2 fistulectomias, com ressurgimento da lesão. O esquema
ciprofloxacino + metronidazol não foi eficaz. Em Mar/2017, foi encaminhado ao ambulatório de doença inflamatória intestinal (DII) do
Hosp. Dr. Dório Silva (HDDS), com dor em flanco inferior direito, emagrecimento de 6kg em 6 meses e sem alterações do ritmo
intestinal. Era tabagista desde os 8 anos e ex-etilista pesado. Negou contato com tuberculosos. Frente à hipótese de Doença de Crohn
perianal exclusiva, foram solicitados exames e coleta de amostra da lesão para pesquisa por bacilo álcool-ácido-resistente (BAAR).
Diante de valor indeterminado de calprotectina fecal e de uma TC de tórax com opacidades alveolares, levantou-se hipótese de TB. Foi
solicitada avaliação da pneumologia. Em Mai/2017, após BAAR positivo, o pneumologista confirmou TB pulmonar ativa com
envolvimento perianal e encaminhou o paciente para tratamento em unidade de saúde com esquema RHZE. Em Jan/2018, o paciente

retorna após término do tratamento, com resolução completa da lesão perianal e baciloscopias negativas, recebendo alta do ambulatório
de gastroenterologia. Há comprovada associação entre TB perianal e HIV, sendo importante investigação clínica ampla. No trato
gastrointestinal, as regiões mais acometidas são ileocecal e peritônio. A disseminação é principalmente hematogênica. Embora as
manifestações anorretais representem menos de 1% dos casos, suas complicações as confundem com as DII. Diferenciar TB perianal
de Doença de Crohn é difícil e necessita avaliação microscópica de biópsia da lesão. O tratamento é clínico e procedimentos cirúrgicos
são necessários em caso de fístulas ou abscessos. A TB perianal deve sempre ser considerada como dx diferencial de lesões
ulcerativas anais e perianais.

DII, Fístulas, TB perianal
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Resumo
A tuberculose abdominal é uma forma pouco frequente de manifestação, correspondendo com menos de 5% de todos os casos, e pode
envolver qualquer parte do trato gastrointestinal, peritônio, linfonodos e órgãos sólidos. A infecção em peritônio é incomum, ocorrer
principalmente em países com alta prevalência de tuberculose, correspondendo com menos de 2% do total de casos da doença. O
presente relato mostra um paciente apresentando infecção por tuberculose com sistêmico, com lesões em peritônio compatíveis com
carcinomatose peritoneal. Paciente ZJF, de 37 anos, etilista crônico, encaminhado para manejo de tuberculose disseminada e
investigação de imunodeficiência, o mesmo havia iniciado medicações para tuberculose, cerca de 6 semanas antes do internamento,
mas sem resposta clínica satisfatória. Realizou tomografia computadorizada que evidenciou alterações específicas em tórax, com
acometimento pulmonar e pleural, juntamente à alterações compatíveis com doença peritoneal, havendo presença de abscesso, abaixo
do rebordo costal esquerdo. Sendo ampliado cobertura para germes piogênicos, com meropenem. Paciente realizou laparotomia
exploradora que evidenciou a inspeção lesões endurecidas em omento, peritônio e alças intestinais, achados compatíveis com
carcinomatose peritoneal. O mesmo evoluiu com melhora do quadro clínico, com melhora dos achados tomográficos. Analise
histopatológica do tecido peritoneal evidenciou que lesões eram de origem tuberculosa, não havendo sinais de neoplasia. A tuberculose
abdominal pode ocorrer por meio da reativação da infecção por tuberculose latente ou pela ingestão de micobactérias tuberculosas
(como a ingestão de leite não pasteurizado ou carne malcozida), os fatores de risco incluem cirrose, AIDS, diabetes mellitus, neoplasia,
tratamento com agentes do fator de necrose tumoral (TNF) e uso de diálise peritoneal. Nesse caso os autores descrevem um caso de
um paciente jovem, não portador de imunodeficiências, com relato de dor abdominal e febre persistentes. Esse caso exemplifica como
tuberculose peritoneal pode simular doença neoplásica intra-abdominal o que dificulta o diagnóstico da doença e atrasa inicio de
tratamento.
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Resumo
A tuberculose bovina é uma infecção zoonótica naturalmente transmissível entre os animais vertebrados e o homem, causada por
Mycobacterium bovis, cujo hospedeiro primário é o bovino, mas diversas espécies de mamíferos domésticos e silvestres, inclusive o
homem, são também susceptíveis. O município de Caicó, localizado a 282 km de Natal, capital estadual, é o sexto maior do estado do
Rio Grande do Norte em área territorial, com 1 228,583 km². Possuindo o maior rebanho de bovinos do estado, a culinária do município
é baseada, principalmente, no consumo de derivados bovinos, como a carne-de-sol e os queijos típicos (manteiga e coalho). O trabalho

teve como objetivo, determinar a ocorrência de tuberculose por Mycobacterium bovis em bovinos abatidos no matadouro público do
município. No período compreendido entre janeiro a dezembro de 2017, 10.789 bovinos foram abatidos e passaram por inspeção de
rotina. As amostras com lesões sugestivas de tuberculose foram colhidas, acondicionadas em frascos estéreis, refrigeradas e
encaminhadas para o Laboratório de Imunologia, localizado na Embrapa Gado de Corte, Campo Grande – MS para a realização do
diagnóstico microbiológico e molecular. As lesões colhidas do baço, coração e pulmão foram maceradas e subdivididas em duas
amostras. A primeira foi utilizada para o cultivo em meio Stonebrink e a segunda foi utilizada para extração de DNA com posterior
realização da técnica molecular Nested – PCR. O método visa à amplificação da região TbD1 de Mycobacterium bovis. As amostras de
tecidos apresentaram concordância com resultados positivos tanto na cultura como na Nested – PCR. O controle da tuberculose
humana tem se tornado um sério desafio, pois carcaças de animais não inspecionados acabam indo para o comércio clandestino e
servindo de alimento para pessoas. Portanto, um dos sistemas essenciais aplicados ao controle da tuberculose bovina é a vigilância
epidemiológica dos animais abatidos nos matadouros.
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Resumo
A Tuberculose é considerada uma das mais antigas doenças infecciosas da humanidade e, embora passível de um efetivo tratamento,
permanece na atualidade como importante problema de saúde pública mundial. Em sua maioria, trata-se de um agravo à saúde humana
ligado à pobreza e má distribuição de renda, estando concentrada em locais de baixo Índice de Desenvolvimento Humano. Trata-se de
estudo ecológico, realizado a partir de um mapeamento intra-urbano, o qual teve por objetivo realizar uma análise da distribuição
espacial dos casos de Tuberculose Pulmonar por Unidade Básica de Saúde, registrados, entre o período de 2010 a 2013, no município
de Guanambi – Ba e sua maior concentração em áreas de baixo desenvolvimento socioeconômico, considerando as variáveis renda,
escolaridade e número de pessoas por domicílio, conforme dados do Censo de 2010. Para as análises espaciais foi utilizada a técnica
Sistema de Informação Geográfica (SIG). Todo procedimento operacional das análises espaciais foram desenvolvidas por meio do
software ArcGIS 10.2.2. O levantamento dos dados foi realizado a partir dos casos registrados no Centro de Referência municipal para
Tratamento e Controle da Tuberculose e no Sistema de Informações da Atenção Básica das Unidades Básicas de Saúde do referido
município. Foram identificados 26 registros, sendo destes 19 contabilizados para a análise espacial correspondente a área urbana. Os
dados obtidos permitiram constatar uma maior concentração de casos de Tuberculose Pulmonar nas áreas com maior grau de
vulnerabilidade social e econômica apresentadas no Censo 2010.
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Resumo

A tuberculose é um problema de saúde mundial, de grande morbidade e mortalidade. No Brasil, o
Amazonas atingiu o 1º lugar no ranking em 2017, com o dobro de casos em relação às outras
federações. Crianças menores de 10 anos costumam ser não bacilíferas e apresentam manifestações
clínicas variadas, podendo simular uma pneumonia que não melhora ao uso de antibióticos.
Descreve-se um caso de TB pulmonar com achado incidental de doença celíaca associada. Paciente,
feminino, 4 anos e 9 meses, natural e procedente de Itacoatiara-AM, em outubro de 2017 iniciou
quadro de constipação, abdome distendido, dor à evacuação, febre de 39°C. Levada algumas vezes
ao hospital de sua cidade, porém sem melhora. Trazida para Manaus em novembro, levada ao
gastropediatra, prescrito dieta e lavagem, porém em seguida criança iniciou quadro de anorexia,
astenia, irritabilidade, sem febre. Em Dezembro teve consulta na Fundação de Medicina Tropical

(FMT), colhido sorologias para Hepatites e liberada com retorno ao ambulatório. Em Janeiro de 2018,
internou em P.S. de Manaus com quadro de intensa anorexia, astenia, diarreia e perda ponderal.
Durante internação recebeu resultado de sorologias, com Teste rápido Anti-HCV reagente, transferida
para FMT. Solicitados novas sorologias, constatada falso positivo de HCV, descartado por meio de
carga viral negativa. Na internação na FMT, apresentou TC de tórax e abdome com presença de lesão
de aspecto nodular em base de pulmão esquerdo e em região intestinal, suspeitando de TB
pulmonar/intestinal, confirmado a primeira por BAAR positivo em lavado gástrico. Recebeu tratamento
com esquema RIP + Piridoxina, melhora do quadro clínico e alta hospitalar após 9 dias. Um mês de
inicio de tratamento, março de 2018, mãe procurou o Pronto Atendimento da FMT por criança
apresentar sintomas gastrintestinais, ascite, febre e queda do estado geral. Optou-se por nova
internação, suspensão de esquema RIP e reintrodução gradual das medicações da Tuberculose,
suspeitando de intolerância as mesmas. Porém paciente evoluiu sem melhora do quadro diarreico e
desnutrição. Realizado investigação para doença celíaca, confirmada com positividade de anticorpos
e Seriografia intestinal. Conclui-se a relevância do quadro relatado pelas particularidades envolvidas,
destaca se reação cruzada do HCV, BAAR positivo em lavado gástrico, raro em menores de 10 anos e
o achado incidental de doença celíaca, o que confundiu a equipe com a hipótese inicial de TB
intestinal.
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Resumo

A tuberculose pulmonar constitui um importante problema de Saúde Pública mundial, em 2016, foram
registrados 66.796 casos novos, no período de 2007 a 2016, o coeficiente de incidência da doença
apresentou uma variação média anual de 1,7%, passando de 37,9/100 mil hab. em 2007 para
32,4/100 mil hab. em 2016. O objetivo do estudo foi traçar um perfil epidemiológico dos casos de
Tuberculose Pulmonar notificados no município de Serra Talhada, entre os anos de 2007 a 2017. Foi
realizado um estudo de série histórica observacional do tipo transversal, no intervalo de tempo de
2007 a 2017. Os dados foram tabulados em um banco de dados com auxílio do recurso Tabelas e
Gráficos do Excel 2010. Os cálculos foram realizados através dos programas Tabnet e Tabwin do
Ministério da Saúde. A análise descritiva dos dados envolveu as variáveis sociodemográficas: número
de casos, sexo, raça. No período investigado o número de casos de tuberculose pulmonar foram 246
casos, o município que teve a maior prevalência foi Serra Talhada, 287 por 100 mil habitantes, em
todos os municipios estudados, o maior percentual foi para o sexo masculino (61%) ,todavia, a
predominância no sexo masculino está relacionada a maior exposição de risco a doença e pouca
adesão aos serviços de saúde, enquanto a raça, o maior percentual foi da cor parda (61%) o
aparecimento da doença na raça parda está relacionado ao Brasil ter forte miscigenação. Percebe-se
que o perfil desse estudo corrobora com perfil do Brasil, onde se tem destaque para sexo masculino,

por estes estarem mais expostos a doença. Torna-se necessário, ações especificas da vigilância
epidemiológica em conjunto com atenção básica focadas na educação em saúde, para controle e
prevenção da doença na mesorregião do sertão pernambucano.
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Resumo

A tuberculose (TB) resistente a drogas tem sido nas últimas décadas, um problema crescente em
diversos países, sendo a TB multidroga-resistente (TB-MDR) definida como resistência, a no mínimo
dois fármacos, isoniazida (ISO) e rifampicina (RIF), utilizados no esquema primário de tratamento de
TB. Tradicionalmente, os pacientes com TB resistente são classificados como tendo resistência
adquirida ou primária, baseada na existência de tratamentos anteriores. De acordo com dados do
SINAN, nos últimos cinco anos, foram notificados no Estado de Rondônia um caso de resistência a
RIF isoladamente, e dois casos de RIF e ISO. O objetivo deste trabalho é relatar um caso inicial e
confirmado de TB resistente à rifampicina, detectado através do Teste Rápido Molecular – GeneXpert
(TRM-TB), em uma amostra de líquido pleural, de uma paciente indígena na região do município de JiParaná-RO. Trata-se de estudo descritivo, observacional e retrospectivo baseado em revisão de
prontuário. Paciente do sexo feminino, indígena, 54 anos, foi admitida e internada no Hospital
Municipal de Ji-Paraná com quadro suspeito de doença pulmonar em maio de 2018. Após exames de
Raio X, foi realizado o procedimento de toracocentese para coleta e drenagem de líquido pleural. A
amostra colhida pelo médico foi encaminhada para o laboratório e submetida ao TRM-TB para
detecção de DNA de Mycobacterium tuberculosis em tempo real. O TRM-TB apresentou como
resultado detectável e resistente à Rifampicina. A paciente foi encaminhada para tratamento em
Centro de Referência em Patologias Tropicais de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. O
presente caso refere-se a uma infecção primária onde não há relatos de infecção ou tratamento prévio
a TB pela paciente. O diagnóstico precoce e o monitoramento da resistência é um importante
indicador da efetividade de um programa de controle da tuberculose, além de fornecer informações
para a definição do esquema terapêutico de um indivíduo como para o planejamento das estratégias
de tratamento para a comunidade exposta ao paciente infectado pelo M. tuberculosis resistente.
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Resumo
A tuberculose (TB) é um problema de saúde pública mundial, sendo atualmente considerada a doença infecciosa de maior
mortalidade no mundo. De acordo com a nova classificação da OMS 2016-2020, o Brasil ocupa a 19a posição na lista dos 30
países prioritários para TB-HIV. Segundo o Ministério da Saúde, foram diagnosticados 69 mil casos novos de TB no Brasil

entre 2016 e 2017, ocorrendo cerca de 4,5 mil mortes pela doença em 2016. Das causas de óbito por TB, 62,7%
apresentavam como causa associada a SIDA. Relatamos o caso de uma mulher, 37 anos com ulceração perianal dolorosa
com drenagem de secreção serossanguinolenta de 3 meses de evolução, associada à febre, calafrios, perda ponderal, tosse
produtiva, dispnéia e anasarca. Durante investigação, foi diagnosticada como portadora do virus da imunodeficiência
adquirida, sendo internada para estabilização clínica e ampliação propedeutica das condições associadas. A pesquisa de
bacilo álcool-ácido resistente (BAAR) foi positiva e o PCR para Mycobacterium tuberculosis (GeneXpert) detectável nas
amostras de escarro, urina e biópsia da ulceração anal. A cultura para micobactérias no escarro evidenciou de 20 a 100
unidades formadoras de colônia (UFC). A cultura da peça da biopsia lesional, apresentou menos de 20 UFC. O teste de
sensibilidade antimicrobiana, não apresentou resistência aos antituberculínicos. A terapeutica específica foi introduzida com
RHZE e após 18 dias iniciada a TARV com Tenofovir, Lamivudina e Raltegravir. Na TB, as formas extrapulmonares são vistas
em apenas 5% dos casos. A forma perianal tem frequência menor que 1% e em geral cursa com aparecimento de uma lesão
de evolução arrastada. As úlceras de TB perianais não regridem espontaneamente e podem levar a morte por disseminação
miliar do bacilo. Dada a raridade dessa patologia e a importância clínica de seu diagnóstico precoce, salientamos que a
suspeição diagnóstica de úlcera perianal por tuberculose deve ser feita em pacientes vivendo com o HIV dentre as
possibilidades de diagnósticos diferenciais.
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Resumo
INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma das principais causas de morte entre as doenças infecciosas. Dentre as formas da doença, a
musculoesquelética corresponde a 3% e a TB vertebral (doença de Pott) é responsável pela metade dos casos. O local mais acometido
é a coluna torácica, seguida da coluna lombo-sacra. O abscesso de psoas é raro e pode ser classificado como primário ou secundário.
OBJETIVO: Descrever caso de paciente com TB vertebral que evoluiu com febre e abscesso secundário do músculo psoas. DESENHO
DO ESTUDO: Estudo descritivo do tipo relato de caso. MÉTODO: Coleta de informações em prontuário de paciente do Hospital
Universitário Oswaldo Cruz, correlacionando com literatura. RELATO DO CASO: Paciente masculino, 19 anos, admitido com queixa de
dor lombar há 6 meses e abscesso em quadril à direita há 4 meses. Dor se intensificou nos últimos meses, sem déficit motor, sensitivo e
relação com traumas. O abscesso era uma nodulação em parte anterior do quadril, que evoluiu com aumento, sem fistulizar. Referia
febre recorrente e perda ponderal de 10 quilogramas em 6 meses, contato íntimo com portadores de TB, bacilíferos, em tratamento
irregular. Chegou com RMN recente que mostrava coleções líquidas envolvendo as vértebras L4 e L5, comprimindo a face ventral do
saco dural. Iniciou-se tratamento empírico para TB com COXCIP. Após punção do abscesso, o resultado do GeneXpertMTB/RIF foi
positivo para TB e baciloscopia negativa. Fez-se drenagem do abscesso, retirou-se 2 litros de secreção e foi colocado dreno por 6 dias.
Evoluiu assintomático, com melhora da dor e redução do abaulamento em região de abscesso. DISCUSSÃO: O envolvimento vertebral
pode ser paradiscal, central ou anterior, sendo esse responsável pelo aparecimento de necrose óssea e abscessos. O abscesso na
região lombar pode disseminar-se e acometer o músculo psoas, seja na forma primária, geralmente por via hematogênica, ou
secundária, originado nos sítios de infecção adjacentes. O GeneXpert MTB/RIF é recomendado pela Organização Mundial de Saúde
como diagnóstico inicial de TB extrapulmonar, mas apresenta baixa sensibilidade. Em artigo, TADESSE et al. apresentou 41 amostras
positivas em 73 de aspiração por agulha de lesões suspeitas de TB no Sudoeste da Etiópia, monstrando que mais estudos sobre a
utilidade desse exame são necessários para diagnóstico. CONCLUSÃO: O diagnóstico da TB Vertebral é um desafio. Por sua vez, após
diagnóstico, o tratamento medicamentoso deve ser prontamente iniciado.
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Resumo

A Tuberculose é a segunda doença, do grupo de doenças infectocontagiosas, que mais causa mortes
no mundo, perdendo apenas para a AIDS, e está relacionada à pobreza e às situações de
vulnerabilidade social. No Brasil, o Programa Nacional de Controle da Tuberculose estabeleceu duas
prioridades para o enfrentamento da doença: a ampliação do diagnóstico com implantação de nova
tecnologia e o fortalecimento das ações de tuberculose na Atenção Básica. Esse nível assistencial de
saúde e o Programa Saúde na Escola constituem estratégia de integração que favorece o
desenvolvimento da cidadania e da qualificação das ações de saúde. Relatar a experiência
relacionada as ações do Programa Saúde na Escola sobre tuberculose em uma escola municipal de
Currais Novos/RN. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, acerca de ações
educativas sobre tuberculose, realizada em uma escola municipal da cidade de Currais Novos /RN no
mês de junho de 2018. A população do estudo foi constituída pelos alunos do 4° e 5º ano, com idades
entre 9 e 13 anos, além dos docentes, profissionais de saúde e residentes do Programa de
Residência em Atenção Básica da Escola Multicampi de Ciências Médicas da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte. As ações foram planejadas em três momentos, sendo o primeiro
caracterizado pela explicação e metodologia da ação, o segundo a aplicação da dinâmica (dinâmica
do pirulito e dinâmica da forca), utilização de materiais educativos e peças anatômicas e o terceiro
momento a avaliação da ação. Participaram da ação 28 alunos, 02 docentes e 11 residentes do
Programa de Residência em Atenção Básica. Os alunos mostraram interesse em relação ao tema.
Todos participaram ativamente, fazendo perguntas pertinente ao assunto, prestando atenção e
interagindo nas dinâmicas. A ação de educação no Programa Saúde na Escola proporciona
conhecimento atrelado à prática. Os profissionais de saúde e residentes devem atuar como agentes
educadores e os alunos como multiplicadores das informações repassadas durante os encontros,
como forma de fomentar o que preconiza a Atenção Básica, ou seja, ações com base na promoção e
proteção da saúde dos indivíduos, famílias e comunidades.
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Resumo
A tuberculose é uma doença infecciosa que possui alta infectividade e baixa patogenicidade. Normalmente o sistema imunológico é
capaz de conter a multiplicação do bacilo, evitando sua disseminação em 90% dos casos. Entretanto pacientes portadores do HIV e que
vivem com AIDS não tem a mesma eficiência imunológica. A tuberculose continua sendo a doença infecciosa mais letal do mundo,
sendo a primeira causa de mortes dos pacientes com AIDS. O estudo objetiva apresentar os casos de coinfecção HIV/Aids e
tuberculose no Estado de Pernambuco no período de 2012 a 2016. Foi realizado um estudo transversal descritivo para investigar a
prevalência da coinfecção HIV/Aids e tuberculose e a predominância em relação ao sexo. Foram utilizados dados secundários do
Sistema de Notificação de Agravos de Notificação (SINAN) referente à tuberculose, considerando o período de 2012 a 2016. Foram
avaliadas as variáveis: casos confirmados de tuberculose, sexo e AIDS. Para analisar os dados utilizou-se o Programa Microsoft Office
Excel. No período pesquisado foram confirmados 23.184 casos de tuberculose, dos quais, 16.237 eram do sexo masculino e 6.947 do
sexo feminino. Dentre esses, 2.542 (10,96%) eram portadores de HIV/Aids. O sexo masculino teve o maior número de pessoas
coinfectadas, com registro de 1.710 (67,3%) comparado aos 830 (32,7%) casos femininos. O estudo evidenciou que mais de 10% dos
indivíduos com tuberculose apresentava também o HIV/Aids. Em relação ao gênero, o sexo masculino teve mais casos confirmados da
coinfecção, isso se explica devido às variáveis culturais e estereótipos de gênero, determinando a baixa procura aos serviços de saúde
e aumentando os índices de morbimortalidade, tornando-se um grande problema de saúde pública. No Brasil, nesse mesmo período
foram notificados pelo SINAN 429.424 casos de tuberculose, destes, 44.918 tiveram confirmação de coinfecção com Aids, destarte,
Pernambuco corresponde a 5,65% dos casos de coinfecção. A análise dos dados do SINAN possibilitou identificar a situação
epidemiológica da coinfecção da tuberculose e Aids em Pernambuco. Os achados da pesquisa evidenciaram a importância da
realização do diagnóstico laboratorial para HIV em indivíduos com tuberculose, pois esta última é a infecção oportunista mais frequente
em pessoas HIV soropositivas. Esses indivíduos necessitam de avaliação constante, manejo adequado e escuta qualificada para os
diferentes contextos individuais, provendo abordagens resolutivas e adequadas.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB) é uma doença bacteriana infecciosa, crônica, transmissível, de
notificação compulsória que tem como agente etiológico Mycobacterium tuberculosis. É transmitida
principalmente por via aérea, através da inalação de gotículas expelidas pela tosse, fala ou espirro de
um indivíduo infectado. A TB representa um problema de saúde pública, uma vez que está representa
a nona maior causa de óbitos no mundo. OBJETIVO: Analisar as principais variáveis epidemiológicas
dos casos notificados de tuberculose no estado do Ceará. MÉTODO: Trata-se de um estudo
epidemiológico descritivo, referente a incidência e as características dos casos de tuberculose
ocorridos no estado do Ceará no período de 2014 a 2017. Foram utilizados dados secundários do
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizados pelo DATASUS.
RESULTADOS E DISCUSSÃO: No período analisado registrou-se 15.799 casos, com uma média
anual de 3.950 ocorrências. Acerca da distribuição dos casos confirmados por macrorregiões de
saúde de notificação, Fortaleza confirmou 11.590 casos, Sobral 2.322 casos, Cariri 1.302 casos,
Sertão Central 520 casos e o Litoral Leste/Jaguaribe 342 casos. A TB apresentou maior prevalência
no sexo masculino com 10.499 (66,5%) dos casos. A faixa etária de maior acometimento foi de 45 a
54 anos, correspondendo a 5.650 (35,7%) dos casos. Ao analisar a variável zona de residência notouse, que houve um maior número de pessoas residentes da zona urbana com 13.041 (82,5%) dos
casos. Com relação as variáveis clínicas, a forma de TB mais comum nos indivíduos foi a pulmonar,
equivalente a 13.605 (86,1%) dos casos. Quanto ao tipo de entrada, foram registrados 12.693 (80,3%)
novos casos, 913 (5,7%) casos de recidivas e 1.585 (10,03%) casos de reingresso após abandono do
tratamento. Entre as notificações observou-se a cura de 8.189 (51,8%) casos, a renúncia do
tratamento em 1.930 (12,2%) casos e evolução para o óbito em 418 (2,6%) casos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS: No presente estudo evidenciou-se maior predileção por indivíduos
masculinos, na faixa etária de 45 a 54 anos, com doença na forma pulmonar, residente da zona
urbana. Ademais, constatou-se que pouco mais da metade de todos os casos progrediram para a
cura. Frente ao exposto, evidencia-se a indispensabilidade de intensificação de estratégias de
prevenção e controle da TB em todos as comunidades e unidades de saúde, visando adentrar na
curva decrescente de seus índices.
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TUBERCULOSE: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA
Autores Rosangela guerino masochini 1, Sonia vivian de Jezus 1, Alan Nogueira 1
Instituição 1 UFMT - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (Avenida Alexandre Ferronato,
1200)
Resumo

TUBERCULOSE: ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ATENÇÃO BÁSICA
R.G.M1*, S.V.J2, A.N3 * relator

1,2,3Universidade Federal de Mato Grosso

A Tuberculose (TB) é considerada uma doença crônica pela Organização Mundial de Saúde, e que
impõe o diagnóstico oportuno principalmente nos serviços que atuam como porta de entrada do SUS,
o papel da equipe de saúde da família é determinante para o tratamento e cura da TB. O objetivo foi
verificar a atuação do Enfermeiro em relação à avaliação dos contatos de casos de tuberculose na
cidade de Sinop, estado de Mato Grosso. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória realizada
no primeiro e segundo semestres de 2017 como doze enfermeiros/as das Unidades de Saúde da
Família. Utilizou-se a entrevista individual e semiestruturada. As informações foram analisadas
conforme a técnica de conteúdo proposta por Bardin, da qual emergiram duas categorias: a consulta
de enfermagem frente a suspeita da doença; A consulta de enfermagem aos familiares. Verifica-se na
consulta de enfermagem no que diz respeito à solicitação e/ou análise de testes diagnósticos observase que, dentre os profissionais entrevistados, todos confirmaram estar adotando as recomendações
do Programa Nacional Controle da Tuberculose, sendo muito satisfatório, pois, desta forma, se
diagnostica e se controla a doença com mais efetividade. Porém, percebe-se uma deficiência em
relação ao pedido do exame anti-HIV, falta de solicitação da prova tuberculínica aos contatos dos
pacientes. Verifica-se a necessidade de melhorar a atuação do enfermeiro em relação ao plano
terapêutico, pois algumas ações não estão de acordo com as normas e rotinas preconizadas pelo
Ministério de Saúde.
Palavras Chave: Enfermagem, Saúde pública, Tuberculose.
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Resumo
A Tuberculose (TB) é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como Bacilo de
Koch. A fonte de infecção é o indivíduo apresentando a forma pulmonar da doença, eliminando bacilos para o exterior. A propagação da
doença está intimamente relacionada com as condições de vida das populações, incluindo acesso aos serviços de saúde, aglomerações
humanas, precárias condições de infraestrutura e saneamento, associação com outras doenças infectocontagiosas e acesso precário ao
tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo desse estudo foi analisar a ocorrência de casos de TB nas
Microrregiões do estado de Alagoas no ano de 2010 a 2016. Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, recorte de um informe
epidemiológico. Utilizou-se o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e o Departamento de Informática do SUS
(DATASUS), sendo realizadas buscas de casos de TB no estado de Alagoas entre os anos de 2010 e 2016. Posteriormente, os dados
coletados foram inseridos em planilhas através da ferramenta de suporte Excel, sendo organizados em categorias, de acordo com as
particularidades pertinentes, como ano de notificação e casos confirmados por microrregiões. De 2010 a 2016 registraram-se 8.933
casos de TB no estado, tendo em média aproximadamente 1.276 por ano. Estabeleceu-se a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística 13 Microrregiões pertencentes ao estado de AL, dentre as quais destacam-se Maceió com 5.619 casos, Arapiraca com 795,
São Miguel dos Campos com 696, Mata Alagoana 581 e Palmeira dos Índios com 302 no período estabelecido. Notou-se que a capital,
Maceió destacou-se com o maior número de casos do período em questão, isto pode ocorrer proporcionalmente pelo maior número de
habitantes, comparada com outras regiões, e pela subnotificação que pode ocorrer nas demais regiões. As demais microrregiões não
citadas apresentam números menos expressivos. Observou-se a prevalência dos casos em populações com maior vulnerabilidade
social, idade avançada e a dificuldade dos profissionais de saúde em lidar com os casos em seus territórios. Com isso, faz-se
necessário uma capacitação dos profissionais de saúde que estão diretamente ligados à população, objetivando um olhar mais sensível
quanto a clínica dos pacientes, que viabilizem a busca ativa contínua e eficaz, ressaltando-se ainda a necessidade de incentivar a
notificação dos casos em seus determinados municípios.
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Resumo

Objective: Prison inmates can transmit tuberculosis, including drug-resistant strains, to correctional facility
workers (CFW) and the community. In this systematic literature review, we investigated the magnitude of active
and latent tuberculosis infection (LTBI) and associated risk factors among CFW.
Methods: We searched the MEDLINE, EMBASE, LILACS, Cochrane CENTRAL, ISI Web of Science, CINAHL,
and SCOPUS databases (January 1, 1989–December 31, 2017) for studies with the MeSH terms “prison” (and
similar) AND “tuberculosis,” without language restriction. We searched for gray literature in Google Scholar and
conference proceedings. Studies were classified as being of good, fair, or poor quality according to the risk of
bias.
Findings: Of the 974 titles identified, 15 (nine good, six fair quality) fulfilled the inclusion criteria (110,393 CFW;
six countries; 82,668, active tuberculosis; 110,192, LTBI). Pooled LTBI prevalence and incidence rates were
26% (12–42, I2=99.0%) and 2% (1–3, I2=98.6%), respectively. LTBI prevalence reached 44% (12–79, I2=99.0%)
in high-burden countries. Active tuberculosis was reported only in low-burden countries (incidence range, 0.61–
450/10,000 CFW/year). LTBI-associated risk factors included job duration, older age, country of birth, current
tobacco smoking, reported contact with prisoners, and BCG vaccination.
Conclusion: Despite risk of bias and high heterogeneity, LTBI was found to be prevalent in CFW, mainly in highburden countries. LTBI risk factors suggest both occupational and community exposure. Active tuberculosis
occurrence in low-burden countries suggests higher vulnerability from recent infection among CFW. Systematic
surveillance and infection control measures are necessary to protect these highly vulnerable workers.
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Resumo
Background: WHO recommends treatment for latent tuberculosis infection (LTBI) in the homeless and people who use drugs
(PWUD). The optimal test for LTBI screening is uncertain. Methods: A cross-sectional study was conducted among the
homeless and drugrehabilitation clinic clients chronically using crack in Western Brazil. Participants were interviewed and
offered HIV testing plus tuberculin skin testing (TST) and QuantiFeron®-Gold-in-Tube (QFT). We considered LTBI when either
TST or QFT were positive. Factors associated with LTBI were adjusted in a multivariate model. Results: Among 372 subjects
with at least one valid test, 216 (58%) had LTBI. TST was not read in 18.4%; QFT was indeterminate in 2.5%. TST detected 27
(26%) extra LTBI cases among 75 QFT-negative individuals. PWUD had over three-fold odds for LTBI. TST was 4.5 times
more likely to be positive in BCG-vaccinated individuals. Conclusion: Given the high risk of progression to disease in this
population, the high rates of loss to TST reading and the possibility of false-positive TST results from BCG vaccination, we
endorse current CDC recommendations to use QFT for LTBI screening among the homeless and PWUD. However, because
adding TST to a negative QFT increased LTBI detection considerably, TST should be considered in QFT-negative individuals.
Palavras-chaves: interferon-gamma release assays, tuberculin test , crack cocaine, latent tuberculosis infection
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Resumo
A Tuberculose (TB) possui grande relevância nacional. Acometendo predominantemente os sítios pulmonares, esta micobacteriose pode
também prevalecer em outros sistemas orgânicos. Pesquisa entre 2007 e 2011 avaliou dados da TB no Brasil, e constatou que 83,3%
dos casos são da forma pulmonar; 13,4%, da forma extrapulmonar (TBEP) e 3,3%, das duas formas associadas. Apesar de menos
frequentes, as formas extra-pulmonares devem ser consideradas em diversos diagnósticos diferenciais, a despeito das dificuldades que
possam ocorrer. Relata-se caso de TBEP ovariano realizado através de análise de prontuário e revisão bibliográfica. Paciente, feminino,
13 anos, sem comorbidades anteriores, procurou assistência hospitalar devido a ascite volumosa e massa pélvica em topografia anexial
há 5 meses. Paciente refere 3 episódios febris em um mês, perda ponderal de 900g em 5 meses, nega dor abdominal, diarreia e
vômitos. Ao exame físico encontrava-se em bom estado geral, ativa, corada, hidratada, eupneica, afebril com abdome levemente
globoso, normotenso, discreta dor a palpação em fossa ilíaca direita, fígado a 1 cm do rebordo costal direito e baço palpável a 1 cm do
rebordo costal esquerdo. Durante investigação constatou-se aumento dos níveis de CA-125 (203,5 U/ml), cogitando-se inicialmente
neoplasia. Ultrassonografia inicial demonstrou ascite de grandes proporções e massa pélvica em topografia anexial em ovário direito.
Abordagem anatomopatológica e imuno-histoquímica da massa ovariana revelou presença de achados compatíveis com tuberculose
(granuloma com necrose de caseificação central) além da ausência de neoplasia. Logo, fora aventada possibilidade de tuberculose
anexial. Prova tuberculínica posteriormente com resultado forte reator (13 mm) corroborando a nova hipótese. Solicitado PCR para
Micobaterium tuberculosis com resultado positivo. Iniciou-se tratamento poliquimioterápico (RHZE) por 6 meses e, após término do
tratamento, ultrassonografia demonstrou resolução total da tumoração, evidenciando sucesso na terapêutica. Conclui-se que a infecção
tuberculosa, apesar de manifestar-se predominantemente em sua forma pulmonar, pode acometer múltiplos sítios. A forma
extrapulmonar ovariana deve sempre ser tomada como diagnóstico diferencial para massas anexiais em ovário, levando-se em
consideração os aspectos clínico-epidemiológicos do paciente.
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Resumo

Introdução: A Tuberculose é uma doença Infecciosa e transmissível, causada pelo Mycobacterium
Tuberculosis, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e
sistemas. Pode ser causada por qualquer uma das sete espécies que integram o complexo
Mycobacterium Tuberculosis. Tem como principal reservatório o homem, e é transmissiva por via área,
somente por pessoas com Tuberculose ativa. Objetivo. Determinar Perfil Epidemiológico de Casos de
tuberculose pulmonar relacionando com o número de óbitos em uma Unidade Federativa do Sudeste
Brasileiro nos últimos dez anos. Método. Estudo epidemiológico transversal. Os dados foram
coletados no SINAM e no SIM (software TabWin 32) com pesquisa através do Casos confirmados
notificados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação e Morbidade Hospitalar do SUS - Rio
de Janeiro. As variáveis foram: Faixa etária, sexo, etnia, regime hospitalar, internação por município,
município de notificação, e exames de confirmação. Resultado. De acordo com as notificações
registradas pelo DATASUS e SIM, no Estado do Rio de Janeiro, 17330 casos de infecção por
Mycobacterium Tuberculosis foram notificados nos últimos dez anos e 13225 desses casos forma
confirmados, sendo 9971 no sexo masculino e 3254 no sexo feminino entretanto 1229 evoluíram com
óbitos dos pacientes. Dos municípios analisados, Rio de Janeiro, capital do Estado obteve maior
número de casos notificados sendo 7172. Observou-se que a capital do estado também obteve maior
número de óbitos causados por esse agravo, sendo de 691 óbito que foram, 525 no sexo masculino e
166 no sexo feminino os casos são confirmados através dos exames teste de BAAR, PPD e
radiografia de tórax. Quanto à prevalência identificou-se predomínio do sexo masculino com pico de

incidência entre 50-59 anos. Conclusões. A relação estabelecida entre as notificações de casos de
Tuberculose Pulmonar e o número de óbitos causados por ela, visto que é uma doença curável se
seguir o tratamento adequado segundo recomendações do guia de vigilância de saúde do Ministério
da Saúde e estabelece um esquema terapêutico e acompanhamento desses pacientes. Destarte,
pode-se desenvolver estratégicas para melhorar o acompanhamento de tais pacientes, evitando as
altas taxas de abandono do tratamento e consequente redução de óbitos. Logo, faz-se necessária
estratégia a fim de orientar os pacientes quanto às complicações do abando do tratamento e os
índices de mortalidade.
Palavras-chaves: Epidemiologia , Obitos, Sudeste, Tuberculose
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Resumo
O Teste Molecular Rápido para a Tuberculose (TMR-TB) é capaz de reduzir o tempo do diagnóstico e de identificar a sensibilidade e
resistência para a Rifampicina auxiliando no combate a TB. O objetivo desse estudo foi avaliar a usabilidade do TMR-TB no complexo
penitenciário em Porto Velho-RO. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo transversal e abordagem quantitativa nas 14 unidades que
compõe o complexo penitenciário do município. A população do estudo foi constituída por toda população privada de liberdade (PPL)
suspeita de TB que realizaram o TMR-TB no período de 12 de janeiro a 15 de agosto 2017. Os dados foram coletados por meio de um
levantamento das variáveis no Livro de Registro do TMR-TB (unidade de saúde solicitante, sexo, resultado e tipo de amostra) da
Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva. Os dados foram armazenados e analisados por meio de estatística descritiva no programa Statistic
13.0, da Statsoft, após atender os preceitos éticos. No período estudado, o complexo penitenciário foi responsável pela maioria das
solicitações (33,1%), seguido da Atenção Secundária (27,5%), Atenção Primária à Saúde (23,4%) e Atenção Terciária (12,0%).
Verificou-se que a maioria era proveniente de suspeitos de TB do sexo masculino (98,3%), sendo o escarro como o tipo de material
analisado (100%) e resultado negativo (90,2%). Diante dos achados analisados, ainda que os presídios tenham solicitado a maior
quantidade de testes no período deste estudo, este número está aquém do preconizado, considerando o quantitativo da PPL (7.631) no
complexo penitenciário de Porto Velho. O tipo de material analisado reflete a prevalência da forma clínica pulmonar e o resultado das
amostras como uma ação de busca ativa dentre os sintomáticos respiratório ou contato de um caso diagnosticado, a fim de evitar a
transmissibilidade e adoecimento pela TB. Os resultados encontrados mostram a importância do TMR-TB para a detecção e diagnóstico
precoce, em tempo hábil, principalmente dentre as populações vulneráveis, como a PPL. Além disso, é importante a reflexão de
estratégias que facilitem as ações de vigilância em saúde, tal como melhoria da cobertura do TMR-TB, rastreamento da TB entre o sexo
feminino e análise de outros materiais na identificação do Mycobacterium tuberculosis.
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Resumo
Introdução: A região norte baiana registrou uma média de 200 casos de tuberculose nos últimos três anos. A tuberculose é
uma doença cujas causas, formas de contágio, prevenção e, principalmente, práticas de cuidado são envoltas em diferentes
compreensões por parte da sociedade, pouco conhecidas e construídas ao longo dos tempos. (SOUZA et. al,
2010). Objetivo:Entendendo ser indispensável esclarecer a população sobre o uso correto de plantas medicinais, este estudo
visou identificar as principais plantas usadas durante o itinerário terapêutico das pessoas com tuberculose no norte baiano,
além de propor um levantamento sobre suas condições socioeconômica e cultural. Metodologia: Estudo transversal, discritivo
e baseado em um inquerito domiciliar entre pessoas com tuberculose no Norte da Bahia. Como instrumento foi utilizado um
questionário semiestruturado, aplicado em consulta de enfermagem em domicílio. Resultados: Dentre os participantes da
pesquisa cerca de 86,25% responderam que utilizam plantas medicinais alguma vez na vida e destes 55% utilizaram plantas
durante a sintomatologia da tuberculose. Apenas 23,75% afirmam ter usado plantas durante o tratamento medicamentoso da
tuberculose. A planta mais citada no estudo usada tanto na sintomatologia da tuberculose como durante o tratamento
medicamentoso foi o Mastruz. Neste mesmo estudo Testes de laboratórios "in-vitro" não mostraram um resultado tuberculicida
para mastruz. Quando questionados acerca do acesso ao conhecimento dessas plantas medicinais no tratamento das
doenças ou desses problemas, 42% responderam que foi uma indicação de algum familiar (pais/avós), 20% usou por
indicação de vizinhos ou conhecidos e 18% faz uso guiado por crenças e tradições populares. Conclusão: O reconhecimento
da complexidade dos determinantes destas doenças evoca um maior esforço na construção de intervenções interdisciplinares
que enfrentem de forma mais abrangente os problemas de saúde da população, especialmente dos grupos mais pobres.
Tendo em vista que as espécies de plantas medicinais mais procuradas são aquelas relacionadas ao conhecimento e práticas
familiares, pode-se assim registrar que o uso de plantas medicinais é frequentemente consumido no itinerário terapêutico da
tuberculose, dessa maneira, estudos de avaliação fitoquímica e farmacológica deve ocupar posição de destaque uma vez que
a relação tuberculostáticos x plantas medicinais, pode interferir no tratamento e consequentemente na cura.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Abscesso de psoas é uma condição clínica subdiagnosticada, as causas dessa enfermidade são inúmeras, desde
bactérias entéricas Gram negativas a Mycobacterim tuberculosis. A clínica do abscesso de psoas é variável, sendo a dor em quadril um
importante sinal. OBJETIVO: Descrever caso de paciente com HIV e TB sem sítio definido que evoluiu com perda de peso e abscesso
secundário do músculo psoas. DESENHO DO ESTUDO: Estudo descritivo do tipo relato de caso. MÉTODO: Coleta de informações em
prontuário de paciente do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), correlacionando com literatura. RELATO DO CASO: Paciente,
44 anos, sexo masculino, solteiro, procedente de Recife. Recebeu diagnóstico de HIV em Setembro de 2017, em uso irregular de TARV,
genitora refere que ele fazia uso de COXCIP, não sabe o sítio. Em Abril de 2018 é internado no Hospital do Câncer para investigação de
tumoração retroperitoneal, realizando-se biópsia com saída de secreção purulenta na musculatura abdominal, suspeitando-se abscesso
de psoas. A conclusão foi de um processo inflamatório crônico granulomatoso, com extensas área de necrose, células epitelioides e
células gingantes do tipo Langhans, sugestivo de TB. Chega ao HUOC no mesmo período com queixa de perda de peso (trinta
quilogramas em seis meses) e diarréia associada. Após realização de GeneXpert MTB/RIF positivo para diagnóstico de TB, foi retomado
uso de TARV e de COXCIP. DISCUSSÃO: O abscesso de psoas pode ser classificado como primário (30% do casos) ou secundário. O
primário ocorre devido à disseminação hematogênica do processo infeccioso e é frequente em pacientes com HIV. Em países onde a TB
é endêmica o Mycobacterium tuberculosis é um agente bastante observado. Como indicado pela Organizção Mundial de Saúde foi feito
uso de GenXpert para diagnóstico inicial de TB extrapumonar, porém, TADESSE et al, em 2015 apresentou resultado de 41 amostras
positivas para GeneXpert MTB/RIF em 73 aspirações por agulha de lesões purulentas suspeitas de TB no Sudoeste da Etiópia.
CONCLUSÃO: A ocorrência de abcesso no músculo psoas como apresentação principal da TB, sem nenhum foco infeccioso ativo em
outro lugar, tem sido pouco documentado. Quando confirmado o diagnóstico, o tratamento medicamentoso deve ser iniciado, entretanto
faz-se necessário mais estudos sobre a utilidade do GeneXpert MTB/RIF no diagnóstico de TB extrapulmonar.
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Resumo
A complexidade da informação em saúde deriva da natureza dinâmica dos sistemas de saúde e da ciência biomédica, criando
desafios para a realização da interoperabilidade semântica e a manutenção de sistemas de informação em saúde. Um desafio
adicional é a abordagem utilizada pelos especialistas do domínio de saúde para interpretar e expressar conceitos de saúde,
que são baseados na cultura, localização geográfica e formação educacional.
A enorme quantidade de conceitos em ciências biomédicas (algo acima de 3.000.000 de termos) e a dificuldade de chegar a
um consenso entre os especialistas sobre a representação do conhecimento médico resultam em extrema variabilidade dos
requisitos do sistema de informação de saúde.
As especificações do MLHIM (Multilevel Healthcare Information Modeling) foram adotadas. Dois bancos de dados públicos
anônimos gerenciados pelo Ministério da Saúde, o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) e o Sistema de
Informações Hospitalares do SUS (SIH-SUS) foram selecionados para o desenvolvimento do caso de uso apresentado neste
estudo porque ambos contam com o CID-10 para registro de diagnóstico codificação. O estudo utilizou as bases de dados
SIM e SIH-SUS para o ano de 2015.
Todas as instâncias de dados produzidas por este método foram semanticamente validadas de acordo com a correspondente
cadeia de validação dos arquivos XML utilizando software o livre independente Xerces. Isso foi repetido para todas as
instâncias de dados, com uma taxa de sucesso de 100%.
Este artigo mostra, como um exemplo de implementação das especificações MLHIM, a conversão de um subconjunto de
termos da CID-10 em tecnologias baseadas em Web Semântica. Para fins de implementação, os subconjuntos de termos
selecionados devem ser modelados em Modelos de Dados específicos que serão combinados em estruturas conceituais de
nível superior chamadas Clusters. O procedimento requer a inclusão do conteúdo dos Modelos de Dados selecionados como
um tipo complexo do ClusterType, cada PcT sendo identificado por um Identificador Único Universal (UUID). Assim, esta
tecnologia Web Semântica se propõe a solucionar o problema de qualidade de dados que prevalece nos sistemas de
informação em saúde.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A Infecção Latente da Tuberculose (ILTB) refere-se ao período entre a entrada do
Mycobacterium tuberculosis (Mbt) no organismo e o surgimento da tuberculose (TB) doença. Os
indivíduos com infecção latente pelo Mbt possuem maiores chances de desenvolver a forma ativa da
doença, especialmente, nos dois primeiros anos após a infecção ou em situações em que o sistema
imune possa estar prejudicado e assim tornarem-se novas fontes de disseminação. OBJETIVO:
Desenvolver um instrumento de vigilância das notificação da Infecção Latente da Tuberculose, com o
intuído de agilizar, aperfeiçoar e reestruturar a vigilância epidemiológica da ILTB no estado de
Pernambuco. DESENHO DO ESTUDO: A construção do instrumento de notificação foi desenvolvida
pela área técnica da Coordenação de Tuberculose da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco
(SES/-PE) em 2015. MÉTODOS: Estudo descritivo, acerca da implantação da ILTB no estado de
Pernambuco, no qual foi elaborado um questionário online para notificação dos casos deste agravo. A
plataforma utilizada para o instrumento foi o FormSUS, uma ferramenta que compreende a criação de
formulário elaborado para viabilizar de forma acessível e uniforme o processo de coleta e propagação
de dados por meio da Internet, permitindo a exportação dos dados para a Software Microsoft Excel,
permitindo a criação de um formulário sem depender de analistas e programadores. RESULTADOS E
DISCUSSÕES: O resultado obtido foi a construção de uma ferramenta acessível intranet criada e
formatada pela equipe técnica da coordenação de tuberculose, viabilizando o desenvolvimento de
habilidades técnicas ao profissional através de uma reflexão crítica, possibilitando mudanças no
processo de trabalho repercutindo na qualidade da assistência e melhoria dos indicadores
epidemiológicos e operacionais. A partir desse sistema foi possível obter um banco de dados
organizacional emitido pelo próprio sistema e desde o momento inicial foram realizadas 1.795
notificações entre 01/11/2014 a 29/05/2018 e 675 casos com o tratamento acompanhado para ILTB.
CONCLUSÕES: Com a implantação do sistema para registro de ILTB, foi possível conhecer as

características dos casos notificados e acompanhados, bem como avaliar, de forma indireta, as
estratégias adotadas pelo programa de controle da tuberculose em Pernambuco e oportunizar ações
para fortalecer o monitoramento da TB, recomendando tal iniciativa inovadora para os demais
programas do território brasileiro.
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Resumo
A tuberculose (TB) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade relacionadas às doenças infecciosas nos países em
desenvolvimento. Um desafio notável para o controle da TB envolve a incidência desproporcional observada entre as populações de
maior risco, incluindo a carcerária. No ambiente prisional, essa desigualdade é resultante de fragilidades sociais inerentes ao próprio
indivíduo, bem como desse espaço, onde a superlotação, a ventilação deficiente, a nutrição precária, o consumo de drogas e as
doenças associadas convivem com precários ou inexistentes serviços de saúde.De acordo com a Organização Pan-Americana da
Saúde (OPAS), a incidência de TB nas unidades prisionais da América Latina é 22,2 vezes maior do que na população livre. No Brasil,
estima-se que essa incidência seja 25 vezes maior e que a prevalência de TB ativa varie de 2,5% a 8,6% entre os presos. Esforços têm
sido realizados para melhorias no âmbito da saúde prisional e, em relação à TB, o Plano Nacional de Saúde Prisional prevê uma série
de ações estratégicas orientadas ao controle da doença. O objetivo do trabalho foi identificar o perfil epidemiológico dos casos
diagnosticados.Trata-se de um estudo descritivo dos indicadores epidemiológicos e operacionais do controle da tuberculose em
presídios de região central de Rondôniano período de janeiro de 2013 a maio de 2018. Durante o período estudado foram notificados
161 casos de TB da população central e 31 casos notificados da população carcerária. De todos os casos analisados o sexo masculino
foi predominante dos pacientes portadores de TB no presidio. A idade dos pacientes variou entre 20 e 40 anos. A faixa etária entre 20 a
27 anos totalizaram 21 casos representando mais da metade dos casos. Quanto ao desfecho dos casos, 25 obtiveram cura no
tratamento de seis meses e os outros casos não foram notificados ou foram transferidos. A partir do estudo dos indicadores
epidemiológicos, podemos observar que a incidência dos casos em presídios ocorre no sexo masculino e a prevalência entre 20 a 27
anos e por desfecho, os casos notificados apresentaram cura com o tratamento oferecido pela vigilância epidemiológica.
Palavras chave: Perfil epidemiológico, Prisional, Doença infecciosa e Tratamento.
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Resumo
Segundo o ministério da justiça, o Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo, a qual conta atualmente com mais de
160% de sua capacidade máxima ocupada. A população carcerária engloba um dos grupos de risco, sendo a mais vulnerável à
Tuberculose, na qual, a incidência da doença chega a ser cinquenta vezes maior que média nacional. Os fatores determinantes para os
altos índices da infecção envolvem a estrutura deficiente associada à superlotação e pouca ventilação que faz com que o bacilo
causador da tuberculose ( Mycobacterium tuberculosis) se dissemine facilmente pelo ar. Outros fatores e condições importantes que
facilitam a transmissão da tuberculose são a má nutrição dos presos, o uso de drogas e a infecção por HIV que é frequente nos

presídios. Além das condições estruturais precárias, os serviços de atendimento à saúde e de vigilância epidemiológicos são
negligenciados, poucas unidades prisionais tem unidades de atendimento à saúde, o que dificulta o diagnóstico e tratamento bem como
a notificação compulsória da doença prejudicando as ações de vigilância epidemiológica e facilita a transmissão constante da doença. O
estudo tem como objetivo ompreender a percepção de reeducandos sobre as ações da vigilância epidemiológica para o controle da
tuberculose no presídio de Vitória de Santo Antão- PE. Trata-se de um estudo descritivo e transversal, com abordagem qualitativa, com
dados coletados através de entrevistas e analisados pelo Discurso do Sujeito Coletivo, no período de dezembro a março de 2017, no
presídio de Vitória de Santo Antão-Pernambuco.Foram realizadas quatro perguntas sobre a compreensão e percepção dos envolvidos
das ações da vigilância epidemiológica para o controle da tuberculose, específica para as pessoas privadas de liberdade, as quais
resultaram em quatro ideias centrais e quatro discursos. A percepção dos entrevistados volta-se com relação ao tratamento, ações
educativas, e na realização de exames de confirmação diagnóstica, contrapondo nas barreiras assistenciais relacionadas ao estado de
privação.
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Resumo

A tuberculose é causada pelo mycobacterium tuberculosis ou Bacilo de Koch, que afeta
principalmente os pulmões, mas, também pode ocorrer em outros órgãos do corpo. No ano de 2016,
foram registrados 10,4 milhões de casos de tuberculose no mundo, dos quais cerca de 1,3 milhão
evoluíram para óbito. No Brasil, o número de pessoas com tuberculose e as demandas crescentes por
atendimento em serviços de saúde representam um grave problema de saúde pública, com 69.569
casos novos de tuberculose notificados em 2017. Destes, 17.869 no Nordeste e 1.059 no Rio Grande
do Norte (RN). As pessoas acometidas pela doença podem apresentar sintomas clássicos como
episódios de tosse persistente que pode ser seca ou produtiva, hipertermia vespertina, sudorese
noturna, perda ponderal e fadiga. O objetivo do presente estudo foi apresentar os dados relacionados
às notificações de tuberculose em um hospital de ensino. Trata-se de um estudo epidemiológico
descritivo, realizado em um hospital de ensino na região Nordeste do Brasil. Os dados foram obtidos
do relatório técnico do Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica (NHVE) dos casos notificados
em 2017 ao Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN). Resultados: Foram
registradas 886 doenças e agravos no ano 2017, dos quais 13 (1,5%) foram relacionados a
tuberculose. Destes 8 foram confirmados e 5 descartados após investigação. Vale ressaltar que a
investigação requer a realização de exame bacteriológico, radiológico e prova tuberculínica.
Discussão: Os resultados mostram que cerca de 61% dos casos investigados foram confirmados,
revelando que apesar da adoção de várias medidas implementadas, ainda persiste o aparecimento de
casos de tuberculose. Justificando a necessidade de esclarecimentos a respeito da caracterização
dos casos, a fim de constatar se são novos ou recorrentes. Desse modo, há a possibilidade de
identificar fatores que resultem no surgimento dos casos de tuberculose, como dificuldades nas
campanhas de prevenção e interrupções no tratamento medicamentoso. Conclusão: a vigilância
epidemiológica de casos de tuberculose é de suma importância para a proteção dos comunicantes e
profissionais de saúde em ambiente hospitalar. A identificação precoce, possibilita o início do
tratamento específico ainda durante a internação e também referenciar o paciente, visando assegurar
a continuidade do tratamento e o acompanhamento pelos profissionais da atenção primária.
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Resumo

A tuberculose (TB) é uma doença infecto-contagiosa causada pelo bacilo Mycobacterium tuberculosis
(Mtb). Apesar dos esforços para seu controle permanecendo um sério problema de saúde pública
global. Epidemiologicamente, a TB está associada a populações que vivem em condições deficitárias
socioeconômica e sanitária, e que também sofrem de desnutrição. O estado nutricional precário está
intimamente associado a disfunções imunológicas, as quais refletem na atividade de macrófagos (Mϕ),
células centrais na progressão da TB. A vitamina A (ácido all-trans retinóico [ATRA]), micronutriente
essencial para a vida humana, foi descrita como um potente imunomodulador que beneficia o
desempenho micobactericida de Mϕ. Há evidências de que gene Niemann-Pick Protein C2 (NPC2) é
essencial para a ação microbicida mediada pelo ATRA nos Mϕ. Assim, com o objetivo de averiguar a
influência do ATRA em modelo in vitro de infecção de macrófagos, derivados de monócitos (MDMs)
humanos sadios, com Mtb H37Rv, avaliou-se a expressão de NPC2, através da reação em cadeia da
polimerase em tempo real (qPCR) e a eficiência micobactericida de MDMs, por meio da contagem de
unidades formadoras de colônias (CFUs). Os resultados demonstraram que o tratamento com ATRA
estimulou significativamente a expressão de NPC2 em todos os MDMs, infectados (iMDMs) ou não.
Mas os iMDMs suplementados com ATRA apresentaram redução significativa da carga bacilar. Estes
achados corroboram dados anteriores que evidenciaram a estreita relação entre o ATRA, a expressão
de NPC2 e a redução da carga bacilar. O mecanismo da ação microbicida sugerido seria que a
suplementação deste micronutriente estimularia a produção da proteína NPC2, que garante um efluxo
de colesterol lisossômico, levando a redução do seu pH, favorecendo a elevação das taxas de morte
micobacteriana. Estes resultados fornecem mais subsídios para a importância da vitamina A na
imunopatologia da tuberculose. Estudo futuro deverá ser realizado com isolados de Mtb de diferentes
genótipos circulantes globalmente.
Palavras-chaves: macrófagos, Mycobacterium tuberculosis, NPC2, tuberculose, vitamina A.

"Jogo do vetor da leishmaniose", uma ferramenta para a aprendizagem significativa.
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Resumo
No Brasil, a leishmaniose visceral (LV) possui uma alta incidência e ampla distribuição, apresentando a possibilidade de assumir formas graves e
letais. A crescente urbanização da doença ocorrida nos últimos 20 anos coloca em pauta a discussão sobre as estratégias de controle
empregadas até agora incapazes de interromper a transmissão e impedir a ocorrência de novas epidemias e a expansão da doença para novas
áreas. Neste aspecto a universidade, por meio dos projetos de extensão como o LeishNão (Projeto de extensão da Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul realizado em escolas e instituições de Campo Grande – MS desde 2013) procuram intermediar o contato intra e extramuros
entre a academia e a população com a finalidade de auxiliar em aspectos carentes de atenção. Para tanto, o tabuleiro sobre a leishmaniose
intitulado “Jogo do Vetor da Leishmaniose” foi desenvolvido com o intuito de trabalhar sobre esta doença, desde suas causas à sua prevenção,
de uma maneira lúdica e divertida. Para que a população desde cedo tenha contato com informações que lhe ajude a atuar em relação a
doenças como a LV, afinal, considera-se a participação social imprescindível para o controle de enfermidades. A presente invenção se refere a
um jogo pedagógico e recreativo de tabuleiro com um número de registro “BR10 2017 009896” da patente que já se encontra depositada.
Desenvolvido por uma aluna de graduação participante à época do projeto de extensão LeishNão. Composto por um tabuleiro com uma trilha ou
caminho dividido por 69 casas em alto relevo, a ser percorrida pelos jogadores, dois grupos de seis cartas de cores diferentes, um caráter
punitivo (vermelha) e o outro bonificador (verde), além disso tem um dado e 4 pinos piramidais de cores diferentes entre si, sendo que o jogo
pode ser disputado com no mínimo dois jogadores e máximo de 4. O vencedor será o jogador que conseguir chegar primeiro ao final da trilha,
ultrapassando a última casa. Foi nítido o impacto positivo sobre os conhecimentos das pessoas após as ações. Pode-se perceber que através
da aplicação do jogo os participantes vivenciaram a aprendizagem significativa ao se desenvolverem tanto social quando em relação a aspectos
cognitivos, auxiliando na formação dos participantes com intuito de que ocorra uma mudança de postura, mesmo que futura, em relação ao vetor
da LV. Algo que poderia ocasionar, pelo menos, na diminuição dos casos de pessoas doentes por LV.
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Resumo
As macrófitas aquáticas desempenham um papel de extrema importância em lagos e rios. Possuem capacidade de promover
ambiente favorável à proliferação de organismos de importância sanitária, tais como tabanídeos, culicídeos, etc. Na região
amazônica podemos citar o gênero Eichhornia como sendo uma das principais plantas ocorrentes. O objetivo do trabalho foi
de relacionar a densidade de macrófitas com a tribo Mansoninii em três regiões do Estado de Rondônia. O estudo (parcial) foi
realizado durante seis meses em três regiões do Estado de Rondônia: Rio Madeira- Porto Velho (alto impacto ambiental com
a construção da hidroelétrica de Jirau); Rio Jamari- Monte Negro (médio impacto com a hidroelétrica de Santa Cruz) e Rio
Machado- Tabajara (sem hidroelétrica). A metodologia utilizada foi de lavagem de plantas para limpar a raiz e peneirar para
busca de larvas e para a captura de adultos foram utilizadas armadilhas luminosas do tipo CDC esforço de captura de 12
horas, Barraca de Shannon com esforço de captura de 2 horas com 4 capturadores. Nas três regiões foram encontradas
plantas aquáticas dos gêneros Eichhornia, Pistia, Salvinia e Paspalum. Em Porto Velho encontramos 640 espécimes de
plantas no período estudado com cerca de 53 plantas por m²; Monte Negro 903 com cerca de 75 plantas por m² e em
Tabajara 236 com 20 plantas por m². A macrófita mais abundante foi Eichhornia. Em Monte Negro foram capturados cerca de
2 mosquitos por homem/hora e Porto Velho cerca de 37 mosquitos/homem/hora no período estudado. Foram encontradas as
espécies Coquillettidia venezuelensis; Coq. lynchi; Coq. nigricans; Mansonia wilsoni, Mans. humeralis; Mans. amazonensis,
Mans. pseudotitillans. A espécie com maior frequência foi Mansonia wilsonii com 63,5%. As macrófitas são utilizadas para
fixação das larvas e pupas, das quais retiram o oxigênio necessário para respiração. Quando há perturbação ou perda de
equilíbrio no ecossistema, as plantas aquáticas tendem a aumentar causando proliferação dos mosquitos. Estudos em
andamento procuram esclarecer a relação entre maior concentração de macrófitas em Porto Velho e menor abundância da
fauna de Mansoninii em relação a Monte Negro.
Palavras-chaves: Densidade, Macrófitas, Mosquitos

AÇÃO DA Melaleuca sp SOBRE FORMAS ADULTAS DO Aedes albopictus (Diptera: Culicidae)
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Resumo
O objetivo deste estudo foi avaliar a ação inseticida do óleo de Melaleuca sp sobre o mosquito Aedes albopictus. O óleo de
Melaleuca sp., foi obtido através da hidro destilação a partir de 1 kg de folhas secas da planta. Para o teste de letalidade
foram transferidos cinco mosquitos da espécie Aedes albopictus, para um vidro de 3 litros, contendo uma rede de contenção
em sua abertura e um algodão no interior, contando com as doses de 10, 20 e 40 microlitros do óleo de Melaleuca sp, sendo
observado o tempo de morte dos mosquitos. Foi utilizado um grupo controle, onde não houve a utilização do óleo. Todo o
experimento foi realizado em triplicata. Todas as concentrações utilizadas apresentaram ação inseticida, sendo que a dose de
40 microlitros foi a mais eficaz, com tempo médio de ação de 90 minutos. Todos os mosquitos do grupo controle
permaneceram vivos ao longo de todo o experimento. Diferentes doses do óleo da Melaleuca sp. apresentam ação inseticida.
Quando maior a dose do óleo mais rápido é sua ação inseticida sobre o mosquito Aedes albopictus.
Palavras-chaves: Aedes, Óleos essenciais, Vetor, Inseticidas, Melaleuca

AÇÃO EM SAÚDE NA USF REGINALDO: COMBATE AO AEDES AEGYPTI

Autores

Camila Honorato Albuquerque Torres 1, Bárbara Moraes Santos 1, Kerolaynne Tavares
Bezerra Mota 1, Kyssia Suédna Fidélis Mesquita 1, Roberta Lays da Silva Ribeiro 1,
Wanêssa Silva Pereira Thomaz Godoy 1

Instituição 1 UNIT AL - Centro Universitário Tiradentes (Av. Gustavo Paiva, 5017, Bairro Cruz das

Almas - Maceió, Alagoas)
Resumo

O controle do Aedes Aegypti tem constituído um importante desafio, especialmente nos principais
centros urbanos do país. Apesar dos esforços do Ministério da Saúde ao controle do vetor – através
da implementação de programas de prevenção– as epidemias causadas pelo mosquito Aedes
Aegypti, isto é, Dengue, Zika Virus e Chikungunya, tem persistido, infligindo um importante aumento
na procura pelos serviços de saúde. Diante desse quadro, nota-se a necessidade de conscientização
da população quanto ao seu papel central no combate ao vetor, para tanto, a educação é a melhor
forma de intervenção. A ação foi realizada na Unidade Saúde da Família (USF) Reginaldo, na cidade
de Maceió/AL e teve como objetivo a abordagem das principais formas de prevenção do mosquito
Aedes Aegypti, bem como, as características e sintomas das epidemias causadas por esse vetor:
Dengue, Zika Vírus e Chikungunya. O projeto contou com a participação de aproximadamente 30
pessoas, dentre elas moradores da comunidade, profissionais e agentes de saúde. Foi conduzido
através de palestras realizadas pelos acadêmicos de medicina, com a exposição de cartazes que
mostraram os possíveis focos de proliferação do mosquito e demonstraram os principais sintomas,
diferenças e tratamento das arboviroses citadas. Ao final da ação, foram esclarecidas as dúvidas a
respeito da temática, para que, a partir disso os participantes fossem sensibilizados sobre a
importância da execução de atitudes simples e rápidas no combate dessas epidemias. Foi ressaltado
ainda, a importância de disseminar as informações adquiridas para seus vizinhos, amigos e familiares,
uma vez que, o principal desafio do enfrentamento é contar, de modo efetivo, com a contribuição e
participação de todos na prevenção e no combate ao mosquito. Grande parte dos criadouros do
Aedes Aegypti encontra-se dentro das casas e, por isso há uma grande campanha para conscientizar
a população, já que o controle deve partir da ação de cada um em seus domicílios, pois essas
epidemias são problemas de saúde pública, não sendo apenas os profissionais da saúde os
responsáveis por controla-la. Diante das informações expostas, torna-se evidente o quão é necessário
a realização de ações em saúde para conscientizar as comunidades, principalmente aquelas que
possuem grande quantidade de focos para a proliferação desse vetor, e, consequentemente,
disseminação dessas arboviroses, como é o caso da Comunidade do Vale do Reginaldo.
Palavras-chaves: Ação em Saúde, Aedes Aegypti, Prevenção

AEDETRAP: AVALIAÇÃO IN SITU DE UMA ARMADILHA PARA A VIGILÂNCIA DE Aedes aegypti
ADULTOS
Autores

Ana Beatriz Souza Martins 1, Guillermo May Guillermo 1, Yasmim Vieira Freitas 1, Carlos
Henrique Alencar 1

Instituição 1 UFC - Universidade Federal do Ceará (Rua Professor Costa Mendes, 1608, 5o andar,
Rodolfo Teófilo, Fortaleza-CE, CEP 60430-140)
Resumo

O Aedes (Stegomyia) aegypti (L.) é um inseto da família Culicidae responsável pela transmissão dos: vírus dengue,
chikungunya, zika e da febre amarela. O objetivo deste estudo foi avaliar, em laboratório, uma armadilha para a
captura de Ae. aegypti adultos. A armadilha foi produzida utilizando garrafas de refrigerante tipo PET, com
capacidade de um litro, uma translúcida e outra de cor preta. Os testes foram realizados em quatro gaiolas de dois
tamanhos diferentes, duas pequenas (21x14x14cm) e duas grandes (26,5x19,5x19,5cm), onde foram colocados 100
fêmeas e 100 machos adultos em cada uma. Os testes foram feitos em triplicata. As armadilhas foram inspecionadas
diariamente com a contagem do número de adultos capturados por sexo. Comparou-se o número de mosquitos
capturados por sexo, por cor de armadilha, por tamanho da gaiola utilizada, pelo teste de Kruskal-Wallis adotando
um nível de significância de 95%. Para analisar a frequência de capturas dos mosquitos ao longo do tempo foi feito a
análise de sobrevida, pelo método de Kaplan-Meier. As curvas foram comparadas pelo teste de log-rank, com valor
de significância de 95%. Ao total foram capturados 823 mosquitos, 51,4% (IC: 48,9 – 53,8), ao longo dos
experimentos. Não houve diferença significativa ao se comparar o número de mosquitos capturados nas armadilhas
claras (Md=38,5) e escuras (Md=63) (p=0,344). A armadilha teve o mesmo potencial de captura nas gaiolas médias
e nas gaiolas pequenas (p=0,248). No entanto, observou-se diferença significativa de captura para o sexo, pois as
fêmeas (Md=72,5) foram mais capturadas que os machos (Md=31,5) (p=0,003). A análise de sobrevida revelou que
as armadilhas escuras capturavam mais rápido que as translúcidas (p=0,000), e que comparando os sexos, as
fêmeas também foram capturadas mais rápido (p=0,000). Por outro lado, nas gaiolas pequenas as fêmeas e os
machos foram capturados com velocidades semelhantes (p=0,852). Já nas gaiolas médias as fêmeas foram
capturadas mais rápido (p=0,022). As armadilhas pretas capturaram mais rápido, pois locais escuros são preferíveis
para o repouso e acasalamento. Possivelmente a armadilha é mais específica para fêmeas e pode ser utilizada em

áreas de baixa infestação, entretanto são necessários testes em campo para resultados mais concretos. Não se trata
de uma armadilha caseira, o uso indiscriminado pode torná-la um criadouro.
Palavras-chaves: Aedes aegypti, Controle de vetores, Culicidae
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Resumo
O Aedes (Stegomyia) aegypti (L.) é um inseto da família Culicidae responsável pela transmissão dos: vírus dengue,
chikungunya, zika e da febre amarela. O objetivo deste estudo foi avaliar, em laboratório, uma armadilha para a captura
de Ae. aegypti adultos. A armadilha foi produzida utilizando garrafas de refrigerante tipo PET, com capacidade de um litro,
uma translúcida e outra de cor preta. Os testes foram realizados em quatro gaiolas de dois tamanhos diferentes, duas
pequenas (21x14x14cm) e duas grandes (26,5x19,5x19,5cm), onde foram colocados 100 fêmeas e 100 machos adultos em
cada uma. Os testes foram feitos em triplicata. As armadilhas foram inspecionadas diariamente com a contagem do número
de adultos capturados por sexo. Comparou-se o número de mosquitos capturados por sexo, por cor de armadilha, por
tamanho da gaiola utilizada, pelo teste de Kruskal-Wallis adotando um nível de significância de 95%. Para analisar a
frequência de capturas dos mosquitos ao longo do tempo foi feito a análise de sobrevida, pelo método de Kaplan-Meier. As
curvas foram comparadas pelo teste de log-rank, com valor de significância de 95%. Ao total foram capturados 823
mosquitos, 51,4% (IC: 48,9 – 53,8), ao longo dos experimentos. Não houve diferença significativa ao se comparar o número
de mosquitos capturados nas armadilhas claras (Md=38,5) e escuras (Md=63) (p=0,344). A armadilha teve o mesmo potencial
de captura nas gaiolas médias e nas gaiolas pequenas (p=0,248). No entanto, observou-se diferença significativa de captura
para o sexo, pois as fêmeas (Md=72,5) foram mais capturadas que os machos (Md=31,5) (p=0,003). A análise de sobrevida
revelou que as armadilhas escuras capturavam mais rápido que as translúcidas (p=0,000), e que comparando os sexos, as
fêmeas também foram capturadas mais rápido (p=0,000). Por outro lado, nas gaiolas pequenas as fêmeas e os machos foram
capturados com velocidades semelhantes (p=0,852). Já nas gaiolas médias as fêmeas foram capturadas mais rápido
(p=0,022). As armadilhas pretas capturaram mais rápido, pois locais escuros são preferíveis para o repouso e acasalamento.
Possivelmente a armadilha é mais específica para fêmeas e pode ser utilizada em áreas de baixa infestação, entretanto são
necessários testes em campo para resultados mais concretos. Não se trata de uma armadilha caseira, o uso indiscriminado
pode torná-la um criadouro.
Palavras-chaves: Aedes aegypti, Controle de vetores, Culicidae
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Resumo
No Brasil, o mosquito Aedes aegypti é considerado o principal vetor de dengue, chikungunya e zika e o seu controle continua
sendo a forma mais importante para reduzir a incidência dessas arboviroses. Neste contexto, algumas novas abordagens
para o controle da espécie vêm sendo testadas, como a técnica do inseto estéril (TIE), que está baseada na liberação
de milhares de machos esterilizados por radiação ionizante. Esta técnica requer separação mecânica dos machos por
tamanho, no processo de triagem das pupas. No entanto, é inerente a esta metodologia um percentual de erro,
geralmente muito baixo (<1%), que pode levar à soltura conjunta de fêmeas. Estudos têm comprovado que tais
fêmeas também são estéreis e não produzem ovos, embora nada indique que sua necessidade pelo repasto sanguíneo e sua
susceptibilidade aos arbovírus sejam modificadas. Assim, o presente estudo se propôs a avaliar a resposta de
fêmeas de Ae. aegypti provenientes da Ilha de Fernando de Noronha, esterilizadas por radiação gama
(40 Gy), à infecção experimental pelo vírus Zika (ZIKV). Fêmeas com idade de 7-10 dias foram alimentadas por um sistema
artificial com uma mistura de sangue desfibrinado de coelho e uma suspensão viral com uma titulação de 1,1 x 109 PFU/ml.
Intestinos e glândulas salivares de um grupo de 12 fêmeas irradiadas (FI) e não irradiadas-controle (FC) foram analisados
por qRT-PCR no 7º e no 14º dia após a infecção (dpi). As análises preliminares desses tecidos revelaram que a taxa de
infecção e disseminação no 7º dpi foram, respectivamente maiores, para as FI (75% e 44%) do que para as FC (41,6% e 0) e

que no 14º dpi, a variação foi de 33,3% e 75% para as FI e de 50% e 33,3% para as FC. Estes resultados precisam ser
confirmados em outras infecções, embora sejam sugestivos que as fêmeas irradiadas sejam tão ou mais competentes para a
transmissão do vírus do que as não irradiadas. Um trabalho anterior do nosso grupo também demonstrou que o corpo
gorduroso das FI era maior do que os das FC. Assim, é possível sugerir que o bloqueio da produção de ovos nas FI tenha
levado ao acumulo de reservas energéticas que terminaram por beneficiar a replicação do ZIKV no corpo da fêmea. Desta
forma, a necessidade de melhorias na sexagem dos mosquitos se torna um requisito importante para o uso seguro da TIE em
áreas de transmissão do ZIKV. Estas informações são fundamentais para os estudos de avaliação de risco de transmissão de
arboviroses.
Palavras-chaves: Aedes aegypti, Competência vetorial , Radiação ionizante
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Resumo

Aedes aegypti é o principal vetor dos vírus da febre amarela, chikungunya, dengue e zika, constituindo
importante problema de saúde pública em regiões tropicais e subtropicais. Possui alta capacidade
adaptativa, estando o controle químico dessa espécie ameaçado, devido ao desenvolvimento de
resistência a diversos inseticidas, dentre eles os piretróides. Essa resistência, conhecida como Kdr
(Knockdown resistance), decorre de uma série de mutações pontuais em diferentes sítios do gene do
canal de sódio. Em Manaus, a mutação mais comum é a transição G/A na primeira posição do códon
1016 do éxon 21 do gene. Essa mutação provoca a alteração de uma Valina por uma Isoleucina no
sítio 1016 (Val1016Ile) do segmento S6 do domínio II do canal de sódio. Há uma grande preocupação
com a influência que a temperatura e aumento de CO2na atmosfera podem exercer sobre essa
mutação. Estima-se um aumento de 1,4 °C a 5,8 °C na temperatura média global e de 855 a 1300
ppm na concentração de CO2 na atmosfera até 2100. Essas condições podem ter efeito sobre a
adaptabilidade do A. aegypti em Manaus. O estudo teve por objetivo analisar a freqüência alélica da
mutação G/A no gene Kdr de populações naturais e populações submetidas a aumento de
temperatura e concentração de CO2. Foi analisado o DNA genômico de onze populações dessa
espécie, quatro coletadas em 1999 (Centro, Cidade Nova, Compensa e Coroado) e quatro em 2016
(Novo Aleixo, Morro da Liberdade, Jorge Teixeira e Lírio do Vale), e três populações em condições
simuladas de aumento de temperatura e concentração de CO2 (microcosmos): sala 01 (controle), sala
02 (+2,5 ºC; +400 ppm) e sala 03 (+4,5 ºC; +800 ppm). O alelo mutante (1016Ile) não foi detectado
nas populações de 1999 e nas do Microcosmos, estando presente apenas nas populações naturais de
2016, com a maior frequência (0,4118) encontrada no Morro da Liberdade e a menor (0,2069). A
ausência do alelo mutante nas populações de 1999 pode estar relacionada com a reinfestação, ainda
recente de Manaus, em 1996. A falta de pressão seletiva dos inseticidas piretróides para Aedes em
1999, assim como nas salas do Microcosmos, contribuiu também para o desaparecimento do alelo
mutante nestas populações. No entanto, nas populações de 2016, com a exposição dos mosquitos
aos inseticidas piretróides durante as campanhas de controle, a frequência do alelo mutante tem sido
crescente a partir de 1999 com o primeiro surto de doenças exantemáticas associadas ao A. aegypti.
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Resumo

A Doença de Chagas (DC) configura-se como um importante problema de saúde pública sendo
transmitida principalmente pelo vetor triatomíneo. As ações de vigilância vetorial (ativa e passiva) e o
controle químico são realizados nos municípios que apresentam risco de transmissão da DC em
Pernambuco, como forma de impedir o estabelecimento de novos focos de transmissão vetorial. O
objetivo deste trabalho foi descrever a relação entre as frequências anuais de unidades domiciliares
submetidas ao controle químico vetorial e a influência na taxa de infestação vetorial de triatomíneos
no intradomicílio em uma região endêmica do Sertão de Pernambuco. Trata-se de um estudo
quantitativo, descritivo transversal. As análises foram realizadas partir de dados secundários da base
estadual do Sistema de Informação do Programa de Controle da Doença de Chagas, de 2006 a 2015,
em doze municípios de abrangência da X Gerência Regional de Saúde. Entre os resultados
observamos que as espécies de triatomíneos mais frequentes capturadas no ambiente intradomiciliar
foram: Triatoma brasiliensis (44,2%), Panstrogylus lutzi (30,9%), Triatoma pseudomaculata (21,7%),
Triatoma petrochiae (1,7%), e Panstrogylus megistus (0,8%). O índice de infestação intradomicilliar
variou de 34,4% em 2006 para 13,3% em 2015. Em 2006, um total de 1.356 Unidades Domiciliares
(UD) estavam infestadas com a presença do vetor, sendo realizado o controle químico em um total de
1.522 domicílios. Em 2015, o total de UD positivas foi de 1.545 sendo tratadas apenas 73% destas
(1.133). Do total de triatomíneos coletados no intradomicilio (12.257) 9,8%, das principais espécies
encontradas, estavam infectados com protozoários flagelados do gênero Tripanosoma. Observouse uma diminuição na frequência de unidades domiciliares positivas para a presença de triatomíneos
o que pode estar relacionado ao efeito da ação do controle químico. Entretanto, nota-se a coexistência
de triatomíneos sinantrópicos de importância epidemiológica positivos para o T. Cruzi sugerindo a
permanência do risco de transmissão vetorial da DC nos municípios estudados. Além da estratégia
utilizada para o enfrentamento desta doença negligenciada, deve-se fomentar políticas públicas que
visem a melhoria nas condições socioeconômicas e sanitárias das populações vulneráveis.
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Resumo
O mosquito Aedes aegypti é um inseto vetor de doenças com ampla prevalência na população brasileira, como dengue, zika e
chikungunya, sendo, assim, um importante problema de saúde pública no País. Nesse contexto, o Levantamento Rápido de
Índice para Aedes aegypti (LIRAa), método amostral que objetiva a obtenção de indicadores entomológicos de maneira
rápida, possui uma relevância fundamental para permitir a identificação e a classificação dos principais tipos de depósitos em
que os focos do vetor estão, direcionando ações para diminuir a proliferação desse mosquito. O objetivo deste estudo
consiste em evidenciar os municípios com maiores índices de infestação pelo Aedes aegypti no estado do Ceará, para que
haja uma abordagem mais direcionada e efetiva no combate a esse vetor. Trata-se de um estudo ecológico, retrospectivo,
analítico e descritivo, do tipo quantitativo, o qual foi elaborado a partir da análise dos dados do LIRAa expostos no boletim
entomológico, referentes ao primeiro trimestre de 2018, apresentados pela Secretaria de Saúde do estado do Ceará, que
classifica os municípios em 3 níveis de infestação: satisfatório, com Índice de Infestação Predial (IPP) < 1,0, situação média
de infestação, com IPP entre 1,0 e 4,0 e infestação de alto risco, com IPP > 4,0. Foram analisados os dados obtidos pelo
LIRAa de março de 2018, que apresenta o grau de risco de todos os 184 municípios cearenses. Os dados foram devidamente
analisados e tabulados no software Excel. Dos 184 municípios analisados, 101 (54,64%) apresentaram níveis de infestação
do Aedes aegypti satisfatórios, 64 (34,97%) apresentaram níveis médios de infestação e 19 (10,38%) apresentaram nível de
infestação com alto risco. Dessa forma, faz-se necessário um maior acompanhamento dessas áreas de maior risco para evitar
surtos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, visto que apresentam grande relevância epidemiológica,
principalmente nos períodos chuvosos, quando há proliferação intensa desse mosquito. Urge, assim, a elaboração de
estratégias de combate a esse vetor nessas regiões classificadas como críticas, num combate mais direcionado e efetivo,
proporcionando uma melhor qualidade de vida à população cearense.

Palavras-chaves: Aedes aegypti, Infestação, LIRAa

ANÁLISE DO PERFIL VETORIAL DA DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PAULO
AFONSO/BA

Autores

Lara Izabel Pires Cândido 1, Elizangela Nunes de Souza 1, Meiriely Amorim Santanna 1,
Samara Pereira de Almeida 1, Andreza Alves Pereira 1, Justo Ferraz Neto Segundo 1,
Helena Nathalia Silva Melo 1, João Tito Vasconcelos Santana Lourenço 1, Diogo Vilar da
Fonsêca 1, Anekécia Lauro da Silva 1

Instituição 1 UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco (Rua da Alvorada, SN - Gen.
Dutra, Paulo Afonso - BA, 48607-190)
Resumo
A doença de Chagas é uma parasitose endêmica na região da Bahia ocasionada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, cujos vetores são
os triatomíneos hematófagos. Dentre as diversas formas de transmissão, a vetorial ainda ocupa posição de importância nos dados
epidemiológicos atuais, de maneira que o controle do barbeiro se faz necessária. Por isso, a cidade de Paulo Afonso/Bahia conta com
uma Unidade de Controle de Zoonoses (UCZ) encarregada pela vigilância entomológica da região através dos diversos Postos de
Informação de Triatomíneos (PIT), vinculados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de todo o município, principalmente em suas
áreas rurais. Valendo-se do banco de dados da UCZ, foi realizado um estudo quantitativo de capturas ativas e passivas de triatomíneos
no município de Paulo Afonso entre os períodos de 2012 a 2017. Nessa perspectiva, também foi observado os tipos de espécies dos
vetores encontrados, sua positividade para o T. cruzi assim como a sua localização, intradomiciliar ou peridomiciliar. Dentro do período
analisado, foi entregue à UCZ, um total de 313 triatomíneos. Desses, a maioria era da espécie Triatoma brasilienses (203/64,9%),
seguido da espécie Triatoma pseudomaculata (98/31,3%) e Panstrongylus lutzi (12/3,8%). Grande parte desses vetores foi encontrada
no espaço intradomiciliar (215/68,7%), sendo o restante (98/31,3%), no meio peridomiciliar. Ademais, pôde-se notar uma queda no
número de insetos encontrados e entregues aos PIT ao longo dos anos de 2012 (106), 2013 (60), 2014 (59), 2015 (31) a 2016 (1). No
entanto, houve uma elevação considerável desses valores em 2017 (56). A análise da positividade do barbeiro é possível apenas em
vetores vivos. Dessa maneira, foram investigados 173 triatomíneos (55,3%), identificando um total de 23 barbeiros (13,3%)
contaminados com o T. cruzi, prevalecendo no ano de 2012 (15/65%). Diante do exposto, consegue-se mensurar a importância de
campanhas regionais efetivas no controle do vetor e a necessidade de sensibilizar a comunidade quanto ao recolhimento adequado do
triatomíneo para análise, contribuindo para a educação em saúde junto às medidas preventivas. Além disso, o levantamento
entomológico auxilia no posicionamento ideal dos profissionais da saúde, uma vez que possibilita uma investigação mais especifica e
precoce direcionada à doença de Chagas, atrelado aos seus achados clínicos além de proporcionar a realização de um tratamento
adequado e garantir um serviço de qualidade para o paciente.
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Resumo

Aedes aegypti é o principal vetor de diferentes arboviroses: dengue, zika, chikungunyia e febre
amarela urbana. Atualmente, a dengue é considerada a mais importante doença viral transmitida por
mosquitos, afetando anualmente milhões de pessoas no mundo. Alguns estudos vêm sendo
desenvolvidos com o objetivo de compreender alguns aspectos da biologia digestiva de larvas de A.
aegypti, tal como, a compartimentalização dos nutrientes após a alimentação larval. Considerando
esse objetivo, a técnica de transcriptoma é uma importante ferramenta para uma análise detalhada
dos diferentes genes expressos nos compartimentos intestinais desses insetos durante a sua fase
larval. No presente trabalho, o transcriptoma de diferentes compartimentos intestinais (cecos
gástricos, intestino médio anterior, intestino médio posterior e intestino posterior) de larvas de quarto
estágio foi efetuado utilizando a plataforma de pirosequenciamento 454 Roche. A partir das bibliotecas
obtidas foi possível encontrar um total de 229830 reads (cecos gástricos), 173302 reads (intestino
médio anterior), 185195 reads (intestino médio posterior) e 163377 reads (intestino posterior). Os

reads obtidos foram mapeados no genoma de A. aegypti e os transcritos identificados foram anotados
e agrupados de acordo com suas funções hipotéticas. Os perfis de expressão dos genes encontrados
nos compartimentos digestivos mostraram-se característicos de cada região intestinal: (1) cecos
gástricos, onde 41% dos transcritos estão envolvidos nos processos celulares, tal como a tradução;
(2) intestino médio anterior, 36% dos genes expressos estão relacionados à digestão de proteínas,
lipídios, carboidratos e nucleotídeos; (3) intestino médio posterior, expressão majoritária de transcritos
responsáveis pela absorção de nutrientes (31%) e processos celulares (31%), e (4) os transcritos
expressos no intestino posterior, envolvidos no metabolismo celular (31%). No presente trabalho,
sugerimos a compartimentalização do processo de digestão ao nível transcricional, tendo em vista os
perfis diferenciais de expressão gênica nos compartimentos intestinais em larvas de A. aegypti.
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Resumo

A doença de Chagas é causada pelo Trypanosoma cruzi e consiste em um grande problema
socioeconômico em diversos países da América Latina. A utilização de técnicas moleculares para a
detecção de DNA de T. cruzi em triatomíneos já vem sendo descrita na literatura por alguns autores,
que mostram que esta técnica apresenta maior sensibilidade na detecção do parasito, em
comparação com o método clássico de análise, a microscopia óptica. Previamente, desenvolvemos e
validamos uma qPCR multiplex, sistema TaqMan, com alvos para o gene correspondente à região 12S
do RNA ribossomal de triatomíneos e para o DNA nuclear satélite de T. cruzi, onde foi possível estimar
a carga parasitária em amostras de insetos de campo naturalmente infectados por T. cruzi. Entretanto,
uma questão recorrente em relação à detecção de T. cruzi em insetos, utilizando DNA como alvo
molecular, está relacionada com a possibilidade de não diferenciação entre parasitos viáveis ou
mortos. A molécula de RNA, por ser mais lábil, vem sendo utilizada como marcador de viabilidade em
outros modelos de interação patógeno-hospedeiro. Portanto, em paralelo à qPCR multiplex, foi
padronizada uma metodologia baseada em RT-qPCR para quantificar formas viáveis dos parasitos em
amostras de triatomíneos, com alvo no gene GAPDH, que é expresso constitutivamente em todas as
formas evolutivas do parasito. Para comparar as duas metodologias na avaliação da infecção de T.
cruzi no triatomíneo, Rhodnius prolixus foram infectados com formas epimastigotas do parasito e foi
quantificada a carga parasitária ao longo de todo o trato digestivo, extraindo RNA e DNA total destes
insetos em diferentes períodos após a alimentação. Com isso, foi observado que, a partir de 9 dias
pós-alimentação dos insetos, ocorre uma diminuição da quantidade de parasitas detectados por
RNAm em todo o trato digestivo do vetor (1,2x106 para 1,4x105 equivalentes de parasita/eq. de
triatomíneo), que não é acompanhada da mesma forma pela diminuição da quantidade de parasitos
totais detectados por DNA (1,3x106 para 5,4x105 eq. par./eq. triat.). Ao avaliar separadamente o
conteúdo intestinal, por RT-qPCR, foi observado que esta diminuição ocorre, principalmente, na
porção anterior do intestino médio destes insetos. Os ensaios moleculares desenvolvidos neste
estudo possuem potencial para contribuir na determinação da taxa de infecção de triatomíneos
silvestres, em estudos sobre competência vetorial de triatomíneos e a incidência da doença de
Chagas.
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Resumo
No Brasil, a espécie de maior importância vetorial para o Schistosoma mansoni, causador da esquistossomose, é Biomphalaria glabrata.
Em Alagoas, apenas a 9ª e a 10ª região são consideradas não endêmicas, contudo, já houve o relato da presença de B. straminea em
um município da 9ª região. Sendo assim, este estudo teve como objetivo comparar aspectos biológicos de B. glabrata submetidos as
águas de uma coleção hídrica onde caramujos B. straminea foram coletados, na cidade de Santana do Ipanema, Alagoas. Para isso,
caramujos B. glabrata foram submetidos à criação em aquários providos com águas coletadas na zona urbana de Santana do Ipanema,
Alagoas. O experimento ocorreu por meio de triplicata biológica e técnica, sendo o grupo teste suprido com água do campo, o controle
positivo mantido em uma proporção 1/1 de água do campo e água declorada e o controle negativo contendo somente água declorada. A
coleta da água foi realizada semanalmente e os caramujos, em média 10 animais por grupo, com idades aproximadas, foram mantidos
em aquários com 1,5L de água nas condições descritas acima. Foi verificado o tamanho dos planorbídeos, a quantidade de massas
ovígeras e o número de ovos por massa, utilizando-se para isso de um estereomicroscópio. Verificou-se que os caramujos do controle
negativo tiveram uma média de crescimento de 8,5 cm, os animais do grupo controle positivo um crescimento médio de 8 cm e os
animais do grupo teste um crescimento médio de 9,5 cm. Quanto ao número de massas ovígeras e ovos por massa, o grupo controle
negativo ovipôs um total de 918 massas e 16.711 ovos, o grupo controle positivo 512 massas e 9.323 ovos e o grupo teste 454 massas
e 10.223 ovos. Os animais do grupo teste foram os que mais cresceram nas condições do experimento, e esses resultados podem ter
ocorrido diante da quantidade de matéria orgânica proveniente da coleção hídrica. Nos aspectos reprodutivos, o grupo controle negativo
foi o que teve o melhor desempenho, e os animais do grupo teste apesar de terem colocado o menor número de massas em relação ao
controle positivo, o número de ovos por massa foi levemente superior no grupo teste. Os animais deste grupo tiveram um
desenvolvimento biológico parecido com os animais dos grupos controle positivo e negativo, o que reforça a necessidade de vigilância
em áreas não endêmicas, pois na área estudada as condições hídricas são favoráveis à manutenção e desenvolvimento de B. glabrata.
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Resumo
O controle químico de vetores é considerado a melhor estratégia para a diminuição da incidência da Doença de Chagas e foi
a utilização de inseticidas o que possibilitou a grande redução de novos casos agudos dessa enfermidade nas últimas
décadas. Entretanto, a crescente detecção de populações de triatomíneos provenientes do campo resistentes aos diferentes
grupos químicos de inseticidas é motivo de preocupação para os Programas de Controle. Assim, a compreensão dos
mecanismos biológicos envolvidos com a resistência é de fundamental importância para o planejamento e manejo do uso de
inseticidas. O objetivo desse trabalho é estudar as enzimas envolvidas na metabolização de inseticidas de duas populações
de Triatoma infestans, uma resistente e outra susceptível à deltametrina. Ensaios enzimáticos utilizando-se ninfas de primeiro
estádio em jejum e sem contato com inseticidas foram realizados para α-esterase, β-esterase e glutationa s-transferase.
Nossos resultados mostraram que insetos provenientes da colônia resistente possuem atividade enzimática total (unidade de
atividade enzimática/inseto) maior que os insetos da colônia susceptível. Porém, quando a análise levou em consideração a
atividade específica (unidade de atividade enzimática/miligrama de proteínas), os insetos susceptíveis apresentaram atividade
ligeiramente maior. Apesar de até o momento não ser possível correlacionar a resistência dessa população com um aumento
da metabolização de inseticidas, não podemos descartar essa hipótese e ensaios para outras enzimas e utilizando insetos
desafiados com deltametrina deverão ser realizados.
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Resumo

O gênero Aedes é de grande interesse médico porque muitas espécies atuam na transmissão de
arboviroses como a febre amarela urbana, dengue, chikungunya e zika. O Aedes aegypti atua como
principal vetor de arbovírus em várias regiões do mundo, no entanto, em países em que a barreira
térmica é um dos principais fatores limitantes para sua ocorrência, o Aedes albopictus assume o papel
de vetor primário. O óleo essencial de Piper alatipetiolatum (Piperaceae) ainda não foi estudado
quanto ao potencial larvicida e devido a isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade larvicida
do óleo essencial de P. alatipetiolatum contra larvas de A. albopictus em condições de laboratório.
Foram realizados bioensaios com cinco repetições em quintuplicata para cada tratamento, sendo dois
controles negativos (somente água (1) e água + DMSO (2)) e sete concentrações do óleo essencial
dissolvido em DMSO (25, 50, 75, 100, 125, 150 e 175 ppm). Dez larvas de terceiro instar foram
utilizadas em cada réplica dos tratamentos e a mortalidade foi verificada nos intervalos de 24, 48 e 72
h de exposição. Os dados foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA), seguido do Teste de
Tukey (α=0,05) pelo programa Bioestat 5.3. Os resultados demonstraram que o óleo de P.
alatipetiolatum possui alta atividade larvicida sobre A. albopictus logo nas primeiras 24 h de exposição
aos tratamentos apresentando diferença significativa (p<0,05) quando comparado aos intervalos de 48
e 72 h. Não houve mortalidade no grupo controle e os percentuais de mortalidade nos tratamentos nas
primeiras 24 h foram, respectivamente, 0,8, 8,0, 25,2, 58,8, 90,4, 93,2 e 97,2%. Após 48 h os maiores
acréscimos de mortalidade foram nas concentrações de 50, 75 e 100 ppm, atingindo os percentuais
de 24,4, 45,6 e 78,4% enquanto que foi obtido para 25 ppm 1,6% de mortalidade, e nas
concentrações de 125, 150 e 175 ppm, respectivamente as cifras 97,2, 98,4 e 99,6%. Estes resultados
demonstram que a concentração de 25 ppm é insuficiente, mesmo após 72 h de exposição, momento
em que atingiu apenas 2% de mortalidade. Foi observado ainda, que o efeito das maiores
concentrações (125 a 175 ppm) é estatisticamente igual para os três tempos avaliados. Após 72 h a
concentração de 100 ppm teve efeito igual, estatisticamente, às concentrações de 125 a 175 ppm. Os
resultados comprovaram a eficiência do óleo de P. alatipetiolatum sobre A. albopictus com potencial
para ser utilizado em futuras estratégias de controle deste vetor.
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Resumo

Estações de disseminação (ED) à base de piriproxifeno são ferramentas alternativas potenciais na
redução de populações de Aedes aegypti. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito das distribuições de
EDs, Agregada e Esparsa, sobre populações de Ae. aegypti, Ae. albopictus e Culex spp. no município
de Itapuã do Oeste, Rondônia. Foram utilizadas 106 armadilhas MosquiTRAPs para obtenção de
dados de presença/ausência de fêmeas e densidade das espécies, durante os períodos de
tratamento, Pré-intervenção (PRÉ), Intervenção (INT) e Pós-intervenção (PÓS), totalizando 27
semanas. Em cada distribuição foram instaladas 100 EDs em 50 domicílios durante o período INT. Os
dados foram ajustados com modelos aditivos generalizados, com os preditores períodos de
tratamento e coordenadas das MosquiTRAPs. Os modelos foram controlados para pluviosidade, e
devido a autocorrelação temporal incluiu-se semana como variável aleatória. Na distribuição
agregada, as probabilidades de armadilhas positivas para Ae. aegypti não diferiram entre períodos
(PRÉ: 0,43 IC 0,16 – 0,75; INT: 0,15 IC 0,02 – 0,57; PÓS: 0,85 IC 0,63 – 0,95). Por outro lado, Ae.
albopictus teve valores inferiores no período INT (0,14 IC 0,05 – 0,30) comparado aos demais
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períodos (PRÉ: 0,60 IC 0,43 – 0,75; PÓS 0,58 IC 0,41 – 0,73). Na distribuição esparsa, a
probabilidade estimada para Ae. aegypti de 0,03 (IC 0,02 – 0,06) no período INT, com valores
superiores nos demais períodos (PRÉ: 0,80 IC 0,71 – 0,87; PÓS: 0,68 IC 0,54 – 0,79). O mesmo
padrão foi observado para Ae. albopictus (PRÉ: 0,72 IC 0,63 – 0,80; INT: 0,08 IC 0,05 – 0,13; PÓS
0,57 IC 0,46 – 0,68). Culex ssp. não apresentou redução na abundância estimada durante a
Intervenção em ambas distribuições de EDs (Agregada: PRÉ: 0,80 IC 0,70 – 0,92; INT 8,15 IC 6,63 –
10,02; PÓS: 1,55 IC 1,37 – 1,75; Esparsa: PRÉ 0,96 IC 0,85 – 1,07; INT: 3,59 IC 3 – 4,28; PÓS: 1,59
IC 1,44 – 1,76). A redução de populações de fêmeas do gênero Aedes com as diferentes distribuições
de EDs ressalta a eficácia da técnica no controle vetorial. Contudo, os resultados insatisfatórios da
intervenção em distribuição agregada podem ter sido ocasionados pela baixa frequência de fêmeas de
Ae. aegypti na área alvejada, e por consequência, a disseminação insuficiente do larvicida. Sugere-se
que estudos futuros mensurem a transferência do larvicida em condições de campo e investiguem a
estratégia de autodisseminação em criadouros naturais de Culex spp.
Palavras-chaves: Controle vetorial, Intervenção, Transferência de larvicida
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Resumo
As enzimas detoxificadoras glutationa S-transferases (GSTs) exercem um papel importante no metabolismo de xenobióticos
em insetos. Dentre as seis classes de GSTs existentes, a classe Epsilon (E) é exclusiva de artrópodes e está associada à
resistência metabólica aos inseticidas químicos, principalmente a GSTE2, que exerce protagonismo na resistência ao DDT em
Anopheles gambiae. Este trabalho objetivou avaliar as propriedades bioquímicas das proteínas GSTE2 recombinantes obtidas
a partir de duas linhagens de Aedes aegypti com diferentes perfis de susceptibilidade ao organofosforado temephos: uma
susceptível (RecL) e outra resistente (RecR), com razão de resistência de 250x. A GSTE2 RecR (resistente) difere da GSTE2
RecL (susceptível) por apresentar mutações exclusivas em sua sequência de aminoácidos (S111L, I150V, E178A, A198E)
cujo papel destas, na atividade catalítica das enzimas, está sendo investigado. As proteínas recombinantes foram produzidas
em E. coli e ensaios bioquímicos foram realizados com o substrato CDNB e medidos por espectrofotometria. A estrutura
terciária das GSTE2s foi avaliada, por espectrofluorometria, utilizando o triptofano e o bis-ANS como sonda. A modelagem in
silico dos aminoácidos das duas proteínas também foi resolvida. Os resultados mostraram que ambas as enzimas
recombinantes apresentaram atividade catalítica para o substrato CDNB. A GSTE2 RecL apresentou uma maior afinidade de
ligação para esse substrato (¯Km). A GSTE2 RecR atingiu uma maior Vmax. A eficiência catalítica das duas enzimas (kcat /
Km) foi similar. A avaliação da estabilidade da atividade catalítica de GSTE2 RecL e GSTE2 RecR frente ao aquecimento,
revelou que ambas enzimas foram estáveis, pois não há uma diminuição significativa da atividade enzimática dessas
proteínas. Quanto a estrutura terciária, os resultados mostram que a intensidade de fluorescência das duas sondas para
GSTE2 RecL foi cerca de 5 vezes maior que para GSTE2 RecR, indicando que as duas proteínas apresentam diferenças na
estrutura terciária. A modelagem mostrou que a mutação L111S alterou a orientação do seu aminoácido adjacente R112,
localizado no pocket catalítico de GSTE2. Esses dados sugerem que a GSTE2 pode desempenhar um papel relevante na
resistência metabólica ao temephos em Ae. aegypti. Esse trabalho sugere que GSTE2 pode ser um alvo promissor para
auxiliar no desenvolvimento de novos inseticidas e de métodos de diagnóstico de resistência em campo.
Apoio: FIOCRUZ, FACEPE e CNPq.
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Resumo

Por décadas, vários países vêm investindo no controle populacional de mosquitos em áreas urbanas,
mas a maioria continua fortemente infestada por A. aegypti, especialmente os países em
desenvolvimento, como o Brasil. A Organização Mundial da Saúde prioriza o uso de armadilhas do
tipo ovitrampas para monitoramento e controle, pois geraram informações qualitativas sobre a
presença e a densidade do mosquito. Quando as ovitrampas são associadas ao biolarvicida Bacillus
thurigiensis var. israelensis (Bti), tornam-se ainda mais eficientes, pois interromperam o
desenvolvimento larvário. Em outro contexto, estudos relacionados aos criadouros de oviposição,
informam que metabólitos secundários do desenvolvimento larvário influenciam fêmeas grávidas a
escolherem criadouros previamente colonizados. No entanto, estudos que avaliassem a eficiência da
ovitrampa com biolarvicida associado a estimulantes de oviposição, ainda não tinham sido realizados.
Desta forma, este trabalho objetivou avaliar extratos larvais de Aedes aegypti in natura associados ao
biolarvicida Bti na atividade de oviposição de Aedes aegypti em ovitrampas. Extratos larvais foram
feitos na proporção de 3 ml/larva. As ovitrampas foram preenchidas com 1 litro de extrato larval e em
seguida foi adicionado 60 μl de Bti, enquanto os controles foram representados por 1 litro de água e
60 μl de Bti (método atualmente adotado nos programas de monitoramento e controle de culicídeos
vetores). Duas palhetas de Eucatex foram utilizadas como substratos de oviposição em cada
ovitrampa. Essas avaliações pareadas foram avaliadas quinzenalmente em 8 diferentes pontos nas
dependências externas do Instituto Aggeu Magalhães. Os resultados foram analisados pelo Índice de
Atividade de Oviposição (IAO), Test T Pareado e o Wilcoxon Test. Foi observado que as fêmeas
ovipositaram significativamente mais ovos (p<0,0001) nas ovitrampas tratadas com o extrato larval e
Bti em relação ao controle. As coletas realizadas geraram o total de 13.581 ovos, onde 69% dos ovos
foram coletados nas ovitrampas tratadas, cujos valores apresentaram médias de 214 ±174 e IAO de
+0,38. Já nas ovitrampas controles, foram coletados 31% dos ovos, cujos valores apresentaram média
de 103 ±79. Desta forma, concluímos que a associação do extrato de larvas ao Bacillus thurigiensis
var. israelenses potencializou a coleta de ovos em relação as ovitrampas apenas com água e Bti.
Palavras-chaves: controle de vetores, ecologia de vetores, oviposição
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Resumo

Populações de Aedes aegypti, vetor de arboviroses de grandes repercussões sociais, têm
apresentado resistência aos inseticidas químicos sintéticos. Assim, torna-se crescente a busca por
métodos de controle sustentáveis, com destaque para vegetais do gênero Croton, que podem produzir
compostos bioativos com propriedade inseticida. Dessa forma, buscou-se avaliar a atividade inseticida
dos óleos essenciais obtidos das folhas de Croton argyrophyllus e Croton tetradenius e do blend
preparado a partir destes óleos sobre adultos Ae. aegypti. As folhas das plantas foram coletadas e os
óleos essenciais extraídos separadamente por hidrodestilação, utilizando um aparelho do tipo
Clevenger modificado. O blend foi preparado em uma proporção de 1:1 (v/v) dos óleos essenciais de
C. argyrophyllus e C. tetradenius. Para avaliação do potencial inseticida, 20 fêmeas adultas com até
quatro dias após a emergência de Ae. aegypti foram expostas a papéis-filtro impregnados com cada
óleo essencial e o blend, preparados em uma concentração de 2,98 mg mL-1. Para realização do
bioensaio foram utilizadas 6 repetições, totalizando 120 fêmeas adultas por tratamento. Após 48 horas
de exposição, o óleo essencial de C. tetradenius e o blend na proporção de 1:1 (v/v) de C.
argyrophyllus e C. tetradenius apresentaram maior potencial adulticida, ocasionando 100% de
mortalidade, em relação ao óleo essencial de C. argyrophyllus, que provocou 92,8% de mortalidade.
Em conclusão, os óleos essenciais obtidos das folhas de C. argyrophyllus e C. tetradenius e o blend
em uma proporção de 1:1 (v/v) destes óleos apresentam-se tóxicos aos adultos de Ae. aegypti, sendo
uma alternativa de controle aos inseticidas químicos.
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Resumo

O controle de Aedes aegypti pode ser realizado através de biolarvicidas a base de Bacillus
thuringiensis svar. israelensis (Bti) cuja atividade inseticida deve-se à quatro protoxinas (Cry11Aa,
Cry4Ba, Cry4Aa e Cyt1Aa) que têm como alvo receptores no epitélio intestinal. Embora o Bti
apresente um modo de ação seletivo, o risco de resistência de Ae. aegypti frente à sua intensa
exposição ao Bti precisa ser investigado, bem como sua resposta a outros agentes de controle. Dessa
forma, objetivou-se selecionar uma colônia de Ae. aegypti continuamente exposta ao Bti (RecBti) e
avaliar sua suscetibilidade ao Bti, às protoxinas (Cry11Aa e Cry4Ba), ao organofosforado temephos e
ao IGR diflubenzuron, além de quantificar a atividade de enzimas detoxificadoras (α e β esterases,
glutationa-S-transferases e oxidases de função mista). Os valores da razão de resistência (RR) foram
obtidos através das concentrações letais (CL50 e CL90) e de inibição de emergência (CIE50 e CIE90)
para a RecBti, comparadas à colônia de referência (Rockefeller). A atividade das enzimas
detoxificadoras baseou-se na utilização de substratos específicos. A colônia RecBti foi exposta por 30
gerações quando mais de 280.000 larvas foram tratadas e mortalidade média foi de 74% a cada
geração. A suscetibilidade ao Bti e protoxinas foi avaliada em sete gerações (F1, F5, F10, F15, F20, F25
e F30) e a média das RRs (Bti-1,6, Cry11Aa-2,4, Cry4Ba-2,1) não apresentaram alteração significativa,
para larvas ao longo a exposição ao Bti, comparada à referência. Foi detectado apenas um aumento
da CL50 da Cry11Aa nas últimas avaliações (F25 e F30), sugerindo que esta toxina é um marcador da
pressão de seleção imposta à colônia. Larvas RecBti também foram suscetíveis ao temephos
(RR=1,0) e ao diflubenzuron (RR=1,5). O perfil das enzimas detoxificadoras avaliado em larvas da F19
e F25 manteve-se inalterado sendo detectado apenas um aumento (27%) para β-esterases em uma
das avaliações (F25), apesar da exposição ao Bti. Os resultados mostram que a colônia de Ae. aegypti
exposta continuamente ao Bti se mantém suscetível ao Bti e suas toxinas, sendo um biolarvicida com
baixo potencial de seleção de resistência. O uso contínuo do Bti também não foi associado a um
aumento de enzimas detoxificadoras, o que poderia levar a resistência metabólica aos outros
compostos testados, e a suscetibilidade inalterada ao temephos e ao diflubenzuron confirmou a
ausência de resistência cruzada.
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Resumo

A ação do Lysinibacillus sphaericus (Lsp) em Culex quinquefasciatus depende da ligação de seu fator
inseticida, a protoxina binária (Bin) à α-glicosidase Cqm1 que é receptor da toxina no intestino das
larvas. Mutações no gene cqm1, podem impossibilitar a expressão de receptores Cqm1 no epitélio
intestinal e são responsáveis pelo principal mecanismo de resistência a toxina Bin. Dois alelos do
gene cqm1 associados à resistência, cqm1REC e cqm1REC-2, foram identificados na colônia R2362

que foi co-selecionada com o Lsp em laboratório. Ao longo do histórico desta colônia o alelo cqm1REC,
predominante no início foi substituído pelo cqm1REC-2, apontando um processo de sucessão destes
alelos. É importante ressaltar que ambos os alelos ocorrem em populações de C. quinquefasciatus de
Recife. Este estudo visou avaliar a capacidade de competição destes alelos a fim de determinar qual
deles apresenta o maior risco de seleção. Para tal, foi avaliado o nível de resistência conferido por
cada alelo através de bioensaios e em seguida foi avaliada a evolução da frequência destes genes em
17 gerações a partir de uma geração parental heterozigota, formada por indivíduos homozigotos para
cada alelo em igual proporção. Os bioensaios dose-resposta mostraram que o nível de resistência
conferido pelos alelos em homozigose foi similar (CL50 14 mg/L), e bem superior à colônia susceptível
(CL50 0,004 mg/L) conferindo portanto uma razão de resistência (RR) de 3.500 vezes para ambos. A
subcolônia heterozigota REC-REC2, foi mantida sob pressão de seleção, ou seja, tratada com a
toxina Bin e a cada geração o genótipo de 100 indivíduos foi avaliado por reação de PCR aleloespecífica. A análise do genótipo mostrou que na F1 100% dos indivíduos eram heterozigotos, como
esperado. A partir da geração F3 o alelo cqm1REC assumiu a maior frequência 0,57 que continuou
aumentando até atingir 0,68 na F12. Nesta geração parental foi introduzido o efeito bottleneck e esta
redução populacional causou cerca de 99% de mortalidade espontânea dos adultos obtidos da
geração F13, restando apenas 20 fêmeas. Nas gerações subsequentes, a frequência do cqm1REC foi
ainda mais elevada (F17 f= 0.90) e o alelo cqm1REC-2 foi detectado em apenas 10% de heterozigotos,
apontando seu declínio nesta colônia. Esses resultados mostram que os alelos conferem o mesmo
nível de resistência, porém o alelo cqm1REC tem maior capacidade adaptativa em relação ao
cqm1REC-2, pelo menos nas condições deste estudo.
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Resumo

Os mosquitos necessitam de soluções açucaradas para manter o metabolismo energético e suas atividades como voo,
mas também afeta a longevidade, sobrevivência e reprodução. O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de
diferentes concentrações de sacarose utilizadas na dieta artificial para substituição do sangue para reprodução
de Anopheles darlingi. As fêmeas utilizadas foram coletadas por atração humana protegida na zona rural de Porto Velho,
Rondônia. Em campo, grupos de 10 fêmeas (n=4) foram separados em gaiolas teladas e alimentadas colocando-se
gotículas da dieta sobre a tela. A dieta era composta por proteína Albumina Sérica Bovina (BSA) 200mg/ml, acrescida dos
sais (NaCl 0,15M e NaHCO30,01M) e cinco concentrações de sacarose: 5%, 10%, 30%, 50% e 70%. Sangue humano via
membrana foi utilizado como controle positivo e sacarose a 10% como controle negativo. As dietas foram oferecidas
durante 20 minutos e mosquitos não ingurgitados foram descartados. Em laboratório, os mosquitos foram alimentados
diariamente com algodão embebido com sacarose a 5%, 10%, 30%, 50% e 70% e os parâmetros biológicos: sobrevivência
até a oviposição, proporção de oviposição, fecundidade e fertilidade foram avaliados. Fêmeas submetidas às dietas com
10%, 30% de sacarose apresentaram maior proporção de oviposição (81%, 77%, respectivamente) em relação as
alimentadas com sangue (45%). A média de ovos produzidos utilizando as dietas artificiais (61-82) não diferiu do sangue
(84) e o número total de ovos produzidos pelas fêmeas alimentadas com a dieta artificial a 30% de sacarose igualou
aquele produzido com sangue (3115 e 3214, respectivamente), mas a maior média de larvas produzidas utilizando as
dietas artificiais (sacarose 10%) foi de apenas 19 larvas enquanto a média produzida com o sangue foi de 99 larvas, i.e,
apenas 10%. Não houve oviposição de fêmeas alimentadas com o controle negativo. As médias de larvas produzidas
indicam que a maioria dos ovos não estão viáveis independente da concentração de sacarose utilizada quando
comparados ao controle. De forma conjunta, os resultados sugerem que a dieta composta por BSA 200mg/ml e sacarose
entre 10 e 30% pode ser utilizada na alimentação de fêmeas de Anopheles darlingipara fins de produção de ovos, mas sua
composição deve ser aprimorada adicionando-se outros nutrientes indispensáveis para o desenvolvimento do embrião,
garantindo, assim, a produção de larvas compatível aquela produzida pela alimentação sanguínea.
Palavras-chaves: dieta artificial, reprodução, mosquitos, açucares
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Resumo
Embriões de Aedes aegypti e Aedes albopictus podem persistir dormentes no ambiente muito tempo, através da diapausa
e/ou quiescência. Tais mecanismos foram investigados neste estudo utilizando populações naturais de Ae. aegypti de Santa
Catarina-Brasil e Praia-Cabo Verde; e de Ae. albopictus de Pernambuco-Brasil e Ticino-Suíça. Pupas fêmeas destas
populações foram submetidas à mudança fotoperiódica e baixa temperatura para induzir à diapausa e os ovos ao estresse
hídrico para induzir à quiescência. Parâmetros biológicos como embriogênese, incidência da diapausa (ID), eclosão larvária,
potencial reprodutivo, tempo de emergência e reservas lipídicas foram analisados. Além disso, foi avaliada por qRT-PCR a
expressão diferencial de cinco genes associados à diapausa - Pepck, IGF, Catepsina, Transferrina e Lipase. Os resultados
confirmaram que Ae. aegypti não entra em diapausa. A taxa de embriogênese foi acima de 90% para todas as populações.
Os únicos grupos induzidos que entraram em diapausa foram Ae. albopictus Ticino e Pernambuco, com respectivas ID de
90% e 33%. Praia e Pernambuco tiveram uma redução considerável na fecundidade, possivelmente associada à exposição às
condições de estresse para diapausa. Por outro lado, a fertilidade não foi alterada em nenhum grupo estudado. A emergência
dos induzidos durou até sete dias e o controle apenas três dias. Em todos os grupos induzidos, foi identificada maior
quantidade de lipídeos, sobretudo nas populações de Ae. albopictus, inclusive os controles. Todos os genes foram
diferencialmente expressos nas populações induzidas à diapausa em relação ao controle. No entanto, apenas a Lipase e o
IGF foram associados à diapausa e considerados como marcadores moleculares da diapausa. Nosso estudo demonstrou alta
variação genética nas populações para estes traços adaptativos de viabilidade prolongada de ovos, associados ao sucesso
evolutivo das duas espécies, e traz informações que poderão ser utilizadas no desenvolvimento de novas ferramentas para o
controle vetorial de Aedes spp em campo.
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Resumo
Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos por artrópodes, as quais têm causado grandes impactos na saúde
pública mundial. Envolvem muitas espécies de patógenos, destacando-se, entre esses, o vírus Zika (ZIKV), que foi introduzido
no Brasil em 2013. Espécies do gênero Aedes são consideradas vetores de ZIKV. O envolvimento de espécies de outros
gêneros, como Culex, por exemplo, tem sido pouco investigado, embora já tenha sido demonstrada sua eficiência na
replicação do vírus. Compreender o processo de transmissão biológica de arbovírus é essencial para o controle da doença.
Nesse sentido, este estudo se propôs a avaliar parâmetros da capacidade vetorial (fecundidade, fertilidade e longevidade) de
duas colônias de laboratório: Culex quinquefasciatus (CqSLab) e Aedes aegypti (RecLab); e uma de Aedes aegypti natural de
Recife – PE (AeCamp), expostas ao ZIKV, por alimentação artificial. Os experimentos e a manutenção das fêmeas, após
infecção, se deram em infectório (NB2), sob condições controladas de temperatura e umidade. Utilizou-se, como base para
este estudo, as taxas de infecção obtidas em trabalho prévio, publicado por este grupo de pesquisa, sendo essas estimadas
em 83% e 90%, para CqSLab e RecLab, respectivamente. Mosquitos coletados no dia da exposição ao ZIKV apresentaram
1,78x1011; 1,75x1011 e 1,81x1011 cópias de RNA viral por mL, respectivamente, para CqSLab, RecLab e AeCamp. Os dados
mostraram que a longevidade das fêmeas expostas ao ZIKV aumentou significativamente (p = 0.019), para a colônia CqSLab,
em relação àquelas não expostas. Porém, a fecundidade para as fêmeas expostas, da mesma colônia, foi significativamente
menor (p = 0,023). Para a colônia RecLab, não se observou diferença significativa entre o grupo exposto e não exposto, com
relação aos parâmetros avaliados. Na colônia AeCamp, as fêmeas expostas foram menos longevas (p = 0.0036). A mesma
colônia também apresentou redução significativa (p = 0.011) na fertilidade das fêmeas expostas. Concluiu-se que, de um
modo geral, a exposição ao ZIKV, avaliada a partir de um evento de infecção, na dose e condições testadas, não foi capaz de
alterar o desempenho biológico das colônias de laboratório das duas espécies estudadas, exceto com relação ao número de

ovos de CqSLab. Por outro lado, a colônia AeCamp apresentou custo biológico em dois parâmetros avaliados (sobrevida e
percentual de eclosão). Outros eventos de infecção serão realizados para confirmar os resultados apresentados.
Palavras-chaves: Aedes, capacidade vetorial, Culex, zika
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Resumo
A doença de Chagas (DC) é causada pelo Trypanosoma cruzi e o método de controle se concentra na erradicação dos
vetores, os triatomíneos, de comprovada adaptação aos domicílios humanos. O risco de transmissão do T. cruzi persiste
devido a devastação ambiental, baixas condições de vida da população, presença de reservatórios infectados pelo T. cruzi e a
re-infestação de domicílios previamente tratados com inseticidas, por triatomíneos silvestres autóctones. Investigações sobre
a biologia e o comportamento de vetores são importantes para o maior entendimento da interação hospedeiro-vetor e dos
riscos epidemiológicos de determinada espécie. Embora as espécies do Subcomplexo T. rubrovaria sejam silvestres, a
invasão de Triatoma rubrovaria em habitações humanas tem sido observada. Desta forma, este estudo se propõe a identificar
as espécies do Subcomplexo T. rubrovaria por taxonomia molecular e analisar o potencial vetorial de T. rubrovaria na
dinâmica de transmissão de T. cruzi, a partir da identificação dos principais aspectos relacionados à capacidade vetorial, tais
como (a) hábito alimentar, (b) taxa de infecção, (c) genotipagem do parasito, seguido da (d) avaliação experimental dos
parâmetros bionômicos de T. rubrovaria infectado por TcI e TcVI. Para isso, os insetos são alimentados em camundongos
infectados por TcI ou TcVI no pico da parasitemia. O comportamento alimentar e de dejeção são observados. A observação
(contagem) do parasito nas fezes por câmara de Neubauer é feita em 30, 60 e 90 dias pós-infecção (dpi). O estudo da
infecção natural, carga parasitária, genotipagem do parasito e hábito alimentar de triatomíneos coletados no campo é feito
através de diversos protocolos de PCR. Foi possível detectar a presença de TcVI nas formas epimastigotas, intermediárias e
tripomastigotas metacíclicos nas fezes de T. rubrovaria já em 30 dpi. A maior parte dos insetos infectados possuiu curtos
períodos de alimentação, de dejeção, e curta distância entre as fezes e o local da picada. Foram coletados 1.426 triatomíneos
no Rio Grande do Sul, sendo 600 utilizados para avaliação de infecção e hábito alimentar. Destes, já avaliamos 207 insetos e
observamos uma taxa de infecção natural de 2,4% (5/207). A partir dos dados obtidos pretendemos contribuir para uma maior
compreensão da dinâmica de transmissão de T. cruzi nas áreas estudadas, buscando auxiliar na elaboração de planos
estratégicos para controles mais adequados e eficazes da DC no país.
Financiamento: CAPES, CNPq
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Resumo

Aedes aegypti é um mosquito amplamente distribuído de grande importância epidemiológica, por ser
vetor de arboviroses de grande relevância atualmente, como a dengue, a chikungunya, zika e a febre
amarela. Vários tipos de controle vêm sendo estudados a fim de diminuir incidência do mosquito e por
consequência reduzir o número de casos das doenças relacionadas. Buscando novas formas para
combater Ae. aegypti, vários estudos apontam o piriproxifeno (PPF) como agente larvicida promissor e
sua ação na inibição da emersão de novos adultos. Portanto, este trabalho teve como objetivo avaliar
o potencial dos depósitos fecais impregnados com diferentes concentrações de piriproxifeno (0.5, 5,
50, 500 e 1000ppm), na mortalidade de larvas, pupas e na inibição da emersão de adultos de Ae.
aegypti. Para determinar a massa de fezes que seriam obtidas nos testes com PPF, foram realizados
ensaios para determinar a massa fecal produzida por fêmeas, que mostraram uma média de 7mg de
fezes por grupos de 10 fêmeas. Para avaliar a mortalidade de larvas, pupas e a inibição de emersão,
grupos de 10 fêmeas adultas foram alimentadas através de gotículas com uma solução de sacarose

10% + corante alimentício e ingrediente ativo em cinco concentrações diferentes por 24h, as fêmeas
foram colocadas em gaiolas com fundo telado forradas com papel filtro para coleta das fezes. O papel
contendo as fezes foi transferido para bacias com 500ml de água e lotes de 25 larvas de terceiro
estádio. Para as concentrações de 0,5ppm e 5ppm não houve mortalidade e inibição de emersão. A
concentração de 50ppm causou a morte de cerca de 80% das pupas de Ae. aegypti, nesta mesma
concentração foi observado que, nas pupas sobreviventes, houve inibição total da emersão dos
adultos que morreram presos as exúvias. Na concentração de 500ppm não houve mortalidade de
pupas, porém houve 48% de inibição de emersão. Já para 1000ppm não foi possível observar
mortalidade em pupas e adultos, o que pode estar relacionado a deterrência do PPF nessa
concentração. Adultos de Aedes aegypti que ingerem PPF contido em iscas açucaradas mantem seu
efeito junto as fezes que pode servir para dispersão dessa substância. Concentrações de PPF entre
50 a 500 ppm parecem adequadas para o uso nas iscas e outros parâmetros como a residualidade e
tempo de estocagem das fezes e seus efeitos na mortalidade de pupas e inibição de emersão serão
investigados futuramente.
Palavras-chaves: arboviroses, controle químico, controle vetorial, dengue, regulador de crescimento de insetos (IGR
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Resumo

O controle químico do mosquito Aedes aegypti é um grande desafio mundial, uma vez que diversas
populações desse mosquito já estão resistentes a inseticidas tradicionais, como o temephos. No
Brasil, larvicidas alternativos como o Bti e o pyriproxyfen têm sido utilizados mais recentemente. Neste
estudo avaliamos a persistência do pyriproxyfen (Sumilarv), de duas formulações comerciais do Bti
(Vectobac WDG e Vectobac G), e do temephos (Fersol 1 G), em condições de campo e de simulado
de campo. Os testes de campo foram realizados em três bairros da cidade de Arapiraca, estado de
Alagoas, Brasil, onde possíveis criadouros foram identificados e tratados com os diferentes larvicidas.
A positividade de larvas nos criadouros tratados foi verificada semanalmente por oito semanas
consecutivas. No simulado de campo, os larvicidas foram aplicados em baldes plásticos de 50L
(posicionados em área sombreada ou expostos ao sol) e em caixas d’água tampadas com capacidade
para 300L. A persistência foi avaliada por oito semanas. Semanalmente, eram adicionadas 50 larvas
de terceiro instar de Ae. aegypti e verificada a mortalidade das larvas ou a inibição de emergência de
adultos. Os tratamentos foram realizados em triplicata e no controle não foi adicionado larvicida. Nos
testes de campo as duas formulações de Bti apresentaram menor persistência que os larvicidas
temephos e Sumilarv, tanto nos recipientes localizados na sombra quanto naqueles expostos ao sol.
No simulado de campo o temephos e as formulações de Bti apresentaram alta persistência quando
aplicados na caixa d’água e em depósitos posicionados na sombra. Já nos recipientes expostos ao sol
a persistência desses produtos foi menor. O Pyriproxyfen apresentou menor persistência quando
comparado aos demais larvicidas, contudo foi o que apresentou melhor desempenho nos recipientes
expostos ao sol. Pudemos concluir neste estudo que as duas formulações de Bti (Vectobac G e
Vectobac WDG) são afetadas pela exposição ao sol. Já o pyriproxyfen Sumilarv não se mostrou
sensível à radiação solar, indicando que este seria o melhor larvicida a ser aplicado em criadouros
expostos ao sol.
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Resumo
Mosquitos da espécie Culex quinquefasciatus, popularmente conhecidos como “pernilongo” ou “muriçoca”, são implicados na
transmissão de vários patógenos , como Wuchereria bancrofti - verme causador da filariose linfática, e arbovírus, como os vírus do Nilo
Ocidental e Zika (ZIKV). Nos últimos anos, o Brasil foi cenário de uma tríplice epidemia (dengue, zika e chikungunya), com Pernambuco
(PE) como um dos principais estados atingidos por essas arboviroses. Diante dos recentes estudos que identificaram a competência
vetorial, bem como a circulação de ZIKV em populações de campo de Cx. quinquefasciatus de Recife, capital de PE, o objetivo do
presente trabalho foi analisar a preferência alimentar desses mosquitos vetores provenientes de áreas da Região Metropolitana de
Recife (RMR) com alta densidade populacional humana. Mosquitos adultos da espécie foram coletados através de aspiradores costais
em residências localizadas em seis municípios da RMR: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço da Mata
e Paulista. Essas amostras foram transportadas ainda vivas para o Departamento de Entomologia, do Instituto Aggeu Magalhães
(FIOCRUZ-PE), onde foram separadas por gênero e localidade. Para identificação da fonte alimentar, foram dissecados o abdômen das
fêmeas de Cx. quinquefasciatus para posterior extração de DNA e reações de Nested PCR para amplificação do gene Citocromo
Oxidase I (COI). Controles como sangue de ave, roedor e mamífero foram utilizados para comparar o tamanho dos fragmentos obtidos
nas amostras de mosquitos. Após identificação, alguns fragmentos foram submetidos a sequenciamento, com o objetivo de confirmar os
resultados obtidos por PCR. Uma média de 38 mosquitos foram processados por localidade, resultando em um total de 229 amostras.
Destas, 127 (55,4%) amostras foram positivas para sangue de mamífero humano, 9 (4%) de sangue de mamífero não humano, 16 (7%)
de ambas as fontes e 77 (33,6%) representaram sangue proveniente de uma fonte diferente de mamíferos. Os resultados aqui obtidos
demonstraram que mosquitos Cx. quinquefasciatus provenientes da RMR alimentam-se preferencialmente de sangue humano,
demonstrando a importância desta espécie num possível ciclo envolvendo um patógeno e seres humanos.
Apoio: FACEPE e CNPq.
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Resumo
Os flebotomíneos são insetos transmissores de protozoários do gênero Leishmania, causadores da leishmaniose, doença
negligenciada que se apresenta como importante problema de saúde pública no mundo. Os cairomônios produzidos por
animais são usados pelos flebotomíneos em suas atividades de busca de hospedeiros. O objetivo do presente estudo foi
avaliar o efeito sinérgico de diodos emissores de luz / LEDs (atrativos físicos) e cairomônios (atrativos químicos) na
atratividade de flebotomíneos em armadilhas luminosas. As armadilhas luminosas do tipo CDC (Centers for Disease Control
and Prevention) foram utilizadas nos experimentos. O octenol (79mg / dia) e o ácido lático (85%) foram usados como atrativos
químicos enquanto que os LEDs verdes (5 mm, 520 nm, 20.000 mcd, 20 mA) e as lâmpadas incandescentes convencionais
(controle, 4 watts, 150 mA) foram como atrativos luminosos. Para testar o efeito sinérgico foram utilizadas cinco armadilhas
luminosas com as respectivas combinações [(lâmpada incandescente (controle), lâmpada incandescente + atrativo química,
LED verde, LED verde + atrativo químico e atrativo químico sozinho (sem luz)]. As coletas foram realizdas entre Agosto de
2017 e Janeiro de 2018. As armadilhas foram colocadas das 18: 00 as 06:00 horas, seguindo o delineamento quadrado latino
5x5. Um total de 5.733 flebotomíneos foram coletados representando 13 espécies. A espécie mais freqüente foi Lutzomyia
longipalpis, representando 49,21% (10,61 ± 0,92) dos indivíduos coletados. Nos experimentos utilizando octenol, apenas o
LED atraiu 34,52 (± 5,8) dos indivíduos / armadilha por noite, seguido por LED + octenol (34,0 ± 5,4), lâmpada incandescente
+ octenol (16,24 ± 2,7), lâmpada incandescente (14,22 ± 3,2) e octenol sozinho (1,04 ± 0,29). Nos experimentos utilizando o
ácido láctico, o tratamento LED + ácido lático (184,0 ± 28,9) coletou mais indivíduos, seguido do LED (172,3 ± 34,44),

lâmpada incandescente + ácido lático (113,8 ± 11,58), lâmpada incandescente (63,50 ± 10,2 ) e ácido láctico apenas (2,16 ±
0,7). O uso dos cairomônios não mostrou efeito sinérgico. A utilização de LEDs, com ou sem octenol e ácido lático, foi
superior à lâmpada incandescente com ou sem produtos químicos, demostrando que os LEDs são adequados e eficientes
fontes luminosas para o monitoramento de flebotomíneos.
Palavras-chaves: Armadilha luminosa, Lutzomyia longipalpis, Resposta fototática
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Resumo
Lutzomyia migonei ocorre em áreas com leishmaniose visceral e leishmaniose tegumentar humana e canina e seu
envolvimento na transmissão de L. braziliensis e L. infantum vem sendo discutido. No entanto, para comprovar a competencia
vetorial é necessário realizar infecções experimentais. Assim, estudos detalhados do desenvolvimento do parasita em Lu.
migonei são importantes e contribuem para compreender o potencial de transmissão desta espécie amplamente difundida.
Além disso, é importante comparar o ciclo de vida, no vetor, de parasitas pertencentes a diferentes subgêneros: suprapilária L.
(L) infantum e peripilária L. (V.) braziliensis. A colônia de Lu. migonei foi estabelecida na Charles University, em Praga, a partir
de ovos de espécimes capturados em Baturité, estado do Ceará, Brasil, e foi mantida sob condições padrão. As fêmeas foram
infectadas experimentalmente através da membrana da pele de pinto, com parasitas misturados com sangue de coelho. Três
grupos de fêmeas foram estudados, o primeiro infectado com L. braziliensis (XB29 marcado com GFP), o segundo com L.
infantum (OGVL marcado com mCherry) e o terceiro co-infectado com ambas as espécies. Lu. longipalpis, vetor natural de L.
infantum, foi o controle positivo. As fêmeas alimentadas foram mantidas a 26°C e dissecadas nos dias 2, 5 e 8 pós-infecção
(PI). O nível de infecção e a localização dos parasitas foram analisados por microscopia de fluorescência. L. infantum
cresceu rapidamente tanto nos primeiros dias de infecção (dia 2 PI), quanto após a defecação (dia 5 PI), colonizou o intestino
médio e a válvula stomodeal no dia 5 PI. Um padrão semelhante de desenvolvimento foi observado em infecções únicas e
coinfecções. Em oposição L. braziliensis cresceu de forma lenta e colonizou o intestino médio e posterior no dia 5 PI. Nas
coinfecções tardias (dia 8 PI), L. infantum superou L. braziliensis, apresentou maiores taxas de infecção e colonizou a válvula
stomodeal em grande número. Em contraste, L. braziliensis permaneceu apenas no intestino médio e posterior e algumas
fêmeas co-infectadas se tornaram negativas para L. braziliensis. Estes resultados sugerem que Lu. migonei é mais suscetível
à L. infantum do que a L. braziliensis, mais experimentos estão em andamento para confirmar esse achado interessante.
Esses resultados são importantes para a saúde pública, demonstrando a necessidade de medidas mais efetivas no controle
vetorial de Lu. migonei, especialmente em focos de leishmaniose visceral.
Palavras-chaves: Coinfecção, Leishmania spp., Leishmanioses, Lutzomyia spp., Suscetibilidade
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Resumo

Ações de controle de mosquitos urbanos transmissores de doenças vem sendo prioridade em vários
países. Dentre as espécies, ganham destaques Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus, por estarem
implicados na transmissão de patógenos e estabelecidos em todos os continentes. É descrito no
manual de controle de vetores da Organização Mundial da Saúde, que devem ser priorizados os
métodos sustentáveis de controle populacional, e que sejam baseados na ecologia e no
comportamento do vetor. Estudos sobre comportamento de mosquito demonstraram que durante a
avaliação de sítios de oviposição por fêmeas grávidas, os que apresentam sinais químicos
secundários do desenvolvimento larvário influenciam positivamente na escolha dos criadouros. Este
estudo teve como objetivo avaliar extratos de larvas in natura e liofilizadas de A. aegypti e C.
quinquefasciatus na atividade de oviposição intra e interespecífica em condições de laboratório. Os

extratos de larvas in natura e larvas liofilizadas foram feitos na proporção de 3 ml de água
destilada/larva e avaliados separadamente com um controle. Os extratos foram filtrados e transferidos
em recipientes de vidro (150 ml), enquanto os recipientes controles apresentavam apenas água
destilada (150 ml). Nos ensaios com A. aegypti, foi utilizado papel filtrante como substrato de
oviposição. Os ensaios duraram 7 dias e cada avaliação foi repetida 12 vezes. Os resultados foram
analisados pelo índice de atividade de oviposição (IAO), teste de ANOVA e Wilcoxon. Avaliando
extratos larvais de A. aegypti com fêmeas intraespecíficas, foram coletados significativamente mais
ovos (P=0,0005) nos recipientes tratados com os extratos de larvas in natura e liofilizadas (ANOVA
P=0,9422). No entanto, avaliando o mesmo extrato com fêmeas de C. quinquefasciatus só houve
diferença significativa (P=0,0024) nos recipientes tratados com extratos in natura. Já as avaliações
com extratos larvais de C. quinquefasciatus com fêmeas de A. aegypti, coletaram significativamente
(P=0,0313) ambos os tratamentos (ANOVA P=0,9425). Dessa forma, concluímos que extratos de
larvas podem ser utilizados em armadilhas como estimulantes de oviposição para fêmeas de Aedes
aegypti e Culex quinquefasciatus.
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Resumo

No Brasil, o mosquito Aedes aegypti está implicado na transmissão de arboviroses, como dengue,
ckikungunya e zika. O controle do mosquito nos últimos 20 anos tem sido predominantemente feito
através da aplicação de inseticidas químicos, para eliminação das formas jovens, em criadouros
aquáticos do mosquito. A efetividade dos adulticidas aplicados de forma perifocal ou em ultra baixo
volume (UBV) tem sido questionável, sobretudo pela existência de populações-alvo resistentes a
alguns destes compostos. Neste contexto, o presente estudo se propôs a avaliar o potencial das iscas
tóxicas de açúcar (ITA) para controle das formas adultas de Ae. aegypti. As iscas foram preparadas
com soluções de sacarose a 10% tratadas com Ivermectina (0,05%) (ITAIverm) ou ácido bórico (4%)
(ITAAcb). Chumaços de algodão foram embebidos com as soluções toxicas e disponibilizados,
separadamente, para grupos de 30 fêmeas e 20 machos do mosquito, recém emergidos, ou para
fêmeas alimentadas com sangue, por um período de até 96h. Os resultados revelaram que 94% dos
mosquitos expostos a ITAIverm morreram nas primeiras 24 horas e 100% deles em até 48h. Para a
ITAAcb a letalidade se deu de forma mais lenta, haja vista que apenas 47% dos adultos morreram em
24h, 87% em 48h e 100% em 72h. De um modo geral, ambas as soluções eliminaram todas as
fêmeas e machos de Ae. aegypti, em no maximo três dias após sua ingestão. Estes são os primeiros
registros da eficiência de ITAs tratadas com os dois compostos para adultos de Ae. aegypti no Brasil,
cuja avaliação para o controle populacional da espécie em campo está em curso, em uma área
urbana do Recife/PE. A confirmação da efetividade desta abordagem para o controle complementar
de Ae. aegypti poderá trazer um enorme significado na epidemiologia das arboviroses anteriormente
referidas.
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AVALIAÇÃO DE LARVICIDAS À BASE DE Bacillus thuringiensis svar. israelensis,
DESENVOLVIDOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA O CONTROLE DE Aedes aegypti
Autores

Amanda Maria Cabral Revorêdo 1, Ana Célia dos Anjos Melo Ana Célia dos Anjos Melo

1,1,

Maria Alice Varjal de Melo Santos Maria Alice Varjal de Melo Santos 1, Liany Figuerêdo
de Andrade Melo Liany Figuerêdo de Andrade Melo 2, Leandro Finkler Leandro Finkler 2,
Christine Lamenha Luna Finkler Christine Lamenha Luna Finkler 2
Instituição 1 IAM - Instituto Aggeu Magalhães- FIOCRUZ (Av. Professor Moraes Rego, s/n, Cidade
Universitária, Recife-PE. CEP. 50670-420), 2 UFPE/CAV - Universidade Federal de
Pernambuco, Centro Acadêmico de Vitória (Rua Alto do Reservatório, s/n, Bela Vista,
Vitória de Santo Antão-PE. CEP. 55608-680)
Resumo
Aedes aegypti é uma espécie de grande importância epidemiológica no Brasil por ser vetor de vírus como DENV, ZIKV e CHIKV. Uma
das principais ações para o controle da espécie é o uso de larvicidas nos criadouros das suas formas jovens. Produtos à base da
bactéria entomopatogênica Bacillus thuringiensis israelenses (Bti), apesar de serem eficientes e apresentarem baixa probabilidade de
seleção de populações resistentes, não são os inseticidas de escolha indicados pelo Programa Nacional, sobretudo em função da sua
baixa atividade larvicida residual e o elevado custo de importação, comparado aos inseticidas químicos. A produção destes larvicidas
biológicos depende de três etapas: fermentação, recuperação da biomassa concentrada (esporos e cristais proteicos) e adição de
substâncias adjuvantes para a formulação final do produto. Instituições brasileiras de pesquisa estão empenhadas no desenvolvimento
biotecnológico de produtos à base Bti visando atender as demandas do Programa. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade
tóxica de amostras de caldos fermentados (CF) e biomassas concentradas (BC), produzidos a partir da cepa IPS-82, e desenvolvidos
localmente pelo Centro Acadêmico de Vitória/UFPE. Foram realizados bioensaios in vivo com larvas (L4) de Ae. aegypti para estimar os
valores das concentrações letais para 50% e 90% as larvas (CL50 e CL90), por regressão linear log-probit. Foram avaliadas 13 amostras
de CF e suas respectivas BC, para duas delas as CL50 foram de, aproximadamente, 2,2 mg/L e 0,51mg/L e 0,41mg/L, resultando em
potências de 294 UTI/mg e 365 UTI/mg, antes da formulação do produto. As demais amostras de BC obtidas pelo processo de
floculação apresentaram um aumento na concentração do princípio ativo na ordem de 2,7 a 6,6 vezes comparadas aos CF, embora a
atividade toxica ainda esteja baixa. Estes resultados estão servindo de base para ajustes nas bateladas de produção dos CF, bem como
para o processo de formulação de um produto experimental.
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Resumo
Armadilhas para o controle e monitoramento de populações de mosquitos Aedes aegypti vem sendo utilizadas em vários
estudos no Brasil e no mundo. Entre essas, se destaca a MosquiTrap, que simula um criadouro e captura fêmeas que estejam
a procura de um local para depositar seus ovos. A eficiência de uma armadilha é uma variável fundamental para a otimização
das taxas de captura e consequentemente redução de uma população de Ae. aegypti em um ambiente urbano. Sua captura
pode ser potencializada com a adição de atraentes no interior destas armadilhas, aumentando assim a sua eficiência.
Atualmente, o atraente utilizado na Mosquitrap é o AtrAedes, que possui compostos que simulam o odor liberado por um
criadouro em potencial. O objetivo desse estudo foi comparar a eficiência de diferentes liberadores contendo o AtrAedes
dentro da armadilha Mosquitrap para capturar fêmeas de Ae. aegypti em campo. Foi avaliada a eficiência de quatro
tratamentos: (a) Mangueira de silicone; (b) Recipiente de Poliestireno; (c) Recipiente de polietileno; (d) Controle (sem
atraente). As armadilhas foram instaladas na Escola de Veterinária do Campus Pampulha UFMG e vistoriadas semanalmente
durante 6 semanas. Os mosquitos capturados foram separados por tratamento e identificados ainda em campo. O
delineamento experimental foi Quadrado Latino (4x4) com 3 repetições, totalizando 12 armadilhas. Foram capturadas um total
de 222 fêmeas de Ae. aegypti, mas não houve diferença significativa entre os tratamentos avaliados (ANOVA; F=0,61;
p=0,60). O índice de positividade entre os tratamentos avaliados também não foi diferente significativamente (ANOVA;
F=2,27; p=0,093). Apesar de não haver diferença significativa entre os tratamentos, o uso do atraente em recipiente de
poliestireno (b) se torna uma alternativa viável, uma vez que ele não necessita ser trocado mensalmente como o AtrAedes (a).
Sendo assim, o custo benefício do liberador de poliestireno demonstra ser uma alternativa em relação ao liberador AtrAedes.
Palavras-chaves: Aedes aegypti, Atraentes, Mosquitos, MosquiTRAP, vetor
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Resumo
A dengue é uma doença que tem como vetor transmissor um artrópode do gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti.
Com o aumento do número de casos de dengue a cada ano no Brasil e sabendo que o principal método de controle é o
vetorial, pesquisas tem se intensificado na busca por compostos que apresentem ação inseticida contra o Ae. Aegypti.
Compostos de origem vegetal como os óleos essenciais têm recebido bastante atenção no controle de larvas de mosquitos
por constituírem uma rica fonte de compostos bioativos. O presente trabalho visa avaliar o potencial do óleo essencial de
Eucalipto staigeriana sobre larvas de campo do Ae. aegypti, coletadas através de larvitrampas no Município de Picos-PI. O
óleo essencial das folhas de E. staigeriana foi extraído pelo processo de hidrodestilação e analisado por meio de
cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massa (GC/EM). Do óleo essencial foi identificado 26 componentes, tendo
como componente majoritário o D- limoneno (20.36%), um composto com ação larvicida contra Aedes. Larvas de quarto instar
foram expostas a diferentes concentrações (200,100,50,25 e 12,5 ppm) do óleo essencial. Os testes foram realizados em
triplicata e as leituras realizadas após 24, 48 e 72 horas. Foi feito um grupo controle negativo utilizando água e DMSO e um
grupo controle positivo utilizando Sumilarv (2 ppm). Os resultados demonstraram que o óleo essencial de E. staigeriana na
concentração de 200 pmm apresentou 100%, 55% e 25% de mortalidade com 72h, 48h e 24h de exposição, respectivamente.
Obteve LC50 > 200 pmm (24hs), LC50 187,3 ppm (48hs) e LC50 de 126,6 ppm (72hs). O óleo apresentou uma ação larvicida
maior que o inseticida Sumilarv, matando 100% das larvas após 72hs enquanto o inseticida obteve 27% de mortalidade. O
óleo essencial de E. staigeriana é uma nova fonte de compostos bioativos contra o Ae. Aegypti.
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Resumo
O conhecimento do mosquito Aedes é fundamental para uma efetiva participação da população na busca e eliminação dos
criadouros domésticos. Assim, o presente trabalho avaliou a efetividade de uma ação educativa realizada em sete escolas
públicas de Mossoró-RN, município com elevados índices de infestação, no período de agosto de 2017 a junho de 2018. A
ação consistiu na montagem de um laboratório itinerante constituído de várias estações sobre as diversas formas de
desenvolvimento do inseto. Antes da ida ao laboratório, os participantes assistiam uma explanação sobre a biologia e
comportamento do Aedes com duração de 10 minutos. O tempo de permanência no laboratório foi em média 10 minutos. A
eficácia da ação foi realizada pela comparação dos acertos dos questionários de sondagem e averiguação, contendo as
mesmas perguntas e aplicado um dia antes e algumas semanas após a ação. Para análise foi utilizando o teste t ao nível de
significância de 5%. Na segunda oportunidade, os alunos também responderam um questionário de avaliação. Participaram
da ação 1711 alunos do 6º ao 9º, sendo analisados 577 questionários, tendo como critério a assinatura dos TCLE e TALE.
Observou-se que os alunos tinham um conhecimento satisfatório sobre as doenças transmitidas pelo Aedes e formas de
controle. Todavia, houve uma elevação nos acertos nos itens relacionados a transmissão, especialmente na participação dos
insetos adultos (44,87% para 55,49%) e das fêmeas (56,1% para 68,1%), na forma de infecção do inseto (35,55% para
53,92%) e no reconhecimento das formas aquática, especialmente da pupa (52,62% para 65,4%). O percentual de alunos que
afirmaram reconhecer todas as formas de desenvolvimento do Aedes elevou-se de 23,38% para 77,4%. As informações
foram compartilhadas por 69,9% dos alunos, em especial com os pais (45%). A ação estimulou a busca por focos (66,37%) e
27,47% obtiveram êxito, mas apenas 12,37% mantiveram as buscas. Os resultados indicam que ação educativas com
crianças e adolescentes podem contribuir na divulgação de informações sobre o Aedes, estimulando a participação e
auxiliando no conhecimento do inseto e, por conseguinte, na identificação e eliminação de focos no ambiente doméstico.

Todavia, percebe-se que as atividades educativas além de atrativas devem ser rotineiras, afim de garantirem um estado de
sensibilização constante.
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Resumo
Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus são mosquitos vetores de patógenos ao homem, exercendo uma importante
preocupação para saúde pública. O controle desses mosquitos é fundamental, podendo auxiliar na redução de incidência de
doenças causadas pelos agentes etiológicos que podem transmitir. Nesse estudo é avaliado o efeito de estratégias integradas
de controle sob a densidade populacional de mosquitos. Estão sendo realizadas capturas de formas aladas por aspiração
mecânica, recolhimento massivo de ovos através do uso de armadilhas de oviposição e tratamento mensal de criadouros com
biolarvicida Vectomax®. As avaliações são implementadas de forma local em 40 residências do bairro da Várzea, Recife-PE.
Sendo 20 delas com ações de controle intensificadas pelo uso de 2 armadilhas do tipo Ovitrampa (OVT), instaladas no
peridomicílio (peri), e 2 do tipo BR-OVT (adaptadas com tecido para suporte de oviposição) no intradomicílio (intra). Nas
demais residências, foi mantido o monitoramento mensal com apenas uma OVT (peri) e uma BR-OVT (intra). A coleta de
alados acontece de forma quinzenal e mensal para as áreas de intensificação e monitoramento respectivamente. Após 4
meses de avaliação nas áreas de estudo, um total de 6.837 mosquitos foram coletados, sendo 718 A. aegypti e 6.119 C.
quinquefasciatus. O número médio de A. aegypti adultos capturados na área de monitoramento (2,86 ± 7,2) não diferiu
significativamente da área de intensificação (3 ± 5,3). Também não houve diferença significativa para C. quinquefasciatus nas
áreas de intensificação (14 ± 26,2) e monitoramento (13,5 ± 58,4). As áreas avaliadas no período de fevereiro a maio/2018,
não apresentaram diferença significativa entre o número de ovos. Um total de 301.870 ovos de A. aegypti foi coletado, sendo
164.558 ovos através da OVT e 137.312 pela BR-OVT, com uma média de 803,5 ovos/armadilha e 100% de positividade.
Essas armadilhas são instrumentos, igualmente, eficientes para a coleta de ovos de A. aegypti, sendo esse tipo de coleta
mais sensível para a detecção dessa espécie no ambiente. Mesmo com um maior número de armadilhas na área de
intensificação, até o momento não observamos diferença entre as duas áreas, sendo necessário um maior tempo de
avaliação. Reforçamos a importância de estratégias de controle integradas, que atinjam diferentes fases do ciclo de vida dos
mosquitos vetores através de ações simples e de baixo custo, o que em longo prazo poderá reduzir a população local desses
mosquitos.
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Resumo
Aedes aegypti é uma espécie de mosquito que apresenta elevado potencial vetorial para vários patógenos, grande
capacidade adaptativa e diferentes formas de dispersão no ambiente. Devido a sua importância para saúde pública, vários
estudos têm avaliado técnicas de controle para essa espécie que dependem de uma produção elevada de mosquitos, tais
como a Técnica do Inseto Estéril e as dos mosquitos transgênicos. Nestas, as linhagens produzidas são submetidas às
alterações reprodutivas ou genéticas, além de possuir potencial para competir com os indivíduos selvagens. Nesse contexto,
o presente estudo se propôs a avaliar o desempenho biológico de Aedes aegypti da colônia Rec-Lab, mantida sob condições
controladas de insetário (foto-período de 14:10 (C:E) e temperatura de 26o C ± 1), em diferentes densidades larvais (500,
1000, 2000 e 3000)/recipiente de criação. Três grupos, de cada densidade larval, foram acompanhados a partir do
desenvolvimento das larvas até a fase adulta. A alimentação das formas larval (ração Friskies) foi fornecida de acordo com o
seu tamanho e número de indivíduos/recipiente. As larvas do 1º e 4º estádios foram avaliadas quanto ao percentual de
sobrevivência dessas fases de desenvolvimento. Bem como as pupas e adultos para conhecermos o período de longevidade
desses indivíduos. Como resultados observamos que as diferentes densidades de larvas/recipiente de criação de mosquitos:
1) Não influenciaram no percentual de sobrevivência dos diferentes estádios larvais, pupas e mosquitos adultos; 2) Pupas

machos criadas em grupos com 500 larvas foram significativamente mais pesadas (F=3,6; gl: 3,196; p<0,0005) que as
demais; 3) Pupas fêmeas dos grupos com 3000 larvas foram significativamente mais pesadas que nos demais (F=11,53; gl:
3,196; p<0,05). Então, conclui-se que a criação de Aedes aegypti, em laboratório, sofre poucas influências quanto à
densidade de indivíduo nos recipientes de criação desde que a alimentação seja fornecida com base na quantidade de
indivíduo/recipiente de criação. Possivelmente as pupas fêmeas do grupo com mais larvas/recipiente foram beneficiadas pelo
residual alimentar deixado pelas pupas machos que emergiram primeiro. Dessa forma, nossos resultados reforçam a
possibilidade produção de Ae. aegypti com boas condições para estudos de soltura de mosquitos no ambiente, mantidos a
partir de elevadas densidades/larval/recipiente de criação.
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Resumo
Associação de substâncias de origem botânica e nanopartículas vem sendo vista como uma alternativa atraente no controle do vetor
Aedes aegypti.O presente trabalho avaliou a mortalidade de larvas de Ae. aegypti expostas a nanocpásulas (NC) e nanoemulsões (NE)
tendo o ativo piperina incorporado. Esta pesquisa se caracteriza como experimental, que visa identificar relações causais entre duas
variáveis, através do método experimental. As nanopartículas foram preparadas pelo método de nanoprecipitação e caracterizadas por
Espalhamento de Luz Dinâmico. Larvas de Ae. aegypti 3º instar final e 4º instar inicial foram expostas as nanopartículas em diferentes
concentrações e avaliação da mortalidade foi feita a cada 24 horas, para determinação das Concentração letal 50 (Cl50). Foram
analisados o comportamento das larvas submetidas as substâncias estudadas e os efeitos causados na morfologia externa. Foram
realizados testes residuais para determinação do tempo de efeito larvicida. A NC apresentou diâmetro de 187,4 nm, PDI 0,197 nm e
potencial Zeta de -31,51 mV. A NE apresentou diâmetro de 112 nm, PDI de 0,116 e potencial Zeta de -11,47 mV. As CL50 da piperina
não nanoencapsulada foi de 14,50ppm em 24 horas de exposição, 6,05ppm em 48 horas e 5,48ppm em 72h. A NE apresentou CL50
22,8ppm (24h), 7,12ppm (48h) e 6,25ppm (72h). A NC CL50 de 34,8ppm (24h), 12,14ppm (48h) e 8,28ppm (72h). Durante os
bioensaios foi possível observar as alterações nas larvas de Ae. aegypti submetidas aos diferentes tratamentos, tais como letargia, falta
de mobilidade e diminuição do tamanho corporal. Pelo método de nanoprecipitação foi possível produzir os sistemas nanoestruturado,
apresentando diâmetro de partículas e potencial Zeta adequados pelo método. As CL50 das substâncias estudadas apresentaram
diferença significativas e foram consideradas promissoras como agentes larvicidas. As larvas expostas as substâncias tratadas
apresentarem diferenças na morfologia externa quando comparadas as larvas expostas ao controle. Os resultados sugerem que um o
ativo piperina é eficiente como método de controle de larvas de Ae. aegypti e sua atividade no meio ambiente pode ser prolongada a
partir de sua incorporação em nanopartículas.
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Resumo
O número de casos de malária diminuiu nos últimos anos, mas a partir de 2017 a incidência da doença voltou a crescer, o que
pode indicar falhas nos programas de controle, por isso a necessidade de encontrar métodos de controle alternativos é de
suma importância. Dentre esses métodos, o uso de novos medicamentos ou substâncias bloqueadoras da transmissão.
Substâncias extraídas de plantas estão sendo bem estudadas atualmente, por exemplo, os extratos ou substâncias das
espécies Ampelozizyphus amazonicus, Montrichardia linifera, Croton cajucara, Senna occidentalis, Piper petalta e P. umbelata
já apresentaram atividade antiplasmódica. Entretanto, o efeito dos solventes usados para diluir esses extratos ou substâncias
sobre o fitness dos mosquitos vetores é desconhecido. O DMSO é bastante usado, mas não se sabe quais são as
concentrações para manter o mosquito vivo. Por isso, o objetivo foi avaliar seis concentrações de DMSO, para averiguar a
longevidade dos mosquitos e então selecionar a concentração mais adequada para diluição dos extratos ou substâncias. Para
o trabalho, foram utilizados seis grupos de 100 fêmeas de An. aquasalis, alimentadas através de membrana artificial. O

experimento foi realizado em triplicata biológica e para a alimentação foi utilizado sangue não parasitado de um voluntário,
misturado com DMSO nas concentrações 0%, 1%, 2%, 3%, 4% e 5%. Sendo então, retirados os que estavam completamente
ingurgitados e colocados em gaiolas separadas de acordo com cada concentração testada, e diariamente eram contados e
retirados os mortos. Durante as observações da longevidade de An. aquasalis e comparações feitas entre as concentrações
de DMSO, foi observado que 1% seria a concentração que melhor se adequava, pois uma boa parte dos mosquitos
permaneciam vivos por um período de mais de 15 dias na referida concentração, o que significa tempo suficiente para estudar
a ação dos extratos ou substâncias no bloqueio da transmissão de Plasmodiun vivax em An. aquasalis.
Palavras-chaves: Anopheles, Dimetil Sulfóxido, Plasmodium vivax

AVALIAÇÃO DO EFEITO LARVICIDA DE EXTRATOS VEGETAIS SOBRE O Aedes aegypti L.
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Resumo

O mosquito Aedes aegypti L. é considerado a espécie de mosquito mais dependente do homem, com ampla distribuição
nas zonas tropicais do planeta. O uso contínuo de larvicidas comumente utilizados leva à seleção de populações
resistentes aos inseticidas. Por isso, a importância da avaliação larvicida de produtos de origem vegetal a fim de que se
desenvolvam novos compostos menos tóxicos tanto ao meio ambiente quanto aos seres humanos. Afinal, de acordo com
Bowers (1995) a disponibilidade de plantas locais para o controle de tal inseto geraria emprego e diminuiria a dependência
de produtos importados, isto ao estimular os esforços locais em relação a assuntos referentes a saúde pública No presente
estudo avaliou-se a atividade larvicida de extratos etanólicos de Delonix regia e Caesalpinia pulcherrima sobre A. aegypti
em condições de laboratório. Dos seis extratos de D. regia, três não apresentaram efeito larvicida, enquanto que os demais
provocaram no máximo 30% de mortalidade. Todos os extratos de C. pulcherrima apresentaram efeito larvicida,
destacando as amostras do pedúnculo+cálice com mais de 50% de mortalidade. Os valores de mortalidade não foram o
suficiente para se considerar estas plantas promissoras para o controle do mosquito A. aegypti, pois já existem outros
compostos naturais com efeito larvicida próximo de 100%.
Palavras-chaves: Arboviroses , Culicidae , Fabaceae, Plantas insetidas, Vetor
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Resumo
O uso contínuo do inseticida temephos, que fora intensamente empregado no contexto do Programa Nacional de Controle da
Dengue (PNCD), gerou considerável resistência nas populações naturais de Aedes aegypti. Estudos demonstraram que tal
resistência é promovida principalmente pela alteração de enzimas detoxificadoras nos mosquitos. O objetivo desse estudo foi
avaliar o nível de alteração de enzimas associadas com a resistência ao temephos e identificar possíveis custos biológicos
nas populações de A. aegypti. Os testes foram realizados utilizando uma população de A. aegypti resistente de campo
(Pernambuco) e três linhagens isogenéticas de A. aegypti: RecR; RecRNEx; e RecRev, sendo esta ultima susceptível e
portanto usada como grupo controle. As enzimas avaliadas foram as seguintes: Oxidases de Função Mista (MFO); GlutationaS-Transferases (GSTs); e as Esterases (alfa, beta e PNPA). Para observar a existência de custos biológicos associados à
resistência foram analisados os seguintes parâmetros: a morfometria geométrica alar; o potencial reprodutivo (tabela de vida
de fertilidade); e o potencial energético (quantificação de reservas metabólicas). Todas as amostras resistentes ao temephos
apresentaram alteração na atividade de pelo menos duas das enzimas analisadas. O tamanho, inferido pela morfometria alar
mostraram valores similares entre a RecRev (controle) e a resistente de campo (Arcoverde), e diferentes estatisticamente
(p<0,05) das linhagens resistentes RecRNex e RecR, havendo a nítida formação de dois clusters. A análise da tabela de vida
de fertilidade revelou que as populações resistentes ao temephos apresentavam desvantagens reprodutivas em relação à
população susceptível, com redução nos valores das variáveis: Ro (taxa liquída de reprodução); T (tempo geracional); rm
(capacidade inata de aumentar em número) e λ (razão finita de aumento), assim como, um maior TD (tempo necessário para
duplicação do número de indivíduos). Além disso, houve perdas significativas (p<0,05) de reservas energéticas nos mosquitos
resistentes de laboratório em relação ao controle. Os resultados encontrados neste estudo apontam a existência de um
elevado custo adaptativo associado à manutenção do mecanismo de resistência ao temephos, sobretudo nos grupos

laboratoriais. Apesar desse custo, as populações altamente resistentes ao temephos podem compensar perdas do potencial
biótico e superar com sucesso as ações de controle baseadas no uso de inseticidas químicos.
Palavras-chaves: Mosquito, susceptibilidade, organofosforado, fitness cost, trade-offs
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Resumo

Introdução: A constante capacidade adaptativa dos mosquitos do gênero Aedes, o tornam um dos
mais complicados vetores das doenças tropicais de se combater, tendo exigido mais estudos para o
desenvolvimento de produtos e métodos capazes de inibir sua reprodução e propagação. Óleos
essenciais de plantas nativas com potencial de repelência ao Aedes, se apresentam como uma
alternativa, seja usando-os como repelentes ou larvicidas mais acessíveis e menos prejudiciais à
saúde das populações. Objetivo: avaliar o potencial de repelência do óleo essencial extraído da
planta Melaleuca alternifolia contra o Aedes albopictus. Métodos: Estudo transversal, controlado,
analítico, observacional e experimental. O óleo de Melaleuca alternifólia foi obtido através da hidro
destilação a partir de 1 kg de folhas secas da planta foi obtido. Para a avaliação da repelência, foram
utilizados túneis teste específicos, divididos em dois compartimentos (A e B). No lado A foram
colocados os espécimes de Aedes albopictus, enquanto o lado B recebeu doses específicas de 30,
40, ou 50µL do óleo essencial da Melaleuca alternifolia. Os experimentos foram realizados em
triplicata, além de um grupo controle, sem a utilização do óleo de Melaleuca alternifolia. Foi utilizado
recipiente com geleia de frutas, a qual serviu de atrativo alimentar para os vetores. Resultados: As
três doses apresentaram capacidade de repelência, sendo a dose de 50µL a de maior ação.
Conclusão: O estudo demonstrou as propriedades da Melaleuca alternifolia como repelente contra
mosquitos Aedes.
Palavras-chaves: Aedes, Óleo de Melaleuca, Repelente
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Resumo
O Aedes aegypti possui grande importância médica, por ser o principal vetor dos vírus causadores da dengue, zika e
chikungunya. O dilapiol, extraído da planta Piper aduncum e seus derivados semissintéticos têm apresentado efeito tóxico
sobre ovos e larvas desse mosquito. Estudos do efeito de novas substâncias, sobre as fases do ciclo de vida de mosquitos,
para impedir o seu desenvolvimento por gerações sucessivas, são escassos. O objetivo deste trabalho foi estudar os efeitos
do Éter Metil Dilapiol (EMD) e temefós (TF) no desenvolvimento de A. aegypti, por quatro gerações (G1 a G4) sucessivas.
Ovos de A. aegypti foram colocados para eclodir em bandeja, contendo água potável, no Insetário, do Laboratório de Malária
e Dengue, INPA. Ao atingir o 3º estádio, as larvas foram tratadas por 4 horas, com EMD nas concentrações de 60, 80 e 100
µg / mL, e temefós a 0,002, 0,005 e 0,007 µg / mL. Após esse período, continuaram o seu desenvolvimento até a fase adulta.
Em cada geração (G1 a G4), 10 fêmeas adultas grávidas foram separadas para estimar a taxa de oviposição, de eclosão e
realizar a morfometria do comprimento total dos ovos. As fêmeas tratadas na fase larval com EMD e temefós, reduziram a
oviposição significativamente (Tukey, p < 0,05), comparado ao controle negativo, ao longo das quatro gerações. Ambos
produtos reduziram a taxa de eclosão de ovos em fêmeas tratadas, comparado àquelas do grupo controle negativo. Houve
redução significativa (p < 0,05) no comprimento médio de ovos de fêmeas tratadas com o EMD e temefós, em relação ao
controle negativo, exceto nas gerações G1 e G4. Estes achados mostraram um efeito cumulativo do semissintético EMD em
A. aegypti, que provocou maiores alterações no seu desenvolvimento, ao longo das gerações e com o aumento das

concentrações, comparado ao TF. Em trabalhos prévios deste laboratório, derivados da molécula dilapiol causaram anomalias
nucleares, como brotamento e micronúcleo em células de gânglio cerebral de larvas e de gônadas de fêmeas adultas de A.
aegypti e A. albopictus. O EMD em A. aegypti apresentou-se com potencial alternativa a ser usada nos programas de
vigilância, para o controle populacional desse mosquito.
Palavras-chaves: Aedes aegypti , Ciclo de vida , Arboviroses, Controle vetorial
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Resumo
O Aedes aegypti é um importante vetor de arboviroses no Brasil e devido isso tem-se investido em métodos alternativos de
controle, entre eles o uso de larvicida à base de piriproxifeno (PPF), combinado à Iscas atraentes açucaradas tóxicas (ATSB).
Dessa forma, a integração desses métodos, combinando o comportamento de repouso e busca por alimentação açucarada
pode ser uma forma adicional para dispersão do PPF. Este estudo investigou o efeito da adição de PPF a Iscas Atrativas
Açucaradas (ASBs) na emersão e na reprodução de Ae. aegypti. A impregnação de PPF nos tarsos de fêmeas de Ae. aegypti
foi realizada por 24h, utilizando-se gaiolas contendo ASB e polvilhado com PPF em suas as paredes. Como controles,
utilizou-se um copo limpo, e um segundo controle utilizou-se a isca ASB (sem PPF), que foi impregnada nas paredes da
gaiola. A proporção de emersão de adultos foi estimada através da transferência de piriproxifeno para um substrato. As
fêmeas oriundas do tratamento ou controles foram mantidas por 1h em gaiolas contendo os substratos (papel filtro seco,
papel filtro úmido, copo contendo água). Estes foram inseridos em potes descartáveis contendo 500 ml de água, com 25
larvas, sendo em duplicata para cada substrato (tratamento e controles). Os efeitos sobre a sobre a fecundidade e fertilidade
das fêmeas que tiveram contato direto com PPF também foi avaliada através do número de ovos produzidos e da eclosão
larval. Houve efeito significativo na redução da proporção de emersão no tratamento Polvilhado, sendo a proporção de
emersão de 0,5 enquanto que para controle Copo Limpo foi de 0,99 e para ASB foi de 1, porém não houve influência dos
substratos sobre essa variável. Em relação à reprodução, o contato de fêmeas com ATSB polvilhado reduziu o número de
ovos produzidos. Foram produzidos em média, cerca de 22 ovos para o tratamento. Em relação ao controle copo limpo a
média de ovos foi 42 e para o controle ASB a média de ovos produzidos foi de 54. De forma geral, a eclosão larval foi baixa
mesmo nos grupos não tratados com PPF. O Controle copo limpo apresentou uma média de 4,7 larvas e no controle ASB foi
de 2 larvas e para o tratamento ATSB polvilhado observou eclosão de 0,07. Em geral, os estudos avaliam o efeito da
aplicação direta do PPF na emersão de mosquitos e há relatos de resultados promissores quanto a esterilização de fêmeas.
O uso das ATSBs polvilhadas com substratos contendo PPF permitiu sua dispersão e também a redução da fecundidade das
fêmeas.
Palavras-chaves: Controle de mosquito, Iscas tóxica, Reguladores de crescimento de insetos, Piriproxifeno
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Resumo
INTRODUÇÃO: A utilização frequente de inseticidas químicos causam prejuízos ao meio além de desequilíbrio ecológico. Já existem
estudos de controle biológico utilizando extratos vegetais, tendo se mostrado bastante eficaz no combate de vetores por terem exibido
amplo espectro de atividade alvo específico. OBJETVO: Assim esse trabalho visa analisar o potencial de efeito larvicida de plantas
nativas brasileiras sobre larvas de Aedes aegypti cepa Rockefeller. DESENHO DE ESTUDO: Foi feito uma análise preliminar de plantas
nativas brasileiras, com objetivo de testar o potencial larvicida das mesmas para o desenvolvimento de bioprodutos na atuação no
controle biológico de vetores. METODOLOGIA: Os ovos utilizados nos testes foram da cepa Rockefeller. Os extratos testados foram:
frações alcaloides totais da folha da C. quercifolius(Et1); clorofórmicas da folha da L. nepetifolia(Et2);extrato hexânico bruto da
folha(Et3), extrato metanólico bruto(Et8) e extrato hexânico bruto(Et9) de partes aéreas da A. squamosa; hexânica(Et4), extrato
etanólico bruto(Et5), clorofórmica(Et6) e acetato de etila(Et7) da folha da A. vepretorum; todos cedidos pelo NEPLAME. No teste
utilizaram-se larvas de 3º e 4º instar em 33 lotes de 10 indivíduos. Nos copos havia 5 ml de água e 5 ml de extratos diluídos,
concentração final 2mg/ml. Controle branco utilizou-se água e controle negativo utilizou-se 100µl DMSO em 9,9ml de água. Cada teste
foi realizado em triplicata com observação da mortalidade no período de 24 e 48h. RESULTADO: O Et1 apresentou 70% de morte, Et2
não causou nenhuma morte, Et3 teve 83,33%, Et4 teve 86,66% de morte, Et5 teve 50%, Ext6 apresentou 30%, Et7 teve 3,33%, Et8 teve
100% e o Et9 teve 83,33%. Os controles branco e negativo não tiveram mortes. DISCUSSÃO: O bom resultado da A. squamata e A.
vepretorum já era esperado, de acordo com Albuquerque(2015) extratos das espécies da família Annonaceae já demonstraram

eficiência no combate de pragas agrícolas. Outro extrato que apresentou potencial a ser explorado foi a espécie C. quercifolius, o estudo
realizado por Paredes et al(2016) demonstrou através de testes bioquímicos o potencial toxicológico sobre insetos. CONCLUSÃO: Os
resultados dos testes foram satisfatórios quanto a variedade de extratos que podem atuar como larvicidas, contudo serão necessários
testes complementares para a determinação das concentrações de CL50.
PALAVRAS CHAVE: Bioproduto, Controle biológico, Larvicida, Vetor
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Resumo
Migonemyia migonei é vetor de Leishmania no Brasil e apresenta ampla distribuição na América do Sul. Colônias de
flebotomíneos permitem a realização de estudos sobre a biologia das espécies e suas interações com patógenos, visando
fornecer ferramentas para vigilância e controle de doenças. O objetivo deste trabalho é otimizar as condições de colonização
de M. migonei em condições de laboratório. Para os experimentos foram utilizadas fêmeas de 3 dias de idade e ovos
provenientes da colônia de M. migonei do ILMD Fiocruz- Amazônia. Para estudar o ciclo de vida foram transferidos 150 ovos,
em grupos de 30, para potes de ovipostura, foram feitas observações sobre o tempo de desenvolvimento de cada estágio até
a fase adulta. Para avaliar o efeito de diferentes fontes de repasto sanguíneo sobre a fertilidade, 4 grupos de 20 fêmeas foram
alimentados com sangue humano, hamster, camundongo ou pinto, 3 dias após o repasto as fêmeas foram transferidas para
tubos de ovipostura individual para contagem dos ovos. Para verificar o efeito de fontes de açúcar sobre a longevidade grupos
de 20 fêmeas foram alimentadas com maçã, água açucarada 10% ou água. Para avaliar a preferência pelo substrato 3 grupos
de 20 fêmeas foram transferidos para postes separados contendo como substrato maçã, fezes de cavalo, fezes de coelho,
serrapilheira, debris ou adultos mortos, como controles foram usados um pote com algodão com açúcar e outro pote com
algodão com água. O desenvolvimento de M. migonei, desde a fase de ovo até a emergência do adulto demorou em média
62,1 dias, com o estágio de ovo durando 10,1 dias, a larva 37,5 dias e a pupa 14,5 dias. A média de ovos ovipositados foi
significativamente maior em fêmeas alimentadas com sangue de Hamster (36,68, p<0,05), seguido por humano (23,28),
camundongo (19,63) e pinto (12,20), não houve diferença entre sangue humano e de camundongo (p= 0,1). Fêmeas
alimentadas com maçã tiveram um tempo de sobrevivência significativamente maior (10 dias, p < 0,05) do que as alimentadas
com água açucarada 10% (7 dias) e água (5 dias). Não observada diferença significativa no número de ovos postos entre os
diferentes substratos (p> 0,05) utilizados, também não foi observada entre os substratos e os controles. Os dados indicam
que as condições que favorecem o desenvolvimento de M. migonei em condições de laboratório são: oferta de maçã como
fonte de açúcar e sangue de hamster como fonte de repasto sanguíneo.
Palavras-chaves: colônia, ciclo de vida, fertilidade, oviposição em substrato
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Resumo
INTRODUÇÃO: O gênero Melaleuca sp inclui as espécies M. alternifolia e M. leucadrendron, das quais ambas possuem
utilização medicinal. A constituição química do óleo essencial das folhas da M. alternifolia é bem conhecida, sendo este rico
em terpine-4-ol, principal responsável, dentre seus diversos outros componentes, por suas propriedades antifúngicas e
antibacterianas. Pode-se então fazer um paralelo e questionar sobre suas ações larvicidas e repelentes, principalmente sobre
o vetor de diversas doenças graves, como a dengue, febre zica e chikungunya: os mosquitos do gênero Aedes. OBJETIVOS:
avaliar o potencial de repelência e larvicida do óleo de Melaleuca sp, em armadilhas para mosquitos. MÉTODOS: Estudo
experimental, analítico e transversal. O óleo foi extraído de folhas de Melaleuca sp, obtidas no laboratório de botânica da
Universidade do Vale do Sapucaí. Foram confeccionadas armadilhas para mosquito divididas em grupo controle e grupo teste

(uso do óleo de Melaleuca sp na água), distribuídas nas dependências do Hospital das Clínicas Samuel Libânio - HCSL:
portaria, espera da emergência, áreas abertas do hospital e da Universidade do Vale do Sapucaí - Univás: jardins, portarias,
laboratório de fitoterapia e corredores abertos. Todos os experimentos foram realizados em triplicata. Cada armadilha foi
utilizada em um período de 10 dias. Houve reposição diária do óleo de Melaleuca nas armadilhas do grupo teste. Ao final de
cada período, o conteúdo de cada armadilha foi vertido sobre uma superfície e a contagem das larvas foi realizada.
RESULTADOS: O período total de coleta de dados foi de 50 dias. Foram encontradas 673 larvas de mosquitos, sendo 322
capturadas em armadilhas contendo o óleo essencial de Melaleuca sp e 351 em armadilhas do grupo controle. Não foram
encontradas diferenças no número de larvas que se desenvolveram nos dois grupos. Todas as larvas do grupo teste
morreram, o que não ocorreu com o grupo controle, visto que as larvas continuaram o ciclo de maturação e se transfomaram
em mosquitos. CONCLUSÕES: o óleo essencial de Melaleuca sp não apresentou atividade de repelência quando adicionado
a água da armadilha. Todas as larvas do grupo teste morreram ao entrar em contato com o óleo de Melaleuca sp.
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Caracterização bioquímica, funcional e molecular da a-fucosidase de Rhodnius prolixus
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Resumo

A doença de Chagas é uma doença tropical negligenciada causada pelo protozoário Trypanossoma
cruzi, sendo considerada endêmica no Brasil. Uma das formas de transmissão dessa doença é
através das fezes e urinas contaminadas de triatomíneos. Os triatomíneos são insetos essencialmente
hematófagos pertencentes a ordem Hemiptera, família Reduviidae e subfamília Triatominae. Uma das
espécies de triatomíneos muito utilizadas para estudos é Rhodnius prolixus devido a sua fácil
manutenção em laboratório e a sua importância na transmissão da doença de Chagas em países da
região setentrional da América do Sul. Os triatomíneos possuem o tubo digestório dividido em
segmentos com diferentes funções. Dentre as diferentes enzimas que atuam no compartimento
intestinal, podemos destacar a α-fucosidase (EC 3.2.1.51) que é uma glicosídeo hidrolase da família
29 (GH29) responsável pela hidrólise de ligações glicosídicas em fucosídeos e glicoconjugados,
podendo desempenhar um importante papel na digestão. Além disso, como parte do ciclo do parasita
ocorre no tubo digestório do inseto, e T. cruzi possui uma extensa rede de glicoconjugados de
membrana, essa enzima pode também estar envolvida na interação parasita-vetor. O gene de αfucosidase está presente em todas as ordens de insetos e sua sequência de aminoácidos é
semelhante em múltiplas espécies e conservada na subordem Heteroptera. O genoma de R. prolixus
possui um único gene de α-fucosidase com um peptídeo sinal (SignalP 4.1 e Phobius) e 9 exons,
codificando uma proteína de aproximadamente 55kDa, ponto isoelétrico 6,4 (compute pI/Mw), uma
hélice transmembrana (Hmmtop), 8 O-glicosilações (NetOglyc) e 4 N-glicosilações (NetNglyc). Através
da técnica de RNA de interferência obtivemos um silenciamento gênico de pelo menos 80% da
expressão na glândula salivar, intestino médio anterior e intestino posterior, enquanto no intestino
médio posterior não houve silenciamento. Pretendemos verificar a capacidade tripanolítica da αfucosidase e observar os efeitos do seu silenciamento por RNAi, para compreender melhor sua
importância no processo digestivo e sua modulação frente a interação do vetor com o parasito.
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Resumo

O gênero Aedes se destaca por apresentarem espécies que se comportam como vetores de diversas
arboviroses, como Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela no Brasil. Sabendo da importância
que os mosquitos apresentam na transmissão das arboviroses o presente trabalho teve como objetivo
realizar um levantamento da fauna de Culicídeos do gênero Aedes e estimar a densidade
populacional e a diversidade no Campus I – da Universidade Federal da Paraíba, localizada na cidade
de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Também foi analisada a distribuição espacial desses vetores,
observando a influência dos fatores abióticos no ciclo de vida dos mosquitos no período de 01 ano.
Neste estudo, para a captura dos ovos foram utilizadas ovitrampas, durante o período de janeiro a
dezembro de 2017. Durante o período de estudo foram registradas a presença de ovos em todos os
meses sendo coletados 29.906 ovos. Entre os locais com maior número de ovos, estão o Centro de
Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA), onde se coletou 3.928; o Centro de Educação (CE) onde
foram 2.746 e o Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), com 2.515 ovos. Neste estudo ficou evidente que
os fatores climáticos podem estar envolvidos na distribuição desses vetores, onde a flutuação da
densidade de ovos e a distribuição espacial tem característica sazonal, sendo a densidade de ovos
maior no período chuvoso.
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Resumo
Evidenciados por seu hábito hematófago obrigatório, os triatomíneos são insetos vetores do Trypanosoma cruzi, agente da Doença de
Chagas (DCh). Pelo menos 137 espécies já foram descritas no mundo e mais de 67 espécies ocorrem no território brasileiro; uma
identificação correta é de suma importância para a aplicação das estratégias de vigilância entomológica. Bioma, clima, altitude, tipos de
vegetação existente associados a possíveis hospedeiros vertebrados, influenciam em escala local e regional a distribuição dos
triatomíneos. O conhecimento sobre as condições ambientais é de especial interesse para aperfeiçoar o controle vetorial, principalmente
quando se toma em consideração as espécies que se encontram no intradomicílio, peridomicílio ou no ambiente silvestre. Objetivou-se
como esse estudo caracterizar a fauna triatomínica presente no semiárido paraibano, bem como o índice de infecção natural em cada
espécie. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo, através de consulta dos livros de registros do Laboratório
Municipal de Saúde Pública de Patos - PB. Os municípios selecionados foram Mãe D’água, Matureia, Patos e Teixeira. Foram
considerados os triatomíneos coletados tanto nas campanhas do Programa de Controle de Doença de Chagas como os de ordem extra,
coletados pela própria população, no período de 2006 a 2017. Também foi analisado o índice de infecção natural (IN) do triatomíneo
pelo Trypanosoma cruzi por cada espécie identificada. O programa QGIS foi utilizado para confeccionar mapas coropléticos associando
a incidência de espécies e a frequência de positividade para T. cruzi. Resultados: De 4192 triatomíneos coletados, 32 estavam
infectados e foram identificados nas seguintes espécies: 2499 espécimes de Triatoma brasiliensis (IN = 0,60%), 1247 de Triatoma
pseudomaculata (IN = 0,72%), 23 de Rhodnius nasutus (IN = 0%), 26 de Rhodnius neglectus (IN = 0%), 354 de Panstrongylus lutzi (IN =
1,98%), 3 de Panstrongylus megistus (IN = 0%) e 40 de Triatoma petrocchiae (IN = 2,50%), essa última considerada recente na região.
Conclusão: A fauna triatomínica na área estudada compreende agora 7 espécies, sendo T. brasiliensis e T. pseudomaculata as espécies
mais predominantes. Em contrapartida, apesar da média a baixa frequência de captura, as espécies que apresentaram maiores índices
de infecção natural por T. cruzi foram P. lutzi e T. petrocchiae.
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Resumo
Entre os gêneros de culicídeos de importância epidemiológica, o gênero conhecido cientificamente como Culex Linnaues ,1758, possui
os principais transmissores da filariose bancrofitiana, e possível vetor do vírus Zika. O conhecimento das áreas de ovoposição e
presença do referido vetor transmissor é muito importante, de modo a proporcionar informações relevantes a respeito das possibilidades
de sua proliferação em novas áreas. O presente trabalho monitorou a distribuição local de formas imaturas do gênero Culex no
município de Picos-PI, com o uso de pesc-larve em lagoas de cinco bairros distintos na cidade de Picos no período de novembro de
2017 a maio de 2018, e da sua forma adulta a partir da distribuição de 5 armadilhas do tipo AdultTrap em região de intra e peridomicílio
do CSHNB/UFPI. Após o monitoramento as formas imaturas e adultas foram levadas até o Laboratório de Parasitologia, Ecologia e
Doenças Negligenciadas (LAPEDONE) UFPI/CSHNB, onde as formas imaturas foram armazenadas em bandejas e alimentadas com
ração de tartaruga até atingirem a fase alada para identificação do gênero, segundo Forattini. Os mosquitos alados foram armazenados
em tubos de vidro de 10mL após identificação de gênero. Foram obtidos o total de 3.221 larvas do gênero Culex. O mês de Janeiro de
2018 obteve um maior número de capturas, com 1.015 espécimes, e o mês de Novembro de 2017 foi o mês de menor número, com 320
espécimes coletadas. Foram obtidos 1.223 formas adultas do gênero Culex. O mês de Janeiro atingiu uma maior quantidade de
capturas, com 309 alados coletados. A presença abundante do gênero Culex tanto da forma imatura no município de Picos, quanto as
formas adultas no CSHNB/UFPI-PI é preocupante, pois tais ambientes monitorados apresentam prováveis condições de disseminação
de insetos vetores desse gênero. Sendo assim, torna importante selecionar informações e auxiliar no controle da proliferação deste
gênero importante transmissor de doenças que preocupa autoridades de saúde púbica em todo país.
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Resumo
A percepção olfativa nos insetos é essencial para sua sobrevivência e reprodução em diferentes situações ambientais. Aspectos
individuais como a busca por abrigo, fonte de alimentação, cópula e comunicação em grupo, seja intraespecífico ou interespecífico,
estão ligados à percepção olfativa. Os principais órgãos diretamente ligados à olfação nos insetos são as antenas. O presente estudo
traz como objetivo investigar, em Culex quinquefasciatus, a expressão de genes de receptores olfatórios (ORs) e de proteínas de ligação
a odorantes (OBPs) relacionados à atratividade odorante, já descritos na literatura para outras espécies de insetos. Foram utilizados
cinco perfis amostrais de diferentes tecidos de C. quinquefasciatus em pools: 1- Antenas de fêmeas; 2- Machos inteiros; 3- Larvas de 4º
estádio (L4) inteiras; 4- Fêmeas sem cabeça; e 5- patas de fêmeas. Os primers para as reações de RT-PCR foram desenhados com
base nas sequências de ORs e OBPs disponíveis no VectorBase. Os RNAs totais dos pools foram extraídos com trizol, seguindo as
recomendações do fabricante. Foram avaliados 17 genes ao total, divididos em dois grupos, sendo 7 ORs e 10 OBPs. Dentre os genes
avaliados, observou-se que no perfil de antenas de fêmeas, houve a detecção de todos os transcritos selecionados, dentre estes, 5
genes foram exclusivos (OR21, OR93, OBP16, OR64, OBP11). Já os demais 12 genes foram detectados de forma variável nos demais
perfis analisados (OBP2, OR37, OR125, OBP23, OBP43, OBP10, OBP7, OR151, OBP3, OBP5, OBP46, OR121). Os resultados
preliminares demonstram que dentro do repertório de genes olfatórios analisados, existe um grupo específico que se expressa
exclusivamente nas antenas, tecido sensorial de grande importância na busca por fonte de alimentação, cópula e local para oviposição.
A expressão específica dos genes OR21, OR93, OBP16, OR64, OBP11 neste tecido sensorial pode direcionar futuras investigações que
visam associar estes genes com a busca preferencial por fontes alimentares nesta espécie.
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Resumo
No Brasil, até 2014, somente o vírus da dengue era transmitido pelo vetor Aedes aegypti, sendo que a partir deste ano mais
duas arboviroses (Febre de Chikungunya e Zika), também passaram a ser transmitidas por este vetor antropofílico em
diferentes regiões brasileiras. O A. aegypti adaptou-se muito bem ao clima brasileiro o que favorece sua disseminação por
todo o território, algo que somado a falta de iniciativas efetivas contra a sua proliferação acaba propiciando a ocorrência
de hiperendemias em praticamente todo o país. Um cenário que já perdura por décadas, mostrando a carência de novas
iniciativas que possam melhorar tal panorama. Afinal, é preciso que a população tenha contato com o conhecimento científico
de uma maneira palpável com a finalidade de que isto ajude em sua atuação sobre controle deste mosquito. Até mesmo por já

se ter comprovado que ações unilaterais sem o envolvimento da comunidade não foram capazes de diminuir a incidência dos
casos de arboviroses no território brasileiro. Portanto, a iniciativa de desenvolver uma cartilha pedagógica intitulada “
Programa Saúde na Escola: Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti” que procura abordar as seguintes temáticas
sobre este vetor: fazes de desenvolvimento do mosquito; sintomatologia das arboviroses e o controle vetorial. Isto com a
utilização da metodologia ativa de aprendizagem com o intuito de que a abordagem do assunto ocorra de uma maneira lúdica
e divertida.Seu desenvolvimento ocorreu durante o período de um ano por meio do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Um processo
que ocorreu em quatro etapas: escolha do conteúdo, baseado na literatura científica; preparação dos assuntos a serem
abordados com o público alvo; criação das ilustrações e formatação da cartilha. O trabalho resultou em uma cartilha concisa
de 16 páginas que oferece textos base e indicações de dinâmicas e oficinas para a abordagem das
temáticas previamente citadas com os participantes de suas ações. Sendo que já conseguimos escolas parceiras para
participarem do processo de validação da cartilha, isto a partir do segundo semestre de 2018. Uma maneira de colocar em
prática o papel social da universidade, compreendendo a lógica básica de que a incidência das doenças tende a diminuir,
quando o responsável por sua proliferação for suprimido.
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Resumo
A armadilha Gravid Aedes Trap (GAT) foi criada em 2012 e vem sendo utilizada no monitoramento da população do vetor em vários
países. Simulando um criadouro e contendo um atraente sintético de oviposição, a GAT captura fêmeas grávidas. As fêmeas atraídas
entram e ficam retidas por um cartão adesivo transparente fixado por um gancho na parte translúcida da armadilha. A presença do
cartão facilita o processo de captura e identificação dos mosquitos, sendo sua eficiência um fator importante para o desempenho da
armadilha. Portanto, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência do formato e posições de cartões adesivos no interior da armadilha.
Foram avaliados cinco tratamentos: (a) C1= Cartão retangular colado na parte interna translúcida; (b) C2= Cartão trapézio com um lado
adesivo; (c) C3= Cartão trapézio com dois lados adesivos; (d) C4= Cartão retangular com um lado adesivo; (e) C5= Cartão retangular
com dois lados adesivos. As armadilhas foram instaladas na Escola de Veterinária da UFMG com uma distância de 5m entre elas e o
delineamento experimental utilizado foi o quadrado Latino (5x5) com três repetições. As vistorias das armadilhas foram realizadas duas
vezes por semana. Foram capturadas 463 fêmeas de Aedes aegypti, porém não houve diferença significativa entre os tratamentos (p<
0,984). Entretanto, observamos que o tratamento C1 capturou um maior número de fêmeas (F) de Aedes em relação aos demais
(26,13%) e o número de machos (M) para o mesmo tratamento foi de 8,7%. Já o percentual de captura dos outros tratamentos foram:
C2 = 15,76% (F), 17,39% (M); C3 = 12,53% (F), 21,73% (M); C4 = 24,19% (F), 17,39% (M); C5 = 21,38% (F), 34,78% (M). Concluímos
que o cartão afixado na parede da armadilha apresentou melhor resultado, já que dispensa o uso do gancho suspensor do cartão. Isso
pode aumentar o custo-benefício da armadilha.
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Resumo

A circulação de múltiplos vírus transmitidos pelo Aedes aegypti e a inexistência de vacinas representa
um cenário preocupante, aumentando em muito a necessidade de buscar estratégias exitosas no
controle do mosquito. Os níveis de infestação vetorial associados à circulação viral confirmam a

necessidade de monitoramento como importante ferramenta de vigilância, pela capacidade
demonstrada em indicar risco de epidemia. Sendo assim, o presente trabalho se propôs a avaliar,
comparativamente, o Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Ae. aegypti (LIRAa) e
Ovitrampas associando fatores climáticos com a densidade vetorial na cidade de João Pessoa, PB –
Brasil em dois barros: Planalto da Boa Esperança (PBE) e Cabo Branco que apresentam realidades
sociodemográficas e ambientais diferentes. No período de 2017 foram aplicadas ovitrampas nos dois
bairros e os dados obtidos foram comparados com o LIRAa realizado neste ano nos meses de janeiro,
abril, julho e outubro. Neste estudo foi possível identificar que as ovitrampas apresentaram uma maior
sensibilidade do que o LIRAa. O bairro de Cabo Branco apresentou os menores índices do que o PBE
e, em ambos os bairros a espécie mais importante encontrada foi o Aedes aegypti, o Ae albopictus foi
encontrado apenas no bairro de Cabo Branco. Fatores climáticos como precipitação e temperatura
interferem no índice de infestação. Os dados apresentados nesta pesquisa proporcionam informação
qualificada para atuação e execução de ações de prevenção e controle, permitindo a mobilização de
outros setores, além das secretarias de saúde, como os serviços de limpeza urbana e abastecimento
de água para tentar reduzir os índices de infestação e consequentemente, a chance de aquisição de
arboviroses.
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Resumo

Os triatomíneos, Triatoma brasiliensis e Triatoma pseudomaculata, vetores da doença de Chagas, são
espécies simpátricas, nativas da Caatinga, porém, raramente são encontradas coabitando e quando
coabitam geralmente T. brasiliensis apresenta-se em maior densidade. A competição interespecífica
compreende a demanda ativa por membros de espécies diferentes que sobrepõem nicho e disputam
recursos em que os indivíduos da espécie com menor capacidade competitiva podem sofrer redução
na fecundidade, crescimento ou sobrevivência. Neste trabalho, investigamos o comportamento
competitivo entre T. brasiliensis e T. pseudomaculata perante fonte alimentar (FA). Foram estudadas
ninfas de 3º, 4º e 5º estádios e adultos, separados por sexo, de T. brasiliensis e T. pseudomaculata,
oriundos da colônia do nosso laboratório, mantidas em privação alimentar de 20 dias antes dos testes.
Para cada grupo experimental, foram feitas três réplicas com 20 triatomíneos, formados por 10
exemplares de cada estágio das espécies, identificados por diferentes cores de tinta para permitir
análises individuais. Os grupos foram filmados em uma arena de 6,5 cm x 25 cm, em formato de T, por
60 minutos ininterruptos, durante repasto sanguíneo em camundongo, mensurando as ações
comportamentais de agressão, enfrentamento e recuo verificadas durante o percurso e sobre a fonte
alimentar. Os resultados revelaram comportamento mais agressivo de T. brasiliensis ao competir o
alimento com T. pseudomaculata, caracterizado por movimentos das patas traseiras, tentando afastar
o outro da FA. Ninfas de 3o estádio mostraram-se mais agressivas: 28x0 movimentos de patas em
direção às de 3º estádio de T. pseudomaculata, seguidas pelas de 5º: 16x5, de 4º: 10x1, fêmeas: 10x3
e machos: 6x0 movimentos de patas de T. brasiliensis a T pseudomaculata. Quanto à busca pelo
alimento, os adultos de T. pseudomaculata tentaram impedir a aproximação dos adultos de T.
brasiliensis no percurso até à FA (40x15 machos; 10x5 fêmeas). Em relação a T. brasiliensis, somente
ninfas de 5º estádio apresentaram esse comportamento. Quanto ao comportamento de afastamento
da FA de uma espécie devido à presença da outra, T. pseudomaculata recuou 21 vezes da fonte e T.
brasiliensis três. Os resultados sugerem que T. brasiliensis apresenta maior agressividade e
dominância na disputa pelo alimento, o que, em condições naturais, poderia acarretar algum
incômodo no desempenho alimentar e, consequentemente biológico, de T. pseudomaculata.
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Resumo
Os flebotomíneos são pequenos dípteros com importância médica por atuarem como vetores de protozoários do gênero
Leishmania. Esses insetos são encontrados principalmente em ambientes florestais na Amazônia, porém atividades
antrópicas como construção de hidrelétricas, construção de estradas, abertura de pastagens, atividades de mineração,
comercialização de madeira, podem estar contribuindo para a adaptação de vetores a outros ambientes na região. Rondônia
é endêmico para Leishmaniose Tegumentar, e desde 2007 tem sido registrada uma média de 1.000 casos anualmente. O
estado também apresenta uma fauna de flebotomíneos diversa, apesar das informações sobre vetores no município de Porto
Velho constituírem uma lacuna. Portanto, esse estudo visa avaliar a fauna de flebotomíneos e a taxa de infecção desses
insetos por Leishmania em áreas urbanas e periurbanas da cidade. A captura desses insetos foi realizada em seis pontos da
área urbana e periurbana da cidade de Porto Velho. As coletas foram realizadas com armadilhas luminosas CDC e BG
Sentinel com atração por CO2 instaladas das 18:00 às 06:00h, durante três dias de coleta, em três ambientes: intradomiciliar,
peridomiciliar e borda de floresta. No total foram coletados 71 indivíduos, sendo 42 fêmeas e 29 machos, identificados em 15
espécies. As espécies mais representativas até o momento foram Nyssomyia antunesi (28 indivíduos), Bichromomyia
flaviscutellata (10) e Psychodopygus davisi (5); essas espécies são consideradas vetores no Brasil. Os pontos localizados nas
áreas periurbanas apresentaram maior número de indivíduos coletados em relação a área urbana (61 e 10 exemplares,
respectivamente). Dentre as 20 amostras analisadas por PCR nenhuma amplificou para o fragmento de 120 pb da região do
minicírculo do kDNA de Leishmania spp. A presença de espécies consideradas vetores pode servir como importante fator
para possíveis ciclos de transmissão na região estudada, e mais coletas estão sendo realizadas para verificar possíveis
infecções desses insetos por Leishmania spp.
Palavras-chaves: Amazônia, Leishmaniose, Vetores

CONTROLE DE Aedes aegypti COM PYRIPROXYFEN DISSEMINADO POR MOSQUITOS:
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Resumo

As doenças transmitidas por Aedes aegypti estão entre os maiores problemas globais de saúde
pública. O controle de larvas do mosquito é essencial para a prevenção dessas doenças, mas sua
eficácia é limitada pelo fato de que os criadouros de Ae. aegypti são frequentemente difíceis de
localizar ou inacessíveis. A disseminação do larvicida pyriproxyfen (PPF) pelos próprios mosquitos até
criadouros não tratados é uma alternativa promissora. A eficácia desta estratégia tem sido examinada
utilizando indicadores entomológicos; o método mais simples e prático (e o mais utilizado na vigilância
de rotina) é provavelmente o monitoramento de ovos de Ae. aegypti (presença/ausência ou

densidade) em ovitrampas.Contudo, não existe uma avaliação sistemática do impacto da
autodisseminação de PPF sobre estes indicadores baseados em ovitrampas. Neste trabalho,
comparamos a presença/ausência e densidade de ovos de Ae. aegypti em ovitrampas instaladas em
duas áreas do Distrito Federal, Brasil – uma área de intervenção (AI) com 150 estações
disseminadoras (EDs) de PPF e uma área controle (AC) com características semelhantes, mas sem
EDs. Sessenta ovitrampas foram instaladas mensalmente (janeiro 2017–junho 2018), por quatro dias,
em pontos regularmente distribuídos em cada área; as EDs foram instaladas e mantidas na AI entre
março 2017 e março 2018. Os ovos de Ae. aegypti presentes nas paletas das ovitrampas foram
contados para calcular a proporção de ovitrampas positivas (POP) e a densidade de ovos (DO).
Contamos 43951 ovos viáveis em 458 ovitrampas positivas (21.6%). Na AI, a POP foi de 19,2% antes,
14,7% durante, e 43,3% depois da a disseminação de PPF; na AC, os valores foram 32,0%, 20,2% e
42,5%, respectivamente. Os valores de DO se mantiveram estáveis antes e durante a disseminação
tanto na AI (13,3 e 13,8 ovos/ovitrampa) quanto na AC (21,4 e 17,3),e aumentaram nos meses
posteriores à retirada das EDs (60,9 e 56,9 ovos/ovitrampa, respectivamente). Os valores de POP e
DO foram claramente maiores nos meses chuvosos (janeiro-março) em ambas as áreas. A discreta
diminuição da POP e os valores ligeiramente menores de DO na área de intervenção contrastam com
a diminuição de 86% na densidade de Ae. aegypti adultos que as equipes do projeto registraram na
mesma área e no mesmo período. Em conjunto, estes resultados sugerem que as ovitrampas, e os
dados derivados delas, são de utilidade limitada na avaliação da estratégia de controle de mosquitos
urbanos por autodisseminação de PPF.
Palavras-chaves: Aedes aegypti, ovitrampa, Pyriproxyfen
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Resumo
Os mosquitos urbanos, especialmente Aedes aegypti e Culex quinquefasciatus, são vetores de diversos patógenos humanos,
incluindo arbovírus e filárias. O controle destes mosquitos depende em grande medida da destruição/tratamento de
criadouros. A fração de criadouros destruídos/tratados nas ações de controle, no entanto, é quase sempre muito baixa –
muitos criadouros, por exemplo, são difíceis de detectar ou se encontram em prédios fechados. Uma alternativa atualmente
em desenvolvimento é o uso de larvicidas disseminados pelos próprios mosquitos. Neste trabalho, avaliamos o efeito desta
estratégia sobre a densidade de mosquitos adultos, comparando duas áreas urbanas de São Sebastião, Distrito Federal,
Brasil. Na área de intervenção (AI) instalamos 150 ‘estações disseminadoras’ (EDs) de pyriproxyfen (PPF), um potente
larvicida sem toxicidade para vertebrados; as EDs receberam manutenção mensal (reposição de água e PPF) entre março de
2017 e março de 2018. Entre janeiro de 2017 e junho de 2018 coletamos mensalmente (usando aspiradores elétricos)
mosquitos adultos em 30 residências (espaços doméstico e peridoméstico) na AI e 30 residências em uma área controle (AC)
com características semelhantes. Os mosquitos foram identificados como Ae. aegypti (835 indivíduos) e Cx. quinquefasciatus
(3641). O número de mosquitos capturados por unidade de esforço (10min de aspiração) foi semelhante nas duas áreas antes
da instalação das EDs (AI 4,70; AC 5,91); diminuiu na AI (1,15) mas não na AC (5,45) durante a disseminação de PPF; e
aumentou na AC (9,44, com 635 Cx. quinquefasciatus coletados em uma residência) mas não na AI (1,37 mosquitos/10min)
nos três meses posteriores à retirada das EDs. As capturas mensais de Ae. aegypti na AI diminuíram em 86,4% durante a
instalação das EDs (de 3,22 antes para 0,44 mosquitos/10min nos meses de intervenção); na AC registramos uma diminuição
de 47,9% (0,96 para 0,50 mosquitos/10min) ao comparar os mesmos períodos. A diminuição nas capturas de Cx.
quinquefasciatus foi moderada na AI (48,3%) e inapreciável na AC (9,9%). Estes resultados indicam que a instalação de EDs
com PPF pode diminuir a densidade de mosquitos nas residências próximas, com um efeito aparentemente maior sobre Ae.
aegypti do que sobre Cx. quinquefasciatus. Os larvicidas disseminados por mosquitos são uma ferramenta promissora para o

controle de mosquitos urbanos; no entanto, o efeito da estratégia sobre a transmissão de patógenos ainda não foi
determinado.
Palavras-chaves: Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, Controle, Pyriproxyfeno
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Resumo

Triatoma maculata é uma espécie de triatomíneo encontrado no norte da América do Sul, geralmente
em ninhos de aves e anexos peridomésticos como galinheiros. Considerada a segunda espécie mais
importante na transmissão de doença de Chagas-DC, na Venezuela, no Brasil, já foi encontrada
colonizando ninhos de pombos em caixas de condicionadores de ar, na área urbana de Boa Vista
capital de Roraima -RR, evidenciando os riscos de um possível processo de domiciliação. Esse
trabalho tem como objetivo acompanhar o ciclo biologico de T. maculata em laboratório com vista aos
estudos de biologia e interação parasito-hospedeiro. Os espécimes foram coletados através de busca
ativa em galinheiros de fazendas na área rural de Amajari-RR. Os triatomíneos foram transportados
ao Centro de Entomologia da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado em
Manaus, Amazonas-AM. No laboratorio foram separados por estadios e alimentados com sangue de
galinha. Foi acompanhado o ciclo de desenvolvimento dos espécimes da geração F1 em laboratório.
Foram capturados 267 exemplares de T. maculata, 116 adultos (43%), 80 machos e 36 fêmeas, e 151
ninfas (57%) de I a V estadio. Até a presente data houve postura de 1.830 ovos, média de 51
ovos/fêmea. A taxa de eclosão foi de 90%; e atualmente a colônia dispõe, na geração F1 de 1.144
ninfas de I, 331 de II e 171 de III estadio, com tempo médio de 30 dias entre cada fase de
desenvolvimento. O T. maculata parece adaptar-se bem às condições de laboratório, bem como a
alimentação fornecida, apesar de demorar de 20 a 30 minutos a mais na alimentação, tempo maior
quando comparada a outras espécies (Rhodnius robustus, Rhodnius prolixus e Triatoma infestans) já
estabelecidas neste insetário. O desenvolvimento desta espécie poderá ajudar nos estudos de
comportamento biológico, bem como de interação parasito-hospedeiro.
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Resumo

A dengue é uma das arboviroses mais recorrentes no mundo com média de 100 milhões de casos ao
ano. O vírus causador da doença é transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. O controle

químico do vetor ainda é a melhor forma de prevenção e combate a essa doença. Entretanto, a baixa
detecção dos criadores crípticos, os altos custos e o surgimento de resistência aos inseticidas
pressionam a adoção de estratégias alternativas, como o uso de piriproxifen (PPF) disseminado por
mosquitos. A estratégia se baseia no comportamento da fêmea de ovipor em vários locais, assim
transportando o PPF aderido a seu corpo aos criadouros, inibindo a emergência das pupas. O estudo
teve como objetivo determinar o perfil socioeconômico dos moradores, a frequência dos possíveis
criadouros de Aedes aegypti segundo o manual do LIRAa (Levantamento Rápido de Índices para Ae.
Aegypti), e as características da construção dos imóveis em área de controle e de intervenção com
PPF. Foi aplicado aos moradores um questionário semiestruturado em 120 residências onde foram
realizadas periodicamente o monitoramento das populações de Ae. aegypti das áreas de intervenção
e área controle em São Sebastião, DF. Os dados obtidos foram digitalizados em banco de dados no
programa Epinfo (versão 7.1) em dupla digitação e realizada análise descritiva das variáveis. Os
dados foram processados com o software Stata® 13.0. O perfil socioeconômico dos moradores foi
similar entre as áreas controle e intervenção para número de moradores por residência (mediana=4/
5); a maioria das famílias com renda mensal entre 1 a 2 salários mínimos (35,7/ 28,3%). A maioria dos
moradores possuía ensino fundamental incompleto (38,6/40,7%). A frequência dos criadouros dos
tipos A1, B, C, D1, assim como características de construção dos imóveis também foram similares em
ambas as áreas. Entretanto, a ocorrência de criadouros D2 (lixo e entulho) foi maior na área controle
em relação à área de intervenção e a área controle apresentou proporcionalmente maior frequência
de criadouros tipo A2 (depósito de água no solo). Os dados obtidos mostram a similaridade de
criadouros pela maioria das categorias contidas do LIRAa em ambas as áreas, assim como uma
homogeneidade em seus perfis socioeconômicos e de construção das moradias. Dessa forma as
áreas de estudo de intervenção e controle são similares o que permitirá uma comparação adequada
dos dados entomológicos do projeto.
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Resumo
Aedes aegypti é um mosquito de grande importância para a saúde pública por ser vetor de arboviroses como dengue, zika e
chikungunya. Seu controle tem se mostrado um grande desafio no Brasil, de forma que novas estratégias para a supressão
populacional do mosquito estão sendo avaliadas e integradas as já adotadas pelo PNCD. Uma delas é a liberação em massa
de machos esterilizados (ME) por radiação gama. Na tentativa de simplificar o processo para a obtenção do ME, foi
investigada a possibilidade de esterilização dos mosquitos ainda na fase de ovo. Assim, ovos de Ae. aegypti da população de
Fernando de Noronha com um, dois, três e seis dias de idade foram expostos a 10, 15, 20 e 40 Gy de radiação gama. Após a
irradiação, os ovos foram postos em contato com a água para a eclosão das larvas. As mesmas foram contadas e postas para
crescer em condições controladas de insetário. Os machos que atingiram a fase adulta foram postos para o acasalamento
para o acompanhamento da viabilidade da sua prole. Para os ovos com dois e três dias de idade, irradiados com 40 Gy, a
eclosão foi de 2% e 70%, respectivamente, embora todas as larvas tenham morrido antes da pupação. O mesmo
comportamento foi registrado para 15 e 20 Gy, diferente do observado, para 10 a 14 Gy, cuja eclosão das larvas variou de
64,4% a 81%, para cada grupo de @ 200 ovos expostos. Resultados preliminares revelaram que a copula entre machos
expostos (10 Gy) com fêmeas do grupo controle resultou na produção de apenas 41,7% de ovos viáveis, enquanto que para
os casais do grupo controle a viabilidade foi 79,4%. Estes resultados indicam que a exposição dos ovos a doses ≥15 Gy levou
a morte dos indivíduos na fase de pupa e que de 10 a 14 Gy não promoveram a esterilização completa dos machos
sobreviventes. Portanto, estes resultados sugerem que não seja viável, sob o ponto de vista de produção em larga escala,
esterilizar os indivíduos na fase de ovo.
Palavras-chaves: macho estéril, produção, desenvolvimento
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Resumo
Os culicídeos (Diptera, Culicidae) reúnem mosquitos de grande interesse para a saúde pública por atuarem como vetores de arboviroses
importantes. A vigilância de arboviroses necessita de diversas ferramentas para a identificação de amostras de potenciais hospedeiros,
reservatórios e transmissores para o estudo epidemiológico e dos ciclos de manutenção dos vírus. A aplicação da técnica de
Transcrição Reversa seguida pela Reação em Cadeia mediada pela Polimerase (RT-PCR) para a vigilância entomo-virológica em
culicídeos é de grande valia para esse propósito. A importância do rápido processamento e notificação das informações obtidas é devida
à circulação de múltiplas espécies de Flavivirus no Brasil, as quais são causadoras de epidemias recorrentes e agravos com significativo
impacto na saúde pública. Por essa razão, este estudo intentou pesquisar Flavivirus em espécimes de culicídeos provenientes de
investigação entomo-virológica e investigar a espécie viral presente nas amostras positivas. Os 2 469 culicídeos incluídos no estudo,
provenientes da vigilância entomo-virológica dos estados de Goiás e Minas Gerais encaminhados à Seção de Arbovirologia e Febres
Hemorrágicas (SAARB) do Instituto Evandro Chagas (IEC), foram agrupados em 250 amostras, as quais foram submetidas a
maceração, seguida de extração de RNA e RT-PCR genérica para o gênero Flavivirus. O genoma de Flavivirus foi detectável em 7 das
250 amostras (2,8%) sendo elas de espécimes de Haemagogus janthinomys, Haemagogus leucocelaenus e Psorophora ferox
provenientes dos municípios de Jandaia - GO, Alvarenga - MG e São Sebastião do Maranhão - MG. Os testes de rotina do Laboratório
de Biologia Molecular da SAARB apontaram a presença do genoma do vírus da Febre Amarela (VFA) nas 6 amostras com espécimes
de Haemagogus spp., e ausência na amostra com espécimes de Psorophora ferox. A presença do genoma do vírus Rocio (VROC),
vírus Ilheus (VILH) - que são conhecidamente transmitidos pela espécie - ou espécies de Flavivirus restritas a insetos podem ter
resultado na positividade da amostra. A aplicação de uma ferramenta específica para a detecção de Flavivirus mostra-se relevante,
considerando-se também o risco de introdução de outros vírus do mesmo gênero no país. O método aplicado no estudo provê
informações que, incorporadas a abordagens mais abrangentes, auxiliam as decisões de autoridades de saúde no que diz respeito à
contenção do risco de epidemias causadas por Flavivirus.
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Resumo
A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma zoonose de grande relevância, sendo uma das mais importantes doenças
tropicais negligenciadas nas Américas. A LTA é causada por protozoários do gênero Leishmania, que são transmitidos por
flebotomíneos (Diptera: Psychodidae: Phlebotominae). No Brasil, a doença ocorre em todas as regiões geográficas, porém
sua incidência é maior nas regiões norte e nordeste do país. Em Pernambuco, surtos de LTA foram registrados no Campo de
Instrução Militar Marechal Newton Cavalcanti (CIMNC), um campo de treinamento militar localizado em remanescente de
mata atlântica. Estudos sugerem que uma grande diversidade de espécies de flebotomíneos que poderiam atuar como
vetores de Leishmania braziliensis, principal agente etiológico da LTA no Brasil. Diante disso, o presente trabalho teve como
objetivo detectar a presença de Leishmania spp. em fêmeas de Lutzomyia spp. coletadas no CIMNC entre os anos de 2012 a
2014. Para esse fim, foram testadas fêmeas de flebotomíneos (individualmente ou em pools de até 10 fêmeas) pertencentes a
cinco diferentes espécies coletadas em diferentes datas e pontos de coleta. Posteriormente, foram realizadas a extração de
DNA e a PCR em tempo real para detecção de DNA de Leishmania spp. Os produtos positivos da PCR em tempo real foram
digeridos com a enzima de restrição HaeIII e os padrões de bandas analisados por eletroforese. De um total de 1807 fêmeas,
256 amostras (i.e., 65 pools) foram positivas para a presença de DNA de Leishmania spp., dentre esses, 11 pools (16,9%)
foram da espécie Lu. complexa/wellcomei, 24 (36,9%) de Lu. sordellii, e 28 (43,1%) de Lu. longispina. Duas espécies (Lu.
choti e Lu. umbratilis) obtiveram resultado positivo para um pool cada (1,5%). Na análise por enzima de restrição, 10 amostras
apresentaram um padrão de bandas sugestivo de L. braziliensis. Os resultados do presente estudo reforçam a hipótese de
que Lu. choti possa estar atuando como vetor de L. braziliensis, além de aventar sobre o papel de Lu. longispina e Lu. sordellii
na transmissão desse agente na área de estudo, entre os animais silvestres e, eventualmente, desses aos seres humanos.
Esses resultados indicam que diferentes espécies de flebotomíneos podem estar atuando como vetores de L. braziliensis em
remanescentes de mata atlântica em Pernambuco.
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Resumo
A Filariose Linfática (FL) é uma infecção parasitária causada por Wuchereria bancrofti, um verme transmitido no Brasil pelo mosquito
Culex quinquefasciatus. De acordo com a Organização Mundial de Saúde essa doença afeta 800 milhões de pessoas em 73 países e foi
necessário estabelecer um programa global para eliminá-la como problema de saúde pública até 2020. No Brasil, a distribuição da
doença está restrita à Região Metropolitana do Recife (Pernambuco), onde na maioria dos focos endêmicos foi realizado o tratamento
coletivo da população humana, com o filaricida Dietilcarbamazina. O objetivo desse estudo foi conhecer a taxa de infecção vetorial
através do Xenomonitoramento Molecular (XM), um método utilizado para detectar a presença do verme no mosquito por Reação em
Cadeia da Polimerase (PCR). A população do estudo é composta por mosquitos C. quinquefasciatus coletados em focos endêmicos
tratados (Jaboatão dos Guararapes e Olinda) e não tratados (Recife) com a medicação filaricida. Foi extraído o DNA de fêmeas
utilizando-se um método estabelecido no Departamento de Entomologia (IAM - FIOCRUZ/PE) e a taxa de infecção vetorial foi
determinada usando o modelo estatístico Pool Screen. Foram analisadas por PCR, aproximadamente 1.300 fêmeas de C.
quinquefasciatus coletadas em áreas endêmicas que finalizaram o tratamento coletivo. Para essa amostra de mosquitos a taxa de
infecção vetorial foi nula (0%). No entanto, em uma outra amostragem de apenas 813 fêmeas do mosquito coletadas em uma área não
tratada, no bairro de Nova Descoberta (Recife/PE), o XM foi capaz de detectar a presença de verme com uma taxa de infecção vetorial
de 0,08%. Tal resultado destaca a elevada sensibilidade do XM para detectar áreas onde o ciclo de transmissão da W. bancrofti ainda se
encontra ativo. Sabe-se que o tratamento em massa diminui o número de pessoas microfilarêmicas, e consequentemente, reduz-se
também as possibilidades de contato dos mosquitos com sangue infectado, dificultando a infecção vetorial e a propagação da
enfermidade. Situação diferente é encontrada em áreas que não foram tratadas, mas que possivelmente eram focos endêmicos. Nessas
áreas, a vigilância da infecção vetorial por XM pode auxiliar fortemente na detecção de ciclos ativos de transmissão do verme, bem
como avaliar o impacto das ações realizadas no programa nacional para eliminação da FL, ou mesmo para detectar o surgimento de
circulação do verme em áreas não contempladas pelo plano de eliminação.
Apoio: FIOCRUZ
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Resumo

O vírus Zika é um arborvírus que vem causando preocupação mundial desde 2007 quando ocorreram
surtos na micronésia e na polinésia francesa. Em 2015, com a entrada do vírus no Brasil foram
registrados inúmeros casos e Síndrome Congênita associados ao Zika vírus, levando a necessidade
de intensificar o combate do vetor Aedes aegypti. Geralmente, para a detecção do ZIKV em seus
vetores é necessária a captura e preservação do material genético viral no mosquito. Diante da
necessidade da implantação de novas técnicas de monitoramento da circulação viral em mosquitos, o
uso de armadilhas para a captura de adultos de vetores é uma alternativa. O uso de cartões Flinders
Technology Associates (FTA®) ainda não foi reportado para a detecção de saliva de mosquitos
infectados por ZIKV. Portanto, o presente trabalho teve o objetivo de padronizar a detecção de ZIKV
em pequenas quantidades de saliva de Ae. aegypti usando cartões FTA em laboratório, para posterior
uso em armadilhas em campo. Os mosquitos foram infectados artificialmente com sangue contendo
ZIKV de cultura e separados em gaiolas contendo grupos de 1, 3 e 5 espécimes. Os mosquitos foram
colocados em contato com cartões FTA impregnados com uma solução a 10% de mel de manuka por

48 h para a liberação de saliva 14 dias após a infecção. Depois de retirados, os cartões foram
submetidos à extração do RNA utilizando Kit comercial e posteriormente à PCR em tempo Real
quantitativa (RT-qPCR) para identificação de partículas virais. Os resultados preliminares mostraram
que foi possível armazenar e identificar partículas virais provenientes de saliva de mosquitos
infectados com Zika a partir do cartão FTA. Em todos os grupos foram identificados cartões positivos
mostrando a capacidade de armazenamento e preservação do RNA viral mesmo em quantidades
reduzidas. Acredita-se que essa técnica facilitará o processo de coleta e preservação do material
genético e a detecção e monitoramento viral em condições de campo, permitindo uma estimativa do
risco de transmissão.
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Resumo
No Brasil, o vírus dengue (DENV) vem acometendo milhões de pessoas ao longo dos anos, desde o primeiro relato da sua circulação.
Com a recente introdução dos vírus Zika (ZIKV) e Cikungunya (CHIKV) em 2015, a situação epidemiológica, em locais com prévia
circulação de DENV como a região Nordeste, se agravou nos anos seguintes (2016 e 2017). Apesar da queda considerável no número
de casos prováveis de zika em 2018, o controle de vetores, que é a principal forma de prevenção dessas arboviroses, deve ser contínuo.
A vigilância de arbovirus nos vetores através da detecção viral na população de mosquitos de campo é uma atividade realizada por
grupos de pesquisas e depende da captura e conservação dos espécimes de forma adequada e posui uma logística laboriosa.
Entretanto, um novo método de coleta de saliva de mosquitos utilizando cartões de papel filtro (FTA cards) embebidos com mel, pode
ser usado como isca para mosquitos adultos, que depositam saliva no cartão. Para o sistema de vigilância, o uso desse método é um
avanço uma vez que a coleta utilizada para adultos necessita da habilidade do operador, da armadinha e do comportamento dos
mosquitos em estudo. Diante do exposto, o objetivo desse trabalho foi avaliar por RT-qPCR a circulação de DENV, ZIKV e CHIKV em
FTA cards distribuídos em diferentes localidades da Região Metropolitana do Recife (RMR). Esses cartões foram instalados em campo
acoplados em armadilhas do tipo BR-OVT adesivas, espalhadas em um bairro residencial (Bongi) e em hospitais da RMR. Os cartões
permaneceram em campo e foram trocados a cada sete dias, totalizando dois cartões por cada localidade do Bongi e quatro por
hospitais. As amostras recebidas foram acondicionadas a -80 ºC e foi realizada extração de RNA, posteriormente as amostras foram
analisadas por RT-qPCR para DENV, ZIKV e CHIKV. No período de abril a agosto de 2017 foram instalados em campo 121 cards em 63
endereços do Bongi e 36 cards em nove hospitais, onde foi identificada apenas a presença de ZIKV em 19 cartões do Bongi. A
identificação de vírus em populações de campo de mosquitos é parte fundamental dos programas de vigilância de vetores e o uso dos
cartões de maneira regular deve ser visto como importante ferramenta nesse processo devido a logística, custo e alcance que podem
oferecer, principalmente para direcionar os programas de contrle para os locais de maior risco de transmissão.
Apoio: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (FACEPE) e CNPq
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Resumo
A detecção de fontes alimentares (FAs) de vetores hematófagos é fundamental para a melhor compreensão de hospedeiros,
potenciais reservatórios e a fauna que participa da rede de transmissão de hemoparasitos. A identificação molecular das FAs
de triatomíneos tem demonstrado alta sensibilidade e especificidade, comparada a métodos imunológicos. Especificamente, a
aplicação da clonagem molecular permite identificar múltiplas espécies de FAs e / ou diferentes indivíduos da mesma espécie
em um único espécime de triatomíneo. No Brasil, a identificação molecular das FAs é ainda pouco abordada e com poucas

informações genéticas de espécies silvestres envolvidas no ciclo de transmissão do Trypanosoma cruzi. Neste trabalho, foi
avaliada a sensibilidade de uma abordagem de identificação de FAs, utilizando DNAs de coágulos sanguíneos de diferentes
espécies de mamíferos silvestres da fauna brasileira. O DNA extraído dos coágulos sanguíneos pelo método de “salting out”
de espécies de canídeos, roedores, quirópteros, marsupiais e cingulata foram utilizados para formular misturas em proporções
seriadas (5/5, 3/7, 2/8). Vinte e duas combinações foram preparadas tanto de espécies taxonomicamente próximas (misturas
intra-familiares) como distantes (misturas inter-familiares). Foram utilizadas duas espécies para realização de cada mistura.
Os DNAs foram submetidos ao Repli G-Amplification WGA (Qiagen) e concentrações foram estimadas em espectrofotômetro
Nanodrop 1000. O alvo molecular 12S rDNA revelou especificidade na discriminação de espécies brasileiras em todas as
famílias, exceto de marsupiais, onde as espécies de didelfídeos, apresentaram identidades genéticas muito próximas. Os
produtos de PCR foram submetidos a sequenciamento direto e cromatograma com duplas sequências foram visíveis,
indicando a presença de múltiplas FAs. Os resultados da análise de clonagem gênica demonstram melhor detecção de
espécies em maior proporção, conforme esperado. No entanto, em algumas misturas foi possível detectar espécies que se
encontravam em menor proporção, como nas misturas de espécies de canídeos (Canis lupus familiares e Lycalopex
gymnocercus). O estudo verifica que por meio da clonagem gênica é possível detectar múltiplas (pelo menos até duas) e
diferentes FAs mesmo em diferentes proporções, assim contribuindo com informações complementares sobre diversidade
ecológica no ciclo de transmissão por T. cruzi.
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Resumo
O Aedes aegypti é transmissor dos virus da Dengue, Febre amarela urbana, Zika e Chikungunya. É resistente a inseticidas,
usados para o seu controle, sem eficácia, além de serem danosos a outros animais e ao meio ambiente. Estudamos o éter nbutil dilapiol em camundongos isogênicos, por meio de testes de toxicidade e genotoxicidade, visando estudos posteriores,
como medidas mitigadoras, com produtos semissintéticos de potenciais efeitos no controle de A. aegypti e Aedes albopictus.
O objetivo deste trabalho foi determinar as doses letais 25 (DL25), 50 (DL50) e 80 (DL80), do éter n-butil dilapiol em
camundongos Balb/c para o estabelecimento de risco aos seres humanos e outros mamíferos. Os camundongos (42 machos
e 42 fêmeas) escolhidos, aleatoriamente, foram divididos em sete grupos (6 machos e 6 fêmeas, cada). O tratamento único,
compreendeu 0,1mL para cada 10 gramas de peso corporal, por meio de gavagem. O grupo controle negativo (1) recebeu
água filtrada. No grupo controle negativo (2) foi administrado o solvente/veículo de diluição do éter n-butil dilapiol, o dimetil
sulfóxido a 5%. Do éter n-butil dilapiol foram usadas as concentrações de 50, 100, 200, 400 e 800. O período de observação
foi de 14 dias. O número de mortos foi quantificado. Os valores da dose letal e regressão linear foram determinados pelo
Software Polo-plus e o coeficiente de determinação (R2) utilizado foi o Excel 2010. As DL25, DL50 e DL80 foram de 80,184,
153,383 e 344.563 mg/kg, respectivamente, sendo a DL50 incluída na categoria 3, medianamente tóxico, de acordo com a
ABNT NBR 14725-2. O valor do R2 de 0,8853 demonstrou correlação positiva entre o número de óbitos e a dose utilizada.
Não houve diferença significativa entre machos e fêmeas, evidenciando-se que a ação da substância estudada independe do
sexo. Estes resultados servirão de base para outros estudos relacionados à ação tóxica do éter n-butil dilapiol em mamíferos.
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Resumo

Culex quinquefasciatus é um mosquito amplamente distribuído pelo Brasil, estando bastante
associado ao homem e sendo frequentemente encontrado no interior de residências de áreas urbanas

e suburbanas. No Brasil, Cx. quinquefasciatus é considerado o principal vetor dos agentes etiológicos
da filariose (Wuchereriabancrofti) e da dirofilariose (Dirofilaria immitis) ao homem. Além disso,
recentemente, populações do nordeste brasileiro de Cx. quinquefasciatus mostraram competência
vetorial para transmitir o vírus Zika (ZIKV) em condições de laboratório. Algumas espécies de
mosquitos vetores apresentam discordância gonotrófica, isto é, realizam mais de um repasto
sanguíneo em cada ciclo de oviposição. A discordância gonotrófica tem grande importância
epidemiológica, pois indica o elevado contato do mosquito com o hospedeiro vertebrado e,
consequentemente, o aumento das chances do vetor se infectar ou transmitir o patógeno que alberga.
O objetivo desse estudo é avaliar a presença de discordância gonotrófica em fêmeas de Cx.
quinquefasciatus em área urbana da cidade de São Paulo, SP, Brasil. As coletas de Cx.
quinquefasciatus foram realizadas no Parque dos Esportes, situado na Cidade Universitária da
Universidade de São Paulo, uma vez por mês, durante 8 meses (agosto de 2016 a março de 2017),
com o auxílio de aspiradores elétricos manuais. Todas as fêmeas coletadas foram levadas ao
laboratório, onde foram identificadas e dissecadas, para observação do estômago e ovários. Um total
de 203 fêmeas de Cx. quinquefasciatus foi coletado no Parque dos Esportes, sendo que 200 (98%)
puderam ser dissecadas. A maior parte das fêmeas estava sem sangue no estômago (70,5%) e com
ovários em estágios iniciais de desenvolvimento, o que caracteriza concordância gonotrófica.
Entretanto, a maioria das fêmeas que apresentaram sangue marrom no estômago (21%) estava com
ovários em estágios iniciais de maturação, o que indica discordância gonotrófica. O mesmo fenômeno
ocorreu com algumas fêmeas que continham sangue vermelho no intestino médio (8,5%) e ovários em
estágios finais de desenvolvimento. Apesar de ser um comportamento importante para a capacidade
vetorial de um mosquito, poucos estudos verificaram a presença de discordância gonotrófica em Cx.
quinquefasciatus. Dada a importância dessa espécie na saúde pública, transmitindo patógenos ou
sendo fator de incômodo, é essencial uma melhor compreensão acerca do seu comportamento na
natureza.
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Resumo
Os ceratopogonídeos do gênero Culicoides são os mais estudados na família dado ao hábito hematofágico, algumas espécies
podem atuar como vetores de patógenos ao homem e aos animais. São insetos muito pequenos, possuem coloração cinza a
castanho escura, aparelho bucal do tipo picador – sugador, asas curtas e largas e geralmente manchadas e veia medial
bifurcada, mostrando padrões distintos nas células radiais da veia r-m, sendo essa característica diagnóstica para o gênero.
Destacam-se as espécies C. insignis e C. pusillus por serem vetores do Vírus da Língua Azul (BTV) para ruminantes e
Culicoides paraensis por ser vetor no ciclo urbano do Vírus Oropouche (OROV) para humanos. No estado de Rondônia os
poucos estudos com o gênero foram realizados em área de floresta e pasto. Sendo assim, informações acerca da diversidade
de Culicoides spp. e da ocorrência de espécies que podem atuar como vetores de arboviroses é importante para futuros
estudos de epidemiologia e controle. Foram instaladas armadilhas luminosas CDC e BG-Sentinel com atração por CO2, além
de técnicas alternativas em cinco pontos da área urbana e cinco pontos da área periurbana de Porto Velho. Até o momento
foram capturados 194 exemplares de Culicoides spp., dos quais 122 foram obtidos em área periurbana e 72 na área urbana.
A maioria dos indivíduos ocorreram em ambiente peridomiciliar (54,6%) e borda de floresta (39,7%), e onze espécimes foram
obtidos no intradomicílio. Identificaram-se o subgênero Haematomydium (n=79), incluindo 66 indivíduos do grupo paraensis, e
o subgênero Hoffmania (n=72, grupo guttatus). Por meio da disposição das manchas nas asas identificou-se as espécies C.
foxi, C. insignis (vetor de Vírus da Língua Azul), C. glabrior e C. leopoldoi. Nenhuma das espécies observadas representam
novo registro para o município. Os resultados preliminares apontam indícios de que algumas espécies de Culicoides possuem
potencial sinantrópico.
Palavras-chaves: Área urbana, Culicoides insignis, Haematomydium, Oropouche
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Resumo
Os Culicoides Latreille, 1809, são dípteros nematóceros da família Ceratopogonidae, também conhecidos como maruim,
mosquito-pólvora e mosquito-do-mangue. Constituem um grupo de insetos amplamente distribuídos pelo mundo e bem
diversificado, tendo sido descritas cerca de 1.400 espécies, correspondendo a 23,6% dos ceratopogonídeos conhecidos.
Estes causam incômodo ao homem e aos animais domésticos, devido à dolorosa picada e transmissão de patógenos (vírus,
protozoários e filarias), comportamento realizado somente pela fêmea que é hematófaga. Os habitantes de povoados rurais
no entorno do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PARNAM), importante pólo turístico do litoral oriental do Estado do
Maranhão, Brasil, têm se ressentido com a presença importuna desses dípteros próximo às suas residências. Dessa forma,
este estudo visa investigar a distribuição dos maruins no espaço geográficos do entorno do PARNAM, considerando a riqueza
e abundância das espécies presentes nas localidades distribuídas em áreas de restinga e cerrado. Os maruins foram
capturados em 139 casas rurais de 22 localidades, nos municípios de Barreirinhas e Santo Amaro, implantadas nas rotas do
turismo do PARNAM. As capturas dos maruins foram feitas com armadilhas luminosas CDC instaladas nos peridomicílios, nos
meses de abril, maio, julho e agosto de 2015. Foram capturados 2.121 espécimes distribuídos em 19 espécies, sendo
Culicoides insignis (43,5%) e C. leopoldoi (31,5%) as mais abundantes e as mais bem distribuídas pelas localidades,
ocorrendo em 17 e 18 povoados, respectivamente; seguiram no ordem de importância C. foxi (12 povoados; 54%) e C.
guyanensis (10; 45%). Chama-se atenção principalmente para a presença das espécies C. insignis e C. foxi, neste estudo,
devido ao papel que estas duas espécies desempenham na transmissão de patógenos nas Américas. Esse resultado mostra
que os maruins são diversificados e abundantes e encontram-se homogeneamente distribuídos no espaço geográfico
estudado, representativo das áreas de restinga e cerrados, inclusive nas rotas do turismo. Nesse caso, medidas de controle
devem ser indicadas para minimizar o contato de espécies antropofílicas com os moradores locais e turistas.
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Resumo

Os mosquitos são responsáveis pela transmissão de diversos patógenos ao homem. Os arbovírus
transmitidos pelos mosquitos do gênero Aedes têm permitido a ocorrência de doenças como a
Dengue, Chikungunya e Zika em patamares elevados e tem causado grande impacto na saúde
pública, inclusive no Brasil. O conhecimento necessário para a criação de novas estratégias de
vigilância e controle poderá surgir a partir de uma melhor compreensão de diferentes aspectos da
biologia dos vetores, sobretudo com suas peculiaridades em localidades específicas. As ações
preconizadas pelo Programa Nacional de Controle do Aedes não têm obtido sucesso para o seu
controle e a ocorrência de novos surtos das doenças são cada vez mais frequentes. Neste estudo
analisamos a distribuição espacial dos índices de infestação de ovos de Aedes aegypti nos municípios
de Amambai e Aral Moreira, Mato Grosso do Sul, no período de 2013-2017, visando contribuir com a
vigilância dos vetores, e avaliamos as armadilhas de ovos (ovitrampas) como ferramenta para
direcionar as ações de controle. Foi realizado o monitoramento semanal em domicílios com a coleta
Í

de ovos em armadilhas ovitrampas e analisados os índices: Índice de Positividade de Ovitrampas
(IPO), Índice de Densidade de Ovos (IDO) e Índice de Densidade Vetorial (IDV). Foi observado uma
correlação inversa entre a positividade das armadilhas e a densidade de ovos, ou seja, a medida que
se encontrou um aumento no número de armadilhas positivas menor foi a densidade de ovos nas
armadilhas, fato este que reflete o comportamento de oviposição das fêmeas na busca por diferentes
sítios de criação. Isso possivelmente está associado a uma maior diversidade de criadouros que
podem ser encontrados na área, aumentando a chance de sobrevivência e dispersão em diferentes
habitats e em novas localidades. O período de início de maior densidade de ovos coincidiu com o
período de início dos meses mais quentes e com a ocorrência dos maiores picos de densidade
durante o verão, o que pode aumentar a chance de transmissão e em níveis mais elevados nesse
período. O monitoramento com as ovitrampas se mostrou uma ferramenta eficaz e deve ser utilizado
de forma complementar ao LIRAa para o direcionamento das ações de controle. Esses resultados
mostram que as ações devem ser realizadas em tempo oportuno e antecipadamente ao período de
aumento dos índices, podendo assim ter grande impacto na redução da infestação dos vetores.
Palavras-chaves: Aedes, Armadilhas, Controle de vetores, Entomologia, Vigilância
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Resumo
Os mosquitos são responsáveis pela transmissão de diversos patógenos ao homem. Os arbovírus transmitidos pelos
mosquitos do gênero Aedes têm permitido a ocorrência de doenças como a Dengue, Chikungunya e Zika vírus em patamares
elevados e tem causado grande impacto na saúde pública, principalmente no Brasil. O conhecimento necessário para a
criação de novas estratégias de vigilância e controle poderá surgir a partir de uma melhor compreensão de diferentes
aspectos da biologia dos vetores, sobretudo com suas peculiaridades em localidades específicas. As ações preconizadas pelo
Programa Nacional de Controle do Aedes não têm obtido sucesso para o seu controle e a ocorrência de novos surtos das
doenças são cada vez mais frequentes. Neste estudo analisamos a distribuição espacial dos índices de infestação de ovos de
Aedes aegypti nos município de Amambai e Aral Moreira, Mato Grosso do Sul, no período de 2013-2017, visando contribuir
com a vigilância dos vetores nos municípios, e avaliamos as armadilhas de ovos (ovitrampas) como ferramenta para
direcionar as ações de controle de vetores. Foi realizado o monitoramento semanal em domicílios com a coleta de ovos em
armadilhas ovitrampas e analisados os índices: Índice de Positividade de Ovitrampas (IPO); Índice de Densidade de Ovos
(IDO); Índice de Densidade Vetorial (IDV). Foi observado uma correlação inversa entre a positividade das armadilhas e a
densidade de ovos, ou seja, a medida que se encontrou um aumento no número de armadilhas positivas menor foi a
densidade de ovos nas armadilhas, fato este que reflete o comportamento de oviposição das fêmeas na busca por diferentes
sítios de criação, o que possivelmente está associado a uma maior diversidade de criadouros que podem ser encontrados na
área, aumentando a chance de sobrevivência e dispersão em diferentes habitats e em novas localidades. O período de início
de maior densidade de ovos coincidiu com o período de início dos meses mais quentes e com a ocorrência dos maiores picos
de densidade durante o verão, o que pode aumentar a chance de transmissão e em níveis mais elevados nesse período. O
monitoramento com as ovitrampas se mostrou uma ferramenta eficaz e deve ser utilizada de forma complementar ao LIRAa
para o direcionamento das ações de controle. Esses resultados mostram que as ações devem ser realizadas em tempo
oportuno e antecipadamente ao período de aumento dos índices, podendo assim ter grande impacto na redução da infestação
dos vetores.
Palavras-chaves: Aedes, armadilhas, controle de vetores, entomologia, vigilância
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Resumo

Detectar a presença, a distribuição e abundância de vetores de arboviroses são importantes parâmetros na vigilância
entomológica da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Assim, pretendeu-se caracterizar a série histórica do
número de municípios infestados por Aedes aegypti e por Aedes albopictus, do estado de São Paulo, de 1986 a
2015. Analisar a influência da sazonalidade sobre os valores dos índices de Breteau (IB), para cada espécie, ao
longo dos 30 anos de estudo, e discutir o comportamento da temperatura média na expansão desses vetores. Para
tanto, foram utilizados os valores de IB de Ae. aegypti e Ae. albopictus de cada município, provenientes do banco de
dados da Superintendência de Controle de Endemias. A partir destes, foram calculadas suas médias aritméticas, por
mês/ano, e, posteriormente, empregado o teste de Wilcoxon. Na abordagem da temperatura média empregaram-se
mapas fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Os resultados mostraram que o estado de São Paulo
encontra-se quase que totalmente infestado por Ae. aegypti e por Ae. albopictus, com coexistência em 93,64% dos
municípios. Foi evidenciado forte perfil sazonal, com maior abundância das duas espécies, no primeiro trimestre, de
cada ano. Embora com variação no padrão de infestação foi observada predominância de Ae. aegypti, cujo valor
médio da densidade larvária foi 4,27 vezes maior do que a de Ae. albopictus. As faixas geográficas de temperaturas
médias do estado mais elevadas, ao longo dos 30 anos, foram coincidentes com a trajetória geográfica e temporal da
expansão de Ae. aegypti. O estudo corroborou a capacidade de adaptação desses vetores em face de conjunturas
sociais e urbanas diferenciadas. Esses mosquitos registraram, inicialmente, infestação em áreas distintas e opostas,
revelando comportamento geográfico antagônico, com diferenças na densidade larvária. A predominância larvária de
Ae. aegypti, no estado de São Paulo, sugere sua superioridade competitiva, mesmo em áreas onde a Ae. albopictus
foi espécie precursora. Porém, considerando que esta espécie pode facilmente deslocar-se entre ambientes urbanos
e silvestres, admite-se a necessidade de seu monitoramento integrar a vigilância e controle entomológico.
Palavras-chaves: Aedes aegypti, Distribuição Espacial, Análise Espacial, Controle, Ecologia
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Resumo

Introdução: Os flebotomíneos são insetos de grande importância médica e veterinária, devido à sua
capacidade de transmitir Leishmania a humanos e animais. As modificações antrópicas são fatores
que estão intimamente associados à adaptação dos flebotomíneos silvestres ao intra e peridomicílio,
desta forma aumentando o risco de transmissão de Leishmania nesses ambientes. Casos de
leishmaniose cutânea e visceral têm sido relatados desde 2007 em aldeias indígenas dos Xukurus do
Ororubá, localizadas no agreste do estado de Pernambuco.
Objetivo: O objetivo deste estudo foi investigar a diversidade de espécies de flebotomíneos nessas
aldeias.
Metodologia: De março de 2015 a março de 2016, armadilhas luminosas do tipo CDC foram instaladas
no intra e no peridomícílio de três aldeias (Afeto, Guarda e Santana). As armadilhas funcionaram das
17h às 6h, por quatro noites consecutivas de cada mês. Os flebotomíneos capturados foram
examinados sob um estereomicroscópio, triados de acordo com o sexo e mantidos em etanol a 70%
para posterior identificação morfológica da espécie de acordo com chaves taxonômicas tradicionais.
Resultados: No total, 5.640 flebotomíneos pertencentes a 11 espécies foram identificados: Lutzomyia
migonei (84,3%), Lutzomyia lenti (5,5%), Lutzomyia longipalpis (4,1%), Lutzomyia intermedia (1,6%),
Lutzomyia capixaba (1,4%), Lutzomyia evandroi (1,1%), Lutzomyia trinidadensis (0,8%), Lutzomyia
goiana (0,6%), Lutzomyia sordellii (0,5%), Lutzomyia sallesi (0,05%) e Lutzomyia schreiberi (0,05%). A
maioria dos espécimes (i.e., 77,2%) foi coletada no peridomicílio. Os machos (n = 3.540)

predominaram sobre as fêmeas (n = 2.100). L. migonei foi a espécie mais abundante, seguida de L.
lenti e L. longipalpis, representando juntas 94% dos flebotomíneos coletados.
Conclusão: Os resultados comprovam a presença de flebotomíneos pertencentes a espécies
consideradas silvestres dentro e fora das residências. Sugere-se que L. migonei e L. longipalpis
estejam envolvidos na transmissão de Leishmania braziliensis e Leishmania infantum,
respectivamente, nas aldeias indígenas estudadas.
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Resumo
Os mosquitos têm atraído a atenção da saúde pública por estarem envolvidos na transmissão de múltiplas infecções ao
homem e aos animais. Esses dípteros apresentam grande diversidade de espécies e ampla distribuição geográfica, ocupando
habitats variados. Alguns estudos prévios sobre Culicidae no estado de Rondônia identificaram apenas 64 espécies de
mosquitos, distribuídos em sete tribos e 14 gêneros, sendo escassos os registros em ambiente silvestre. Dessa forma o
presente trabalho tem como objetivo inventariar e estimar a diversidade de mosquitos em áreas de floresta de Rondônia. As
amostragens foram realizadas em transectos estabelecidos em três Unidades de Conservação (UC), sendo duas coletas na
estação chuvosa e outras duas na estação seca. As coletas de mosquitos tiveram duração de cinco dias, nas quais foram
utilizadas armadilhas do tipo CDC com diferentes tipos de iluminação, lâmpada incandescente (CDC), tubo fluorescente
ultravioleta (CDC UV) ou lâmpada LED ultravioleta (CDC UV-LED). As armadilhas foram instaladas em diferentes substratos
(copa e solo) durante o período de 18:00-06:00 horas, num total de 144 horas de coleta/dia/transecto. Foram também
utilizadas armadilhas de interceptação de voo tipo Shannon entre as 18:00 e 21:00 horas. Foram obtidos um total de 264
mosquitos, identificados em 21 espécies. A maior riqueza de mosquitos, 14 espécies, foi encontrada na Reserva Biológica do
Jaru, porém o Parque Estadual de Guajará Mirim apresentou maior abundância de mosquitos, com 109 indivíduos (41,29%).
As armadilhas dispostas a um metro do solo capturaram maior quantidade de mosquitos, 150 exemplares. A armadilha CDC
com luz incandescente capturou 187 espécimes distribuídos em seis gêneros, enquanto CDC UV e CDC UV-LED, coletaram
respectivamente 67 e 11 espécimes distribuídos em cinco e quatro gêneros. Os gêneros mais abundantes neste estudo foram
Anopheles e Aedes, com um total de 65,15% dos mosquitos coletados.
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Resumo

Informações sobre a riqueza de mosquitos na Caatinga ainda são escassos com os poucos
levantamentos para a família Culicidae. Sendo assim, este estudo teve o intuito de unificar inventários
existentes com o objetivo de averiguar as espécies de mosquitos adaptadas às restrições ambientais
desse bioma, analisando a composição e a distribuição de espécies entre as comunidades. Reuniramse informações de levantamentos realizados entre os anos de 2008 e 2014 em quatros estados
brasileiros. Que foi o período de maior esforço amostral para esse bioma. Elas foram oriundas do
banco de dados do projeto “Mosquitos da Caatinga” e de inventários disponibilizados na forma de
artigos e dissertações. As áreas inventariadas foram: Estação Ecológica Raso da Catarina (EERC) na
Bahia, Monumento Natural Grota do Angico (MNGA) em Sergipe; Norte de Minas Gerais (NMG);
Estação Ecológica de Seridó (EES), Floresta Nacional do Açu (FNA) e área particular Sítio Areias
(SA), ambas no RN. As técnicas de coletas empregadas incluíram coletas de ovos, larvas e adultos.
Foi utilizado o particionamento da β diversidade e os seus índices de substituição (βSIM) e/ou
aninhamento (βSNE) para verificar a dissimilaridade entre as comunidades. Registrou-se 81 espécies,
pertencentes a 14 gêneros, sendo 15 delas novas. Aproximadamente 35% são vetores. A maior
riqueza encontrada foi em NMG (S = 49) e MNGA (S = 30). As demais áreas apresentaram menores
riquezas, sendo 26 para EERC, 17 em FNA e 11 na EES. Sendo 35 espécies compartilhadas e 46
exclusivas. As áreas onde ocorreu o maior número de espécies exclusivas foram o NMG com 30%,
seguido por MNGA e EERC com 11%. As comunidades demonstraram altas taxas de variação (βSOR
=0.79), o mecanismo de substituição foi o principal responsável por esse padrão (βSIM =0.65, βSNE
=0.13). A substituição responde às mudanças nas comunidades em decorrência da existência de
nichos vagos e da capacidade das espécies em colonizá-los. Tal resultado pode estar relacionado à
ampla heterogeneidade ambiental do Bioma e as interações ecológicas de espécies com os
criadouros. Este trabalho foi pioneiro ao lidar com diferentes escalas de diversidade na Caatinga. Isso
mostra a necessidade de conhecer mais profundamente as novas espécies, as adaptações evolutivas
desenvolvidas para viver em um ambiente de alto déficit hídrico, como também, sobre a circulação
dos agentes etiológicos, já que muitas das espécies bem distribuídas são de interesse médico.
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Resumo

A oferta de criadouros, seja ele artificial ou natural, influencia na capacidade de reprodução das
espécies de mosquitos, e interfere na abundância dos mesmos. Este estudo teve como objetivo,
comparar a diversidade e abundância na fauna de mosquitos coletados entre diferentes armadilhas de
oviposição em um assentamento rural. Para as coletas foram utilizadas larvitrampas de internódio de
bambu, recipiente plástico e pneu. Foram distribuídas 162 larvitrampas entre ambientes com
diferentes graus de antropização. Foram realizadas quatro coletas de campo, entre os meses de
novembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018. Foram coletados 10.131 imaturos e 20 espécies. A
larvitrampa pneu foi a mais efetiva, com 6.195 (61,1%) indivíduos, seguida por internódio de bambu,
com 2.593 (25,5%) indivíduos e recipiente plástico, com 1.343 (13,2%) indivíduos. A maior diversidade
e equitabilidade de espécies foi na larvitrampa recipiente plástico (H´ = 2,07; J´ = 0,7467), quando

comparada com pneu (H´ = 1,741; J´ = 0,6429) e internódio de bambu (H´ = 1,527; J´ = 0,5389). A
análise PERMANOVA indicou diferença significativa, quando comparada a diversidade de mosquitos
entre as larvitrampas (PERMANOVA pseudo-F=8,84090 p<0,0005). O teste IndVal apontou 10
espécies com potenciais valores de bioindicação, Sabethes tridentatus, Trichoprosopon digitatum, Sa.
albiprivus e Orthopodomyia fascipes foram correlacionadas com o internódio de bambu e
Toxorhynchites haemorrhoidalis, Culex urichii, Limatus flavisetosus, Li. durhamii, Cx. nigripalpus e Ae.
albopictus correlacionados com o pneu. A larvitrampa recipiente plástico não apresentou espécies
bioindicadoras. A utilização desses criadouros para a oviposição das fêmeas, em especial nas
larvitrampas de pneu e recipiente plástico, pode corresponder a um mero oportunismo ou indicar
mudanças de hábitos de oviposição. A sobrevivência dessas larvas em tais larvitrampas pode indicar
plasticidade em colonizar também criadouros artificiais. Como consequência, essa mudança de
comportamento das espécies, incluindo as vetoras, atraídas pela diversidade de criadouros e fontes
de repasto sanguíneo do peridomicílio, pode aumentar o contato homem-vetor e possibitar ainda a
circulação de doenças tipicamente florestais veiculadas por mosquitos, nos ambientes mais
antropizados.
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Resumo
Os flebotomíneos são vetores de diversos parasitos, incluindo espécies de Leishmania, flagelados que causam as
leishmanioses. O Estado de Rondônia é considerado endêmico para a leishmaniose tegumentar, onde ocorre em média 1.000
casos anuais, entretanto ainda existe uma lacuna de conhecimento relacionados à epidemiologia da doença. Estudos sobre os
flebotomíneos têm sido realizados desde a década 1960 em Rondônia e o conhecimento da fauna local é de grande
importância para a identificação de vetores e compreensão da dinâmica de transmissão da doença. Junto à grande diversidade
desses insetos, a ocorrência de espécies crípticas dificulta a identificação com base apenas em caracteres morfológicos, dessa
forma ferramentas que auxiliem na taxonomia clássica podem melhorar a acurácia na identificação correta, incluindo espécies
que possam atuar como vetores da doença na região. Este estudo tem como objetivo implementar o uso de DNA Barcoding em
flebotomíneos amazônicos a fim de otimizar a identificação de espécies e investigar a existência de espécies crípticas,
associando essa abordagem à taxonomia clássica na descrição da fauna de flebotomíneos do Estado de Rondônia. Para esse
trabalho, flebotomíneos provenientes de diferentes regiões de Rondônia foram coletados com armadilhas luminosas CDC. Os
flebotomíneos foram montados e identificados morfologicamente, e as pernas foram retiradas e direcionadas para o estudo da
região de 658 pb do citocromo c oxidase subunidade I (coI) para posterior sequenciamento e avaliação das sequências obtidas.
Foram utilizadas até o momento 62 amostras pertencentes às espécies Bichromomyia flaviscutellata (5), Lutzomyia sherlocki
(1), Nyssomyia antunesi (7), Nyssomyia whitmani (11), Psychodopygus claustrei (2), Psychodopygus davisi (7), Psychodopygus
geniculatus (1), Trichophoromyia auraensis (5), Trichophoromyia clitella (4), Trichophoromyia ubiquitalis (9), Trichophoromyia sp.
(5) Trichopygomyia dasipodogeton (4) e Trichophoromyia flochi (1) das quais 20 amostras amplificaram para o fragmento de
700 pb do gene coI que em seguida foram purificadas e enviadas para as plataformas de sequenciamentos da Fiocruz para
posterior analises de bioinformática. Essa integração entre taxonomia morfológica e molecular proporcionará benefícios tanto
do ponto de vista científico quanto de forma aplicada pois possibilitará o desenvolvimento de abordagens moleculares para
otimização de levantamentos de biodiversidade desses insetos em Rondônia.
Palavras-chaves: Taxonomia, Vetores, DNA Barcoding, Leishmania, Rondônia
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Resumo
Flebotomíneos são insetos de importância médica, responsáveis pela transmissão de Leishmania. Esses insetos são
encontrados principalmente em florestas, porém, devido o impacto causado pelos desmatamentos tem se observado cada vez
mais a presença desses insetos em ambientes antropizados. Esse cenário torna-se mais relevante no estado de Rondônia
onde ocorre o ciclo silvestre leishmaniose tegumentar, que em média 1.000 casos são registrados a cada ano. Portanto, este
estudo tem como objetivos identificar as espécies de flebotomíneos, assinalar os possíveis vetores e observar a presença de
DNA de Leishmania nas fêmeas capturadas. As coletas de flebotomíneos foram realizadas nos municípios de Porto Velho,
Montenegro, Cacaulândia, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Guajará-Mirim. Em cada município foram selecionados cinco locais e
instaladas três armadilhas luminosas HP, totalizando 15 por município. As armadilhas foram instaladas no período da tarde
(15:00h ás 18:00h), e retiradas na manhã seguinte (07:00-09:00h) por três dias consecutivos, entre 2016 e 2017. No total
foram coletados 2.518 indivíduos e identificadas 59 espécies pertencentes a 13 gêneros. O município com maior abundância
foi Guajará-Mirim com 832 indivíduos e 24 espécies, seguido pelos municípios de Cacaulândia com 692 indivíduos e 31
espécies, Monte Negro com 400 indivíduos e 38 espécies, Porto Velho com 292 indivíduos e 28 espécies, Cacoal com 123
indivíduos e 17 espécies, Ji-Paraná com 122 indivíduos e 18 espécies, e Vilhena com 57 indivíduos e 20 espécies. As
espécies mais abundantes foram Nyssomyia antunesi (582 – 23,1%), Psychodopygus davisi (528 – 20,9%) e Trichophoromyia
ubiquitalis (268 – 10,6%), Ps. claustrei (215 – 8,53%) e Ny. whitmani (158 – 6,27%). Foram preparados pools de 172 fêmeas
das espécies Ps. davisi (75 [8 pools]), Ny. antunesi (47 [5 pools]), Th. ubiquitalis (42 - 5 pools), Ps. carrerai carrerai (23 - 3
pools]), Ny. whitmani (10 - 3 pools) e Ny. yuilli yuilli (8 - 2 pools) totalizando 26 pools submetidos à PCR para a região kDNA
de Leishmania, porém nenhuma amostra amplificou para o fragmento de 120 pb. Embora não tenha sido detectada a infecção
natural dos flebotomíneos por Leishmania spp., a abundância dessas espécies deve ser considerada como fator importante
na epidemiologia da leishmaniose, pois são consideradas importantes vetores com frequência nos estudos entomológicos na
Amazônia, tendo papel importante na transmissão desses parasitas ao homem na região.
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Resumo
Os flebotomíneos são vetores biológicos dos protozoários do gênero Leishmania, agentes causadores das leishmanioses. Uma das
formas mais graves, a leishmaniose cutânea difusa, tem como agente causador a L. amazonensis, transmitida por Bichromomyia
flaviscutellata. Por conta de sua ampla distribuição geográfica e papel na transmissão das leishmanioses, o emprego de técnicas
moleculares no estudo de populações dessa espécie é relevante. A taxonomia molecular por meio dos “barcodes” de DNA vem se
mostrando uma ferramenta eficiente na identificação de grupos com taxonomia complexa, como os flebotomíneos. Além disso, o
fragmento do gene citocromo oxidase I (COI), utilizado nessa técnica molecular, pode auxiliar na detecção de espécies crípticas. Com
isso, esse estudo teve como objetivo caracterizar a região do DNA Barcoding de diversas populações de B. flaviscutellata, afim de
detectar possível diversidade críptica. Para isso, utilizamos espécimes de populações de 3 estados brasileiros: Amazonas, Maranhão e
Espírito Santo. Foi realizada a PCR e sequenciamento do gene COI. No software MEGA v7 as sequencias foram alinhadas, editadas, e
também foram calculadas as distâncias genéticas (p-distance) e gerada uma árvore de Neighbor-joining (NJ). Para identificação de
Unidades Taxonômicas Operacionais (OTUs) foram utilizados os algoritmos ABGD, RESL e PTP. Um total de 14 sequências de 658 bp
foram geradas: uma do Amazonas, cinco do Maranhão e oito do Espirito Santo. A árvore de NJ indicou a formação de dois clados com
alto valor de bootstrap, um com sequências do Maranhão/Amazonas e outro do Espírito Santo. A distância p interclados foi de 11.9%, e
houve formação de duas OTUs distintas pelos três algoritmos empregados. Os altos valores de distância genética se assemelham a
valores interespecíficos já relatadas para flebotomíneos, que aliados a formação de clados distintos, e OTUs diferentes, sugerem que as
populações do Espírito Santo e Maranhão/Amazonas possam ser espécies distintas, mas morfologicamente muito próximas. Mais
estudos empregando técnicas de morfometria geométrica e linear estão sendo realizados para corroborar esses achados. Além disso, o
estudo dessas populações quanto sua competência vetorial deve ser avaliada, tendo em vista a importância epidemiológica de B.
flaviscutellata.
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Resumo

A esquistossomose é a segunda maior parasitose que afeta seres humanos no mundo. A espécie
Biomphalaria glabrata é o hospedeiro intermediário natural mais importante do Schistosoma mansoni
no Brasil. Os estudos da biologia de B. glabrata são de grande relevância, principalmente quando
relacionadas a áreas não endêmicas, pois inexistem dados que apontem o risco biológico e/ou
ambiental da chegada e manutenção de espécies de Biomphalaria nestas áreas. Sendo assim, o
objetivo deste trabalho foi analisar a duração do período embrionário de B. glabrata submetidos a
águas de uma coleção hídrica localizada em uma área não endêmica para esquistossomose. A
Pesquisa foi realizada com a espécie B. glabrata por meio de triplicata biológica e técnica, na qual o
grupo teste continha água do campo, o controle positivo foi mantido em uma proporção 1/1 de água
do campo e água declorada e o controle negativo somente água declorada. A água de campo foi
proveniente de uma coleção hídrica localizada na zona urbana de Santana do Ipanema, Alagoas,
coletada por três dias contínuos, ambientada até o dia seguinte em aquários de 1L, onde eram
colocadas as placas de isopores com massas ovígeras com idade de oviposição aproximada. Foi
verificado diariamente, em horário padrão, o desenvolvimento dos embriões até a eclosão de todos os
caramujos da capsula ovígera. Em todos os aquários do grupo teste a eclosão iniciou a partir do
quinto dia de experimento, seguido do controle positivo, onde a eclosão iniciou em dois aquários a
partir do quinto dia e controle negativo somente um aquário. Além disso, o período total de eclosão do
controle negativo e teste foi de 14 dias e o controle positivo nove dias. Sendo assim, a média de
eclosão do controle negativo foi de 41,1 ovos/dia, o teste 41,3 ovos/dia e 63,6 ovos/dia do controle
positivo. Mesmo a eclosão de ovos por dias do controle positivo ter ocorrido mais rápido, o grupo teste
apresentou um bom desenvolvimento embrionário, pois uma maior quantidade de planorbídeos iniciou
seu processo de eclosão ao quinto dia e seu período total de eclosão foi igual ao controle negativo. O
desenvolvimento embrionário de B. glabrata nas águas da coleção hídrica foi satisfatório, o que
demonstra, se excluídos os fatores ambientais, que área estudada seria permissível para a chegada e
o desenvolvimento da espécie B. glabrata.
Palavras-chaves: Aspectos biológicos, Eclosão, Schistosoma mansoni, Vetor
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Resumo

Os mosquitos Aedes aegypti são vetores de arboviroses. O inseticida pyriproxyfen (PPF) apresenta
potente atividade larvicida e é disseminado pelos mosquitos. A estratégia de controle de Ae. aegypti
com PPF disseminado por mosquitos foi eficaz em Manaus e Manacapurú – AM, ao aumentar a
mortalidade de fases imaturas do inseto (larva e pupa) e diminuir a emergência de adultos. Entretanto,
essa estratégia deve ser avaliada em diferentes áreas e cenários climáticos. O objetivo foi analisar a
eclosão dos ovos e a emergência de adultos de populações de Ae. aegypti provenientes de áreas com
e sem intervenção de estações disseminadoras de PPF. O estudo foi realizado de janeiro de 2017 a
junho de 2018, em bairros da cidade de São Sebastião no Distrito Federal. Foi feito monitoramento em
dois bairros de São Sebastião e em um deles foi realizada a intervenção. O monitoramento consistiu
na instalação de duas ovitrampas/domicílio (uma dentro e outra no quintal da casa) em 30 domicílios
de cada área. Os ovos viáveis presentes nas paletas foram contabilizados em estereoscópio e
colocados para eclodir em laboratório, com posterior observação e contagem de larvas, pupas e
mosquitos emergentes, três vezes por semana. Os dados analisados foram a eclosão dos ovos
(número de larvas após 7 dias/número de ovos), o número médio de adultos emergidos e a
emergência (número de adultos/número de larvas). Esses dados foram analisados por mês e por área
(controle e intervenção). Em média a eclosão de ovos/mês considerando os 18 meses analisados foi
de 35,6% na área de intervenção e 47,1% na área controle. Antes da intervenção (1º ao 3º mês),
houve uma média de 60,3 mosquitos emergidos/mês (emergência de 26,2%) na área de intervenção,
valores menores que os da área controle (201,6 e 36%, respectivamente). Durante a intervenção (4º
ao 15º mês), emergiram em média 333,9 mosquitos/mês (emergência de 39,3%) na área de
intervenção, valores menores que os da área controle (429,8 e 50,7%, respectivamente). Ao comparar
os mesmos meses de 2018 (jan-mar) entre as áreas controle e de intervenção, observa-se que
durante a disseminação do PPF (13º ao 15º mês), emergiram em média 863,3 mosquitos/mês, valores
menores que os da área controle (1338,6). Houve diminuição do número de adultos emergidos e uma
discreta diminuição da eclosão dos ovos de populações provenientes de da área de intervenção com
PPF. Essa é uma evidência indireta de um efeito do PPF disseminado na área de intervenção.
Palavras-chaves: Controle de Mosquitos, Entomologia, Infecções por Arbovirus
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Resumo
A leishmaniose tegumentar (LT) encontra-se amplamente distribuída no Maranhão, com alta incidência no entorno do Parque Nacional
dos Lençóis Maranhenses (PNLM), sobretudo nos povoados pertencentes a Barreirinhas e Santo Amaro, os quais estão dispostos na
rota do turismo e que notificaram casos da doença nos últimos anos. Como consequência do impacto do turismo e de pressões de
ordem socioeconômica, as áreas do entorno do PNLM têm sofrido danos ecológicos gerados pelo homem, promovendo um contato mais
próximo com os vetores de patógenos humanos, dentre eles, os flebotomíneos, o que acaba gerando uma modificação do padrão
original de transmissão da LT. Diante do exposto, objetivou-se caracterizar a fauna flebotomínica das localidades do entorno do PNLM.
Coletas mensais foram realizadas com armadilhas luminosas HP, durante o período de setembro de 2012 a agosto de 2013, nos
ambientes peri e extradomiciliar em 13 pontos distribuídas em 3 localidades. Foram coletados 4474 espécimes de flebotomíneos
pertencentes a nove espécies (L. whitmani, L. longipalpis, L. lenti, L. evandroi, L. sordellii, L. flaviscutellata, L. termitophila, L. intermedia
e L. wellcomei), sendo a estação chuvosa (dezembro a junho) a que obteve maior abundância. As espécies mais prevalentes foram L.
whitmani (46,85%) e L. longipalpis (43,25%) representando juntas 90,1% do total de espécimes coletados, com índice de constância de
100% para ambas. O índice de diversidade de Shannon indicou maior riqueza nas áreas extradomiciliares em relação ao preridomicílio,
H’ = 2.4 e H’ = 4.98, respectivamente. Nossos resultados confirmam alta prevalência de L. longipalpis e L. whitmani, vetores de LT e LV,
respectivamente. Além disso, apontam para a peridomicialiação de outras espécies que são desconsideradas na transmissão de
Leishmania (e.g. L. lenti), o que sugere medidas de controle por parte das autoridades de saúde pública, de forma a conter futuros
surtos de leishmaniose visceral nessa área, tida como endêmica para LT.
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Resumo
INTRODUÇÃO. Siphonaptera, Phthiraptera e Acari constituem um grupo de artrópodes ápteros com cerca de 8350 espécies,
distribuídas mundialmente. Muitas dessas espécies atuam como agentes etiológicos/vetores de doenças com importância
epidemiológica, podendo ocorrer casos focais de moderada morbidade, doenças com características debilitantes severas e
impacto comunitário, até pandemias com elevada letalidade. O projeto Resposta Global ao Controle de vetores, da OMS,
iniciado em 2017, evidencia a necessidade de estratégias de controle e prevenção baseadas em respostas rápidas pelo uso
de tecnologias ilustradas, autoexplicativas, transversais e integrativas à estrutura da saúde pública, de fácil disponibilidade e
utilização. OBJETIVO. Desenvolver aplicativo (app) para identificação de vetores ápteros de importância em saúde pública no
Brasil. MÉTODOS. Foram consultadas as chaves dicotômicas de Bicho e Ribeiro (Siphonaptera), Costa Lima (Phthiraptera) e
Barros-Battesti (Carrapatos), e obtidas imagens destes vetores, em coleções científicas, para selecionar os caracteres mais
importantes. Um banco de dados com imagens de estruturas e mapas de distribuição geográfica foi criado e organizado. O
App foi desenvolvido usando software Android estúdio, em conjunto com uma biblioteca desenvolvida pela Google com Java
Versão 8. RESULTADOS. 26 espécies e 96 perguntas serviram de base para o desenvolvimento do app. Foram utilizadas 65
imagens de estruturas morfológicas, 26 fotos dorsais e 26 mapas. O app apresenta um menu com cinco opções que permitem
iniciar a pesquisa ilustrada. Ao lado de cada resposta existe um ícone que dá acesso a imagem correspondente. No canto
inferior direito é possível visualizar o número de espécies restantes. O usuário é levado à outra pergunta até finalizar a
identificação, quando é apresentada a foto colorida do vetor áptero identificado, sua distribuição geográfica, tamanho e outras
informações. CONCLUSÃO. O app, em fase de teste, tem demonstrado efetividade na identificação e informação sobre
vetores ápteros, o que possibilitará seu uso por profissionais da área de vigilância e controle de vetores ápteros, e permitirá
resposta rápida às ações em saúde, além de acessibilidade ao conhecimento sobre vetores ápteros pela sociedade como
todo.
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Resumo
A qualidade dos mosquitos machos e o tamanho estão relacionados ao número de espermatozoides produzidos e transferidos
às fêmeas, sendo, machos maiores com alta probabilidade de sobreviver, produzir espermatozoides e realizar múltiplos
cruzamentos. A radiação ionizante pode causar diversos danos somáticos e germinativos, gerando prejuizos aos mosquitos
machos pela técnica do inseto estéril. Assim, pretende-se caracterizar os efeitos da radiação ionizante sobre a biometria

corporal e a produção de espermatozoides em Aedes aegypti emergidos de pupas expostas (IR) e não (nIR) à radição gama
do cobalto-60 (Co60). Pupas machos de Ae. Aegypti com idade de 24-30 h foram expostas à 50Gy do Co60 no Gammacell.
Pupas com 34-40 h pós-irradiação e adultos com 24 h e 10 dias emergidos de pupas IR e nIR foram pesados e medidos; já o
cefalotórax da pupa, asa e tórax do adulto foram medidos no Zen Blue edition/Zeiss. Foi removido o sistema reprodutor e os
espermatozoides liberados foram suspensos em 200 µL de PBS, seguida pela aliquotagem e quantificação em microscópio. O
peso fresco e o comprimento do cefalotórax da pupa, e do tórax e da asa do mosquito adulto não foram alterados em ambos
(nIR e IR). A produção de espermatozoides foi maior em pupas IR (1017.0±121.03), comparada ao grupo nIR (663.92±67.13)
(p=0.02), enquanto o número de espermatozoides em mosquitos IR-1 foi maior, já que o grupo controle nIR-1 (2391.8±292.5);
IR-1 (3521.9±210.5) (p=0.01). A mesma análise em animais com 10 dias pós-emergência apresentou um número menor de
espermatozoides no grupo irradiado nIR-10 (10041.8±550.9); IR-10 (7958.1±403.8) (p=0.01). Estudos demostraram que o
tamanho do corpo está relacionado à reprodução, competição e produção de espermatozoides. Ainda há relatos que a
radiação tem impacto nas células presentes no testículo. Os mosquitos analisados apresentaram respostas diferenciadas
quanto ao maquinário biológico somático e germinativo, possuindo a mesma constituição corporal e a capacidade de
competição de mosquitos não irradiados, enquanto a produção de espermatozoides foge do padrão citado na literatura, uma
vez que durante a vida da pupa e vida adulta, a produção de espermatozoide é maior, havendo declínio na vida adulta tardia,
apesar do mesmo porte físico. Observou-se que a radiação não afetou o tamanho corporal de pupas e adultos de Ae. aegypti,
no entanto, alterou a produção de espermatozoides em períodos distintos quando irradiados com 50 Gy na fase de pupa.
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Resumo
O mosquito Anopheles darlingi é o principal vetor da malária humana na região amazônica. Diversos estudos e experimentos
envolvendo esse anofelino são realizados, para tanto é fundamental a criação em laboratório. Embora os insetos apresentem
semelhanças qualitativas de nutrientes requeridos para seu desenvolvimento, a quantidade desses difere entre as espécies e
são poucos os registros referentes às necessidades nutricionais de An. darlingi. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar
o efeito da suplementação de vitaminas e minerais na biologia de larvas e adultos de An. darlingi. Fêmeas de campo foram
capturadas por atração humana protegida, alimentadas com sangue humano e induzidas à oviposição. As larvas geradas
foram alimentadas com a dieta regular, ração comercial de peixe (TetraMin Tropical Flakes®) moída (controle), sendo
fornecido de 0,006 a 0,3 mg/ larva diariamente conforme o estádio de desenvolvimento. A dieta regular foi suplementada em
diferentes concentrações de vitaminas e minerais (tratamentos) baseadas na literatura para outros mosquitos. Foram
avaliados os parâmetros biológicos: sobrevivência e tempo de desenvolvimento larval, proporção de pupação e emersão de
adultos. Dos cinco tratamentos de vitaminas oferecidos às larvas, a menor concentração (T5: 1/10000) apresentou
sobrevivência larval 15% maior do que a do controle, já a maior (T1: concentração padrão), i.e., 10000 vezes maior que T5,
causou mortalidade larval de 96%. Por outro lado, a suplementação com a maior concentração de minerais (T1: concentração
padrão), aumentou a sobrevivência das larvas em aproximadamente 50% quando comparado ao controle, e de 83% de pupas
obtidas 80% atingiram o estágio adulto. A espécie An. darlingi apresentou necessidade de quantidades baixas de vitaminas,
em relação as requeridas pela espécie Aedes aegypti, mas semelhantes para minerais. A suplementação com vitaminas e
minerais afetou positivamente a produção de imaturos e adultos de An. darlingi.
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Resumo
Anopheles darlingi é o principal vetor de malária na Amazônia, e necessita de sangue para completar seu ciclo gonotrófico. A
utilização do sangue para experimentos apresenta alguns obstáculos e uma dieta artificial que suporte a produção de ovos e

larvas pode resolver esse problema. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de alimentos alternativos ao
sangue humano para An. darlingi. Foram testadas diferentes formulações: sacarose 10% e albumina sérica bovina (BSA) nas
concentrações 200mg/mL e 400mg/mL; sacarose 10%+sais e BSA nas concentrações 200mg/mL e 400mg/mL. Sacarose
10% foi utilizada como controle negativo e sangue humano como positivo. Avaliou-se o efeito desses alimentos no (i) número
de mosquitos ingurgitados;(ii) sobrevivência até a oviposição; (iii) proporção de mosquitos que ovipuseram; (iv) número médio
de ovos e (v) quantidade de larvas por fêmea. Os experimentos foram realizados em 6 dias com 210 mosquitos e 21 gaiolas.
Foi observado que quando ofertado sangue 79.7% dos mosquitos ingurgitaram, nos demais grupos a proporção de mosquitos
ingurgitados ficou entre 99-100%. A sobrevivência das fêmeas até a oviposição não foi afetada (p>0,05) pelos tratamentos.
Houve uma maior proporção de mosquitos que ovipuseram no tratamento controle (sangue) em relação aos demais
alimentos. Fêmeas alimentadas com BSA 200+sais tiveram uma proporção de oviposição de 53,6%, seguido por BSA 200
com 47,8%, BSA 400+sais com 41% e BSA 400 com 37,4%. O número médio de ovos foi de 113,5 nas fêmeas alimentadas
com sangue, sendo maior em relação aos demais tratamentos, exceto de BSA 400 (p<0.05). Para os mosquitos alimentados
com BSA 400 a média foi de 95,2 e nos demais alimentos alternativos foi de 88,4 em BSA 200, 75,8 em BSA 200+sais e 91
em BSA 400+sais. As fêmeas alimentadas com sangue produziram uma média de 87 larvas, que foi cerca de 4,5 vezes maior
em relação aos alimentos alternativos (p<0,05) que variou entre 2 a 39 larvas. Os alimentos alternativos ao sangue utilizados
funcionam, isso foi comprovado pela alta taxa de ingurgitamento, proporção de sobrevivência nos tratamentos e as médias de
ovos obtidos de mosquitos alimentados com BSA, que foram similares aos mosquitos alimentados com sangue, porém, não
obtivemos resultados satisfatórios com a eclosão larval, mostrando que os tratamentos alternativos são promissores mas
precisam ser aprimorados.
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Resumo
Anopheles darlingi é responsável pela maioria das transmissões de casos de malária no Brasil. Trata-se de uma espécie cuja
criação massal é muito importante para uso em experimentos como infecções experimentais com plasmódios. No entanto, as
técnicas usadas para a manutenção desta espécie em laboratório são laboriosas. Com essa premissa, o objetivo desse
estudo foi aperfeiçoar o protocolo de criação de imaturos de Anopheles darlingi, visando menor manuseio através do
melhoramento ambiental, além de avaliar a infecção dos mosquitos provenientes desses tratamentos com Plasmodium vivax.
Os experimentos foram iniciados com larvas de segundo estádio criadas em bacias com volume de um litro de água e dois
diferentes substratos (areia fina e areia grossa), com 100 larvas e 3 réplicas para cada tratamento. Os grupos experimentais
foram: (i) areia fina, (ii) areia grossa e (iii) criação padrão (sem substrato). A manutenção dos grupos com substratos foi feita
no quinto dia e da criação padrão no terceiro dia. As larvas foram alimentadas duas vezes ao dia com 0,006 mg/100 larvas de
ração peneirada (63 mm). Os resultados obtidos da sobrevivência larval mostraram que a mortalidade larval foi maior na
criação padrão sem substrato e que o nível de filtragem ocorreu melhor no tratamento do substrato fino com isso houve maior
número de pupas.Após a obtenção dos adultos, foi realizada a infecção experimental pelo método de membrana artificial
com P. vivax. Foram utilizados 10 mosquitos provenientes de cada tratamento, duas réplicas e controle. Os mosquitos
ingurgitados foram mantidos por oito dias com sacarose 10%. No oitavo dia, tempo de desenvolvimento dos oocistos, todos
os mosquitos foram dissecados e os intestinos corados com mercúrio cromo 1%, com a finalidade de determinar a taxa de
infecção (número de mosquitos infectados) e carga parasitária (número de oocistos por intestino).A sobrevivência
dos mosquitos infectados foi alterada entre 20-30% em todos os grupos experimentais, contudo a mortalidade foi menor no
grupo de mosquitos provenientes do tratamento com areia fina (20%). As taxas de infecção e carga parasitária variaram entre
os grupos experimentais. Nos grupos I e III, a taxa de infecção foi de 50% com carga parasitária de 1-2 oocistos (Média= 0,83
e 0,5, respectivamente), enquanto o grupo II não houve infecção. Nossos resultados sugerem que o uso de substratos afeta a
mortalidade larval e a taxa de infecção de adultos por P. vivax.
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Resumo
O Aedes aegypti é considerado o principal vetor de arboviroses na atualidade, justificando grande preocupação na saúde
pública. É transmissor do vírus do dengue, da febre amarela urbana, do chikungunya e do Zika. O objetivo deste trabalho foi
avaliar a atividade larvicida de extratos de plantas obtidos da vegetação de transição Cerrado-Caatinga contra o Ae. aegypti.
Os diferentes extratos utilizados foram obtidos a partir da técnica de maceração com solvente orgânico sendo utilizadas as
seguintes espécies: Passiflora cincinnata (Maracujá do mato), Copaifera sabulicola (Copaíba), Copaifera depilis (Copaíba),
Solanum paniculatum (Jurubeba), Eugenia dysenterica (Cagaita) e Anacardium sp. (Cajuí). Os extratos foram diluídos em
diferentes solventes de acordo com sua polaridade, sendo que concentrações pré-estabelecidas foram utilizadas para cada
extrato (50, 100, 150, 200 e 250 ppm). Para cada tratamento, foi usado o total de 75 larvas de Ae. Aegypti, com três réplicas
de 25 larvas cada, seguindo metodologia preconizada pela Organização Mundial de Saúde. Como controle negativo, em cada
tratamento foi utilizado o solvente utilizado na diluição do respectivo extrato dissolvido em água destilada. Os insetos usados
nos bioensaios, foram obtidos da colônia mantida no laboratório do Centro Multidisciplinar Campus de Barra – UFOB, em
condições ambientais controladas, para esta finalidade. A mortalidade foi avaliada 48 horas após o início de cada teste. O
número de larvas mortas foi registrado e a porcentagem da mortalidade calculada. Os resultados obtidos, demonstram que
dos extratos utilizados, a P. cincinnata foi a que apresentou melhores valores, obtendo taxa de mortalidade acima de 50% das
larvas nas concentrações de 200 e 250 ppm. Entre os outros extratos avaliados em todas as concentrações, a taxa de
mortalidade das larvas foi abaixo de 50%. A análise estatística dos bioensaios com extratos de diferentes partes da P.
cincinnata (polpa, semente, folha), constataram que o proveniente da polpa obteve melhores resultados, apresentando as
seguintes doses letais: DL50= 174,02±37,32 e LD90= 313,58±131,23. Novos bioensaios com extratos de outras plantas,
originárias dos biomas de estudo, deverão ser realizados a fim de continuar com as avaliações da atividade larvicida contra o
A. aegypti.
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Resumo
Os mosquitos estão intimamente relacionados com a transmissão de uma gama distinta de patógenos para o homem e outros animais.
No cenário atual das arboviroses, o Aedes albopictus tem ganhado especial destaque, já que encontra-se relacionado com a
transmissão de algumas destas, como a dengue e a febre chikungunya. A ausência de uma vacina eficaz contra essas e outras
arboviroses tem direcionado as estratégias de seu enfrentamento para o controle das populações de seus insetos vetores, sobretudo
suas formas imaturas, através do uso de inseticidas sintéticos. No entanto, o uso frequente e indiscriminado desses compostos vem
gerando danos ao meio ambiente, além de promover a rápida seleção de linhagens resistentes dos insetos vetores. Com isso, produtos
naturais de origem vegetal vêm sendo testados como uma alternativa para o controle larvário de mosquitos. Neste sentido, o presente
estudo teve como objetivo avaliar o potencial larvicida do extrato etanólico da castanha do pequi (Caryocar brasiliense) sobre larvas de
Ae. albopictus. Para isso, 20 larvas de Ae. albopictus (3º e 4° estádios), oriundas de bairros do município de Fortaleza, estado do Ceará,
foram expostas a diferentes concentrações (1000, 250, 100 50 e 30 ppm) do extrato da castanha do pequi, o qual foi solubilizado com
uma solução de dimetilsulfóxido (DMSO) 2,5%. Como controle negativo foi utilizada apenas uma solução de DMSO 2,5%. Tal
procedimento foi executado em triplicatas. Após 24 horas do início dos ensaios, observou-se uma mortalidade de 100%, 80%, 35%, 20%
e 10% nas concentrações de 1000, 250, 100, 50 e 30 ppm, respectivamente, com valor de CL50 de 151,76 ppm. Após 48 horas,
verificou-se que a mortalidade das larvas foi em média de 77% nas cinco concentrações analisadas, o que demonstra um significativo
efeito larvicida do extrato etanólico da castanha do pequi sobre Ae. albopictus. São escassas, entretanto, as referências acerca de sua
ação larvicida, sobretudo em relação a mosquitos do gênero Aedes, fato este que só vem a ressaltar os achados desta pesquisa.
Observa-se, desta forma, que o pequi constitui uma fonte natural de substâncias biologicamente ativas contra as larvas do Ae.
albopictus, podendo, inclusive, ter seu espectro de ação direcionado para outros gêneros de culicídeos vetores.
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Resumo
O Aedes aegypti é vetor primário de arboviroses como a dengue, zika e chikungunya, e vem mostrando resistência a inseticidas
sintéticos, utilizados para controle vetorial. O dilapiol, presente no óleo essencial de Piper aduncum, e seus derivados, tem-se mostrado
uma alternativa, para o controle desse mosquito. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade ovicida e larvicida do derivado
semissintético éter metil dilapiol (EMD) e comparar com o temefós (TF). Ovos e larvas de 3º estádio de A. aegypti foram obtidos de
colônia, após capturas de formas imaturas no bairro Centro, Manaus-AM. As amostras foram expostas por 24 e 48 horas, às
concentrações do EMD (60, 80, 100, 120 e 140 µg / mL), e do temefós (0,002, 0,005, 0,007, 0,01 e 0,02 µg / mL) e, no controle negativo,
usou-se água e DMSO a 0,05%. Após 24 horas de exposição foram contados os ovos que não eclodiram, para calcular as
concentrações capazes de inibir a eclosão de 50 e 90% (CL50 e CL90) dos ovos. O número de larvas mortas foi registrado 24 e 48
horas, para determinar as concentrações letais 50 e 90% (CL50 e CL90). Após 24 horas, o EMD e TF, em suas maiores concentrações
(140 µg/mL e 0,02 µg / mL), provocaram 97% e 84% de inviabilidade dos ovos, respectivamente. As CL50 e CL90 em ovos, foram 60 e
119 µg / mL para o EMD, e 0,002 e 0,011 µg / mL para o TF. Após 24 horas, estas substâncias provocaram 99% e 85% de mortalidade
das larvas, nas maiores concentrações, e 100% de mortalidade após 48 hs, nas concentrações 120 e 140 µg / mL do EMD e em 0,02 µg
/ mL do temefós. As CL50 e CL90 após 24 horas, em EMD foram, 97 e 140 µg / mL, em temefós, 0,005 e 0,019 µg / mL,
respectivamente. Após 48 hs foi de 75 e 99 µg / mL em EMD, e de 0,003 e 0,007 µg / mL em TF. Em outros estudos, o etil e éter n-butil,
também derivados do dilapiol, em todas as concentrações testadas, causaram a inviabilidade em 100% dos ovos de A. aegypti e A.
albopictus, bem como concentrações letais abaixo das encontradas no presente estudo. O EMD, nas concentrações testadas aqui,
apresentou maior efeito ovicida e larvicida em A. aegypti, comparado ao TF, mostrando-se uma alternativa viável no controle desse
mosquito.
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Resumo
A Malária é uma doença infecciosa endêmica da região tropical, causada por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida por
mosquitos do gênero Anopheles, sendo a espécie Anopheles darlingi, o principal vetor na Amazônia. Os imaturos desse mosquito vivem
em criadouros naturais, como grandes coleções hídricas, pouca turbidez, parcialmente sombreado, com presença de macrófitas
aquáticas e detritos. Considerando a importância e os desafios que a criação de Anopheles darlingi apresenta, o presente estudo teve
como objetivo enriquecer o ambiente de criação larval de Anopheles darlingi, utilizando diferentes tipos de detritos: artificial (isopor) e
natural (Eichhornia crassipes) em diferentes granulações (fino e grosso). Foram realizados 7 diferentes tratamentos: (i) controle (sem
detritos), (ii) detrito fino natural (15mg) sem alimentação e (iii) com alimentação, (iv) detrito grosso natural (30mg) sem alimentação e (v)
com alimentação, (vi) detrito artificial grosso (30mg) e (vii) detrito artificial fino (10 mg). As larvas (10) foram criadas em recipientes de
100 ml com volume final de 50 ml de água e os parâmetros biológicos verificados foram: sobrevivência e desenvolvimento larval, o
número de pupas e adultos obtidos (machos e fêmeas) e a longevidade dos adultos. A média de sobrevivência larval dos detritos
artificiais foi de 85%, detritos naturais foi de 56% e sem detritos foi de 73%, o tempo de desenvolvimento larval que não apresentou
diferença entre os tratamentos (7,4 dias), a média de adultos obtidos dos detritos artificiais foi de 8 indivíduos, detritos naturais 6
indivíduos e controle foi de 7 indivíduos e a média da longevidade dos adultos dos detritos artificiais foi de 19,6 dias, detritos naturais
foram de 16,7 dias e o controle foi de 13,5 dias. O uso de detritos artificiais afetou positivamente a maioria dos parâmetros biológicos de
An. darlingi estudados e sugere sua implantação no protocolo de criação.

Palavras-chaves: anofelino, criação, detritos, macrófitas, malária

ENRIQUECIMENTO AMBIENTAL ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE LUZ PARA APERFEIÇOAMENTO
DA CRIAÇÃO DE LARVAS DE Anopheles darlingi (DIPTERA: CULICIDAE)
Autores

Amanda Nonato dos Santos 1, Frances Tatiane Tavares Trindade 1, Alexandre Almeida e
Silva 1

Instituição 1 UNIR - Universidade Federal de Rondônia (BR 364 sentido Acre; CEP: 76801059)
Resumo
O principal vetor da malária na América do Sul é o mosquito Anopheles darlingi, responsável por quase a totalidade de casos registrados
no norte do Brasil. O que torna imprescindível estudos sobre a sua biologia e ecologia. As larvas dessa espécie de anofelino são
encontradas em criadouros de terra firme, em grandes coleções de águas profundas, límpidas, ou translucidas na presença de

vegetação superficial, bem expostas a luz solar ou parcialmente sombreada. Com isso, o objetivo desse projeto foi enriquecer o
ambiente de criação das larvas de An. darlingi, através da utilização de luz artificial, com a finalidade de obter o maior número de adultos
viáveis para utilização em experimentos de laboratório. Para isso, foram utilizadas duas lâmpadas de 40 watts cada posicionadas a
cerca de 20 cm das larvas (2ª instar) fornecendo cerca de 4200 lux) e três diferentes tratamentos para enriquecimento do ambiente
através da utilização de luz artificial: (i) ligadas por 12h, (ii) 24 h e (iii) total escuro. Um timer analógico foi utilizado para ligar e desligar
as luzes e uma cortina blackout para impedir a entrada de luz nas bacias. Foram utilizadas 50 larvas/bacia (n=8). Os recipientes foram
limpos diariamente e as larvas foram alimentadas com ração de peixe TetraMin Tropical Flakes moída, de acordo com o estádio, até o
final de seu desenvolvimento. A mortalidade e tempo de desenvolvimento larval; proporção de emersão e pupação; razão entre machos
e fêmeas e longevidade de adultos foram registrados. A mortalidade larval foi maior nos tratamentos com 24 h de luz direta e no escuro
em relação aos grupos expostos a luz indireta (controle) ou 12 h de luz direta. O tempo de desenvolvimento foi maior nas larvas
submetidas a luz por 24 h em relação aos demais tratamentos. A proporção de pupação não foi afetada, mas a emersão foi maior no
tratamento com luz direta 12 h em relação ao grupo luz direta 24 h. A razão machos/fêmeas foi menor no tratamento com luz direta 24 h
em relação aqueles com luz direta ou indireta (controle) durante 12 horas. A longevidade das fêmeas foi maior que a dos machos, mas
não diferiu entre os tratamentos. A utilização do ciclo luz direta de forma constante (24 h) e/ou a criação das larvas no escuro não foi
adequada para criação de An. darlingi e, de forma geral, não houve melhoria das condições de criação desse mosquito utilizando luz
direta nas condições experimentais utilizadas.
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Resumo
Anopheles darlingi é o principal vetor de malária na região amazônica, transmitindo o parasita do gênero Plasmodium
causador da doença. Estudos sobre a biologia e ecologia desse importante vetor são indispensáveis, pois assim é possível ter
maior compreensão da interação parasita-vetor. No entanto, não existe colônia dessa espécie no Brasil, e isso leva a
necessidade de criação massal dessa espécie, que por sua vez é muito laboriosa. Com essa premissa, o presente trabalho
avaliou o enriquecimento do ambiente de criação das larvas de Anopheles darlingi com a implementação de substrato (areia)
com a finalidade de melhora-lo e assim obter o maior número de adultos viáveis. Foram realizados 4 diferentes tratamentos
(n=8): Protocolo LaBEIn (controle), controle alternativo (sem areia e manutenção), substrato (areia não autoclavada) e
substrato autoclavado (areia autoclavada). 50 larvas foram colocadas em bacias de 3,5L com volume de 700ml de água, nos
tratamentos com areia foram utilizadas 200g de substrato com manutenção a cada 4 dias. Os parâmetros avaliados foram: (i)
sobrevivência larval, (ii) desenvolvimento larval, e (iii) emersão de adultos, (iv) longevidade dos adultos. A sobrevivência larval
foi de 79% controle e de 75% no tratamento substrato não autoclavado. O desenvolvimento das larvas criadas com substrato
não autoclavado foi cerca de 4 a 5 dias menor do que no controle, A proporção de emersão foi de 97% no tratamento
utilizando substrato não autoclavada e de 75% no controle. Não houve diferença na longevidade dos adultos obtidos de larvas
criadas em diferentes tratamentos. Dentre os tratamentos utilizados, o substrato (areia não autoclavada) mostrou ser o melhor
para o enriquecimento ambiental, reduzindo o tempo de desenvolvimento e aumentado a produção de adultos. Além disso, a
manutenção na criação com substrato é muito menor do que a feita no protocolo atual de criação do laboratório.
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Resumo

A Tripanossomíase Americana é uma doença endêmica e negligenciada nas Américas tendo uma
estimativa de 28 mil novos casos por ano. O vetor desta enfermidade é conhecido popularmente como
“barbeiro” que são os triatomíneos pertencentes à subfamília Triatominae. A importância destes
insetos para a região amazônica está vinculada a invasão ao domicílio/peridomicílio e a sua principal
forma de transmissão acontece pela contaminação dos alimentos através dos vetores silvestres. O
objetivo do estudo é descrever as espécies de triatomíneos nos estados do Acre e Rondônia,
Amazônia Ocidental. É um estudo descritivo onde foi realizado o levantamento das espécies a partir
de exemplares de triatomíneos coletados e disponíveis em coleções entomológicas dos estados do
Acre e Rondônia. Também foi realizado buscas em livros e artigos científicos publicados em
periódicos nacionais e internacionais, referentes à distribuição geográfica de triatomíneos nos
estados. Os resultados mostraram que no estado do Acre e Rondônia há um total de 11 espécies,
sendo 6 espécies comuns a ambos os estados: Panstrongylus geniculatus, P. megistus, Eratyrus
mucronatus, Rhodnius robustus, R. montenegrensis e R. pictipes. 3 espécies: R. stali, R. neglectus e
Triatoma sordida foram encontrados somente no Acre e 2 espécies P. lignarius e R. milesi somente no
estado de Rondônia. A identificação e a distribuição das espécies do gênero Rhodnius são
imprescindíveis, pois a mesma facilita a transmissão autóctone da tripanossomíase americana.
Eratyrus mucronatus é a única espécie deste gênero descrita no Brasil e tem sido encontrada
infectada naturalmente pelo T. cruzi em colônias no domicílio e peridomicílio. As espécies do gênero
Panstrongylus são importantes quanto ao aspecto epidemiológico devido à sua ampla distribuição
geográfica, alta capacidade de invasão e colonização e elevados níveis de infecção por T. cruzi, tal
condição é semelhante ao gênero Triatoma. A ocorrência destas espécies nos estados do Acre e
Rondônia preocupam devido à possibilidade do aumento da doença de Chagas na região, pois todos
os triatomíneos descritos foram naturalmente relatados infectados por T. cruzi, além disto, algumas
espécies possuem um grande potencial de domiciliação, nesse sentido, deve-se criar medidas
profiláticas para evitar a transmissão vetorial.
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Resumo

Os flebotomíneos são insetos que atuam como vetores de Leishmania spp. agente etiológico da
Leishmaniose. No estado de Rondônia anualmente são registrados aproximadamente 1.000 casos de
leishmaniose tegumentar. Estudos de estratificação vertical são importantes para compreender o
comportamento das espécies, principalmente as que atuam no ciclo de transmissão de Leishmania
spp. Este trabalho avaliou a diversidade de flebotomíneos e infecção natural por espécies de
Leishmania em diferentes estratos (copa e solo) em áreas de floresta nos municípios de Porto Velho e

Itapuã d’Oeste. As coletas foram realizadas entre os anos 2015 e 2016 em três áreas de floresta:
Santo Antônio, sítio São Vicente e FLONA do Jamari. Os flebotomíneos foram capturados com
armadilhas luminosas CDC e armadilhas de atração por CO2 BG-Sentinel, e posteriormente
identificados. Para detecção de Leishmania spp., o tórax e o abdômen das fêmeas foram retirados e
reunidos em pools de acordo com a espécie, estrato e localidade. Foi realizada a extração de DNA e
PCR para a região kDNA e Hsp70. Os dados de fauna foram analisados utilizando o teste de
Permanova e números de Hill, por meio da linguagem R. Foram identificados 7.264 espécimes e 54
espécies. Foi registrada maior abundância no estrato de copa (n=6.125) em relação ao estrato de solo
(n=1.139), porém a diversidade no estrato solo diferiu significativamente da copa (p=0,0082). As
espécies mais abundantes no estrato solo foram Sciopemyia sordellii (n=153) e Psychodopygus
chagasi s.l. (n=121) e para o estrato de copa Ps. chagasi s.l. (n=1.962) e Nyssomyia yuilli yuilli
(n=709). Nas armadilhas CDC foram coletados 5.249 espécimes e na BG-Sentinel 2.015 indivíduos.
Em relação à infecção natural, 12 dos 276 pools foram positivos para o fragmento kDNA: Ps. davisi (3
pools), Ps. chagasi s.l. (2), Ny. yuilli yuilli (1), Ps. carrerai carrerai (1), Ny. umbratilis (1), Ps.
amazonensis (1) e Th. auraensis (1) e da localidade Santo Antônio Ny. yuilli yuilli (1) e Ps. chagasi s.l.
(1). Foi identificada L. (V.) braziliensis em um pool de Ps. amazonensis (Flona do Jamari) e um pool de
Ps. carrerai carrerai (Flona do Jamari), além de L. (L.) amazonensis em um pool de Ps. davisi (Flona
do Jamari). Esse estudo reforça que existe uma elevada diversidade dos flebotomíneos no estado de
Rondônia, e os dados de infecção associados a abundância das espécies consideradas vetores
podem ser informações relevantes para a epidemiologia da doença no estado de Rondônia.
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Resumo
As arboviroses tem se manifestado com freqüência na população brasileira e no mundo. Entre as infecções virais circulantes
no nordeste brasileiro, destacam-se as transmitidas pelo Aedes aegypti: Dengue, Chikungunya e Zika, cuja veiculação se faz
por meio da picada da fêmea do mosquito Ae. aegyptie essas infecções tem se tornado comum com o desenvolvimento
desorganizado das cidades, ambientes propícios para a proliferação do vetor. Diante da dimensão do problema, a erradicação
torna-se mais difícil, mas, o controle é essencial para evitar epidemias. A falta de conhecimento da população sobre a
dinâmica populacional deste vetor dificulta o planejamento de estratégias para este controle. Neste estudo buscou-se
compreender quais os fatores que estão contribuindo para a alteração da dinâmica populacional de Aedes aegypti no
município de Farias Brito-CE no ano de 2015. Assim, realizou-se um estudo ecológico do tipo comparação geográfica, com
abordagem quantitativa, que aconteceu através da extração de informações nos relatórios gerados pela Coordenação de
Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Farias Brito – CE e através do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação - SINAN (programa do Ministério da Saúde). O estudo possui duas populações que foram: Aedes aegypti oriundos
da zona rural e urbana, durante o período em estudo e os casos notificados ao Sistema de Informação de Agravos de
Notificação - SINAN ocorridos no município, o instrumento utilizado na extração desses dados, foi um formulário elaborado
pela pesquisadora. A pesquisa cumpre os princípios éticos segundo a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que
regulamenta as normas e diretrizes de pesquisas envolvendo seres humanos de acordo com as determinações estabelecidas.
O presente estudo mostrou que o Índice de Infestação Predial esteve acima de 1% durante todo o ano, evidenciando um
elevado aumento do IIP na zona rural, que não é considerado ambiente mais propício, sendo o Aedes considerado como
vetor urbano. As notificações de Dengue foram compatíveis com o aumento da população do mosquito, confirmando a relação
dos focos com os casos da doença. O controle do vetor ainda é considerado um problema de Saúde Publica, pois inúmeros
são os fatores que vulnerabilizam este controle. Deste modo observa-se que há a necessidade de se investir mais na
prevenção e controle do vetor, e do vírus que consequentemente promove sua disseminação.
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Resumo

Triatomíneos são insetos pertencentes à ordem Hemiptera, família Reduviidae, subfamília
Triatominae, comumente chamados de barbeiros e que possuem importância médica por serem os
vetores da Doença de Chagas. Para o estado do Acre são registradas nove espécies de triatomíneos:
Rhodnius montenegrensis, Rhodnius robustus, Rhodnius pictipes, Rhodnius stali, Rhodnius neglectus,
Eratyrus mucronatus, Panstrongylus geniculatus, Panstrongylus megistus e Triatoma sordida, porém,
pouco se conhece da região do Alto Juruá e diante disso, o presente estudo objetivou investigar a
fauna de triatomíneos e infecção por tripanossomatídeos no Assentamento Nova Cintra localizado no
município de Rodrigues Alves, região do Alto Juruá, Acre. As coletas foram realizadas com
autorização do IBAMA Nº 52260-1. O presente trabalho apresenta dados preliminares, onde já foram
realizadas até o momento duas coletas, em 24/08/2017 e 22/01/2018 de quatro previstas. As coletas
foram realizadas por meio da dissecção de Attalea butyracea (Jaci) e Mauritia flexuosa (Buriti), busca
ativa em áreas peridomiciliares, utilização de armadilhas de interceptação de voo e armadilhas
luminosas. Para a análise da infecção foi realizada a remoção do conteúdo intestinal do triatomíneo
por compressão do abdome, sendo diluído em solução fisiológica a 0,9% para exame a fresco em
microscopia óptica. Nas duas coletas apenas uma ninfa estágio 2 pertencente ao gênero Rhodnius foi
coletada em A. butyracea, estando negativa para trypanosoma sp. Em M. flexuosa não foi detectada a
presença de triatomíneos. Nenhuma das armadilhas foi positiva para triatomíneos no presente estudo.
Em relação a coleta peridomiciliar na busca ativa em quintais, depósitos, casas de animais e
galinheiros não foi detectado triatomíneos no período diurno, porém, 20 triatomíneos adultos
pertencentes ao gênero Rhodnius foram coletados no período de permanência da equipe na área da
pesquisa em período noturno, bem como por moradores da localidade, provavelmente atraídos pela
iluminação artificial sendo representados pelas espécies Rhodnius pictipies, Rhodnius montenegrensis
e Rhodnius stali. O exame do conteúdo intestinal dos mesmos não apresentou positividade. O estudo
da fauna triatomínica nessa região é de suma importância uma vez que a área apresentou recente
surto de transmissão de Doença de Chagas e o conhecimento dessas espécies fundamentam ações
de vigilância em saúde.
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Resumo
As leishmanioses são doenças crônicas causadas por protozoários do gênero Leishmania, sendo transmitidas através da picada de
fêmeas de flebotomíneos infectadas. O município de Pains, localizado no Centro Oeste Mineiro apresentou durante os anos de 2002 a
2013, 21 casos humanos autóctones de leishmaniose tegumentar americana (LTA) e três casos de leishmaniose visceral (LV), com um
óbito. O conhecimento da fauna flebotomínica em áreas endêmicas, bem como seus habitats e flutuação sazonal são dados que podem
contribuir para a elucidação do ciclo de transmissão da doença em áreas sem estudo prévio e com ausência da vigilância entomológica.
Portanto, o presente estudo tem como objetivo identificar a fauna flebotomínica presente no município de Pains e detectar DNA de
Leishmania sp. nas fêmeas coletadas. O estudo foi realizado na área de ocupação urbana do município entre Maio de 2015 e Abril de
2016, com coletas sistematizadas mensais, utilizando armadilhas luminosas do tipo CDC, modelo HP, em 20 pontos previamente
estabelecidos junto à secretaria de saúde. Foi coletado um total de 12.728 flebotomíneos, sendo 2.854 fêmeas e 9.874 machos,
pertencentes a 10 gêneros e 22 espécies. Lutzomyia longipalpis foi a mais abundante no estudo com 80% dos espécimes encontrados.
A detecção de DNA de Leishmania foi realizada através da técnica de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), dirigida ao alvo Internal
Transcribed Spacer 1 (ITS 1). Das 2.433 fêmeas analisadas, nove amostras apresentaram resultado positivo, sendo: uma de Pintomyia
monticola, Micropygomyia quinquefer, Evandromyia cortelezzii, Lutzomyia renei, duas de Expapillata firmatoi, e três de Lutzomyia
longipalpis. As amostras foram encaminhadas para o sequenciamento a fim de identificar a espécie de tripanosomatídeo detectada. Os
resultados mostram que o município de Pains apresentou uma densidade significativa de flebotomíneos, principalmente Lu. longipalpis,
principal espécie envolvida no ciclo de transmissão da LV no Brasil, além da presença de espécies envolvidas no ciclo da LTA. Além
disso, a detecção de DNA através da PCR é um resultado sugestivo da circulação de tripanosomatídeos e com o sequenciamento será
possível verificar a presença e identificar as possíveis espécies de Leishmania sp. circulantes na área de estudo. Contudo, é esperado
que ao fim do trabalho seja possível elaborar estratégias de vigilância efetivas para o município.
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Resumo

Flebotomíneos são os principais vetores de Leishmania spp. Por isso, o conhecimento acerca da
composição faunística desses insetos é importante para a epidemiologia da leishmaniose. No estado
de Rondônia já foram assinaladas 13 espécies como potenciais vetores. Nesse contexto, o objetivo
desse estudo é avaliar a diversidade de flebotomíneos e detectar DNA de Leishmania spp. nesses
insetos. Foram realizadas coletas semestrais nos anos de 2016 e 2017, em três Unidades de
Conservação, utilizando armadilhas luminosas CDC expostas nos estratos de copa e solo. Foi
coletado o total de 7.984 indivíduos (1.828 fêmeas e 6.156 machos) identificados em 75 espécies,
distribuídas em 15 gêneros: Bichromomyia (3 espécies), Brumptomyia (2), Evandromyia (10),
Lutzomyia (3), Micropygomyia (2), Migonemyia (1), Nyssomyia (8), Pintomyia (3), Pressatia (1),
Psathyromyia (9), Psychodopygus (17), Sciopemyia (2), Trichophoromyia (6), Trichopygomyia (3) e
Viannamyia (3). As espécies mais abundantes foram Th. auraensis (1.488 indivíduos, 18,64%), Ny.
antunesi (1.303, 16,32%), Ps. davisi (901, 11,29%), Th. ubiquitalis (558 , 6,99%), Ny. whitmani (521,
6,53%) e Ps. carrerai (478, 5,99%). Na Floresta Nacional do Jamari foram coletados 2.011 espécimes
pertencentes a 59 espécies com maior abundância no estrato de copa (1.095 indivíduos distribuídos
em 49 espécies) em relação ao estrato de solo (916 flebotomíneos e identificados em 54 espécies).
No Parque Estadual de Guajará-Mirim foram capturados 1.779 flebotomíneos e 53 espécies e a maior
abundância ocorreu no estrato de copa (2.056 indivíduos e 48 espécies) em relação ao estrato de solo
(2.689 indivíduos e 42 espécies). Na Reserva Biológica do Jaru foram capturados 1.228 espécimes e
38 espécies e observou-se maior abundância no estrato de copa (827 indivíduos e 30 espécies) em
relação ao estrato de solo (401 indivíduos e 33 espécies). Foram preparados 30 pools somando um
total de 739 fêmeas em 29 espécies e as espécies com maior número de pools foram Ps. davisi (130
indivíduos - 6 pools), Ny. umbratilis (86 - 5 pools), Ny. whitmani (56 - 4 pools). Todos os pools foram
submetidos à PCR para detecção Leishmania, porém nenhuma amostra amplificou para o fragmento
de 120 pb do kDNA. Embora não tenha sido detectada infecção nos flebotomíneos, a presença de

espécies já incriminadas como vetores em abundância nesse estudo é fator um importante para
possíveis ciclos de manutenção e transmissão da leishmaniose em áreas silvestres.
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Resumo

A Esquistossomose Mansônica está entre as principais doenças parasitárias no mundo. No bairro
Retiro, localizado na cidade de Junqueiro-AL, a parasitose tem causado graves problemas de saúde a
comunidade verificando anualmente um número elevado de infectados. O objetivo desta pesquisa foi
mapear toda extensão da lagoa do Retiro, dividi - lá em quatro áreas especificas identificar em quais
locais há Biomphalaria glabrata contaminados por S. mansoni. O estudo consiste em um Plano
observacional, descritivo e longitudinal, com objetivo de identificar moluscos infectados por S.
mansoni. Os moluscos foram coletados com auxilio de uma rede e transferidos para um deposito de
plástico contendo água de seu habitat e alimentados com Lactuca sativa (alface), em laboratório foram
expostos à luz artificial para o estimulo da liberação das cercárias. Ao analisar 86 exemplares do
caramujo B. glabrata com intervalo de 15 dias pode-se constatar que das quatro áreas estudadas
apenas uma encontra-se com Biomphalaria glabrata contaminado por S. mansoni, transmitindo à
doença a comunidade Retirense. Com o resultado da pesquisa, foi possível identificar quais áreas da
Lagoa do Retiro são focos de transmissão. O conhecimento dessas áreas é de grande importância na
tentativa de controle da parasitose nesta região, devido à esquistossomose ser considerada um
problema de saúde pública que causa grave danos, aumentando o número de internamentos, óbitos e
gastos no setor público de saúde não apenas em Alagoas, mas em outros Estados brasileiros e em
outros países.
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Resumo
Os flebotomíneos são pequenos insetos responsáveis pela transmissão de algumas doenças aos humanos e animais, porém
a de maior importância, são as leishmanioses. Estes insetos são amplamente distribuídos mundialmente, atualmente são
conhecidas aproximadamente 1000 espécies. Muitas espécies de flebotomíneos, inclusive aquelas incriminadas como
vetores, têm se mostrado bem adaptadas a áreas menos florestadas, especialmente no peridomicílio onde existem abrigos de
animais (galinheiros, chiqueiros e currais). Apesar dos poucos trabalhos existentes em Rondônia, até o momento já foram
assinaladas 131 espécies. Esse estudo tem o objetivo de avaliar a fauna de flebotomíneos na microrregião centro leste do
estado de Rondônia, Brasil. Foram selecionadas oito localidades no município de Ji Paraná e cada localidade tinha como

característica a presença de pequenos fragmentos florestais e presença de animais de criação. A coletas foram realizadas por
três dias consecutivos nos meses de Novembro e Dezembro de 2017, com a instalação das armadilhas HP a partir da 17:00h
e a retirada na manhã posterior a partir da 06:00h. No total foram capturados 943 flebotomíneos (555 fêmeas e 388 machos)
pertencentes a 29 espécies de 12 gêneros: Bichromomyia (14 indivíduos, 1 espécie – 1,48%), Brumptomyia (15 indivíduos, 1
espécie – 1,59%), Evandromyia (75 indivíduos, 2 espécies – 7.85%), Lutzomyia (1 indivíduo, 1 espécie – 0,11%),
Micropygomyia (7 indivíduos, 2 espécies - 0,74%), Migonemyia (1 indivíduo, 1 espécie - 0,11%), Nyssomyia (68 indivíduos, 3
espécies - 7,21%), Pintomyia (12 indivíduos, 2 espécies – 1,27%) , Psathyromyia (11 indivíduos, 5 espécies – 1,17%),
Psychodopygus (731 indivíduos, 8 espécies – 77,52%), Sciopemyia (3 indivíduos, 2 espécies – 0,32%), Trichophoromyia (1
indivíduo, 1 espécie – 0,11%). Cinco indivíduos não foram identificados a nível especifico devido à similaridade morfológica
entre as espécies, dois indivíduos pertencentes a Trichophoromyia e três indivíduos de Trichopygomyia. As espécies mais
abundantes foram Ps. hirsutus hirsutus com 368 indivíduos, e Ps. davisi com 276 indivíduos, essas duas espécies
representaram 68% dos flebotomíneos coletados. A identificação de 29 espécies nos diferentes pontos do município de JiParaná demonstra a elevada riqueza desses insetos na região, além do registro de espécies consideradas vetores, que pode
representar um risco da transmissão de leishmaniose nos fragmentos de floresta ao redor da cidade.
Palavras-chaves: Leishmania, Calazar, leishmaniose, vetores
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Resumo
As áreas de estudo compreendem 3 regiões que apresentam casos de Leishmaniose Visceral (LV) humana e canina: 2
distritos de Portugal continental, Évora e Beja (Alentejo), onde os últimos estudos foram efetuados há mais de uma década, e
bairros do município de Volta Redonda, RJ, Brasil, com ocorrência recente de óbitos humanos. São regiões, em continentes
diferentes, onde a prevalência da LV humana e canina ainda não é elevada, e não se sabe se o risco de transmissão vetorial
é apenas passageiro/sazonal ou se apresenta aspectos epidemiológicos de caráter permanente. Utilizamos um conjunto de
metodologias para caracterizar a fauna flebotomínica e a taxa de infecção natural, correlacionando a(s) espécie(s) de
vetor(es) com a espécie de Leishmania e, ainda, a identificação das fontes alimentares, como estratégias para melhor avaliar
aspectos eco-epidemiológicos nas referidas áreas. Realizaram-se capturas de flebotomíneos (2016/2017), em Portugal, de
maio a novembro (época de atividade flebotomínica) e de outubro 2016 a abril 2018 (Volta Redonda). Efetuou-se ensaio de
PCR-multiplex para detecção simultânea de kDNA de Leishmania e do gene cacophony de flebotomíneos, seguido de
hibridização dos produtos com sondas espécie-específicas. Para a pesquisa de hábito alimentar, fêmeas ingurgitadas foram
processadas para PCR-citocromo b (cyt b) e posterior sequenciamento. Foram enviados para análise molecular 148
flebotomíneos fêmeas coletados em Portugal, sendo P. perniciosus (57), P. ariasi (4), P. sergenti (6), S. minuta (80) e P.
papatasi (1). Destes, 28 exemplares foram encaminhados para estudo da fonte alimentar. Até o momento, foi detectado DNA
de L. infantum em exemplares de S. minuta coletados no Distrito de Beja; verificou-se que duas fêmeas de P. perniciosus
ingeriram sangue de ave (KM055786.1; 85% homologia) e 1 exemplar de S. minuta alimentou-se em sangue humano
(KY509039.1; 99% homologia). Em relação às amostras coletadas em Volta Redonda, capturaram-se 67 fêmeas: Lu.
longipalpis (53), Ev. sallesi (12) e Ny. whitmani (2), em que nenhuma se encontrava ingurgitada, e foram enviadas para
análise molecular. Destas amostras, 3 encontravam-se naturalmente infectadas por L. infantum (1 Lu. longipalpis e 2 Ev.
sallesi). A análise global dos resultados ainda está em processamento e o conjunto dos mesmos irá conduzir à melhor
compreensão do ciclo de transmissão vetorial de L. infantum nas áreas estudadas, nos dois países.
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Resumo
O comportamento de distribuição dos ovos de uma mesma postura em diferentes criadouros é um dos aspectos que dificulta as ações
de controle de Aedes aegypti (L) e Aedes albopictus (Skuse). Nesse trabalho avaliou-se como pequenas áreas disponíveis para postura
(<172 cm2) e a cor do recipiente, influenciam nesse comportamento. Para cada espécie, fêmeas alimentadas foram individualizadas em
28 gaiolas de criação contendo substratos de postura (papel filtro) com áreas de 43 cm2, 86 cm2, 129 cm2 e 172 cm2 sendo a taxa de
oviposição analisada após quatro dias. De modo similar, em 37 réplicas, recipientes (copos descartáveis brancos, transparentes e
pintados de preto) foram usados para avaliar o efeito da cor do substrato sobre a distribuição dos ovos. Embora realizassem postura em
todos os recipientes, as fêmeas A. aegypti e A. albopictus concentraram a oviposição (80.65% e 94.53% dos ovos) nos recipientes de
áreas menores com 43 cm2 e 86 cm2 (H =8,0898; gl=3 p=0.04 e H=7,1942; gl= 3; p=0.05, respectivamente). Quanto a cor dos
substratos, tanto A. aegypti (H=39,111; gl=2; (p) Kruskal-Wallis < 0.0001) quanto A. albopictus (H=56,3113; gl=2; Kruskal-Wallis, p<
0.0001) depositaram a maioria dos ovos (>70%) em recipientes de cor preta. No entanto, A. albopictus ovipositou entre 27-30% menos
ovos em recipientes transparentes e brancos comparado ao A. aegypti. Os mosquitos ainda realizaram posturas na água, sendo
observada uma correlação negativa com a área do sítio de oviposição para ambas as espécies (r=-0.9775 A. aegypti; r=-0.8256 A.
albopictus). Esses dados indicam que criadouros com reduzida área e preferencialmente de cor escura são fatores que favorecem a
dispersão e manutenção dos mosquitos de A. aegypti e A. albopictus em uma área, podendo interferir negativamente nas medidas de
controle se forem negligenciados.
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Resumo
A oncocercose é uma doença parasitária negligenciada e pouco conhecida no país, popularmente designada como “cegueira
dos rios”. No Brasil, sua área endêmica está localizada na Terra Indígena Yanomami, nos estados do Amazonas e Roraima,
fronteira com a Venezuela. Considerando que as relações de densidade e distribuição da fauna de vetores são componentes
entomológicos essenciais para a vigilância epidemiológica das doenças infectoparasitárias e que existem poucos estudos
disponíveis sobre os vetores em área endêmica brasileira de oncocercose, este trabalho pretende realizar a análise conjunta
dos dados históricos a fim de retratar a riqueza, abundância e diversidade da fauna de simulídeos no período estudado. Serão
utilizadas fontes de dados secundários disponibilizados em Py-Daniel et al. (2000) e Marchon-Silva (2004). Os dados
extraídos foram reunidos em planilha Excel e analisados estatisticamente utilizando o software Past3. A partir da análise dos
dados, observou-se que na área endêmica de oncocercose a fauna antropofílica de simulídeos ocorre ao longo de todos os
meses do ano. Na observação por aldeia foram encontrados - Xitei [N = 12.216; S = 4; H’ = 0,697; Simulium incrustatum
(67,76%) vetor secundário; S. guianense (30,65%) vetor principal, com abundância relativa maior em setembro (24,57%) e
agosto (14,74%); S. oyapockense (1,48%) vetor secundário; S. ochraceum (0,08%); S. exiguum (0,03%) vetor secundário] Toototobi [N= 2.366; S= 4; H’ 0,2473; S. oyapockense (94,59%); S. guianense (3,85%), com abundância relativa maior em
setembro (36,26%), abril (16,48%) e maio (13,19%); S. exiguum (1,44%); S. incrustatum (0,13%)] - Balawaú [N= 2.576; S = 3;
H’ 0,8207; S. oyapockense (56,29%), S. guianense (39,64%), com abundância relativa maior em outubro (34,87%) e agosto
(26,93%); S. exiguum (4,08%)]. Essas análises já apontam que os meses de setembro e outubro foram destaque como
período de maior abundância do vetor principal - S. guianense, indicando que cobrir essa faixa sazonal por capturas de
simulídeos antropofílicos é fundamental para as campanhas entomológicas de campo na vigilância epidemiológica da
oncocercose.
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Resumo
As leishmanioses são consideradas um problema de saúde pública e uma das cinco doenças infecto-parasitárias endêmicas
de maior relevância. São antropozoonoses em expansão geográfica no Brasil. A doença tem como vetores fêmeas de
flebotomineos e apresenta duas formas clinicas: a leishmaniose tegumentar (LT) que inclui as formas cutânea, mucocutânea e
difusa e a leishmaniose visceral (LV) que acomete vísceras. O envolvimento de flebotomíneos na transmissão das
leishmanioses mostra a importância de investigações sobre a fauna e o comportamento, uma vez que o déficit de informações
no Estado de Mato Grosso do Sul dificulta o desenvolvimento de medidas de controle desta doença. O objetivo foi conhecer a
fauna e o comportamento de flebotomineos em áreas urbanas de municípios do Estado de Mato Grosso do Sul com
transmissão de LV. Os flebotomíneos foram coletados com armadilhas tipo CDC, no intradomicílio, peridomicílio e mata, em
quatro diferentes municípios: Anastácio, Aquidauana, Bataguassu e Dourados, em dois ou três dias consecutivos, entre
março/2017 a fevereiro/2018. Os insetos foram identificados quanto ao sexo e espécie. Foram coletados 349 insetos em
Anastácio sendo 23,5% (n=82) fêmeas, 61 insetos em Aquidauana sendo 37,7% (n=23) fêmeas, 11 insetos em Bataguassu
sendo 27,2% (n=3) fêmeas e 372 insetos em Dourados sendo 29,0% (n=108) fêmeas, totalizando 793 flebotomíneos. Quanto
à espécie, a maioria dos exemplares coletados foram da espécie Lutzomyia longipalpis. O ambiente do peridomicilio (área
externa das residências próximo ou dentro de canil e/ou galinheiro) foi onde mais flebotomíneos foram capturados (n=614),
seguida do ambiente intradomiciliar (n=89) e mata (n=90). A detecção de flebotomíneos e casos humanos já registrados nos
municípios estudados, alertam para a necessidade de intensificar de medidas preventivas e controle desse vetor nos referidos
municípios.
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Resumo

Na fauna de flebotomíneos do Estado de Mato Grosso do Sul (MS) já foram reportadas 61 espécies,
mesmo assim, há necessidade de mais estudos e monitoramento. A espécie Lutzomyia longipalpis,
com ampla distribuição no Brasil, é considerada o principal vetor da Leishmania infantum, agente
etiológico da leishmaniose visceral (LV). Em MS esta espécie foi identificada em 40 municípios,
enquanto Lutzomyia cruzi, espécie envolvida na veiculação de L. infantum em alguns municípios do
MS, foi registrada em nove municípios. O objetivo deste estudo foi realizar análise faunística de
flebotomíneos capturados na área urbana do município de Água Clara/MS, visando monitoramento e
uma melhor compreensão da ecologia desses insetos. As armadilhas tipo CDC foram colocadas das
16h às 7h, uma vez ao mês, durante três noites consecutivas, no período de maio/2005 a abril/2007,
no intradomicílio e peridomicílio, em quatro residências. Foram capturados 3.418 flebotomíneos
pertencentes a 11 espécies. A média de machos capturados por mês foi de 115,08 com desvio padrão
de 105,97; número significativamente maior (Z = 3,03; p<0,003), do que o número médio mensal de

fêmeas 27,33 com desvio padrão 28,28. Através da análise faunística verificou-se a dominância de Lu.
longipalpis (99,4%), classificada também como muito abundante (ma), muito frequente (mf) e
constante (w). A abundância relativa mensal de Lu. longipalpis foi maior nos meses de maio e
setembro/2005, e março e agosto/2006. O índice médio de armadilhas positivas da espécie Lu.
longipalpis foi maior no peridomicílio, com exceção dos meses de julho e novembro/2005, porém,
destaca-se que esta diferença não foi estatisticamente significativa (z = 1,13; p>0,20). O elevado
índice de Lu. longipalpis na região urbana de Água Clara mostra a urgência na tomada de decisões
que evitem o surgimento de casos futuros de LV.
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Resumo
Os primeiros registros do caracol invasor africano Achatina fulica no Brasil foram feitos na década de 1980 no Estado do
Paraná. Atualmente a espécie está presente em 25 estados. O gigante africano ocorre geralmente em densas populações,
podendo trazer problemas ambientais e para a saúde pública como transmissor do nematódeo Angiostrongylus cantonensis,
agente etiológico da meningite eosinofílica. Neste estudo são apresentados dados preliminares de estudo filogeográfico que
visa entender os eventos de invasão e dispersão desta espécie no país sob um ponto de vista histórico. Os resultados
apresentados estão baseados na análise dos marcadores moleculares motocondriais Citocromo Oxidase I (MT-COI) e 16S
rRNA, obtidos a partir de 213 e 226 indivíduos, respectivamente, procedentes de 25 localidades de 16 Estados brasileiros,
além de três da Indonésia. O programa Mesquite v.2.74. foi utilizado para alinhamentos e identificação de haplótipos. A
variação e divergência genética entre os haplótipos encontrados foi calculada com base no modelo Kimura-2 parâmetros,
sendo a diversidade nucleotídica de Nei (π) calculada no programa MEGA5. A frequência de haplótipos nas diferentes
localidades foi mapeada utilizando o programa PhyloGeoViz. Os marcadores COI e 16S apresentaram variabilidade genética
em 30 indivíduos de oito localidades diferentes. A diversidade de nucleotídeos encontrada em ambos os marcadores
(π=0,003), assim como a de haplótipos foi baixa. Foram encontrados sete haplótipos do COI e cinco do 16S. Quando
consideramos os dois marcadores juntos (COI+16S), nove haplótipos estiveram presentes com divergência máxima baixa
(0,009). Nas diferentes localidades, o número de haplótipos variou de 1 a 2 para COI e de 1 a 3 para 16S e COI+16S. Pelo
menos três dos cinco haplótipos encontrados para 16S estão presentes também em outros países. A concentração de um dos
haplótipos do 16S e de dois outros do COI apenas na região Centro-Oeste e em Jundiaí pode indicar uma via preferencial de
deslocamento de indivíduos de A. fulica. A presença pontual da maioria dos demais haplótipos e a diferença de apenas um
nucleotídeo pode sugerir que estas variações se originaram nas populações brasileiras. Estes são os primeiros dados
filogeográficos entre populações de A. fulica no Brasil. O estudo de filogeografia e estrutura entre populações poderá
subsidiar planos de manejo e controle da espécie, assim como possíveis padrões de associação à helmintofauna de interesse
médico-veterinário
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Resumo

Rhodnius prolixus é um dos principais triatomíneos vetores de Trypanosoma cruzi, o agente etiológico
da doença de Chagas, bem como de Trypanosoma rangeli. A imunidade humoral de R. prolixus se
baseia principalmente na síntese de peptídeos antimicrobianos (AMPs), essenciais na defesa contra
infecções por bactérias e protozoários, bem como na manutenção da microbiota intestinal nativa. O
reconhecimento de microrganismos invasores ativa o sistema imune humoral do inseto, que é
regulado por diferentes vias de sinalização, como a via Toll e a via da imunodeficiência (IMD). A
ativação dessas vias culminam com a transcrição e síntese de AMPs, que por sua vez atuam
diretamente sobre o microrganismo invasor. Importante ressaltar que o genoma de R. prolixus foi
descrito recentemente e as sequências de alguns componentes das distintas vias de sinalização estão
disponíveis. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo investigar como as vias de
sinalização são induzidas após a alimentação sanguínea e após a infecção por diferentes
microrganimos, na tentativa de elucidar o papel de cada via na regulação dos diferentes AMPs de R.
prolixus. Ninfas de quinto estádio de R. prolixus foram desafiadas oralmente, através da alimentação
sanguínea artificial, com as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli, além de seus
tripanosomatídeos naturais T. cruzi e T. rangeli. As expressões dos genes, dorsal, cactus, relish,
defensinas (A, B e C) e prolixicina foram analisadas em diferentes tecidos do inseto por PCR
quantitativo em tempo real. Foi observado que a infecção por bactérias Gram-positivas induziu a
expressão de defensinas A e B, bem como relish e cactus, sugerindo uma regulação pela via IMD. Em
contrapartida a infecção por bactérias Gram-negativas induziu a expressão de defensina C, dorsal e
cactus, sugerindo o envolvimento da via Toll. A infecção por T. cruzi e T. rangeli aumentaram a
expressão de defensina C, enquanto a prolixicina só foi induzida por T. cruzi. Sobre os fatores de
transcrição, a infecção por T. cruzi induziu a expressão de dorsal e relish, ou seja, parece ativar
ambas as vias Toll e IMD, enquanto T. rangeli ativa apenas dorsal, gene relacionado a via Toll. Nossos
resultados indicam que R. prolixus reconhece diferentes classes de microrganismos e dispara uma
resposta imune humoral específica dependendo da classe/espécie de bactéria ou tripanosoma
ingerido.
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Resumo
Existem 150 espécies de triatomíneos e a identificação delas é fundamental para a vigilância da doença de Chagas.
Triatomíneos são identificados com chaves dicotômicas porém sua utilização é limitada pela necessidade de especialistas.
Uma alternativa é o desenvolvimento de métodos de identificação automática de a partir de fotos dos espécimes encontrados.
Um primeiro passo para alcançar esse objetivo foi dado a partir da identificação automática de 51 espécies de triatomíneos do
Brasil e México, com sucesso de identificação maior que 80% para a maioria das espécies. Entretanto, novos métodos devem
ser desenvolvidos para aumentar esse sucesso. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um método computacional de
identificação de espécies de triatomíneos baseado no processamento de fotos dorsais. Neste trabalho desenvolvemos um
algoritmo (PX-1) baseado em redes neurais que leva o computador a “aprender” padrões em imagens e classificá-las. O
algoritmo foi treinado para diferenciar quarenta e uma espécies de triatomíneos que ocorrem no Brasil. Para isso utilizamos
1674 imagens com alta padronização e qualidade. Algumas espécies tinham poucos exemplares – menos de trinta –,
enquanto outras tinham mais de sessenta. Para validar o uso da ferramenta, treinamos a rede com 80% do total de imagens
disponíveis e usamos o restante para testar a classificação realizada pelo PX-1. O PX-1 classificou corretamente as espécies
com 93% de sucesso. Verificamos que a maior quantidade de erros ocorreu quando o PX-1 foi solicitado a classificar as
espécies que tinham poucas imagens disponíveis para treino. Em teste adicional, quando só usamos as seis espécies que
tinham mais de 60 imagens, o sucesso de acerto foi de 98,9%. Os resultados indicam que o PX-1 é muito promissor para
identificação automática de espécies de triatomíneos baseada em fotos dorsais. Concluímos também que um maior sucesso
de identificação é obtido com maior quantidade de imagens de cada espécie. Pretendemos aprimorar o PX-1 e realizar seu
treino com imagens não padronizadas, por exemplo, tiradas de câmeras de celulares com diferentes condições de iluminação,
resoluções de imagem e distâncias do inseto. Isso será fundamental para testar sua eficácia em situações reais onde uma
pessoa vê um inseto parecido com um triatomíneo e resolve tirar uma foto e enviar para identificação. Finalmente o PX-1
também pode ser utilizado para diagnóstico de imagens manifestações clínicas de doenças como leishmaniose e câncer.
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Resumo

Introdução: O Parque Nacional do Jáu (PNJ), AM, é uma área endêmica de leishmaniose tegumentar,
no entanto, a fauna flebotomínica vigente nas suas porções habitadas até então carece ser estudada.
Objetivos: Caracterizar a frequência e distribuição de flebotomíneos nas comunidades do PNJ. Tipo
de estudo: Seccional. Método: Nos períodos maio-junho de 2012 e outubro-novembro de 2013, três
dias de capturas de flebótomos foram realizadas das 18 às 6h nos peri e extradomicílios das
comunidades do PNJ (5 do rio Unini e 3 do rio Jaú) com 5 armadilhas luminosas CDC (total de 6
capturas por comunidade). Os exemplares foram acondicionados, montados em lâmina e identificados
conforme Galati_1995_2003.
Resultados: Um total de 675 flebótomos foram capturados
(fêmeas=59,9%; machos=40,1%), dos quais, 661 (97,9%) foram identificados. Todas as comunidades
de ambos os rios apresentaram flebótomos, predominando naquelas dos médios rios (64,3%) em
relação aos baixos e altos rios Unini ou Jaú (p<0,001). No rio Unini, houve maior captura em
peridomícílios (67,7%) e no rio Jaú nos extradomicílios (52,6%) (p=0,004). Nove gêneros foram
encontrados: Trichophoromyia (442 ou 66,9%), Psychodopygus (121 ou 18,3%), Nyssomyia (51 ou
7,7%), Lutzomyia (10 ou 1,5%), Psathromyia (16 ou 2,4%), Bichromomyia (10 ou 1,5%), Evandromyia
(4 ou 0,6%), Viannamyia (4 ou 0,6%), Sciopemyia (3 ou 0,5%). Trichophoromyias predominaram
independente do ano e do mês em relação aos demais gêneros (p<0,001), ocorrendo igualmente no
extra (69,9%) e peridomício (64,7%). Nyssomyia e Psychodopygus predominaram no peridomícilio e
os demais gêneros no extradomicílio. Entre os 9 gêneros, 29 diferentes espécies foram identificadas,
as mais frequentes: rio Unini - Trichophoromyia octavioi (27,2%), Trichophoromyia ubiquitalis (22,3%),
Psychodopygus chagasi (14,9%) e Nyssomyia antunesi (11,3%) e no rio Jaú - Trichophoromyia
octavioi (55,5%), Trichophoromyia ubiquitalis (14%). Excluindo Bichromomyia flaviscutellata
(encontrada em 1,5%) as demais encontradas não são espécies incriminadas na transmissão da
leishmaniose, embora casos ocorram ocasionalmente na área.
Discussão e Conclusões: A grande
variedade de espécies em relação à baixa frequência de coletas e número de espécimes coletados,
destaca a riqueza da fauna flebotomínica do PNJ. Estudo aprofundado será útil para elucidar a
dinâmica da transmissão da leishmaniose na área.
Palavras-chave: Amazonas, flebótomo, Parque Nacional do Jaú
Palavras-chaves: Amazonas, flebótomo, Parque Nacional do Jaú

IDENTIFICAÇÃO DE CRIADOUROS DE BIOMPHALARIA STRAMINEA EM UMA CIDADE
ALAGOANA

Autores

Dharliton Soares Gomes 1, Rosália Elen Santos Ramos 1, Wandklebson Silva da Paz 1,
Tatyane Martins Cirilo 1, Laryssa Oliveira Silva 1, Leticia Pereira Bezerra 1, Dalton Ferreira
Matos 1, João Paulo Vieira Machado 1, Loane Marzia Lopes Costa 1, Israel Gomes de
Amorim Santos 2

Instituição 1 UNEAL - Universidade Estadual de Alagoas - Campus II (BR 316, km 87,5 – Bebedouro,
CEP 57.500-000 – Santana do Ipanema - Alagoas), 2 UNEAL - Universidade Estadual de
Alagoas - Campus III (Rodovia AL-115, km 03, Palmeira dos Índios, Alagoas.)
Resumo

A esquistossomose mansônica é uma doença parasitária causada pelo verme trematódeo
Schistosoma mansoni. Caramujos do gênero Biomphalaria atuam como vetores deste parasita.
Alagoas é dividida em 10 regiões de saúde, apenas a 9º e 10º não são áreas endêmicas. Poucos
estudos se voltam para essas regiões onde não há casos autóctones da doença, os estudos de

ocorrência desses vetores são escassos, tendo apenas um estudo no município de Santana do
Ipanema que verificou, pela primeira vez, a ocorrência de B. straminea. Portanto, o objetivo deste
trabalho foi verificar a ocorrência e infecção de caramujos do gênero Biomphalaria em uma área
alagoana não endêmica para esquistossomose. Trata-se de um estudo descritivo, realizado no mês de
junho de 2018 no município de Poço das Trincheiras, Alagoas. Após a identificação dos criadouros
naturais, foi efetivado a coleta durante 20 minutos de esforço amostral, com o auxílio de pinça
metálica e coletor universal. Quatro dias após a coleta, os moluscos foram contados e submetidos à
fotoestimulação artificial direta, por duas horas, e esmagamento entre placas de vidro para análise da
positividade para formas larvares do Schistosoma mansoni. Após as análises, verificou-se a presença
de caramujos da espécie Biomphalaria straminea em duas coleções hídricas. Foram coletados um
total de 95 moluscos, sendo 85 da área um e 10 da área dois. Desse total, 76 sobreviveram para o
exame de positividade para o S. mansoni. Todos os moluscos apresentaram-se negativos para as
formas larvares do S. mansoni, sendo apenas verificada a presença de formas larvares de outros
trematódeos, Echinocercaria e Estrigeocercárias. Além disso, as coleções hídricas de ocorrência de B.
straminea são reservatórios utilizados por famílias que vivem no entorno para o uso doméstico em
geral e na agricultura de subsistência. Não foram encontrados sinais de dejetos humanos aos
arredores do campo de estudo. Apesar da taxa de infecção dos planorbídeos para S. mansoni ter sido
igual a zero, a identificação de pontos de ocorrência desses moluscos revela o risco da introdução da
esquistossomose nessas localidades.
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Resumo

A leishmaniose visceral (LV) é uma doença endêmica em mais de 80 países nas Américas e na
Europa que possui como agente etiológico Leishmania (Leishmania) infantum. O protozoário é
transmitido por Lutzomyia longipalpis, porém há a suspeita de outros possíveis vetores como
Lutzomyia cortelezzi que já foi encontrada infectada por L. infantum. Informações como a fonte
alimentar dos flebotomíneos contribuem para o conhecimento dos hospedeiros naturais, indicando os
potenciais reservatórios de Leishmania spp. fornecendo dados epidemiológicos básicos para o
controle de vetores. Identificar a infecção por Leishmania spp. e as fontes alimentares de
flebotomíneos em área de transmissão intensa da LV em Belo Horizonte, Minas Gerais. O DNA de
uma amostra de 58 fêmeas de flebotomíneos foi extraído individualmente por meio do kit de extração
de tecidos e células da GE Amersham Biosciences® e em seguida armazenado a -20⁰C até a
realização das PCRs. Para a confirmação da extração de DNA das fêmeas, foi utilizado um par de
iniciadores que amplificam a região IV S6 do gene constitutivo (cacophany) de flebotomíneos
neotropicais do gênero Lutzomyia. A identificação do gênero Leishmania nas amostras foi realizada
com alvo em um fragmento do gene da SSUrRNA. Os produtos amplificados pelas PCRs foram
analisados por meio de eletroforese em gel de agarose 2 % corados com brometo de etídio e
examinados em exposição à luz ultravioleta (UV). A detecção da fonte alimentar de fêmeas
ingurgitadas e não ingurgitadas foi realizada através de qPCR-cytb após análise High Resolution
Melting (HRM-cyt b-qPCR). Duas amostras foram positivas para Leishmania spp. apresentando uma

taxa de infecção de 3,5% (2/58), além de todas as amostras de fêmeas terem sido positivas para o
gene cacophany. O DNA de galinha foi detectado em 48 exemplares (82,7%), sendo duas destas
fêmeas positivas para Leishmania spp. já o DNA humano foi detectado em nove fêmeas (15%). Tanto
L. longipalpis quanto L. cortellezii tiveram humano como fonte alimentar detectada, sendo as duas
espécies já encontradas infectadas por L. infantum no município. Em área de transmissão intensa
caracterizar a infecção e as fontes alimentares torna-se útil informação para direcionamento das
ações pelo Programa de Controle de Vigilância da Leishmaniose Visceral (PCLV).
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Resumo
No Brasil, há três arboviroses de grande importância para a saúde pública: dengue, febre chikungunya e zika vírus. Atualmente, se
comportam em caráter epidêmico. São capazes de serem transmitidas pelos mesmos insetos vetores, o Aedes aegypti e o Ae.
albopictus. A presença desses vetores ocorre em diferentes regiões do país, demostrando o seu grande potencial de adaptação e
dispersão, além das condições favoráveis para sua proliferação como a urbanização, deficiências no abastecimento de água e
saneamento básico, além das condições climáticas excelentes. O município de Recife, diante do cenário das arboviroses vivenciado em
seu território, identificou a necessidade de ampliar as ações de prevenção e controle para detectar a presença do Ae. Aegypti no
ambiente, para tanto buscou intensificar parceria com a sociedade civil organizada. A Secretaria de Saúde do Recife propôs a estratégia
de implantação da Brigada Ambiental de Combate ao Aedes aegypti, definida como um grupo de pessoas que são capacitadas para
atuar em área determinada e previamente estabelecida. O estudo objetiva relatar a implantação da estratégia Brigada Ambiental de
Combate ao Aedes aegypti, adotada por Recife. Trata-se de um relato de experiência da implantação do projeto Brigada Ambiental de
Combate ao Aedes aegypti pela Secretaria de Saúde do Recife, em 2018. Foram utilizados dados fornecidos pelo Centro de Vigilância
Ambiental do Recife. No período de abril a junho de 2018 foram implantadas 79 brigadas ambientais no Recife, sendo realizadas 535
capacitações para os brigadistas e 95 ovitrampas foram instaladas. As atividades realizadas pelos componentes das brigadas são
pautadas nos pilares da prevenção, monitoramento e combate ao vetor, buscando-se impactar nos níveis de densidade vetorial e
consequente redução dos riscos de transmissão das arboviroses. Essa estratégia ressalta a importância da educação em saúde, onde
são usadas tecnologias de baixa complexidade e o trabalho pode ser replicado no território e de baixo custo. Além disso, demonstra a
importância da atuação em conjunto com a sociedade civil, que nesse contexto soma esforços para o combate ao Aedes aegypti.
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Resumo
Os triatomíneos são insetos notoriamente importantes na saúde pública brasileira, pois tanto as ninfas como os insetos adultos são
hematófagos vetores da Doença de Chagas (DCh). O Programa de Controle de Doença de Chagas (PCDCh) foi idealizado como um
ciclo de etapas realizado pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), baseado em ações de busca ativa de triatomíneos, pesquisa de

infecção chagásica e borrifação de domicílios. O Estado da Paraíba está incluído em uma área de risco onde a domiciliação de vetores é
continuamente endêmica. Objetivou-se avaliar os indicadores entomológicos de triatomíneos capturados em campanhas do PCDCh no
semiárido paraibano nos períodos de 2007 a 2017. Metodologia: Trata-se de um estudo longitudinal retrospectivo, através de consulta
aos arquivos da 6ª Gerência Regional de Saúde da Paraíba. O levantamento incluiu todos os estágios evolutivos de triatomíneos
capturados no intradomicílio e peridomicílio das residências oriundas dos municípios de Mãe D’água, Matureia, Patos e Teixeira, foram
analisados os índices de dispersão triatomínea (DT), infestação domiciliar (ID), densidade triatomínica domiciliar (DTD) e infecção
natural (IN) por T. cruzi, conforme orientações preconizadas pelo Ministério da Saúde e pela OPAS. Resultados: De acordo com os
dados obtidos pela 6ª GRS, foram capturados 2.961 triatomíneos em 15.456 unidades domiciliares investigadas. Os indicadores para os
municípios de Mãe D’água, Matureia, Patos e Teixeira apresentaram uma média total dos índices de DT de 26,19%; 27,41%; 40,47% e
44,84%; ID do intradomicílio foi de 1,38; 0,53; 1,9 e 0,8 e do peridomicílio foi de 0,61; 0,79; 2,49 e 0,95; DTD foi de 0,11; 0,03; 0,14 e
0,03; e o IN foi de 0,23%; 0%; 0,49% e 0,65%, respectivamente. Com o processo de municipalização, as metodologias do PCDCh foram
incorporadas às atividades de vigilância em saúde das secretarias municipais, perdendo assim a continuidade dos ciclos de etapas
conquistados por décadas de vigilância ativa da FUNASA. Somente o município de Teixeira permaneceu com as ações anuais, mas
apenas cobrindo um pouco mais de 20% das unidades domiciliares. Conclusão: Sugere-se que os gestores municipais de saúde
intensifiquem as ações de prevenção e controle de triatomíneos, considerando um possível risco de transmissão vetorial.
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Resumo
Mosquitos vetores de doenças abrigam uma grande diversidade bacteriana simbiótica, geralmente adquiridas em seu hábitat
aquático durante as fases imaturas. Estas vêm sendo utilizadas em uma nova abordagem para o controle de doenças
vetoriais, a paratransgenese, onde bactérias simbiontes são modificadas geneticamente para expressar moléculas capazes
de bloquear o desenvolvimento de patógenos dentro do vetor, tornando-o refratário a transmissão do agente parasitário.
Entretanto, um dos requisitos que bactérias simbióticas devem ter para serem utilizadas nesta abordagem é que sejam de
transmissão horizontal em relação ao vetor, isto é, que possam ser ingeridas do hábitat aquático pelas larvas e permaneçam
também no corpo do mosquito adulto. Este trabalho teve como objetivo detectar bactérias cultiváveis com transmissão
horizontal em Anopheles darlingi coletados no município de Manaus-AM. As bactérias foram isoladas a partir das amostras de
água, larvas e adultos de A. darlingi. As colônias crescidas foram reunidas, de acordo com as semelhanças morfológicas, isto
incluiu a cor, textura da colônia e coloração de gram, em 5 grupos de cada amostra, totalizando 15 grupos. Foi escolhida uma
colônia por grupo para a identificação pelo sequenciamento do gene rDNA 16S. Os resultados demonstram a prevalência das
cepas bacterianas Chromobacterium violaceum e Serratia marcescens em todas as amostras analisadas. C. violaceum foi
detectada nos grupos G2 e G3 das amostras de água, G8 das larvas e G13 dos adultos. S. marcescens foi detectada nos
grupos G1 e G5 de água, G10 das larvas e G15 dos adultos. Nos demais grupos foram detectadas as espécies Arthrobacter
protophormiae (G9), Bacillus megabacterium (G4), Brachybacterium conglomeratum (G12), Chryseobacterium indologenes
(G6), Klebsiella sp (G14), Staphylococcus saprophyticus (G7) e Tsukamurella paurometabola (G11). A espécie S. marcescens
já foi relatada como um microrganismo comum em associação com mosquitos do genero Anopheles (Ngo, et al 2015; Wang
et al. 2017). Uma espécie do gênero Chromobacterium (Csp_P), que foi isolada a partir do intestino médio de Aedes aegypti,
capturados em campo no Panamá, apresentou o potencial de colonizar o intestino médio do mosquito do gênero Anopheles
(RAMIREZ, et al 2014). Os resultados deste trabalho indícam que as cepas C. violaceum e S. marcescens podem ser
transmitidas de forma horizontal em A. darlingi e estudos de monitoramento são nessessários para confirmar esta hipótese.
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Resumo
Os flebotomíneos (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae) são insetos de interesse para a saúde pública por serem os vetores biológicos
de Leishmania, agentes etiológicos de leishmanioses. O controle efetivo dessas doenças é baseado no monitoramento entomológico, no
qual os flebotomíneos devem ser identificados corretamente ao nível de espécie. Apesar da relevância da taxonomia desses insetos,
muitas dificuldades (i.e. necessidade de preparo em lâmina, tamanho pequeno dos insetos, dificuldade de observação de estruturas
morfológicas, perda de estruturas de importância taxonômica) ocasionam erros na identificação morfológica, levando a necessidade de
metodologias alternativas para a taxonomia do grupo, como por exemplo, as ferramentas moleculares. Assim, este estudo teve como
objetivo avaliar o uso do “DNA Barcoding” na identificação de espécies do subgênero Evandromyia (Aldamyia). Para essa análise, foram
obtidas 37 sequências do gene mitocondrial (mtDNA) citocromo c oxidase I (COI) das espécies E. lenti, E. evandroi e E. piperiformis
coletadas em diversas localidades do Brasil, combinadas com duas sequências de E. carmelinoi e uma de E. lenti disponíveis no
GenBank. As sequências foram editadas e as distâncias genéticas K2P foram calculadas para formação de uma árvore de Neighborjoining (NJ). Para identificação molecular foi utilizado o algoritmo ABGD, que particiona as sequências em grupos hipotéticos (i.e.
espécies). Não houve diferenciação genética entre E. lenti, E. evandroi e E. carmelinoi, já que a distância genética (K2P) interespecífica
não ultrapassou 3%, e não houve formação de clados distintos na árvore de NJ, com exceção de E. piperiformis. Além disso, houve a
formação de uma única Unidade Taxonômica Operacional (OTU) pelo algoritmo ABGD para as quatro espécies analisadas, indicando a
ineficácia desse marcador para a taxonomia molecular dessas espécies. Esse padrão de divergência molecular pode estar atrelado a
origem do marcador utilizado (mtDNA), que é mais suscetível a eventos de introgressão entre espécies. Para avaliar as possíveis
causas dos resultados encontrados, estudos posteriores serão direcionados para a amplificação de alvos de origem nuclear (gDNA), e
detecção de bactérias endossimbiontes (e.g. Wolbachia) que possam ocasionar a dispersão rápida e disseminada de haplótipos
mitocondriais entre essas espécies.
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Resumo

Triatoma sordida tem apresentado destaque entre potenciais espécies envolvidas na transmissão
vetorial de Trypanosoma cruzi (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) nos hodiernos. O presente trabalho
tem por objetivo apresentar os resultados preliminares do inquérito entomológico realizado pela
Secretaria do Estado de Saúde de Goiás no controle de triatomíneos. Os trabalhos foram realizados
no município de Cavalcante, nos anos de 2016-2017. As equipes realizaram vistorias no intra e
peridomicílio, incluindo anexos. Os insetos capturados foram encaminhados ao Laboratório Central de
Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (LACEN-GO) para identificação e realização do exame
parasitológico. Foram amostrados 281 triatomíneos em 9,67% das 498 UDs vistoriadas nessa fase do
inquérito. Todas as amostras pertenciam à espécie Triatoma sordida. Uma maior infestação foi
contatada em galinheiros anexos no peridomicílio ou muito próximos ao domicílio. Nenhum
triatomíneo examinado apresentou infecção por Trypanosoma cruzi. T. sordida coloniza
preferencialmente abrigos de aves e ninhais, contudo mesmo as aves não serem reservatórios de T.
cruzi, o peridomicílio é constantemente compartilhado com mamíferos silvestres e domésticos como
cães, gatos e porcos, o que pode facilitar a infecção dos triatomíneos. Além disso, os resultados
evidenciam a necessidade de manter os esforços no controle vetorial da doença de Chagas, uma vez
que T. sordida aparece na literatura como invasor em locais onde o Triatoma infestans já foi eliminado.
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Resumo
Carrapatos duros (Acari: Ixodidae) são artrópodes hematófagos com reconhecida importância na Medicina e Medicina
Veterinária devido, principalmente, à sua capacidade vetorial para transmissão de patógenos. Embora a infestação por
carrapatos em animais selvagens e domésticos seja comum, relatos em humanos são subestimados. O presente resumo tem
por objetivo relatar os casos de infestações por carrapatos em humanos e também em habitações humanas, em cidades do
Estado do Paraná. Entre os anos de 2016 a 2017, o Laboratório de Doenças Transmitidas por Vetores, da Universidade
Federal do Paraná, recebeu cerca de 2.509 carrapatos para identificação de espécies. Desse total, 94 (3,74%; CI: 3.07-4.56)
foram coletados diretamente de seres humanos ou de habitações humanas. Uma ninfa da espécie Amblyomma dubitatum foi
coletada diretamente de uma pessoa na cidade de Pinhais e dois espécimes de A. sculptum (1 macho e 1 fêmea) foram
coletados diretamente de uma pessoa na cidade de Foz do Iguaçu. Em relação a habitações humanas, A. aureolatum (1M) foi
encontrado na cama de uma residência no bairro de Santa Felicidade, em Curitiba e cerca de 91 carrapatos da
espécie Rhipicephalus sanguineus sensu lato (s.l.) (46 M, 23 F e 22 larvas) foram coletados no muro de uma casa no bairro
Cajuru, Curitiba. Destaca-se que as pessoas encontradas infestadas por A. dubitatum e A. sculptum, encontravam-se em uma
fazenda com presença de capivaras (Hydrachoerus hydrachaeris) e em um recinto onde permaneciam antas (Tapirus
terrestris), respectivamente. O carrapato da espécie A. aureolatum já foi relatado infestando seres humanos no Estado do
Paraná e possui importância em saúde pública, uma vez que possui alta competência vetorial para transmissão de Rickettsia
ricketsii. Carrapatos R. sanguineus (s.l.), popularmente conhecidos como “carrapato do cão”, foram encontrados infestando de
forma intensa os muros e as paredes de uma residência na cidade de Curitiba. Embora nenhum morador da casa estivesse
infestado no momento da coleta, os mesmos relataram que episódios já haviam ocorrido. As interações entre humanos,
animais e ambiente podem favorecer a infestação e dispersão de carrapatos e, consequentemente, o risco de transmissão de
patógenos de potencial zoonótico.
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Resumo

O vírus da Dengue tem causado sérios problemas de saúde pública, podendo ser transmitido por
mosquitos do gênero Aedes, sendo Aedes aegypti a única espécie descrita como vetor do vírus da
Dengue no Brasil. Apesar de Culex quinquefasciatus ser muito comum em território brasileiro, não é
considera vetor para esse vírus. Logo, é importante identificar por quais motivos há diferença para
transmissão do vírus da Dengue. Um dos pontos é a influência da microbiota na susceptibilidade dos
mosquitos ao vírus da Dengue. Esse trabalho tem como objetivo avaliar a influência da microbiota na
susceptibilidade de Ae. aegypti e Cx. quinquefasciatus ao sorotipo 1 do vírus da Dengue. Assim,
foram avaliadas a taxa de infecção (TI), disseminação da infecção (TDI) e potencial de transmissão
viral (PTV) de mosquitos infectados com vírus da Dengue (sorotipo 1) tratados e não tratados com
antimicrobianos nas seguintes concentrações: gentamicina (0,1 mg/µL), penicilina (100 U/µL) e
estreptomicina (100 µg/µL). Esse tratamento durou 7 dias e após, foi realizada a infecção artificial dos
mosquitos com o vírus da Dengue com tempos de 4 e 7 dias após a infecção (DPI), com retirada do
toráx/abdomen para avaliar o TI, cabeça para TDI e glândulas salivares para PTV. Em Cx.
quinquefasciatus, as porcentagens da TI e TDI, tanto para o grupo tratado quanto para não tratado
com antimicrobianos em todos os tempos de estudo, foram de 0%. Além disso, não houve PTV para
ambos os grupos e ambos os tempos. Analisando Ae. aegypti, foi observado que os mosquitos
tratados com antimicrobianos obteve uma melhora na TI de 20% e 10% nos tempos 4° e 7° dpi,
respectivamente. Para TDI, novamente ocorreu uma melhora (54,2%), entretanto, esse aumento foi
somente observado no 4° dpi. O PTV foi observado em todos os tempos estudados, exceto pelo 4° dpi
dos mosquitos não tratados, que apresentou ausência de potencial de transmissão. O fato de que Ae.
aegypti tratado ter um PTV com 4 dpi e o não tratado estar ausente, nos mostra que o tratamento
auxilia na susceptibilidade dos mosquitos nesse tempo. Esses resultados mostram que a microbiota

não interfere na susceptibilidade do vírus da Dengue em Cx. quinquefasciatus, mas para Ae. aegypti,
a ausência da microbiota torna essa espécie de mosquisto mais susceptível ao vírus, principalmente
no 4° dpi. Visto isto, pode-se concluir que a microbiota influência a susceptibilidade ao sorotipo 1 do
vírus da Dengue em Ae. aegypti.
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Resumo
Anopheles aquasalis Curry, 1932 é um dos vetores primários do patógeno da malária, doença infecciosa importante e negligenciada, de
áreas tropicais e subtropicais. Objetivamos modelar a adequabilidade ambiental de An. aquasalis para o presente e futuros, otimista e
pessimista na região Neotropical, indicar as regiões geográficas com maior adequabilidade ambiental da espécie, e evidenciar a
influência das variáveis climáticas na sua distribuição. A modelagem foi realizada no algoritmo MaxEnt (3.4.0), com 6 camadas
bioclimáticas: Bio2, Bio6, Bio7, Bio8, Bio9 e Bio19 (WorldClim). A projeção foi feita para o cenário presente, futuro otimista e pessimista
2070, com o modelo HadGEM2-ES do IPCC AR5. Para avaliação do modelo utilizamos o AUC mediano. Os resultados indicam que no
presente a adequabilidade ambiental da espécie é alta em regiões costeiras do norte da América do Sul, ilhas do Caribe e na América
Central. No interior do continente, adequabilidade alta só ocorre em estados do norte do Brasil e sul da Colômbia. No futuro otimista, a
adequabilidade ambiental de An. aquasalis, quando comparado ao presente, apresenta aumento na costa do nordeste brasileiro, da
Colômbia, Equador, no Amazonas e Colômbia. No futuro pessimista, a adequabilidade é menor do norte da América do Sul e, se
intensifica na costa do nordeste brasileiro, Colômbia, Equador e América Central. As variáveis que mais apresentaram ganho para o
modelo foram: Bio2 (41,65%), Bio7 (20,16%), Bio6 (17,47%) e Bio19(12,83%). Os modelos apresentaram AUC superiores a 0,9 sendo
avaliados com boa discriminação. Nossos resultados corroboram um estudo prévio que evidencia alta adequação de An. aquasalis para
regiões costeiras no norte do continente. Há estudos com espécies do gênero que ressaltam as variáveis climáticas de precipitação e
temperatura mínima como as que mais demonstraram ganho no modelo, assim como observamos para An. aquasalis. Por outro lado,
outro estudo indicou que a amplitude térmica diária não teve grande influência no modelo. Concluímos que as regiões geográficas mais
adequadas à ocorrência de An. aquasalis são os ambientes costeiros e as variáveis que mais contribuíram no modelo foram as de
amplitude térmica. Os fatores climáticos indicam o potencial de invasão para novas regiões, como nos países ao norte da América
Central. Portanto, as mudanças climáticas podem influenciar na adequabilidade ambiental de An. aquasalis e afetar a epidemiologia da
doença.
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Resumo
O barbeiro Panstrongylus megistus (Hemiptera, Triatominae), um dos mais importantes vetores de doença de Chagas no
Brasil, apresenta moléculas salivares farmacologicamente ativas para combater as respostas homeostáticas do hospedeiro,
como vasodilatadores, anticoagulantes e imunomoduladores, incluindo inibidores do sistema complemento humano, um dos
principais efetores das respostas imunes inata e adaptativa. Considerando que esta espécie de barbeiro se alimenta em
grande variedade de fontes de sangue e que a inibição do sistema complemento é relevante para o sucesso da alimentação
sanguínea, o presente trabalho teve como objetivo investigar o efeito da saliva de P. megistus sobre o sistema complemento
de outras espécies de hospedeiros vertebrados e caracterizar o efeito inibitório da saliva e do conteúdo intestinal sobre o
sistema complemento humano. Para isso, glândulas salivares e intestinos de ninfas de quarto estádio de desenvolvimento
foram dissecadas e utilizadas nos experimentos. Ensaios hemolíticos foram realizados usando hemácias de carneiro como
ativadores do complemento proveniente de soros de humanos, ratos e galinhas na presença ou ausência de saliva de P.
megistus. Um método imunológico foi utilizado para detectar a deposição do componente C3b do complemento em placas
sensibilizadas com IgG (em ensaios para a via clássica) ou com agarose (em ensaios para a via alternativa), na presença ou
ausência de saliva ou conteúdo intestinal do inseto. A saliva de P. megistus inibiu de forma significativa o sistema
complemento das três espécies estudadas, indicando a importância desses inibidores para a alimentação sanguínea. Tanto a
saliva quanto o conteúdo intestinal inibiram a deposição do componente C3b das vias clássica e alternativa do complemento.
Pode-se concluir que a saliva e o conteúdo intestinal de P. megistus possuem propriedade anti-complemento, que os
inibidores são efetivos contra diferentes espécies de hospedeiros e atuam nos passos iniciais da cascata de ativação. A

inibição do complemento pode constituir um processo de grande relevância para a hematofagia e transmissão do
Trypanosoma cruzi pelo barbeiro.
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Resumo
Em janeiro de 2017 foi confirmada a ocorrência de dezenas de casos humanos e epizoóticos em primatas não-humanos
(PNH) provocados pelo vírus da febre amarela (VFA) no leste de Minas Gerais, área até então livre para o patógeno. A
vigilância entomo-virológica, no contexto de um surto desta natureza, mostra-se como importante ferramenta na predição do
risco de transmissão da doença na referida região e pode indicar a necessidade do reforço de ações preventivas. Investigouse, por RT-qPCR, a presença do VFA em culicídeos dos gêneros Aedes, Haemagogus e Sabethes coletados em 2016 e 2017
em áreas adjacentes às de casos suspeitos em humanos e PNH em estados das regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste do
Brasil. Trata-se de um estudo transversal, analítico, observacional. Foram analisados 165 lotes (2.160 espécimes) advindos
das três regiões. 49 lotes analisados eram de 2016, sendo 14 do Norte e 35 do Centro-Oeste. Os outros 116 lotes eram de
2017, sendo 42 do Norte, 25 do Centro-Oeste e 49 do Sudeste. As amostras foram maceradas e, depois, tiveram RNA
extraído para análise via RT-qPCR, que ocorreu com o uso de iniciadores e sondas específicos para a região 5’ NCR do
genoma do VFA, comum aos 7 genótipos. Dos 49 lotes de 2016, 5 foram positivos, todas de Goiás. 4 destes lotes eram de
Hg. janthinomys e 1 de Sa. glaucodaemon. Dos 116 lotes de 2017, 5 foram positivos, todos de Minas Gerais. 2 destes lotes
eram de Ae. argyrothorax, 1 de Ae. serratus, 1 de Ae. scapularis e 1 de Aedes sp. As espécies positivas de Goiás, Hg.
janthinomys e Sa. glaucodaemon, atuam, conhecidamente, como vetores silvestres do VFA, indicando a circulação de vírus e
de vetores no estado, que é considerado área endêmica para o patógeno. Das espécies positivas de Minas Gerais, a única
associada, na literatura, com a transmissão do VFA é o Ae. serratus, que é considerado vetor silvestre secundário na região
Sul do país. No entanto, a densidade de vetores da referida espécie em Minas Gerais mostra-se inferior à de vetores
primários, tornando improvável a sua participação na transmissão ativa do VFA na região. Os achados confirmam a circulação
de vetores silvestres e do VFA em Goiás, sugerindo a potencialidade da ocorrência de epizootias e casos humanos no estado
e indica a circulação do vírus em Minas Gerais. Tais fatos corroboram a necessidade da constante vigilância entomovirológica para o VFA no país.
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Resumo

Introdução: Um dos vetores mais conhecidos na atualidade é o Aedes aegypti, responsável por
transmitir os vírus causadores de Dengue, Chikungunya e Zika. A descoberta de novos materiais e
desenvolvimento de métodos de combate a esse vetor, principalmente através de pesquisas voltadas
a padronização de produtos a partir de extratos de origem vegetal, podem representar uma saída
eficiente para esse problema. Objetivo: desenvolver um produto com ação larvicida extraído da
Eugenia sulcata, conhecida popularmente como Pitanga Preta, com o propósito de controlar as larvas
do mosquito Aedes aegypti. Desenho do estudo: estudo experimental, analítico e transversal.
Métodos: Foi realizada uma extração glicólica da Eugenia sulcata. Para o teste de toxicidade, foram
utilizadas larvas de Aedes aegypti no terceiro estágio de desenvolvimento, subdivididas em nove

grupos. Seis deles foram grupos experimentais utilizando-se as doses de 25, 100, 150, 200, 350 e 500
μL do produto desenvolvido. Os outros três grupos foram controles. Todo o experimento foi realizado
em triplicata para cada um dos grupos, contendo 10 larvas de Aedes aegypti. As larvas foram
monitoradas durante 24 horas. A cada hora foi realizada uma contagem do número de larvas vivas e
larvas mortas. A concentração letal 50% (CL50) para o extrato foi calculada através da intersecção
das curvas de larvas acumuladas mortas e larvas acumuladas vivas. Resultados: houve aumento do
índice de mortalidade das larvas a partir da Log dose 2,0 (dose 100 μL). A CL50 foi obtida com a
concentração aproximada 0,68 μg mL-1. A morte de 100% das larvas em 24 horas foi obtida com a
dose de 500 μL. Discussão: o produto desenvolvido, mostrou-se um larvicida biológico em potencial
com eficácia e segurança, ação rápida, quando comparado a outros larvicidas já desenvolvidos. Pode
ser utilizado em ambiente doméstico, em vasos, ralos. Conclusão: O produto larvicida biológico
desenvolvido demonstrou-se potencialmente promissor ao controle de larvas de Aedes aegypti.
Palavras-chaves: Arboviroses, Aedes aegypti, Eugenia, Larva, Vetores

Levantamento de flebotomíneos(dípteros:Psychodidae), no município de Itamaracá em região
de modificação ambiental,com a finalidade de estabelecer áreas de risco na transmissão da
leishmaniose visceral.
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Resumo
A força do reaparecimento das infecções causadas pelos parasitas das leishmanioses e as agressões provocadas por estes
agentes às populações humanas, vêm crescendo em grande magnitude e extensão geográfica desde a última década. “O
levantamento entomológico de flebotomíneos em área de modificação ambiental provê bases para predição à ocorrência da
doença, permitindo intervenções adequadas para evitá-la ou abortá-la”. (GOMES, Almério de Castro). Itamaracá por ser um
município do estado de Pernambuco que apresenta grande fluxo de turistas no verão, e sendo pólo de convergência e
divergência populacional em determinada épocas, tornou-se necessário um levantamento entomológico, com a finalidade
direcionar um inquérito sorológico canino objetivando detectar focos de circulação parasitária, evitando assim uma
transmissão vetorial da doença, e conseqüentemente um aparecimento de novos casos e uma dispersão para outras regiões.
Os flebótomos foram capturados no município, na proporção de 1/3 das casas, utilizando-se de duas armadilhas casa, sendo
uma no intra e outra no peridomicílio, de preferência próximo a abrigo de animais. As armadilhas permaneceram no campo
por um período de 12 horas A consolidação e avaliação dos dados foram realizadas através de planilhas Excel.Foi trabalhada
no levantamento entomológico, 06 localidades entre fevereiro e abril do corrente ano. A maioria das espécies ocorreram no
peridomicílio, das quais 06 foram encontradas no peri e 04 no intradomicílio. Foram capturados 895 espécimes destas, 96,9%
no peridomicílio e 3,1% no intradomicílio. A espécie mais comum foi L.longipalpis com 99,21% dos exemplares capturados,
seguida por outras espécies restantes que representaram apenas 0,7% das amostras coletadas. No município trabalhado,
observamos que as espécies coletadas, apresentaram em percentuais de positividade condizente com as áreas de casos.
Observou-se também a dispersão das mesmas para outras regiões sem casos.
Com os dados levantados, o município recebeu orientação para fazer um inquérito sorológico canino, com a finalidade de se
verificar circulação parasitária e possíveis intervenções.
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Resumo

Os insetos da subfamília Triatominae abrangem diversas espécies que podem ser encontrados na
maioria do continente americano e servem de vetores para o protozoário Trypanosoma cruzi causador

da doença de chagas em humanos. São insetos hematófagos com comportamento de permanecer em
repouso durante o dia e hábitos alimentares noturnos quando se mostram ativos na procurar alimento,
tendem a buscar abrigo próximo de onde estão suas presas, logo em locais onde haja presença de
animais homeotérmicos sejam domésticos ou silvestres associado a ambientes com acumulo de
entulhos ou que possam servir de abrigo ao . Sendo assim, este trabalho objetivou avaliar possíveis
pontos de proliferação de triatomíneos no campus de ciências agrárias da Universidade Federal do
Vale do São Francisco, assim como seu percentual de contaminação pelo Trypanosoma cruzi. Para tal
foram delimitados 5 pontos de coleta que apresentavam características que favoreciam a proliferação
do inseto vetor, sempre durante o dia na modalidade de busca ativa a coleta prosseguiu durante 5
meses com coletas diárias onde era visitado um ponto por dia entre 1-2h de busca a depender das
dimensões do ponto, após capturados os insetos eram acondicionados em recipiente plásticos com
tampa e entrada de ar, em seguida transportados ao laboratório de Lupas e Microscopia do campus
de ciências agrárias (CCA/UNIVASF) para que fossem analisados quanto a presença do Trypanosoma
cruzi utilizando o método de observação das fezes do inseto em microscopia ótica. Ao longo do
período de coleta foram capturados 118 insetos nos mais diversos estágios evolutivos e sexos, sendo
a maior parte adultos, a grande maioria dos insetos foi encontrado em ambiente intradomiciliar, em
locais que possuíam criação de animais nas proximidades, em especial onde havia caprinos a
infestação se mostrou bastante acentuada em relação a outros pontos, a avaliação do percentual de
insetos contaminados mostrou que do total coletado 3,54% dos insetos estavam contaminados pelo
Trypanosoma cruzi, sendo estes devidamente encaminhados a VIII GERES em Petrolina onde uma
vez confirmado a contaminação seriam encaminhados ao laboratório de endemias em Recife,
conforme orientado pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Logo foi possível observar
uma grande presença de insetos onde alguns estavam com o protozoário em ambientes com
presença humana, abrindo assim um alerta para os cuidados de prevenção.
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Resumo

Os triatomíneos são insetos hemípteros hematófagos pertencentes à família Reduviidae e subfamília
Triatominae, considerados fontes naturais de infecção do agente etiológico da tripanossomíase
americana. Em decorrência da invasão dos seus ecótopos pelo ser humano, tem ocorrido o
surgimento de novos casos da doença, que somado à inexistência de dados sobre a fauna
triatomínica no Vale do Juruá, resulta na necessidade da realização de pesquisas. Em virtude disso,
este estudo objetivou realizar um levantamento da fauna de triatomíneos e subsequente análise da
infecção por tripanossomatídeos em uma área periurbana de Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. As coletas
dos triatomíneos foram realizadas mediante autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio), por meio de licença permanente para coleta de material zoológico. Este
trabalho contém dados preliminares das duas primeiras coletas realizadas trimestralmente, entre o
período de agosto de 2017 e janeiro de 2018, de um total de quatro programadas até o prazo final
estipulado pelo cronograma. Foram utilizados três métodos de captura: dissecação de palmeiras das
espécies Attalea butyracea (Jaci) e Mauritia flexuosa (Buriti), busca ativa peridomiciliar e busca
passiva por meio da instalação de armadilhas de interceptação de voo e luminosa. A identificação dos
tripanossomatídeos ocorreu após a remoção do conteúdo intestinal dos triatomíneos obtido por
compressão abdominal, previamente diluído em solução fisiológica a 0,9 % para análise à fresco em

microscopia óptica. Com relação a dissecação das palmeiras, foram coletadas nas A. Butyracea, 14
ninfas do gênero Rhodnius, sendo que destas, três (21,4%) apresentaram positividade para
tripanossomatídeos. Foram encontradas ainda, duas fêmeas e um macho da espécie Rhodnius
montenegrensis, todos negativos para tripanossomatídeos. Da espécie Rhodnius pictipes, foram
coletadas três fêmeas e um macho, estando três infectadas (75%). Nenhum triatomíneo foi coletado
nas palmeiras da espécie M. flexuosa. Assim como também não houve a detecção dos insetos, nos
métodos de busca ativa peridomiciliar e busca passiva por meio da instalação de armadilhas de
interceptação de voo e luminosa. É importante ressaltar que estes, são dados preliminares de um
estudo mais amplo, sendo necessária a realização de pesquisas futuras para uma melhor
compreensão da dinâmica da população de triatomíneos e sua infecção por tripanossomatídeos na
área de estudo.
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Resumo
No Brasil, a realização de inquéritos entomológicos para avaliação das populações de Triatomíneos, o combate direto ao vetor da
doença de Chagas junto as melhorias habitacionais, promoveram a redução dos níveis populacionais destes insetos. Isto resultou
avanços como a certificação em livre de transmissão pelo Triatoma infestans, dentre outros. Com a dificuldade em localizar os vetores
autóctones através da busca ativa e o fato deles se encontrarem em estreita associação com seus hospedeiros vertebrados, uma
alternativa promissora seria a identificação de um marcador de contado adequado para exposição. A detecção de anticorpos para
antígenos salivares como ferramenta epidemiológica e marcador biológico de exposição a vetores, tem sido bastante utilizada em
trabalhos com diferentes artrópodes hematófagos e já tem sido aplicada para algumas espécies de triatomíneos. Trabalhos realizados
com camundongos mostraram que a saliva de Rhodnius prolixus pode ser utilizada em ensaios imunoenzimáticos para estimar o contato
hospedeiro-triatomíneo. Também foi identificado um antígeno salivar, a Apirase, que apresentou resultados promissores como marcador
de contato R. prolixus-camundongo. Neste trabalho, tem-se como principal objetivo o desenvolvimento de um marcador de contado
adequado para exposição de humanos ao R. prolixus. Para tanto, foi utilizado soro sanguíneo de pessoas que trabalham em biotério de
criação de R. prolixus e que afirmaram ter sido picados por R. prolixus nos últimos 6 meses e soro de indivíduos que nunca foram
picados como controle negativo CEUA no. 391/2016. A otimização dos testes de ELISA com soro humano constatou ideais a
concentração de antígeno de 0,5 μg/50 mL de solução por poço, soro humano diluído em 1:160 e a diluição de anticorpo conjugado com
peroxidase – anti IgG humano de 1:5.000. Resultados preliminares apontam que mostraram que indivíduos picados por R. prolixus
apresentam valores de absorbância média de 0210 ± ,50, enquanto aqueles que não foram expostos apresentam 0,150 ± 0,30. Um
próximo passo será avaliar o soro de outros indivíduos expostos ou não a picadas de R. prolixus e o reconhecimento da Apirase salivar
de R. prolixus pelos soros. Os resultados indicam que a saliva apresenta componentes com potencial uso como marcador de contato R.
prolixus-humano.
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Resumo
Tendo em vista a notável dificuldade dos alunos para compreenderem conceitos científicos sobre a pediculose, faz-se
necessário a junção da teoria e prática. A utilização de modelos didáticos no ambiente escolar aproxima o aluno da realidade
com o tema abordado, considerando que este método proporciona ao aluno visualizar a morfologia do parasito. Este trabalho
teve o objetivo de despertar o interesse dos alunos sobre a pediculose a partir da aplicação de oficinas e utilização de
recursos didáticos relacionados ao piolho a fim de permitir a manipulação do ectoparasito. O trabalho foi realizado em um

Colégio da Rede particular de ensino, com crianças na faixa etária de 4 a 9 anos de idade, sendo desenvolvido em três
etapas. Na primeira etapa, os alunos visualizaram o piolho através da lupa e monóculo e foram solicitados a desenhar o
ectoparasito. Na segunda, foram utilizados modelos tridimensionais de espécimes de Pediculus capitis confeccionados em
feltro. Para comparar possíveis mudanças na percepção dos alunos sobre a morfologia, foi solicitado que desenhassem
novamente o inseto. A terceira etapa constituiu-se de uma conversa informal, onde os alunos foram convidados a discutir o
tema. Os escolares foram informados sobre os meios de evitar a transmissão da pediculose e sensibilizados a não agir com
preconceito caso os companheiros de turma estivessem com pediculose. Na aplicação das oficinas, a linguagem foi sendo
modificada para a compreensão de cada público, principalmente para as crianças da educação infantil. Inicialmente os
modelos foram distribuídos, um por aluno e foi unânime e instantânea a identificação do parasito pelas crianças. Após a
introdução, os alunos esquematizaram o piolho e mostraram-se muito curiosos e participativos. A comparação das ilustrações
mostrou aumento considerável de detalhes morfológicos. Pode-se inferir que o uso de modelos didáticos no processo ensinoaprendizagem atinge positivamente a maioria dos escolares. Isso ocorre, porque o modelo didático possibilita aos alunos
identificar seus componentes e caracterizar como suas estruturas podem estabelecer relações com o hospedeiro.
Palavras-chaves: Aplicação de oficinas, modelo didático , escolares
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Resumo
Estudos recentes têm demonstrado que a armadilha GAT (“Gravid Aedes Trap”) é específica para a captura de grávidas de Aedes
aegypti e apresenta um grande potencial para o monitoramento e controle. Estudos preliminares com armadilhas no campus
universitário da UFMG registraram alta densidade populacional do mosquito Aedes aegypti e permitiram detectar circulação viral (DENV1-3 e ZIKV). Esta situação associada ao grande fluxo de pessoas de diferentes locais de Belo Horizonte e região metropolitana
demonstram que a UFMG é um local com alto potencial de transmissão de arbovírus. Portanto, o objetivo do trabalho foi de monitorar e
de identificar áreas infestadas de Ae. aegypti no campus universitário da UFMG para direcionar medidas de controle do vetor e
consequentemente evitar a transmissão de arbovírus no campus. O monitoramento foi realizado durante 52 semanas (junho de 2017 a
junho de 2018) por meio de armadilhas que imitam um criadouro e são capazes de capturar fêmeas gravidas de Ae. aegypti a partir de
estímulos olfativos e visuais. As armadilhas foram vistoriadas semanalmente e os mosquitos foram identificados e coletados. Apenas
mosquitos capturados nas 47 semanas de estudo foram submetidos a RT-PCR para detecção viral (DENV 1-4 e ZIKV). Os resultados
foram enviados para o sistema de Monitoramento Inteligente do Aedes, que possibilita análise da dinâmica populacional dos mosquitos
Ae. aegypti em tempo real. Durante o estudo foram capturados o total de 12.817 mosquitos, sendo 11.611 (90,59%) Ae. aegypti, 435
(3,39%) Ae.albopictus e 771 (6,02%) do gênero Culex sp. Do total de captura de Ae. aegypti em 45 semanas de estudo, foi detectado a
circulação de ZIKV em mosquitos capturados nas GAT em 24 (53,33%) semanas, enquanto a detecção DENV foi observada apenas
uma semana. Concluímos que o monitoramento em tempo real permite identificar as áreas infestadas com o vetor e com circulação viral,
otimizando a tomada de decisões sobre medidas de controle a serem empregadas.

Palavras-chaves: Aedes aegypti, armadilha GAT, dengue, monitoramento, Zika vírus
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Resumo

Atualmente a transmissão da Doença de Chagas (DC) pela forma oral é a mais frequente no Brasil. Entretanto, o risco de
transmissão vetorial da DC persiste em função da existência de espécies de triatomíneos autóctones com elevado potencial
de colonização. O objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de triatomíneos presentes no intra e peridomicílios do
Território do Vale do Guaribas-PI que abrange uma área de 22.822,40 Km² composto por 39 municípios e determinar a taxa
de infecção pelo protozoário. As formas adultas e imaturas foram capturados no ambiente intra e peridomiciliar, durante o
período de julho/2017 a junho/2018 quando os espécimes encontrados ocasionalmente por moradores foram entregues para
análise e/ou através de visitas para coletas nas localidades onde foram descritas a presença do vetor. Para identificação e
classificação morfológica, os triatomíneos capturados foram submetidos à identificação específica, quanto ao sexo e espécie
precedida, conforme descrito por Rocha et al, 2014. Foram coletadas 155 amostras sendo 92 formas adultas e 63 ninfas. As
espécies encontradas foram Triatoma brasiliensis (79), T. juazeirensis (01), T. melanocephala (01), T. pseudomaculata (03),
Panstrongylus lutzi (03), Rhodnius domesticus (03), R. nasutus (01), R. robustus (01) distribuídas em 10 municípios (Bocaína,
Inhuma, Ipiranga, Itainopolis, Paulistana, Picos, São João da Cana Brava, São José do Piauí, São Luís do Piauí e
Sussuapara). As espécies T. Juazeirensis, T. Melanocephala, R. domesticus não são características da região. O município de
Bocaina apresentou uma maior variedade espécies diferentes (06 espécies) e o município de Itainópolis apresentou os
maiores números de vetores coletados (50 indivíduos). A taxa de infecção dos insetos-vetores foi 0%, provavelmente, a
presença de pombos e a criação de galinhas no peridomicílio, além de servir como fonte alimentar dos insetos, são refratários
ao protozoário. Estes resultados demonstram a migração dos vetores infecciosos muito provavelmente transportados de uma
região para outra, através da malha rodoviária já que Picos é cortado pela Rodovia transamazônica que interliga várias
regiões brasileiras. Sugere ainda a necessidade de uma avaliação aprofundada da distribuição/controle das espécies vetores
da DC no estado do Piauí e dos aspectos epidemiológicos que possam auxiliar na identificação da melhor estratégia de
controle da DC no estado do Piauí.
Palavras-chaves: Tripanossomiase Americana, Triatomineos, Transmissão Vetorial
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Resumo
Algumas espécies de Culicoides (Diptera: Ceratopogonidae) transmitem patógenos de importância médica e veterinária. A identificação
dessas espécies baseia-se, principalmente, no padrão de manchas das asas, que muitas vezes, esse padrão é compartilhado entres
várias espécies. A Morfologia Geométrica (MG) permite analisar a variação da forma das estruturas, retirando o efeito do tamanho,
orientação e posição. A análise se baseia no uso de marcos anatômico (MA) e métodos de superposição (Análise Generalizada de
Procrustes-GPA). Esse trabalho visou diferenciar espécies de Culicoides do grupo guttatus por MG, para elucidar limites taxonômicos
existentes no grupo. Foram selecionados oito MA, para a determinação da conformação das asas, sendo 1, 2 e 8 do tipo I e 3-7 do tipo
II. Com o auxílio do programa TpsUtil, versão 1.47, foi criado um arquivo de texto; usando o TpsDig 2.16 foram marcados oito MA. No
programa MorphoJ realizamos GPA, Análise de Componentes Principais (CPA), Análise de Variáveis Canônicas (CVA) e Função
Discriminante (DF). As análises de comparação (CVA, DF) foram efetuadas com resíduos de regressão para correção de efeitos de
alometria. Foram utilizadas 91 asas de fêmeas de cinco espécies de Culicoides do grupo guttatus: 17 asas de C. foxi, 18 asas de C.
fusipalpis, 17 asas de C. insignis, 22 asas de C. pseudodiabolicus e 17 asas de C. ruizi. 95% da variação da forma acumulada nos PCs
concentravam-se nos oitos primeiros eixos da PCA, o primeiro componente (PC1 - 35,54%) e segundo componente (PC2 - 18,081%).
79,4% da variação da forma acumulada nos dois primeiros eixos da DF, VC1 com variância de 48,84% e VC2 com 28,89%. A CVA, DF e
a validação cruzada feita para verificar se os espécimes eram da espécie em questão apresentaram diferenças significativas nas formas
de cada espécie, tanto na distância Mahalanobis quanto na distância dos Procrustes (p< 0001). A validação cruzada variou entre 73% a
100% de acerto. Portanto, a MG foi capaz de diferenciar as cinco espécies dentro do grupo guttatus.
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Resumo
As fêmeas de Mansonia sp. possuem comportamento agressivo durante o repasto sanguíneo, apresentando alta densidade
no ambiente de várzea ao longo dos rios de água branca na Amazônia. Em ambientes alterados por hidrelétricas podem
causar incômodo severo aos seres humanos e animais domésticos. Na região Neotropical, Mansonia titillans é vetor do vírus
da Encefalite Equina Venezuelana (EEV), além disso, cerca de 25 linhagens virais foram isoladas a partir de espécies de
Mansonia sp. no mundo. As espécies neotropicais apresentam alta similaridade provocando identificações incorretas, neste
contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o potencial da morfometria geométrica de ovos na identificação de três espécies
com ocorrência na Amazônia Central. Fêmeas de M. amazonensis, M. humeralis e M. titillans foram capturadas na região
periurbana de Manaus, utilizando aspirador elétrico e transportadas ao laboratório, alimentadas com sangue de hamster
(Mesocricetus auratus) por 20 minutos e mantidas em copos plásticos contendo água destilada e pequenos ramos de Salvinia
auriculata, como substrato de oviposição. No intervalo entre 96h e 120h, as posturas obtidas foram armazenadas em
microtubos contendo glutaraldeído (10%). Posteriormente, os ovos foram individualizados e fotografados (10µm) por meio de
câmera fotográfica acoplada em estereomicroscópio. Foram plotados 12 landmarks no contorno dos ovos com o auxílio dos
softwares TpsUtil32 e TPSDig. Os dados obtidos foram analisados por meio do software MorphoJ, para a realização das
seguintes análises multivariadas: Análise de Variáveis Canônicas (AVC) e Análise Discriminante (AD). Um total de 75 ovos, 25
de cada espécie, foram analisados apresentando 93,74% de variância na primeira variável canônica (CV1) e 6,25% na
segunda (CV2). A análise discriminante realizada por meio das distâncias de Mahalanobis encontradas entre os grupos foram:
M. amazonensis e M. humeralis – dM= 18,9285 (p<0,001); M. amazonensis e M. titillans – dM = 5,3260 (p>0,001); M.
humeralis e M. titillans – dM = 22,0286 (p<0,001). Do total de 150 comparações par a par, nenhum erro de identificação foi
registrado, enquanto que apenas seis erros (4%) de classificação foram registrados para o teste de validação cruzada, o que
indica um alto índice de confiabilidade da técnica. Os dados obtidos indicam que a utilização da morfometria geométrica de
ovos mostrou-se promissora para auxiliar a identificação de espécies de Mansonia da Amazônia Central.
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Resumo

A transmissão de febre amarela no Brasil tem sido associada principalmente a Haemagogus
janthinomys nas regiões Amazônica, Centro-Oeste, parte do Nordeste e Sudeste e a Hg.
leucocelaenus nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Outras espécies, entretanto, já foram
encontradas naturalmente infectadas no país como Hg. capricornii, Hg. albomaculatus, Hg.
spegazzinii, Sabethes soperi, Sa. cyaneus, Sa. quasicyaneus, Sa. chloropterus, Sa. glaucodaemon,
Aedes scapularis, Ae. fulvus, Ae. serratus, Psorophora albipes e Ps. ferox, ou demonstrada a
competência vetorial experimental como em Sa. albiprivus, Ae. terrens, Ae. albopictus e Ae. aegypti.
Desde 2016 o Estado de São Paulo vem registrando intensa circulação viral iniciada na região
Noroeste, estendendo-se posteriormente a sudeste para importantes conglomerados urbanos e
reservas de Mata Atlântica, atingindo a faixa litorânea. Até o momento, nenhum caso humano de FA
foi de transmissão urbana, sendo anotado apenas o vínculo silvestre. Contudo, foi confirmada a
circulação viral em áreas verdes urbanas como praças, parques e córregos com vegetação arbórea.
Nosso objetivo foi relatar a fauna de mosquitos potenciais vetores do vírus amarílico em municípios
onde esta situação foi observada no período epidêmico atual. Dos 201 municípios pesquisados pela
Sucen/SES-SP, de outubro/2016 a maio/2018, três deles se destacaram por apresentarem circulação
viral associadas a áreas verdes urbanas: Ribeirão Preto, São Paulo e Taubaté, respectivamente com
28, 22 e 5 localidades pesquisadas. Considerando as tribos Aedini e Sabethini, Ae. scapularis
(n=225), Ae. albopictus (n=104) e Ps. ferox (n=147) ocorreram em todos os locais em Taubaté, com
Ae. aegypti e os gêneros Haemagogus e Sabethes ausentes. Em Ribeirão Preto Ae. aegypti foi mais
frequente, registrada em 10 locais (n=119), seguida de Ae. scapularis em cinco (n=34), enquanto Ae.
albopictus (n=13), Ps. ferox (n=1), Hg. leucocelaenus (n=12), Hg. janthinomys (n=2) e Sa. purpureus
(n=6), foram restritas. Em São Paulo, Ae. scapularis (n=1431) e Ae. albopictus (n=642) foram
dominantes e encontradas em quase todos os locais, com Ae. aegypti (n=54) em onze e Ps. ferox
(n=3) em três locais; os demais táxons das duas tribos não foram registrados. Estes resultados
sugerem um modo de transmissão distinto dos ciclos silvestre ou urbano, configurando-se em um

cenário de transição, ainda não descrito no Brasil mas registrado na década de 1990 no Senegal,
África Ocidental.
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Resumo
A transmissão de Leishmania spp. (Kinetoplastidae, Trypanosomatidae) é influenciada por fatores ambientais. Em alguns
municípios brasileiros Lutzomyia cruzi (Diptera, Psychodidae) é considerado o vetor de L. infantum. Sendo os flebotomíneos
sensíveis às condições climáticas e ambientais, estudos sobre sua distribuição geográfica são importantes para o
entendimento da eco-epidemiologia das leishmanioses. Este relato tem como objetivo predizer a distribuição espacial de Lu.
cruzi por meio de modelos de nicho ecológico. Estes foram aplicados para identificar áreas com condições ambientais e
climáticas favoráveis à ocorrência de Lu. cruzi na América do Sul, mas ainda sem o registro da espécie. Registros de
ocorrência de Lu. cruzi foram compilados da literatura, coleções de museus e de secretarias estaduais e municipais de saúde.
Variáveis bioclimáticas, altitude e uso/cobertura do solo foram utilizados como preditores em cinco algoritmos: BIOCLIM, GLM
(regressão logística), MaxEnt, SVM e Random Forests. Pseudo-ausências foram estimadas por amostragem aleatória nas
áreas fora do domínio ambiental da espécie e restritas a uma distância máxima de 1000 km dos registros de presença. As
análises foram realizadas no software R e os resultados exportados para o software QGIS para a confecção de mapas. Um
total de 116 registros de presença de Lu. cruzi com as coordenadas geográficas associadas foram encontrados até última
data de atualização das ocorrências da espécie, em fevereiro de 2018. A maioria dos registros do vetor está nos estados do
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com um único registro no Estado de Goiás e um na Bolívia, no Departamento de Santa
Cruz. Áreas urbanas representaram 34% dos locais de ocorrência. Os resultados mostraram que Lu. cruzi está presente em
áreas com temperatura anual média de 21,76 °C a 26,58 °C e precipitação anual média de 1005 mm a 2048 mm. A
distribuição potencial de Lu. cruzi segundo o modelo final de nicho ecológico abrange o Brasil e a Bolívia. A maior parte desta
área está localizada nos estados de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Os achados identificaram áreas ambientalmente
adequadas para Lu. cruzi em regiões sem sua ocorrência conhecida, portanto recomenda-se a amostragem em campo de
flebotomíneos, especialmente no sul do Estado de Goiás, Mato Grosso do Sul (fronteira com Mato Grosso, São Paulo e Minas
Gerais); e nos departamentos bolivianos Santa Cruz e El Beni.
Instituições de fomento: UFMS; FUNDECT; FAPESP; CNPq.
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Resumo
Os triatomíneos são insetos com expressiva importância epidemiológica, já que muitas de suas espécies são vetoras do
Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas, endêmica em muitas regiões das Américas. A capacidade
vetorial desses insetos está diretamente relacionada à sua eficiência alimentar, que por sua vez depende de fatores
relacionados à fisiologia do hospedeiro, características do aparato alimentar do insetos e biomoléculas salivares. Os
triatomíneos apresentam uma gama de proteínas salivares e intestinais que interferem na hemostasia e nas respostas
inflamatória e imune do hospedeiro, auxiliando no repasto sanguíneo. Neste cenário, destacam-se as nitroforinas (NPs).
Tratam-se de hemeproteínas descritas na saliva de Rhodnius prolixus, com capacidade de armazenar e liberar óxido nítrico

nos tecidos do hospedeiro durante a fase de sondagem e ingestão de sangue, sendo responsáveis pelas atividades
vasodilatadoras, antiagregação plaquetária e ação anti-histamínica. A técnica de interferência de RNA tem permitido estudos
in vivo da função gênica em organismos não-modelos, como insetos vetores de doenças. Recentemente, nosso grupo de
pesquisa mostrou a ocorrência de RNAi parental em Rhodnius prolixus. Assim, tentando otimizar o uso de RNAi em estudos
de função gênica de triatomíneos, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a transmissão vertical do silenciamento
induzido por RNA interferente (RNAi parental) em Rhodnius prolixus utilizando as nitroforinas salivares como marcadoras.
Para tanto, 25 casais montados a partir de insetos silenciados para nitroforinas, enquanto 5o estádio foram monitorados. O
fenótipo de seus descendentes foi avaliado através do caráter fenotípico da coloração de suas glândulas por dissecção,
associado à quantificação de hemeproteína salivar por espectrofometria. Resultados parciais tem demonstrado a manutenção
do silenciamento em ninfas de 1o, 2o, 3o, 4o e 5o estádios e adultos da geração F1. A mesma metodologia está sendo
adotada para insetos da geração F2. Esperamos que nossos resultados possam validar uma ferramenta importante em
estudos de genômica funcional de insetos.
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Resumo

Bactérias do gênero Wolbachia são endossimbiontes da maioria dos artrópodes conhecidos, sendo
algumas linhagens capazes de inviabilizar a prole do cruzamento entre indivíduos infectados e não
infectados. Isto revela seu potencial de uso como agente de controle biológico para espécies de
insetos vetores e pragas agrícolas. Sua aplicação no controle dos flebotomíneos (Diptera:
Psychodidae: Phlebotominae) vetores da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) pode ser uma
alternativa promissora às abordagens tradicionais. Mas, para isso, é necessário inicialmente conhecer
o potencial de tais insetos como hospedeiros desse endossimbionte e o efeito dessa relação ecológica
sobre o valor adaptativo dos flebotomíneos. Dessa forma, objetivamos identificar a ocorrência natural
de Wolbachia pipientis em diferentes populações de flebotomíneos vetores (e potenciais) da LTA
registrados para o estado do Maranhão. Averiguamos 50 espécimes de populações amostradas em 8
municípios maranhenses e depositados na coleção do Laboratório de Entomologia e Vetores da
Universidade Federal do Maranhão (LEV-UFMA), pertencentes às espécies Brichromomyia
flaviscutellata (14 indivíduos), Nyssomyia whitmani (17), N. intermedia (7) e Pressatia choti (12). Após
a extração de DNA total dos insetos, realizamos a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) para a
detecção do endossimbiote, empregando os marcadores moleculares wsp (wolbachia main surface
protein) e rDNA 16S. Confirmamos a presença de Wolbachia em 18% dos indivíduos analisados: N.
whitmani (municípios de Pedreiras: 25% dos indivíduos; Barreirinhas: 16%), N. intermedia
(Barreirinhas: 57%) e P. choti (Açailândia: 20% dos indivíduos). Esses resultados indicam uma
distribuição diferencial de W. pipientis nas populações de flebotomíneos de interesse médico no
Maranhão, e, possivelmente, ausência de contato entre populações infectadas e não infectadas de
uma mesma espécie. Além disso, confirmamos a baixa taxa de infecção já registrada para
flebotomíneos do Novo Mundo (~20%). Contudo, destacamos os novos registros de Wolbachia para
as espécies N. intermedia (vetor da LTA) e P. choti (vetor potencial da LTA), identificando alvos para
programas e estudos de controle biológico que usem linhagens laboratoriais dessa bactéria capazes
de comprometer a reprodução de seus hospedeiros, como a linhagem wMel.
Palavras-chaves: bactéria, controle biológico, Phlebotominae
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Resumo

Moluscos terrestres invasores têm gerado prejuízos econômicos para a agricultura, problemas
ambientais e à saúde humana em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Achatina fulica tem
atuado como hospedeiro intermediário de nematódeos de importância médico-veterinária, como
Angiostrongylus cantonensis e A. costaricensis, agentes etiológicos da meningite eosinofilica e da
angiostrongilíase abdominal, respectivamente. Em 2006 houve o registro do primeiro caso de
meningite eosinofílica no Brasil, e os cerca de 40 casos atualmente conhecidos foram diagnosticados
em 6 estados, onde é grande a infestação de A. fulica. O objetivo principal desse estudo foi avaliar a
ocorrência de A. fulica infectado com larvas de Angiostrongylus spp. nos 16 municípios da
Mesorregião Centro Fluminense do Estado do Rio de Janeiro. Até o presente foram efetuadas coletas
em 12 municípios (Areal, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Paraíba
do Sul, Santa Maria Madalena, Sapucaia, Sumidouro e Três Rios). Foram examinados 229
exemplares através da técnica de digestão artificial e obtidas larvas pertencentes à superfamília
Metastrongyloidea (que inclui Angiostrongylus spp. e Aelurostrongylus abstrusus), Strongyluris sp.,
Rhabditis sp. e Caenorhabditis sp.. Para a identificação específica das larvas de Metastrongyloidea,
amostras estão sendo processadas por técnicas moleculares (região COI do DNA mitocondrial). Em
Paraíba do Sul foi observado o maior índice de infecção, com 72% dos moluscos parasitados por
nematódeos, enquanto que em Cordeiro foi encontrado o menor (20%). Em 40% dos municípios
investigados foram observadas larvas de A. abstrusus, um parasito de pulmão de felídeos. Este alto
índice indica que esta parasitose pode estar sendo subdiagnosticada, sendo A. fulica responsável pela
transmissão. Até o presente, em três municípios não foram encontrados exemplares de A. fulica, o
que requer a confirmação, uma vez que nos municípios limítrofes esta espécie encontra-se em densas
populações, inclusive com registro de infecções por nematódeos. Este trabalho reforça a importância
de A. fulica na transmissão de parasitoses de interesse médico-veterinário, além de fornecer subsídios
ao controle e prevenção dessas parasitoses.
Palavras-chaves: Helmintos, Angiostrongylus spp, Aelurostrongylus abstrusus, Caramujo invasor
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Resumo

O Aedes aegypti é considerado um vetor competente para transmissão do vírus Zika (ZIKV), de grande relevância
devido à sua associação com a síndrome congênita. Em insetos vetores, os ritmos circadianos estão ligados a
aspectos importantes da capacidade vetorial, tais como hematofagia, reprodução e oviposição. O relógio circadiano,
composto por diversos genes, tais como period (per), timeless (tim), cycle (cyc) e Clock (Clk) formam alças autoregulatórias, quando interligados. Os ovos de Ae. aegypti são resistentes à dissecação, sobrevivendo a longos
períodos em ambiente seco e a transmissão transovariana do arbovírus nos ovos é capaz de favorecer a
persistência destes no ambiente em condições inóspitas. A transmissão vertical de arbovírus em mosquitos vetores
tem sido relatada extensivamente ao longo dos anos. No entanto, o efeito do ZIKV em aspectos fisiológicos e
moleculares do vetor como sucesso de ovoposição, fertilidade, transmissão transovariana e efeitos no relógio
circadiano de fêmeas de Ae. aegypti, ainda são desconhecidos. Neste trabalho, foi investigada a quantidade e
viabilidade de ovos das fêmeas infectadas por ZIKV e, determinou-se se há transmissão transovariana do vírus para
seus descendentes. Em paralelo, foi verificada a expressão dos genes do relógio circadiano per, tim, cyc e Clk, nos
ovários das fêmeas infectadas e submetidas a ciclos de claro/escuro. Fêmeas com 3-4 dias foram alimentadas com
sangue infectado por ZIKV usando sistema de membrana artificial. Para quantificação e análise da viabilidade, os
ovos do primeiro, segundo e terceiro ciclos gonotróficos foram contabilizados utilizando o Programa Egg Counter e

colocados para eclodir. Para determinar a transmissão transovariana, grupos de larvas de 4º instar foram analisadas.
A verificação da infecção foi feita através de reações de PCR quantitativo em tempo real. Para análise da expressão
dos genes de relógio, fêmeas no sétimo dia após a infecção foram coletadas a cada 4 horas ao longo de 24 horas. A
expressão relativa dos genes nos ovários dissecados foi quantificada por qPCR. Foi demonstrado que não houve
diferença na viabilidade e quantidade de ovos postos entre fêmeas de Ae.aegypti infectadas com ZIKV quando
comparadas ao controle.

Palavras-chaves: Aedes aegypti, fertilidade, relógio circadiano, transmissão transovariana, ZIKV

OCORRÊNCIA DE Aedes (Ochlerotatus) lepidus CERQUEIRA & PARAENSE, 1945 NA GRUTA
DOS PILARES NO MUNICÍPIO DE ALCINÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, BRASIL

Autores

Marcos Obara 1, Paulo Silva Almeida 2, Rosilene Francisca Moreira 2, José Oliveira da
Silva 2, Ricardo Augusto dos Passos 3, Herintha Coeto Neitzke-Abreu 4, Pedro Catarino da
Costa Filho 5, Claucio Junior De Souza Carrijo 5, Andreia Fernandes Brilhante 6, Marcia
Bicudo de Paula 6

Instituição 1 UnB - Laboratório de Parasitologia Médica e Biologia de Vetores, Faculdade de
Medicina, Universidade de Brasília (Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-DF, CEP
70910-900), 2 SES/MS - NRSDdos-SESMS - Núcleo Regional de Saúde de Dourados Secretaria de Estado da Saúde do Mato Grosso do Sul (R Hilda Bergo Duarte, 940 Jardim Caramuru - Dourados, MS - CEP: 79806-020), 3 UFGD - PPECB/FCBA/UFGD Programa de Pós-graduação em Entomologia e Conservação da
Biodiversidade/Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais/Universidade Federal da
Grande Dourados (Rodovia Dourados - Itahum, Km 12 - Cidade Universitária, Cx. Postal
364 - CEP 79804-970), 4 FCS/UFGD - Faculdade de Ciências da Saúde/Universidade
Federal da Grande Dourados (Rodovia Dourados / Itahum, Km 12 - Unidade II | Caixa
Postal: 364 | Cep: 79.804-970), 5 SMS - Secretaria Municipal de Saúde de Alcinópolis (Av.
Darlindo José Carneiro, 1211 – Alcinópolis – MS – CEP. 79530-000), 6 FSP/USP Faculdade de Saúde Pública/USP, Laboratório de Entomologia em Saúde Pública Flebotomíneos do HEP. (Av. Dr. Arnaldo, 715 - São Paulo - SP - Brasil - CEP - 01246-904)
Resumo

Os mosquitos da família Culicidae atraem à atenção da saúde pública, pois muitas espécies estão
envolvidas na transmissão de múltiplas infecções ao homem e animais. Os limites das áreas de
distribuição desses mosquitos são desconhecidos. Em Culicinae as tribos Aedini e Culicini possuem
maior número de representantes de interesse epidemiológico. A tribo Aedini segundo a classificação
taxonômica de Wilkerson et al. (2015) compreende dez gêneros dos quais, Aedes, Haemagogus e
Psorophora são representantes Neotropicais e ocorrem no Brasil. O gênero Aedes compreende cerca
de 1256 espécies distribuídas por 92 subgenêros. No Brasil, o gênero Aedes é composto por 28
espécies agrupadas em seis subgêneros. Aedes (Stegomyia) aegypti (Linnaeus) e Ae. (Ste.)
albopictus (Skuse) apresentam relevada importância epidemiológica e bioecológica, uma vez
introduzidas no Brasil. O objetivo deste trabalho foi relatar a primeira ocorrência de Aedes
(Ochlerotatus) lepidus Cerqueira & Paraense, 1945 no Estado do Mato Grosso do Sul (MS),
município de Alcinópolis, na Gruta dos Pilares, da Unidade de Conservação Templo dos Pilares. Na
parte externa da Gruta, com uma única coleta exploratória de culicídeos, coletou-se quatro larvas em
um buraco de pedra e onze alados (1 ♂ ;10 ♀ ), com armadilha luminosa tipo CDC no crepúsculo
vespertino em 16 de novembro de 2015. O subgênero Ochlerotatus possui espécies que se criam no
solo em recipientes naturais ou artificiais que acumulam água de chuva com ou sem vegetação, em
locais silvestres e/ou urbanos. Podem ser encontradas temporariamente em escavações de rochas,
depressões de terrenos, poças d'água, valas de drenagem e charcos de água salobra. Ae. lepidus já
foi encontrado em recipientes artificiais no peridomicílio associado a Ae. aegypti ou Culex (Culex)
quinquefasciatus Say. Mosquito zoofílico (ornitófilo) pode atacar o homem oportunamente. Em
condições de laboratório apresentou competência vetorial para transmitir o Plasmodium gallinaceum,
e foi utilizado como modelo experimental de malária. O registro de Ae. lepidus no MS amplia o
conhecimento da sua área de distribuição geográfica, restrita aos Estados de Alagoas, Mato Grosso,
Minas Gerais e Rio Grande do Norte. Apesar desta espécie não apresentar transmissão de patógenos
a humanos, estudar a bioecologia dos mosquitos contribui sobre o risco potencial de populações
humanas expostas a agentes infecciosos em áreas rupestres como a Gruta dos Pilares, visitada por
pesquisadores e turistas.
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Resumo
A dirofilariose canina é uma doença parasitária que acomete várias espécies de mamíferos entre eles o homem. No cão essa
zoonose é conhecida como “doença do verme do coração” causada por um nematódeo do gênero Dirofilaria, espécie D.
immitis. A transmissão é feita por culicideos hematófagos dos gêneros Aedes, Culex, Anopheles, Coquillettidia e está
intimamente relacionada às condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento do parasito dentro dos mosquitos vetores.
Esta filariose acomete também os seres humanos, sem, porém fechar o ciclo reprodutivo. Em Manaus, os seguintes fatores
ambientais favorecem o aumento da população de mosquitos hematófagos e o desenvolvimento da dirofilariose canina: o
período chuvoso, a extensa rede fluvial de igarapés poluídos, a intensa degradação ambiental e a escassez na infraestrutura
sanitária. Este estudo tem como principal objetivo analisar a ocorrência da dirofilariose canina na região metropolitana de
Manaus, AM. Para investigar a infecção parasitária, uma amostra de sangue (1,0ml) foi retirada da veia radial da pata
dianteira de um cão sem raça definida, macho, 2 anos de idade, pesando 7,9kg domiciliado na zona sul da cidade, após
autorização prévia do tutor mediante ao preenchimento de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Este
procedimento foi realizado pela Unidade Móvel de Castração do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal de
Manaus-AM, em novembro de 2016. Posteriormente, a amostra sanguínea foi conduzida ao Laboratório de Malária e Dengue,
do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, mantida em refrigeração em tubo de ensaio contendo EDTA, processado e
corado. A técnica utilizada para a pesquisa de microfilárias na circulação foi o método da gota espessa por se tratar de um
método preciso e econômico no exame hemoscópico para microfilária. O resultado do exame, demostrou hiper microfilaremia
para o animal que vive em uma área de alta incidência de culicídeos, em virtude da grande quantidade de criadouros
compostos por igarapés poluídos. Este é o primeiro registro de dirofilariose canina registrado para o município de Manaus, por
meio de exame hemoscópico. Deste modo, sugerimos aqui que a prospecção hemoscópica, a busca de vetores infectados e
as medidas de tratamento sejam inseridas como rotina no programa de controle de zoonoses do município de Manaus,
Amazonas.
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Resumo
Os flebotomíneos são dípteros, conhecidos popularmente como mosquito palha, que habitam regiões de clima tropical e
subtropical. São insetos hematófagos, de corpo piloso e pequeno, caracterizando-se pela ovipostura em matéria orgânica.
Devido a atuação destes insetos como os vetores das leishmanioses, faz se necessário a vigilância entomológica em áreas
de ocorrência destas doenças. Desta maneira este trabalho objetivou avaliar a presença e dispersão de flebotomíneos na
zona urbana do município de Barra. O município de estudo é localizado na região Oeste da Bahia, com vegetação
caracterizada como de transição entre caatinga e o cerrado, apresentado casos frequentes de ambas as leishmanioses
segundo dados do SINAN. Para a realização das capturas foram utilizadas armadilhas luminosas do tipo CDC, sendo utilizada
uma em cada ponto de captura. Foram selecionados 33 pontos distribuídos aleatoriamente de forma a abranger os principais
setores urbanos da cidade, sempre em área de peridomicílio. As armadilhas foram expostas sempre ao entardecer e
recolhidas ao amanhecer do dia seguinte, entre os meses de março a junho de 2018. Os insetos capturados foram triados em
estereomicroscópio e identificados conforme Galati (2003). Dentre os pontos avaliados, em 18% (6/33) foi confirmado a
presença de pelo menos um espécime. Foram identificados 38 flebotomíneos no total, sendo 10 fêmeas e 28 machos. Deste
total, cerca de 92% (35) eram da espécie Lutzomyia longipalpis, enquanto para o restante dos flebotomíneos não foi possível
a identificação da espécie. A presença e dispersão dos vetores indica que o município de Barra é uma área vulnerável e/ou
receptiva para a transmissão das leishmanioses, dados que devem ser utilizados para a definição das ações de prevenção e
controle da doença. Devido a variação dos fatores climáticos ao longo do ano, bem como a influência destes fatores na
população de flebotomíneos, justifica-se a necessidade da pesquisa da sazonalidade destes vetores. Desta maneira,
pretendemos realizar capturas mensais por um período de um ano em pontos fixos do município, para que possamos melhor
conhecer a densidade populacional dos insetos, mesmo sob influência de diferentes condições climáticas.
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Resumo

Os flebotomíneos são vetores responsáveis por transmitirem os protozoários causadores das
leishmanioses, no Brasil o Lutzomyia longipalpis é o principal vetor do agente etiológico responsável
pela Leishmaniose Visceral, outras espécies são responsáveis pela transmissão dos agentes
causadores da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) sendo, portanto, estes insetos de grande
importância na saúde pública. O objetivo do presente estudo foi realizar o levantamento da fauna de
flebotomíneos na zona urbana do município de Barreiras, localizado na região Oeste da Bahia. A
captura de flebotomíneos foi realizada em bairros previamente estabelecidos por apresentarem casos
de ambas as leishmanioses em humanos, segundo informações da secretaria municipal de Saúde.
Para captura dos insetos foram utilizadas armadilhas luminosas do tipo CDC, sendo que as mesmas
foram montadas em locais favoráveis para captura de flebotomíneos, como abrigos de animais (canis
e/ou galinheiros), áreas com vegetação e com presença abundante de matéria orgânica. As
armadilhas foram montadas no entardecer e retiradas no amanhecer do dia seguinte, no período
compreendido no mês de maio/2017. insetos capturados foram triados em estereomicroscópio e
identificados conforme Galati (2003). Foram coletados diversos insetos, destes 96 eram espécimes de
flebotomíneos, sendo 72 machos e 24 fêmeas. O L. longipalpis foi a espécie mais abundante nas
coletas (66 machos e 17 fêmeas), outras espécies também foram identificadas em menor proporção
como Micropygomyia villelai (4 machos e 5 fêmeas), Evandromyia (Aldamyia) evandroi (1 macho),
Evandromyia sallesi (1 macho e 1 fêmea) e Nyssomyia intermedia (1 fêmea), sendo que esta última é
reconhecidamente uma espécie vetora da LTA. A presença dos flebotomíneos no ambiente urbano
representa um alerta para a vigilância em saúde local, sendo necessário realizar monitoramento
destas áreas, para evitar a proliferação dos vetores e, consequentemente, os casos de ambas as
leishmanioses na população.
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Resumo

Os triatomíneos da espécie Triatoma brasiliensis são os principais vetores da doença de Chagas no
nordeste brasileiro. O controle desses insetos é feito com borrifação seletiva de inseticidas nas casas
infestadas. Esta estratégia tem se mostrado pouco eficaz devido ao curto período de reinfestação dos
ecótopos tratados, provavelmente associado a fatores ecológicos e genéticos dos insetos. Os
inseticidas piretróides, que são os empregados nas borrifações, atuam no canal de sódio regulado por
voltagem (Nav) na membrana dos neurônios, impedindo a propagação normal do impulso nervoso
causando hiperexcitabilidade, descoordenação e morte, fenômeno conhecido como knockdown. Em
várias espécies de insetos a resistência está associada à presença de uma mutação no gene Nav,
referida como kdr (knockdown resistant). Estamos investigando a presença da mutação kdr nas
populações de T. brasiliensis de uma área rural do Estado do Ceará, regularmente tratada com
inseticidas piretróides. Avaliação da diversidade nucleotídica foi feita por meio de extração do DNA do

inseto, seguido de amplificação de parte do gene, purificação do amplicon e sequenciamento. Foram
obtidas sequências do NaV de 25 espécimes de T. brasiliensis, dentre as quais, 9 apresentaram a
clássica mutação kdr. Este é o primeiro registro de sequências de parte do gene Nav e da ocorrência
da mutação kdr em T. brasiliensis. Tais achados sugerem fortemente que deve estar havendo pressão
seletiva para seleção da mutação kdr e, portanto, atenção urgente deve ser voltada para investigação
da efetividade das borrifações com piretróide como método de controle de triatomíneos na região.
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Resumo

A doença de Chagas, é uma infecção parasitária causada pelo Trypanosoma cruzi, que possui como
vetores os insetos hematófagos da subfamília Triatominae. No estado do Acre, as espécies Rhodnius
stali, Rhodnius montenegrensis e Eratyrus mucronatus foram registradas a pouco tempo, todos na
mesorregião do Vale do Acre, em especial no município de Rio Branco. Em virtude disso, o presente
estudo objetivou relatar a ocorrência destas três espécies no Vale do Juruá, aumentando a sua
distribuição geográfica no estado. Em 2016, quatro espécimes de triatomíneos foram entregues por
moradores oriundos dos Bairros Aeroporto Velho e Tiro ao Alvo para Vigilância Entomológica de
Cruzeiro do Sul, estes insetos foram encaminhados posteriormente para o Laboratório de Medicina
Tropical da Universidade Federal do Acre, onde foram confirmadas as espécies para R.
montenegrensis e R. stali por meio das características de suas genitálias. Não foi realizado a análise
da infecção por T. cruzi devido a desidratação dos insetos. Em 2017, foi coletado em busca ativa na
palmeira de Attalea butyracea, 5 ninfas de triatomíneos (sendo quatro em estádio 1 e uma em estádio
5), no Bairro Miritizal, município de Cruzeiro do Sul. Essas foram encaminhadas para o Insetário do
Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Araraquara, São Paulo, onde foi confirmada a espécie
E. mucronatus, não sendo identificado contaminação pelo T. cruzi. Os bairros onde os triatomíneos
foram coletados, são periurbanos, localizados em áreas de desmatamentos com presença de
fragmentos florestais e palmeiras, o que possibilita a presença destes insetos principalmente do
gênero Rhodnius devido sua preferência de habitat. A espécie E. mucronatus está relacionado com a
infecção pelo protozoário T. cruzi, enquanto que as espécies R. stali e R. montenegrensis estão
relacionadas à infecção pelos flagelados T. cruzi e T. rangeli. Isso deixa um alerta, visto que a
presença simultânea dos dois protozoários em uma mesma região dificulta o diagnóstico diferenciado.
Esse foi o primeiro relato das espécies R. stali, R. montenegrensis e E. mucronatus, na mesorregião
do Vale do Juruá, sendo necessários estudos futuros para determinar a fauna triatomínica em todo o
Estado do Acre.
Apoio financeiro: PPSUS-FAPAC/PROPEG-UFAC
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Resumo
Panstrongylus geniculatus é uma espécie de triatomíneo com ampla distribuição nas Américas do Sul e Central. Está
associado a tocas de animais no solo e em árvores. É uma espécie que ainda não coloniza moradias, contudo, tem sido
encontrada rotineiramente no interior das residências, apresentando altas taxas de infecção natural por Trypanosoma cruzi,
um protozoário flagelado causador da doença de Chagas-DC. Por ser um parasito de comportamento eclético, o T. cruzi está
classificado geneticamente em Unidades Discretas de Tipagem (DTU) TcI a TcIV, das quais TcI, III e IV ocorrem na região
amazônica. O objetivo deste estudo foi descrever a taxa de infecção natural de P. geniculatus encontrados no interior de
residências em municípios da região metropolitana de Manaus. Os triatomíneos foram capturados pelos próprios moradores
em suas moradias que estão localizadas principalmente em áreas próximas a cinturões florestais recém alterados, e levados
ao Centro de Entomologia da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). Foi realizada a
identificação, extração de DNA e análise dos produtos da PCR do gene do miniexon e GPI destes triatomíneos. Foram
recebidos 35 exemplares de P. geniculatus, dos quais, preliminarmente, 23/35 (71%) foram positivos para T. cruzi; 8/23 (35%)
foram identificados como TcI e 15 (65%) como Z3; 2/15 foram identificados como TcIII e 2/15 como TcIV. Embora ainda não
sejam considerados insetos domiciliados, pouco se sabe sobre o papel de P. geniculatus na veiculação de T. cruzi na
Amazônia. Nessa região acredita-se que a luz de moradias exerce atração, sobretudo por estarem possivelmente em busca
de alimento. O fato de moradores estarem encontrando esses insetos no intradomicilio, reporta a necessidade de vigilância,
particularmente, entomológica, e de conscientização da comunidade sobre a DC e seus vetores, com o intuito de reduzir a
possibilidade de contato da população com o T. cruzi.
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Resumo
Lutzomyia longipalpis é um díptero hematófago que atua como principal vetor de protozoários do gênero Leishmania nas Américas, o
qual se desenvolve exclusivamente em seu tubo digestivo. Embora vários estudos abordem a fisiologia intestinal de flebotomíneos, não
há dados sobre a participação de aminoácidos na regulação do pH intestinal nem sobre transportadores de aminoácidos envolvidos
neste processo, em L. longipalpis. Assim, o objetivo deste trabalho foi verificar como a sinalização da presença de aminoácidos atua na
regulação do pH intestinal de L. longipalpis. Utilizamos o corante fluoresceína, cuja intensidade de fluorescência é diretamente
proporcional ao pH do meio, para avaliar alterações de pH intestinal em resposta à captação de aminoácidos. Os intestinos dissecados e
abertos foram imersos em fluoresceína 200µM por 10 minutos, lavados em salina (para retirar o corante não absorvido pelos enterócitos)
e avaliados em microscópio de epifluorescência antes e após a adição de solução de aminoácidos. As variações na emissão de
fluorescência foram registradas durante dois minutos e analisadas pelo programa ImageJ. Observamos uma significativa redução da
fluorescência após adição de todas as concentrações de aminoácidos utilizadas (10mM, 7,5mM, 5mM), indicando que houve
acidificação do citoplasma dos enterócitos. Além disso, identificamos o gene LLOJ004373 que codifica um transportador de aminoácidos
da família SLC6 que faz o simporte de aminoácidos/íons H+. Por meio de PCR, observamos que este gene é expresso no intestino, mas
não no restante do corpo do inseto. A análise quantitativa da expressão por qPCR indicou que este gene é modulado pelo estado
nutricional de L. longipalpis, com aumento significativo de pelo menos 10 vezes na expressão do gene entre 0 e 3h após o repasto
sanguíneo. Entre 20-24 horas após a alimentação, a expressão deste gene foi reduzida pela metade. Quando as fêmeas fazem repasto
sanguíneo ocorre um aumento da concentração de aminoácidos, e tal estímulo ativa a expressão de transportadores que levam
aminoácidos e íons H+ do lúmen para os enterócitos, o que provoca acidificação intracelular, e contribui para a alcalinização do pH
luminal, necessária à digestão do repasto. Em breve, esperamos caracterizar as vias de sinalização envolvidas neste processo.
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Resumo

O Amblyomma parkeri é um carrapato da família Ixodidae que parasita mamíferos da ordem Rodentia
no Brasil. O gênero Amblyomma tem grande importância em saúde pública, já que muitas espécies
são relatadas parasitando humanos, desempenhando um relevante papel como vetores de agentes
patogênicos. Esta espécie não é considerada importante no ciclo epidêmico da Febre Maculosa (FM).
Mas, tem sido relatado parasitando humanos em outros estados da região sul do Brasil, sendo
considerada positiva para presença de riquétsia em diferentes amostras. Em 26/06/2017 a UVZ
recebeu ligação de munícipe relatando que apresentava um ectoparasita em seu corpo. Fomos até o
local e verificamos que se tratava de um carrapato fixado no braço direito deste munícipe. O mesmo
não soube relatar o tempo de parasitismo. O carrapato foi removido com uma pinça de dissecação de
Cushing lisa, com uma leve torção em sentido anti-horário. O artrópode foi armazenado em recipiente
plástico, conservado em álcool isopropílico e encaminhado ao Laboratório de referência nacional em
vetores das Riquetsioses – Fiocruz. O trabalho tem como objetivo informar um caso de parasitismo
humano por Amblyomma parkeri ocorrido na cidade de Pinhais, Paraná, Brasil. Após identificação
taxonômica, o espécime foi submetido à extração e quantificação de DNA. Utilizou-se primers gêneroespecíficos (gltA) para detecção de Ricketssia spp e primers grupo –específicos, para detecção de
RGFM (ompA). O preparo das soluções e as condições das corridas da PCR foram adequados para
cada tipo de gene pesquisado. As amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose a
2,0% coradas por brometo de etídeo e observadas em luz ultravioleta, num total de 03 ensaios por
biologia molecular. A amostra analisada foi positiva para riquétsias. O ixodídeo foi coletado na região
central de Pinhais. Essa região apresenta densa concentração populacional de poder aquisitivo
variável, não sendo considerada região de vulnerabilidade social, usualmente se constata na região a
presença de Riphicephalus sanguineus nas residências, tanto em cães como aderido às paredes,
portanto foi o primeiro registro da presença de Amblyomma parkeri no município. Apesar do
Amblyomma parkeri não ser considerada espécie de relevância para o ciclo epidêmico da febre
maculosa, se faz importante a orientação da população residente na área sob vigilância para os
riscos, sinais e sintomas da FM, bem como do controle e prevenção às infestações por carrapatos.
Palavras-chaves: Amblyomma parkeri, biologia molecular, carrapato, febre maculosa, riquétsia

PERFIL DE SUSCETIBILIDADE DE SEIS POPULAÇÕES DE AEDES AEGYPTI AO ANÁLOGO DE
HORMÔNIO JUVENIL PYRIPROXYFEN NO DISTRITO FEDERAL.

Autores

Bruno Lopes Carvalho 1, Rayssa Nádia Leite Germano 1, Evaldo Rosano Ferreira de
Araújo 3, Katia Maria Leal Braga 3, Prislene Borel de Sousa 1, Douglas de Almeida Rocha
1, Rodrigo Gurgel-Gonçalves 2, Marcos Takashi Obara 2

Instituição 1 NMT - UNB - Núcleo de Medicina Tropical, Universidade de Brasília, Distrito Federal,
Brasil (Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-DF ), 2 FS - UNB - Laboratório de
Parasitologia Médica e Biologia de Vetores, Área de Patologia, Faculdade de Medicina
(Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-DF ), 3 LEM - UNB/CGLAB/SVS/MS Laboratório de Entomologia Médica da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde, Distrito Federal, Brasil. (Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília-DF )

Resumo
INTRODUÇÃO. Historicamente, o controle da espécie Aedes aegypti – principal transmissor do vírus da dengue, chikungunya e zika foi
realizado com o organoclorado diclorodifeniltricloretano (DDT), organofosforados (malathion, fenitrothion), carbamato (bendiocarb),
piretróides (cipermetrina, deltametrina e alfacipermetrina), inseticidas reguladores de crescimento (IGR) (diflubenzuron, novaluron) e
mais recentemente pyriproxyfen (PPF). Em 2016, o PPF começou a ser utilizado no Distrito Federal (DF). Apesar do uso recente já
existe registro de resistência moderada de Ae. aegypti ao IGR methoprene, em 2015, na Malásia. Portanto, torna-se fundamental o
monitoramento sistemático e periódico de populações de Ae. aegypti para detectar alterações de suscetibilidade ao PPF. OBJETIVO.
Analisar o perfil de suscetibilidade de seis populações da espécie Aedes aegypti ao PPF, no Distrito Federal. METÓDOS. Ovos do
mosquito Ae. aegypti foram coletados em seis áreas (Vila Planalto, Granja do Torto, RCG, Lago Norte, Varjão e SUAG) por meio de
armadilhas ovitrampas, sendo obtidas a geração F1. As larvas de 3º e 4º estádios da geração F1 foram expostas as concentrações de
0,0001; 0,0005; 0,0007; 0,001; 0,005; 0,007; 0,01 e 0,03 µg/ml de PPF. Os bioensaios foram realizados em triplicatas em dias alternados
e o registro de mortalidade realizado a cada 48 horas. O grupo controle foi tratado com 1 ml de álcool. RESULTADOS. Foram expostas
um total de 5.040 larvas do mosquito Ae. aegypti. De modo geral, as populações procedentes da Vila Planalto, Granja do Torto, RCG,
Lago Norte, Varjão e SUAG apresentaram elevada suscetibilidade ao PPF, conforme mostra os valores da Inibição de Emergência (IE)
que variaram entre 28% a 92%. A população de referência obteve IE de 99% e Concentração de Inibição (CI) 99% de 0,4 µg/ml. A
dose-diagnóstica (DD) deste estudo foi de 0,8 µg/ml. A mortalidade de larvas e pupas foi de 1,1% a 3,0% e 54,6% a 72,8%,
respectivamente. A Razão de Resistência (RR) foi de 0,8 para Vila Planalto e RCG; 4,0 para a população do Varjão; 5,0 para SUAG; 7,0
para o Lago Norte e 11,0 para Granja do Torto. CONCLUSÃO. As seis populações de mosquito Ae. aegypti do Distrito Federal
apresentaram elevado nível de suscetibilidade ao PPF. No entanto, novas áreas do DF necessitam ser monitoradas, em relação a
alteração de suscetibilidade da principal espécie transmissora de arboviroses no Brasil – Ae. aegypti.
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Resumo
Os flebotomíneos (Diptera, Psychodidae) são insetos associados com a transmissão de protozoários do gênero Leishmania. A
taxonomia morfológica desses insetos é difícil pela necessidade de montar os insetos em lâmina, muitas estrututras de importânica
taxonômica são perdidas durante este processo e também na própria captura dos insetos, o que dificulta a identificação ao nível de
espécie. A implementação de metodologias moleculares na identificação do grupo pode trazer uma grande vantagem ao processo de
identificação de flebotomíneos. Um dos métodos mais bem reconhecidos, o DNA Barcoding, pressupõe que um fragmento do gene
citocromo c oxidase I (COI) do DNA mitocondrial é suficiente para identificação ao nível específico. Com isso, a partir de 2010 diversos
trabalhos vêm empregando o marcador quanto na taxonomia desse grupo. Os resultados indicam que o gene COI é eficiente na
identificação desses insetos e, inclusive, na descoberta de espécies crípticas, o que traz implicações epidemiológicas, já que essas
unidades taxonômicas, antes vistas como uma mesma entidade, podem ter competência vetorial variável. Além disso, fêmeas de
espécies de flebotomíneos morfologicamente indistinguíveis foram identificadas por meio do DNA Barcoding, como por exemplo
algumas espécies dos gêneros Brumptomyia e Psychodopopygus, o que traz informações preciosas no monitoramento de áreas
endêmicas para leishmanioses, uma vez que são as fêmeas responsáveis pela transmissão. Entretanto, a taxonomia molecular
utilizando um fragmento do COI não é funcional em algumas espécies dos gêneros Nyssomyia e Evandromyia, já que os eventos de
introgressão e/ou especiação recente, podem impedir a dissociação de espécies próximas, que apesar da ineficácia para taxonomia,
pode fornecer informações relevantes a respeito da ecologia e evolução desses táxons. Atualmente estão depositadas 5,074 sequências
de “barcodes” de flebotomíneos no bando de dados BOLD (Barcode of Life Data System), distribuídas em 229 espécies, de todo o
mundo. Apesar dos notáveis progressos, podemos observar uma grande lacuna na identificação de flebotomíneos das Américas, onde é
encontrada a maior diversidade do grupo, com um total de 530 espécies descritas. Assim, podemos observar a grande utilidade do DNA
Barcoding para identificação de flebotomíneos, sendo que essa função se intensifica nas descrições de complexos de espécies crípticas
e identificação de fêmeas morfologicamente indistinguíveis.

Palavras-chaves: taxonomia molecular, leishmaniose, Phlebotominae
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Resumo

Os flebotomíneos são vetores de grande importância na transmissão dos protozoários causadores das
leishmanioses, estando amplamente distribuídos por todo o território nacional. De modo geral, são

divididos em cinco gêneros e apenas três ocorrem no Novo Mundo (Brumptomyia; Lutzomyia e
Warileya), dentre os quais, apenas o Lutzomyia possui o poder de transmissão da zoonose. No
Paraná a leishmaniose tegumentar americana é endêmica, porém era um estado livre da leishmaniose
visceral, sendo o primeiro caso diagnosticado em cães no ano de 2012 e em humanos no ano de
2015. Diante da importância dessa zoonose, o objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de
flebotomíneos na cidade de Palotina – Paraná. Foram realizadas coletas mensais em 18 pontos
estratégicos dentro do munícipio, onde esses foram escolhidos por possuírem possíveis fatores de
risco associados à presença desses vetores, como presença de cães, suínos, aves, matéria orgânica
e umidade, e matas presentes na área urbana do município. Os ciclos lunares também foram levados
em consideração, e as coletas foram realizadas nas luas minguante e nova, visando a mínima
interferência da luminosidade lunar sobre a armadilha. Fez-se o uso de armadilhas luminosas do tipo
Falcon, ou também conhecidas como armadilhas luminosas do tipo falcão, com isca luminosa de cor
branca. As armadilhas foram instaladas antes do pôr-do-sol e retiradas após o amanhecer na manhã
seguinte, onde os espécimes coletados eram mortos com a utilização de clorofórmio. Estes foram
contados e sofreram uma pré-classificação entomológica. Após essa etapa, sofreram processo de
clarificação, sendo então realizada a classificação entomológica dos mesmos por meio da análise do
aparelho copulador dos machos e da espermateca das fêmeas. Dentre o número de insetos coletados
até o momento (108.180), foram encontrados somente seis flebotomíneos (0,0055463117%), sendo
duas espécimes da espécie Lutzomyia neivai (0,0018487706%), e quatro da espécie Brumptomyia
brumpti – Larousse, 1920. (0,0036975411%). A L. neivai é um dos vetores responsáveis pela
propagação do Leishmania (V.) braziliensis e B. brumpti não possuem a capacidade de transmissão
das leishmanioses. Com isso, conclui-se, que apesar de encontrados, o número desses vetores ainda
é muito discreto, e possivelmente não representam um eminente risco a população local atualmente.
Esse projeto está em fase de andamento com previsão de término no segundo semestre deste ano.
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POTENCIAIS ESTRATÉGIAS PARA O CONTROLE DE POPULAÇÕES DE Aedes aegypti NO
BRASIL
Autores

Klauss Kleydmann Sabino Garcia 1, Amanda Amaral Abrahão 3, Roberta Gomes Carvalho
1, Marcos Takashi Obara 1

Instituição 1 NMT/UnB - Núcleo de Medicina Tropical - Universidade de Brasília (Campus
Universitário Darcy Ribeiro, S/N, Asa Norte, Brasília - DF CEP: 70.904.970 Brasil), 2
SVS/MS - Secretaria de Vigilância em Saúde – Ministério da Saúde (SRTVN Quadra 701
(Via W5 Norte - Lote D) Brasília, DF 70719-040 Brasil), 3 FSP/USP - Faculdade de Saúde
Pública - Universidade de São Paulo (Av. Dr. Arnaldo, 715 - Cerqueira César, São Paulo SP, 03178-200)
Resumo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 50 milhões de pessoas sejam infectadas
pelo vírus da dengue por ano em todo o mundo, sendo a espécie de mosquitos Aedes aegypti o vetor.
Essa espécie também transmite o vírus da chikungunya e Zika, doenças que nos últimos anos têm
apresentado aumento de casos humanos. O controle das populações de vetor é uma das estratégias
mais adequadas para o controle destes agravos. O objetivo deste trabalho é analisar as novas
estratégias de controle de Ae. aegypti utilizadas em território brasileiro de 2005 a 2016. Trata-se de
uma revisão bibliográfica realizada com busca sistematizada por meio das bases Embase, Scielo,
Lilacs, Pubmed. Aplicaram-se filtros para idioma e ano de realização do estudo e excluíram-se
estudos não pertinentes ao trabalho a partir da leitura de seus títulos e resumos. Os estudos incluídos
na pesquisa subsidiaram uma proposta de controle integrado de Ae. aegypti. Foram encontrados 2149
estudos, 44 artigos foram incluídos para análise. As estratégias que apresentaram melhores
resultados para controle de Ae. aegypti foram: mosquitos infectados por Wolbachia; mosquitos
transgênicos; estações auto disseminadoras de PPF; Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) e
abordagem eco-bio-social. Propõe-se um modelo de controle do vetor por meio da integração das
abordagens químicas, biológicas e físicas, no qual a rotatividade e integração permitem maior alcance
e durabilidade das ações. A forma mais eficaz de se realizar o controle de populações de mosquitos é
a partir do manejo integrado de estratégias de controle, porém são necessários novos estudos para
validar as estratégias propostas e investimentos financeiros para continuidade das ações de controle e
capacitação de recursos humanos em saúde pública.
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POTENCIAL BIÓTICO DE LINHAGENS DE Culex quinquefasciatus RESISTENTES A
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Resumo
Lysinibacillus sphaericus (Lsp) é uma bactéria com ação larvicida reconhecida, extremamente efetiva no controle de
mosquitos dos gêneros Culex e Anopheles. Através de seu modo de ação seletivo é utilizada para o controle biológico de
populações de C. quinquefasciatus, porém o uso intensivo do Lsp pode levar ao desenvolvimento de resistência, o que pode
interferir na capacidade biológica do indivíduo. Esse estudo avaliou parâmetros do desempenho biológico de duas linhagens
de C. quinquefasciatus resistentes ao Lsp cepa 2362 (REC e REC-2) que apresentam dois diferentes alelos cqm1, os quais
lhes conferem resistência, comparados a uma colônia de C. quinquefasciatus susceptível a Lsp (Controle). O estudo iniciou
com 600 indivíduos (400 ♀ e 200 ♂) para cada grupo avaliado, sob condições controladas de laboratório (26° ± 1°/ 14h:10h
C:E). Foi oferecida uma alimentação sanguínea em camundongos Mus musculus para esses grupos, e 75 casais com fêmeas
ingurgitadas, de cada grupo, foram colocados em gaiolas individuais. Os ovos das primeiras posturas dessas fêmeas foram
contados para a verificação da fecundidade. Esses ovos foram colocados em recipientes contendo água (2L) para eclosão
das larvas a fim de avaliar a fertilidade. Após analisar fecundidade (CqSLab 187,6 ± 33,8/ REC 165 ± 30,4/ REC-2 208,8 ±
35,1) e fertilidade (CqSLab 196,5 ± 35,4/ REC 140,2 ± 33,1/ REC-2 199,2 ± 33,5) do primeiro ciclo gonadotrófico, as fêmeas
foram realimentadas possibilitando a continuidade de avaliação dos ciclos gonadotróficos durante sua vida. Observamos que
alguns parâmetros biológicos foram diferentes para os grupos estudados, sendo REC-2 semelhante à colônia susceptível e
REC diferente estatisticamente dos demais grupos quanto à fecundidade (p ≤ 0,001) e fertilidade (p ≤ 0,001). Foi obtido o
percentual de sobrevivência dos indivíduos até atingirem a fase adulta (CqSLab 77% / REC 61,7% / REC-2 81,4%). Quanto
ao percentual de sobrevivência se observou que a linhagem REC apresentou as maiores perdas de descendentes até a
emergência. A linhagem REC apresentou maior custo em seu potencial biótico, tendo a fecundidade, a fertilidade,
sobrevivência e longevidade reduzidas quando comparadas aos outros grupos de indivíduos avaliados. A linhagem resistente
REC-2 mostrou-se melhor adaptada, apresentando desempenho biológico semelhante à colônia susceptível CqSLab,
demonstrando assim que a resistência nessa linhagem não é uma prerrogativa de custo biológico.
Palavras-chaves: Controle Biológico, Ecologia de vetores, Fitness cost.
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Resumo

Introdução: O Aedes aegypti, vetor de vírus causadores de epidemias como o da Dengue, Zica e
Chinkungunya, é proveniente de países tropicais e subtropicais, mas com relatos em outras regiões,
pois é possível vê-lo em lugares onde chove muito e promove acúmulo de água. Com isso fez se
necessário a busca por alternativas para bloquear o desenvolvimento de suas larvas. Muitos
inseticidas já foram desenvolvidos, porém vem causando contaminação ambiental e além disso, há
relatos de que o mosquito já é capaz de metabolizá-los. Objetivo: avaliar o potencial larvicida do óleo
essencial extraído da Melaleuca sp sobre larvas do gênero Aedes. Desenho do estudo: estudo
experimental, analítico e transversal. Método: O ensaio larvicida foi realizado em triplicata com 10
larvas de terceiro estágio para cada grupo experimental. Foram utilizadas as doses de 10 μL, 25 μL e
50 μL do óleo de Melaleuca sp em 25 mL de água e comparados a um grupo controle com água. As
larvas foram monitoradas a cada 60 min, sendo realizada uma contagem do número de larvas vivas e
larvas mortas, durante um período de 4h. Resultados: Após cada período de avaliação, observou-se
que as larvas dos grupos que entraram em contato com o óleo de Melaleuca sp apresentaram 100%
de mortalidade, em todas as doses utilizadas. A dose de 50 μL matou todas as larvas em 3 horas.
Discussão: o desenvolvimento de novos produtos formulados à partir de extratos e óleos vegetais
pode contribuir com a diminuição do impacto desencadeado pelos produtos sintéticos, tanto em

relação ao meio ambiente, quanto em relação a população em geral. Conclusão: O óleo de
Melaleuca sp apresenta potencial larvicida contra larvas do gênero Aedes.
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Preferência de criadouros do flebotomíneo Lutzomya longipalpis e seu possível papel na
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Resumo
O Lutzomyia longipalpis é o principal vetor da Leishmania infantum, principal agente etiológico da leishmaniose visceral nas
Américas. Observações sobre a ecologia do inseto em áreas urbanas sugerem que o ciclo de vida ocorre em microhabitats
peridomiciliares ricos em nutrientes orgânicos. Os criadouros desses insetos permanecem pouco conhecidos. Dessa forma,
este estudo teve como objetivo identificar criadouros preferenciais do L. longipalpis, avaliando a oviposição, desenvolvimento
e sobrevivência dos insetos em diferentes substratos provenientes de ambientes peridomiciliares. Com o propósito de
observar uma possível preferência do L. longipalpis por substratos para oviposição, foram coletadas amostras no município de
Camaçari, em quatro diferentes locais descritos na literatura como prováveis locais de criadouros de flebotomíneos (folhas em
decomposição, galinheiro, viveiro de patos e buracos de árvores). Amostras desses materiais foram colocadas à disposição
de fêmeas de L. longipalpis como duas alternativas de substratos em copos plásticos para a oviposição: dois ovipotes com os
substratos comparados e um ovipote nas mesmas condições, mas sem substrato (controle de aleatoriedade). Observamos
que houve preferência pelas fêmeas em colocar ovos no substrato proveniente do galinheiro em relação aos outros testados
(p<0,005). O substrato de folhas obteve o menor número de ovos. Para a análise do desenvolvimento do L. longipalpis, nas
diferentes fases, foram colocados por volta de 30 ovos esterilizados em cada substrato coletado. O desenvolvimento teve uma
diferença significativa (p<0,005) no tempo necessário para chegar à fase adulta no substrato de galinheiro (menor tempo) em
contraste com os de folhas em decomposição (maior tempo). Uma vez que o substrato de galinheiro foi o que apresentou
preferência para oviposição e desenvolvimento mais rápido, outras duas amostras de substratos de diferentes galinheiros
foram testadas para confirmação, apresentando um perfil similar. Como o substrato de folhas teve o pior desenvolvimento,
dois outros substratos de folhas diferentes foram testados tendo uma diferença significativa entre os grupos, demonstrando
um desenvolvimento mais lento com folhas de cajueiro quando comparado às folhas de mangueira ou laranjeira. Há
correlação entre o número de ovos e o tempo de desenvolvimento nos substratos, quanto maior o tempo de desenvolvimento
do inseto, menor é sua preferência para realizar a oviposição nesse substrato.
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Resumo

Fragmentação de florestas, ocasionada pelo homem, modifica os ecossistemas e altera a composição
de espécies local, impactando no ciclo de vida, taxa de reprodução, abundância e riqueza de espécies
de mosquitos. Este estudo tem como objetivo avaliar a ocorrência de sinantropização de mosquitos

em 02 paisagens com diferentes graus de antropização em um assentamento rural. Para a coleta de
mosquitos foram utilizadas ovitrampas, distribuídas entre os ambientes de floresta, borda de floresta e
peridomicílio. Estes ambientes foram alocados dentro de duas paisagens, delimitadas com buffers de
200m: uma com Alta Densidade Populacional (>15 moradores) e Alto Desmatamento (>43% área
desmatada) (ADenP/ADes) e outra com Baixa Densidade Populacional (<=15 moradores) e Baixo
Desmatamento (<=43% área desmatada) (BDenP/BDes). Foram coletados 10.131 imaturos, criados
em laboratório até o 4º instar larval ou até adultos, e identificados em 20 espécies em 10 gêneros. A
categoria de ADenP/ADes apresentou uma abundância de 5.123 espécimes e riqueza de 19 espécies
(H’= 1,93), o ambiente mais abundante foi floresta (2.400 espécimes) e a espécie com maior número
de indivíduos foi Culex urichii (1.918). A maior riqueza foi em borda de floresta (17 espécies). A
categoria BDenP/BDes apresentou uma abundância de 5.008 espécimes e riqueza de 17 espécies
(H’=1,963), sendo a maior abundância encontrada em floresta (1.829 espécimes) e a espécie mais
abundante foi Trichoprosopon digitatum (1.627). Os ambientes de floresta e borda de floresta
apresentaram riqueza de 15 espécies. O teste de PERMANOVA não mostrou diferença quando
comparado as categorias (pseudo-F=0.56451, p>0.7495), no entanto, quando considerados os
ambientes floresta, borda de floresta e peridomicílio ocorreu diferença significativa na composição das
espécies (pseudo-F=3,22809 p<0,0010). Na análise de IndVal não houve correlação dos mosquitos
com as categorias, porém, quando analisados a partir dos ambientes, Cx. urichii apresentou fidelidade
e especificidade a floresta e Aedes albopictus e Sabethes tridentatus ao peridomicílio. Observa-se que
as espécies de mosquitos exploram tanto os ambientes florestados quanto os de peridomicílio,
inclusive espécies tipicamente silvestres, como Sb. chloropterus e Sb. glaucodaemon. Conclui-se que
doenças veiculadas por mosquitos silvestres podem circular em domicílios de áreas rurais, já que
seus vetores estão se reproduzindo no ambiente peridomiciliar.
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Resumo
Os triatomíneos hematófagos são insetos que atuam como transmissores do Trypanosoma cruzi, um protozoário que é o
agente etiológico da Doença de Chagas. Rhodnius neglectus é uma espécie de triatomíneo silvestre, considerada vetor
secundário no Brasil Central. A saliva dos triatomíneos contém moléculas bioativas eficientes, relacionadas ao hábito de
alimentação sanguínea, que ao serem inoculadas pela picada, neutralizam a hemostase e modulam reações inflamatórias e
as respostas imunológicas de seus hospedeiros vertebrados. A saliva de R. neglectus contém proteases e já foi descrita a
presença de uma desintegrina e metaloproteinase com motivos de trombospondina (ADAMTS). As ADAMTS podem
desempenhar um papel essencial na hematofagia, influenciando, sobretudo, na coagulação sanguínea, fibrinólise e no sistema
calicreína-cininas. O objetivo desse trabalho é realizar o estudo da ADAMTS salivar deR. neglectus (Rod n ADAMTS). Foi
realizada a caracterização in silico da sequência aminoacídica da Rod n ADAMTS. A sequência nucleotídica foi clonada no
vetor de expressão pET100/D-TOPO, o qual foi utilizado para transformar bactérias E. coli BL21(DE3). Após a seleção dos
clones, a expressão da proteína recombinante foi induzida pela adição de 0,4 mM de IPTG por 6 h a 37 oC, e verificada
por SDS-PAGE 12%e western blotting. Rod n ADAMTS foi purificada da fração insolúvel do extrato bacteriano por
cromatografia de afinidade ao níquel. A sequência nucleotídica da Rod n ADAMTS apresenta 1698 pb, codifica para uma
proteína com 566 resíduos de aminoácidos e,aproximadamente, 64 kDa. Os 15 primeiros resíduos de aminoácidos constituem
um peptídeo sinal, sugerindo que a protease é secretada pela via clássica. Há sítios putativos de N-glicosilação e
fosforilação. Foi observada a síntese da Rod n ADAMTS com peso molecular esperado apenas na fração insolúvel do
extrato bacteriano. O estudo da ADAMTS recombinante da saliva deR. neglectus pode contribuir para a compreensão das
interações inseto-hospedeiro e inseto-patógeno e de processos biológicos fundamentais como a sobrevivência e a adaptação
de vetores e a transmissão de agentes infecciosos.
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Resumo
Nativo das florestas do sudeste asiático, o Aedes albopictus disseminou-se pelo mundo facilitado pelos deslocamentos humanos e de
mercadorias. Sua gradual adaptação ao ambiente domiciliar tende a modificar o padrão de sua atividade hematofágica, aumentando os
riscos de transmissão de patógenos distintos às populações humanas. O uso frequente e indiscriminado de inseticidas sintéticos para o
controle de populações de insetos vetores de patógenos tem causado grandes impactos ao meio ambiente, à saúde do homem e de
outros organismos não-alvos. Com isso, extratos vegetais e óleos essenciais vêm sendo utilizados em pesquisas como fontes
alternativas aos inseticidas sintéticos. Neste sentido, realizou-se um levantamento das produções científicas relacionadas a produtos
naturais vegetais com ação larvicida sobre Ae. albopictus, produzidas no período de 2000 e 2016. Para isso, consultas às bases de
dados Scielo, Science Direct e Scopus foram realizadas utilizando-se os descritores controlados “culicidae”, “óleos essenciais” e
“extratos vegetais” com interposição do operador boleano “AND”. Inicialmente foram obtidos 239 artigos. Dezesseis foram excluídos, já
que apareciam em mais de uma base de dados (5) e por não terem seus conteúdos disponíveis na íntegra (11). Dos 223 artigos
resultantes, 153 foram excluídos por contemplarem outras espécies de culicídeos (104) e pela não realização de ensaios larvicida (49).
Dos 70 artigos restantes, 43 não apresentavam valores de CL50, resultando em 27 artigos cujos conteúdos foram analisados. Foram
identificadas 52 espécies vegetais, pertencentes a 16 famílias botânicas, com destaque para Lamiaceae, Rutaceae, Cupressaceae e
Pinaceae. Os óleos essenciais foram os produtos mais testados contra Ae. albopictus (41), bem como os que exibiram maior eficiência
na mortalidade das larvas (CL50 < 100 ppm). Poucas ainda são as pesquisas centradas no controle do Ae. albopictus, o que certamente
pode estar relacionado à sua menor ocorrência nos grandes centros urbanos, em comparação com o Ae. aegypti. A busca por produtos
vegetais com ação larvicida, direcionados a culicídeos vetores de patógenos, como o são os mosquitos Aedes, principais vetores dos
vírus Dengue, Zika e Chikungunya, tem sido fortemente influenciada pelo aumento da prevalência/incidência das doenças por eles
transmitidas, bem como à ineficiência de muitos produtos cujo alvo são as formas aladas adultas.
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Resumo
Os acadêmicos do quarto semestre da Universidade Federal do Ceará – Campus Sobral durante a matéria de Assistência Básica a
Saúde são direcionados a um Centro de Saúde da Família (CSF) da cidade afim de reconhecerem uma limitação e posteriormente
realizar uma intervenção, o escolhido para nosso grupo foi no Campo dos Velhos. Em nossa primeira visita foram constatados alguns
imbróglios a serem enfrentados pelo posto e o que mais atraiu a equipe, foi o problema silencioso relacionado ao grande número de
focos positivos para o mosquito Aedes aegypti no bairro sobralense. Assim, organizamos uma atividade em conjunto com a equipe do
CSF, que foi realizada na Igreja Sagrada Família em junho de 2018 para um público de aproximadamente 20 pessoas, cuja maioria
possuía focos positivos em suas residências, buscando a conscientização dessa população. A palestra foi iniciada pela gerente do CSF,
que explicou a relação entre o aumento na quantidade de mosquitos e um possível surto das três doenças que o Aedes aegypti é vetor:
Dengue, Zika e Chikungunya. Para favorecer o entendimento dos moradores sobre a perigosa realidade de possuirmos muitos desse
mosquito pelo município, explicamos o que são esses três agravos e os incentivamos a cuidar melhor dos locais que frequentam para
diminuir e possivelmente eliminar os focos do vetor na região, falando sobre técnicas de prevenção e inusitados criadouros. Para tal, foi
produzido um material multimídia com imagens para melhor entendimento das formas de combater ao mosquito em casa e fora dela,
assim como orientações sobre como proceder em casos de terrenos baldios, por exemplo. Além disso, utilizamos material
disponibilizado pelo Ministério da Saúde, que possuía relatos daqueles que sofreram com as consequências das doenças supracitadas.
Foi perceptível nos questionamentos e comentários no momento posterior a exposição que muitos viam essas moléstias como algo
invisível e mesmo sabendo como fazer a prevenção contra o mosquito não faziam, mas ao verem o quanto essas afecção são reais e
deixam marcas nas vidas daqueles que as contraem, saíram do nosso momento relatando que desejavam cuidar melhor de suas casas
e incentivar seus vizinhos a fazer o mesmo. Vemos que apesar da publicidade promovida para conscientizar a população, muitos
ignoram as técnicas por acharem que são mazelas fictícias, por isso momentos como o realizado ainda se mostram importantes no
combate ao mosquito.

Palavras-chaves: Aedes aegypti, Combate, Prevenção, Promoção de Saúde, Vetor
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Resumo

Ovos de Aedes aegypti possuem uma resposta adaptativa não programada geneticamente, conhecida
como quiescência. É caracterizada por uma redução no metabolismo do embrião quando submetido
às condições ambientais adversas. Esse fenômeno tem várias implicações ecológicas, populacionais
e epidemiológicas, no entanto, pouco se conhece sobre os fatores que afetam o período de
quiescência desse mosquito e suas consequências biológicas. Nesse trabalho, foi investigado como
indivíduos provenientes de ovos de mesma postura e expostos a diferentes períodos de
quiescência respondem quanto à taxa de eclosão, duração do ciclo pós-embrionário e emergência de
adultos. Trinta fêmeas de A. aegypti originadas de ovos coletados em campo foram individualizadas
em gaiolas de criação após alimentação sanguínea e a postura contabilizada após 72h. Esses ovos
foram distribuídos em quatro grupos, sendo armazenados por 20, 60, 90 e 120 dias. Após cada
período, os ovos quiescentes foram colocados em água para eclosão das larvas, contabilizando-se
cada indivíduo e observando-se o período de desenvolvimento até adulto. As amostras foram
armazenadas em laboratório (26ºC ± 1, 72% ± 6 UR). Embora a taxa de eclosão tenha variado entre
ovos de mesma postura nos diferentes períodos de quiescência analisados, a duração do ciclo pósembrionário não sofreu interferência da idade dos ovos, com variação constante entre 7-14 dias entre
os diferentes grupos avaliados. No entanto, o período de quiescência influenciou negativamente no
número de adultos obtidos em cada grupo, com maior proporção de indivíduos nos ovos com 20 dias
(15,7%) e menor com 120 dias (3,4%). Esses resultados indicam que ovos quiescentes de mesma
postura de fêmeas de A. aegypti podem contribuir de maneira diferenciada para a dinâmica
populacional do mosquito e demais implicações dessa característica, como reinfestação de áreas
tratadas e dispersão do mesmo.
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Resumo
O mosquito Aedes aegypti é considerado o principal vetor nas Américas dos arbovírus de implicância na saúde pública. Por
ser uma espécie antropofílica, pode ser facilmente encontrado em ambientes domiciliares e em centros urbanos, onde o fluxo
de pessoas é intenso. Nesse sentido, a Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE) ganha destaque por estar localizada na
região central do Recife e recebe diariamente estudantes e funcionários provenientes das principais regiões metropolitanas,
tornando-a um ponto estratégico de vigilância entomológica. Um estudo da distribuição espaço-temporal realizado na FAFIRE
em 2013, mostrou que há presença de Aedes aegypti em todas as áreas internas e externas da instituição. No entanto, não é
de conhecimento se as medidas de controle realizadas pela prefeitura surtiram efeito ao longo dos anos. Este projeto teve
como objetivo reavaliar a distribuição espaço-temporal de Aedes aegypti na FAFIRE. Inicialmente, trinta e seis pontos
randomizados foram escolhidos nas dependências internas (salas, laboratórios e banheiros) e externas (áreas abertas do
térreo) da instituição para instalação de ovitrampas durante um mês. Cada ovitrampa foi preenchida com 1 litro de extrato
larval (3ml/1larva) como estimulante de oviposição e tecido de algodão (40cm x 15cm) envolvendo a superfície como
substrato de oviposição. Foram adicionados em cada ovitrampa 6ml do biolarvicida Bacillus thuringiensis var. israelenses
(Bti). A manutenção das ovitrampas foi realizada mensalmente. Os ovos foram contados com auxílio de estereoscópio e os
resultados foram analisados através do teste de Índice de Densidade de Ovos (IDO) e Índice de Positividade de Ovitrampas
(IPO). Avaliando as dependências internas da instituição, verificamos um IPO de aproximadamente 15% das ovitrampas, com
IDO de aproximadamente 14 ovos. Por outro lado, o número de ovos coletados nas ovitrampas localizadas nas áreas
externas foi explosivo, com IPO de 100% e IDO de aproximadamente 431 ovos. Os resultados são bastante próximos com o
trabalho realizado em 2013. Por décadas, os métodos atuais de vigilância e controle de vetores são realizados principalmente
por inspeções visuais e inseticidas químicos, e continuam mostrando ineficiência. É necessário que alternativas sustentáveis
e eficazes para controle de vetores sejam realizadas, como está descrito no novo manual da Organização Mundial da Saúde
sobre os métodos de Ações de Controle Efetivo e Sustentável de Vetores Localmente Adaptados.
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REGISTRO DE HAEMAGOGUS (HAEMAGOGUS) ALBOMACULATUS, THEOBALD 1903 E
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Resumo
O surto de Febre Amarela Silvestre (FAS) no ano 2000 no Estado da Bahia, motivou a vigilância entomológica ativa desta
região composta por 75 municípios durande 10 anos. No ano de 2009, durante uma investigação entomológica para
monitoramento do vírus da febre amarela em duas localidades, rural e de mata, no município de Iuiú, Estado da Bahia, foi
detectado pela primeira vez o mosquito Haemagogus (Haemagogus) albomaculatus (Díptera: Culicidae), que havia sido
previamente registrado apenas na Amazônia brasileira. Foram coletados 520 mosquitos, pertencentes a sete gêneros (12
táxons), dos quais 463 foram identificados em três espécies de Haemagogus: 315 – Hg. albomaculatus; 146 – Hg.
spegazzinni; 2 Hg. janthinomys. Todos os testes para verificação de infecção natural nessas e nas demais unidades
taxonômicas resultaram negativos. Entretanto, o conhecido hábito antropofílico de Hg. albomaculatus, no intra e
peridomicílio, sugere o papel de potencial vetor dessa espécie no ciclo silvestre da febre amarela no município de Iuiu.
Palavras-chaves: Entomologia, Haemagogus albomaculatus, f, Haemagogus albomaculatus, febre amarela, município de
Iuiú.
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Resumo

Aedes aegypti é a principal espécie de mosquito implicada na transmissão dos vírus da dengue, Zika
e chikungunya. Embora se reconheça a importância deste vetor, na Colômbia são escassos os
estudos sobre os mosquitos adultos e sua relação com as variáveis ambientais. O objetivo do trabalho
foi explorar a relação entre o índice de vegetação diferencial normalizada (NDVI) e a densidade de
adultos de A. aegypti em áreas urbanas e periurbanas do município de Mariquita, Tolima, situado na
região centro-ocidental da Colômbia. Foram selecionadas três localidades (Ermita, Porvenir e Mutis)
com notificação de casos de Zika (para os anos 2015 e 2016). Amostragens preliminares indicam a
presença do vetor nessas localidades. Realizou-se a amostragem de mosquitos em repouso entre as
8:00 e as 18:00 h em 291 casas distribuídas em 22 quarteirões. A coleta foi realizada por uma pessoa
com aspirador Prokopack durante 15 minutos no interior da casa e 5 minutos no pátio. Inicialmente
avaliou-se a existência de padrões de distribuição espacial do vetor por quarteirões, mediante os
índices de autocorrelação de Moran (IM) e o indicador local de autocorrelação espacial (LISA).
Calculou-se o NDVI das localidades por meio de imagens satelitais da missão Sentinel 2A. Foram
realizados buffers de 100 m ao redor de cada quarteirão a fim de calcular as estatísticas zonais do
NDVI. Associou-se a média do valor do NDVI com o número total de A. aegypti por quarteirão. Como
resultados, foram coletados 1.399 mosquitos de A. aegypti. O IM foi maior a zero (0,262931) indicando
que a variável densidade de A. aegypti teve um padrão agregado (p = 0,012); o LISA mostrou que os
quarteirões 4, 5 e 6 da localidade Porvenir tem um padrão alto-alto estatisticamente significativo. A
correlação entre o NDVI e o número total de A. aegypti por quarteirão mostrou ser direta moderada; a
medida que aumentou o NDVI a densidade de A. aegypti também aumentou, sendo esta correlação
significativa (coeficiente de Correlação de Spearman = 0,5305, p = 0,011). Embora tem sido reportado
que grande parte dos criadouros de A. aegypti são artificias e que a espécie se relaciona com áreas
densamente povoadas, encontrou-se uma maior densidade de mosquitos nas localidades periurbanas

rodeadas de áreas com alta cobertura vegetal. Esta associação deve ser confirmada com análises
que integrem diferentes variáveis que possam afetar a densidade do vetor.
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Resumo

Rhodnius prolixus é um dos principais vetores de Trypanosoma cruzi, agente da doença de Chagas.
Como todos os vetores epidemiologicamente relevantes, R. prolixus coloniza facilmente os ambientes
domésticos. Esta característica, no entanto, está ausente em R. robustus genótipo I, espécie irmã de
R. prolixus, que é estritamente silvestre e, portanto, tem pouca relevância médica. Os motivos pelos
quais apenas algumas espécies de triatomíneos podem colonizar ambientes domésticos são ainda
mal compreendidos. A hipótese da adaptação microclimática (HAM) sugere que R. prolixus
provavelmente evoluiu no microclima seco das copas de palmeiras do gênero Copernicia, enquanto R.
robustus I o fez no microclima muito úmido das copas de palmeiras do gênero Attalea. Assim, apenas
R. prolixus estaria (pré)adaptado ao microclima relativamente seco dos ambientes domésticos. A HAM
prediz que R. prolixus deve suportar melhor que R. robustus I o estresse de desidratação típico de
ambientes domésticos. Em particular, ambas as espécies devem ter fitness reduzido em condições de
estresse de desidratação severo, mas R. prolixus deve suportar melhor que R. robustus I níveis
moderados e baixos de estresse de desidratação. Para testar a predição, avaliamos o fitness de R.
prolixus e R. robustus I genotipados em três tratamentos de estresse de desidratação (a 28°C): severo
(umidade relativa [UR] 20%), moderado (UR40%) e baixo (UR75%). A eclosão de ovos (R. robustus
I/R. prolixus; N = 239) foi 0%/78% sob estresse severo, 19%/100% sob estresse moderado e
100%/100% sob estresse baixo. O acompanhamento individual diário de 69 insetos mostrou que as
duas espécies morrem rapidamente sob estresse severo (modelos de Cox – razão de risco
instantâneo de morte de R. robustus I para R. prolixus: RR = 1,90 e IC95% 0,70– 5,18), enquanto a
mortalidade de R. robustus I é maior sob estresse moderado (RR = 4,49; IC95% 1,65–12,18) e baixo
(RR = 3,03; IC95% 1,25–7,34). Nenhum R. robustus I atingiu o estádio adulto sob estresse severo ou
moderado. Os resultados correspondem às predições da HAM e, portanto, sugerem que
(pré)adaptações microclimáticas podem explicar, pelo menos em parte, as diferenças na capacidade
de colonização de ambientes domésticos entre espécies de Rhodnius – e talvez em outros
triatomíneos. As bases genéticas destas (pré)adaptações podem ser elucidadas e caracterizadas
utilizando as ferramentas da genômica comparativa, a transcritômica e a mutagênese dirigida.
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Resumo

Os insetos possuem mecanismos de defesa composta por barreiras estruturais e imunológicas inatas as quais proporcionam proteção
contra organismos invasores e pode ser dividida em resposta celular e humoral. Nesse sentido os estudos sobre a resposta imunitária
de vetores de doenças são de grande relevância, para o entendimento da interação parasito-vetor. O objetivo desse trabalho foi
descrever alteração celular de Rhodnius robustus infectados com a linhagem TcIV de Trypanosoma cruzi. Foram utilizados espécimes
de R. robustus provenientes da colônia de hemíptera mantida no centro de entomologia da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor
Vieira Dourado – FMT-HVD, os insetos foram alimentados com sangue contendo formas epimastigotas de T. cruzi criopreservado. Os
espécimes de barbeiros foram avaliados nos dias 2, 5, 7, 10 e 12 após alimentação sanguínea. A hemolinfa foi coletada de triatomíneos
infectados e sadios, sendo, posteriormente, armazenada em microtubos estéreis contendo 10 µl de solução fosfato salina para a
avaliação da resposta celular. Após a preparação das laminas, foi realizado contagem diferencial dos hemócitos em microscópio de luz.
Em insetos sadios, observou-se cinco tipos celulares dispostos em diferentes quantidades, a saber, prohemócitos (11%),
adipohemócitos (39%), granulócitos (13%), oenócitos (10%) e plasmócitos (27%), sendo observados que adipohemócitos e plasmócitos
estavam circulando em maior quantidade. Quando infectados, os espécimes de Rhodnius robustus, apresentaram, a partir do quinto dia,
uma elevação na quantidade de granulócitos (32%) circulantes mantendo-a durante todo o período observado. Considerando que esse
foi um estudo preliminar, para mais detalhamentos, acredita-se que são necessários mais experimentos e observações sobre a
participação celular durante infecção por T. cruzi.
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Resumo
Mosquitos do complexo Anopheles gambiae são os principais vetores de malária no mundo. Devido à falta de vacinas para prevenir esta
doença, a principal forma de reduzir seu impacto é o uso de inseticidas químicos para controlar seus vetores. No entanto, o uso
intensivo destes compostos tem levado ao surgimento de resistência aos inseticidas em várias populações de mosquitos do gênero
Anopheles na África. O objetivo do presente estudo foi realizar um screening de alelos de resistência na população de Anopheles
arabiensis da cidade da Praia, capital de Cabo Verde. Larvas de Anopheles spp. foram coletadas em três áreas da capital, e mantidas
em condições padrão até a emergência de adultos. Em seguida, estes foram identificados por taxonomia clássica e molecular. Os
indivíduos identificados como An. arabiensis foram submetidos a PCR e sequenciamento para buscar mutações específicas associadas
à resistência aos inseticidas nos genes de acetilcolinesterase (Ace-1), canal de sódio (Nav) e Glutationa s-transferase Epsilon 2
(GSTE2). Análises morfológicas revelaram a presença de 52,3% de An. gambiae s.l e 47,7% de Anopheles pretoriensis, do total de 440
mosquitos analisados. A identificação molecular mostrou que 100% dos An. gambiae s.l eram da espécie An. arabiensis. As mutações
G119S no gene Ace-1 e L119F no gene GSTE2 não foram detectadas nas amostras em estudo. Por outro lado, a análise das
sequências de GSTE2 revelou a presença de 16 sítios polimórficos, 37 genótipos e uma diversidade nucleotídica (π) de 0,00267. No
entanto, não é possível afirmar que estes polimorfismos tenham algum efeito no fenótipo de resistência. A análise do gene Nav revelou a
presença da mutação L1014S com uma frequência de 7,3% na população estudada. Este achado constitui um alerta para as
autoridades competentes de Cabo Verde, já que esta é a primeira vez que a mutação é detectada no país. Os dados apresentados
neste estudo apontam que o monitoramento molecular da resistência deve continuar a ser realizado a fim de orientar as estratégias de
controle a serem empregadas na região de estudo.
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Resumo
Aedes aegypti é de importância epidemiológica, devido a sua capacidade de transmissão de arbovirus como, Dengue (DENV), Zika
(ZIKV), Chikungunya (VCHIK) e Febre amarela (YFV). O controle de mosquitos vetores de doenças é realizado com inseticidas
sintéticos. Porém, bioextratos de plantas, como o dilapiol e seus derivados, têm-se mostrado eficazes no controle de vetores resistentes
a inseticidas sintéticos. O A. aegypti possui 2n=6 cromossomos. Estes ao serem expostos a semissintéticos de origem vegetal podem
sofrer efeitos mutagênicos. Nesse sentido, a citogenética é útil para caracterizar micronúcleos e brotamentos, considerados
biomarcadores mutagênicos em mosquitos. O objetivo deste trabalho foi estudar o semissintético e-isodilapiol, derivado do dilapiol, para
avaliar seu potencial citogenotóxico em larvas de A. aegypti por 2 gerações, como opção de controle desse mosquito. Larvas de 3o
estádio foram obtidos de colônia formada em Insetário, após coleta de formas imaturas no Bairro Centro (Zona Centro-Sul), Município de
Manaus, AM. Foram expostas a diferentes concentrações do e-isodilapiol (20 µg / mL, 40 µg/ mL e 60 µg / mL), por 4 horas. Foram
realizadas preparações citológicas, pelo método de espalhamento. Obteve-se a nível celular, um aumento na frequência de anomalias
nucleares proporcional ao aumento das concentrações utilizadas, nos tratamentos com e-isodilapiol. Adicionado ao aumento na
frequência de anormalidades, observou-se redução na média de ovos dos casais expostos em relação aos casais controle. Estudos
anteriores desta linha de pesquisa registraram a ocorrência de micronúcleos, brotamentos, células polinucleadas, más-formações,
quebras cromossômicas e pontes anafásicas, em neuroblastos e ovócitos, após exposição de A. aegypti e Aedes albopictus aos
derivados do dilapiol (éter etil dilapiol e éter n-butil dilapiol), sendo considerados bons marcadores de efeito tóxico. Os dados
preliminares do biomarcador e-isodilapiol indicam que, a ocorrência de mais anomalias nucleares em gerações posteriores justificaria
uma possível aplicação desses compostos no controle alternativo de A. aegypti.
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Resumo
O Trypanosoma cruzi agente etiológico da infecção chagásica, é um parasito eclético, cujo ciclo de vida se desenvolve em diferentes
hospedeiros, caracterizando-o, dependendo do local de ocorrência, como um parasito geneticamente, diverso. Atualmente é descrito em
seis unidades de tipagem distintas - DTU’s do T. cruzi I-VI (TcI – TcVI). Na Amazônia a linhagem TcI está presente no ciclo silvestre da
doença e vem ocorrendo em infecções humanas agudas ou crônicas, enquanto a linhagem TcIV vem registrada em casos de doença
aguda, provenientes de surtos com transmissão por via oral, sendo raramente encontrada em vetores. A espécie Rhodnius robustus
esta amplamente distribuída na região e tem sido esporadicamente encontrada no intradomicilio, seu habitat preferencial são as
palmeiras e tem sido referida como um importante vetor no ciclo silvestre do T. cruzi na Amazônia. Dessa forma o estudo objetivou-se
por avaliar a susceptibilidade de Rhodinius robustus frente às linhagens de Trypanosoma cruzi (TcI e TcIV). No estudo submeteram-se
dois grupos com 20 ninfas de 4º estádio, à infecção experimental por membrana, com as linhagens T. cruzi (TcI e TcIV). Após a
alimentação foram feitas leituras a partir do quinto dia pós-infecção (d.p.i.) e as demais leituras foram realizadas a cada dois d.p.i.; para
cada leitura foram utilizadas duas ninfas de cada grupo onde em ambas eram analisadas as excretas e o conteúdo intestinal (CI) para a
identificação do parasito, a fim de determinar a susceptibilidade à infecção. Como resultado das análises com relação às infecções com
TcI registrou-se positividade em 60% das leituras nas excretas e 90% do conteúdo intestinal (CI), enquanto TcIV positivou em 45% das
excretas e 80% do (CI). Conclui-se através desse estudo que a espécie R. robustus se mostrou susceptível as linhagens TcI e TcIV, com
uma maior predominância da linhagem TcI, contribuindo assim para a compreensão da interação dessas linhagens com os insetos
vetores do ciclo silvestre da Amazônia.
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Resumo
O estudo das interações entre meio ambiente, agente etiológico e hospedeiro, analisado individual ou coletivamente, pode servir como
modelos importantes para o entendimento do processo saúde-doença em pesquisas ecológicas, biológicas e epidemiológicas,
possuindo caráter relevante para a saúde pública e animal. Estudo sobre enteroparasitos em lagartos tornam-se relevante, em virtude
de muitos deles compartilharem o mesmo nicho urbano que o ser humano, animais domésticos e de produção. Este convívio pode
aumentar os casos de contaminações diretas e indiretas através das fezes dos lagartos. Portanto, tais animais podem ser utilizados
como um bom modelo para estudos da parasitofauna. Este trabalho teve como finalidade, realizar uma análise das taxas de infecção por
enteroparasitos em lagartos gimnoftalmídeos fossorias da espécie Nothobachia ablephara. A coleta de 37 lagartos, pelo método de
busca ativa, foi realizada de janeiro a março de 2016 em áreas de caatinga e fruticultura de Petrolina, PE. Depois de capturados os
lacertílios foram transportados ao Laboratório de Parasitologia do Campus de Ciências Agrárias (CCA/UNIVASF) para a obtenção das
amostras de fezes após o período de tempo de 24 horas. As amostras foram acondicionadas em tubos de microcentrifuga identificados
com os códigos dos animais, sendo conservadas em Fixador (SAF). Posteriormente, foram analisadas através do método CentrífugoFlutuação e em seguida realizou-se a preparação das lâminas para leitura em microscópio óptico. Das 37 amostras de fezes avaliadas
43,24%, ou seja, 16/37 apresentaram positividade para cistos de Coccídeos (Isospora sp.) e ovos de helmintos (Parapharyngodon sp.),
estes separadamente apresentaram uma prevalência de 21,62% (8/37) e 40,54% (15/37) respectivamente, caracterizando o primeiro
registro de Isospora sp. parasitando N. ablephara. Através deste estudo pudemos confirmar a existência de cistos de coccídeos e ovos
de nematódeos em N. ablephara, caracterizando-o como disseminador desses parasitos. Sabe-se que estes enteroparasitos possuem
insetos como hospedeiros, os quais fazem parte da composição da dieta de N. ablephara. Este fato pode facilitar o parasitismo por
várias espécies de coccídeos, tais como aquelas pertencentes aos gêneros Eimeria, Adelina e Isospora, e até então, pelo nematódeo
Parapharyngodon sp., contribuindo assim, para o estabelecimento da parasitofauna dos lacertílios desta região do semiárido brasileiro.
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Resumo
Com grandes surtos de doenças virais que podem ser transmitidas pela picada do vetor Aedes aegypti, faz-se essencial o domínio das
populações da espécie. A Myrcia tomentosa é uma planta da família Myrtaceae, amplamente encontrada no bioma Cerrado, que possui
compostos ativos ainda pouco estudados. Com isso, o presente estudo avaliou o potencial de eficiência larvicida da planta em relação
ao mosquito. A água florada foi extraída das partes aéreas da planta a partir do equipamento de Clevenger. Posteriormente, avaliou-se
em dois ambientes, in situ e ex situ. Foram distribuídas ao total 100 larvas em 8 recipientes, cada um contendo 10 larvas. Em cada tubo
continha diferentes concentrações da água florada, além de um tubo controle em cada ambiente, que foi adicionado somente água. As
análises foram feitas no período de 24h e 48h. Foi possível certificar que a água florada da espécie M. tomentosa possui em seus
compostos bioativos, substâncias com potência larvicida, para a espécie A. aegypti. Foi admissível que a eficácia da água florada é
maior quando permanece em sua concentração pura, exterminando todas as larvas em apenas 24h. Nas amostras que apresentavam
diluição com água foi demonstrando que quanto maior a concentração da água florada, maior a vigência na ação larvicida, identificando
a morte de todas as larvas em 24h. Houve uma diferença significativa no extermínio das larvas do meio interno e externo dos tubos que
apresentavam uma concentração de 20% do óleo no período de 48h. O ambiente ex situ obteve um número máximo de larvas mortas no
recipiente, enquanto no ambiente in situ somente metade das larvas foram afetadas pelos compostos bioativos da planta. O ocorrido
pode ter sido provavelmente, concedido pelo fato das mudanças inerentes que o meio externo apresenta, assim alterando os
compostos, perdendo as suas substâncias voláteis para o meio ambiente, afetando o resultado da amostra e diminuindo sua eficácia
sobre as larvas. Fica evidente a necessidade de avaliar novas tecnologias e estratégias de prevenção, uma vez que o A. aegypti
apresenta grande adaptação ao meio urbano, completando seu ciclo rapidamente. Existe uma variedade de substâncias presentes na
flora que podem contribuir de forma exacerbada para o controle de insetos. Sendo assim os ensaios de atividade biológica são de
grande importância na triagem de estudos, já que apresentam meios alternativos para o controle de vetores.
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Resumo

A dengue é uma doença de grande preocupação mundial, especialmente em países tropicais e subtropicais, onde as
condições climáticas favorecem a proliferação de seus mosquitos vetores: Aedes aegypti e Aedes albopictus. A transmissão
do vírus dengue para os seres humanos, conhecido como transmissão horizontal, ocorre através da picada de fêmeas
infectadas de ambas as espécies. Além disso, machos e fêmeas infectados podem transferir este arbovírus para parte de sua
prole, sendo tal fenômeno conhecido como transmissão vertical. Considerando que a transmissão vertical pode representar
um importante mecanismo para a manutenção da circulação de arbovírus na natureza, a verificação deste fenômeno em
condições naturais em todo o mundo é extremamente importante e necessária para o melhor entendimento de sua dinâmica
de transmissão. O presente estudo objetiva realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a presença de transmissão
vertical natural do vírus da dengue em Ae. aegypti e Ae. albopictus em todo o mundo. Pesquisas foram conduzidas nas bases
MEDLINE, SciELO e Lilacs e todos os artigos publicados em português, inglês e espanhol foram lidos, avaliados e
organizados por espécie de mosquito, sorotipo e localização em que as amostras foram coletadas. Quarenta e dois estudos
foram incluídos de acordo com a metodologia e critérios de exclusão determinados. A presença de transmissão vertical
natural em Ae. aegypti e Ae. albopictus foi claramente evidenciada em países endêmicos, especialmente naqueles
pertencentes à América do Sul e Ásia, ressaltando a sua importância no processo de endemização do patógeno. Apesar de
vários países africanos serem considerados endêmicos para a dengue, foi demonstrada ausência de publicações sobre esse
assunto nesse continente, o que destaca a importância da realização de estudos nessa localidade. Além disso, a descoberta
de transmissão vertical natural do dengue em Ae. albopictus em países onde essa espécie ainda não é incriminada como
vetor é de grande importância, pois demonstra a circulação deste vírus em populações naturais dessa espécie.
Adicionalmente, alerta para a possibilidade desse mosquito estar desempenhando um papel na dinâmica de transmissão
desse arbovírus. Tendo em vista os aspectos mencionados, conclui-se que a quantidade de estudos que relatam a presença
do fenômeno nas duas espécies citadas confirma a sua veracidade, demonstrando ser um importante mecanismo de
manutenção do vírus dengue nas populações vetoras.
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Resumo

O controle e a erradicação no Brasil ao combate do mosquito Aedes aegypti, incluir as seguintes
estratégias: saneamento do ambiente; ações de educação, comunicação e informação; além do
combate direto ao vetor. Acredita-se que além do investimento e suporte que o Ministério da Saúde e
a Vigilância Sanitária da Saúde fazem para efetivação do controle do mosquito, a escola é essencial
no processo de conscientização dos alunos e comunidades sobre a problemática. O objetivo foi
analisar o nível de conhecimento dos alunos do ensino fundamental sobre as doenças transmitidas
pelo Aedes aegypti. A pesquisa foi realizada com 62 alunos onde foi aplicado um questionário
estruturado com o intuito de identificar o conhecimento sobre o tema. Após análise dos questionários
constatou que 73% apresentavam conhecimentos das principais doenças transmitidas pelo mosquito
e as prevenções; 45% já tiveram algumas das doenças ou alguém da sua família, sendo um índice
alto de infectados e 32% dos infectados residiam na Zona Urbana da cidade de Taquarana. Portanto,
apesar do nítido conhecimento por parte dos discentes entrevistados, são necessárias parcerias entre
secretaria municipal de saúde e secretaria de educação com intuito de realizarem intervenções na
zona urbana e na zona rural que visem intensificar o combate ao vetor, assim como as ações de
assistência aos infectados pelo vírus e /ou com sequelas do Zika vírus e pela chikungunya atendidas
no munícipio.
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Resumo

Aedes aegypti é um importante vetor de arboviroses como: dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Entretanto, o controle vetorial
enfrenta grandes desafios devido a resistência dos mosquitos aos principais inseticidas utilizados. Com isso, a bioprospecção de
substâncias de plantas tem sido alvo de grande interesse por apresentarem metabólitos secundários com várias atividades biológicas.
Com essa premissa, esse trabalho avaliou a atividade larvicida de extratos brutos etanólicos de entrecasca, casca e triterpeno isolado
(MGCE-11 Maytene) da planta Maytenus guianensis sobre larvas de 3º e 4º de Aedes aegypti. Para isso, as larvas foram submetidas a
nove diferentes concentrações: extratos brutos (ppm: 1000, 750, 500, 250, 125, 50, 25, 10, 5), substância isolada Maytene (ppm: 100,
75, 50, 25, 2.5, 12.5, 1, 0.5 e 0.25) e controle (água + solvente). Os testes foram feitos com 10 larvas, com 3 réplicas e volume final de
10 ml. A mortalidade foi registrada no período entre 24 e 96 horas. Observamos que, no período de 24-48h, o extrato bruto da
entrecasca causou 100% de mortalidade nas seis maiores concentrações (1000 - 50 ppm) e nas demais concentrações (25 - 5 ppm) a
mortalidade larval variou entre 93.3-86.6%. Todas as larvas mortas apresentaram a projeção do intestino pelo ânus. O extrato bruto da
casca, no intervalo de 24-48h, causou 100% de mortalidade nas concentrações de 1000-250 ppm. As concentrações 125-50 ppm
mataram entre 93.3-50% das larvas. No período entre 24-96 horas, notamos que a exposição ao extrato bruto etanólico de casca
causou atraso na muda larval de L3 para L4 após 96 horas de observação, quando finalmente morreram. A substância isolada Maytene
causou mortalidade entre 100-93,3% nas concentrações de 100-25 ppm. Essa substância não ocasionou nenhuma alteração nas larvas,
mas demonstra efeito positivo em relação à mortalidade larval. Os resultados indicam boa atividade larvicida e novos experimentos
serão feitos para avaliar a toxicidade dessas substâncias e seu efeito sobre adultos de Aedes aegypti.
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Resumo
A dengue é uma das arboviroses mais importantes que atingem o ser humano. A ocorrência elevada de casos da doença
deve-se, por exemplo, à existência de quatro sorotipos virais distintos e a intensa mobilidade de pessoas infectadas em áreas
densamente infestadas pelo mosquito vetor Aedes aegypti. De modo geral, este mosquito apresenta uma elevada taxa de
reprodução e disseminação, sendo bem adaptado aos ambientes urbanos, onde seu desenvolvimento é favorecido. As
fêmeas são capazes de utilizar os mais variados recipientes que possam acumular água para realizar a postura de seus ovos.
Dentre as estratégias de controle vetorial existentes visando uma interrupção no ciclo de transmissão de patógenos por
mosquitos, ações mecânicas, químicas e biológicas são empregadas pelo Programa Nacional de Controle da Dengue
(PNCD). Porém, o surgimento de populações resistentes aos principais compostos químicos, juntamente com baixa cobertura
de tratamento dos criadouros no ambiente mostram-se problemas a serem vencidos. Assim, inseticidas alternativos, como o
pyriproxyfen, passaram a ser utilizados no controle vetorial, sobretudo para manutenção da resistência a químicos e
tratamento dos criadouros. O pyriproxyfen é um análogo do hormônio juvenil e faz parte do grupo dos Reguladores de
Crescimento de Insetos (IGR), o qual age interferindo no desenvolvimento e reprodução dos indivíduos expostos ao
composto. Recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), e recentemente aderido ao PNCD para uso como
larvicida em água potável, pode atuar em baixíssimas concentrações, podendo, até mesmo, ser levado a outros criadouros
pelos próprios mosquitos quando impregnados com o inseticida. A pesquisa teve como objetivo a investigação da ingestão de
doses do pyriproxyfen em sangue, mel e solução açucarada para uma avaliação dos seus efeitos na reprodução e
longevidade dos mesmos. Os resultados mostraram que houve uma redução significativa na fecundidade e fertilidade das
fêmeas e machos, principalmente quando alimentados com mel ou sangue tratados.
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Resumo

O controle de Aedes aegypti no Brasil tem se mostrado um grande desafio para o setor de saúde, sobretudo depois da cocirculação dos
vírus Dengue, Chikungunya e Zika. Assim, o presente estudo avaliou uma nova estratégia de controle baseada em Iscas Tóxicas de
Açúcar tratadas com ivermectina a 0, 05%, (ITAIverm), associadas ao uso inundativo de armadilha de oviposição. Um projeto piloto está
em curso no bairro da Várzea-Recife/PE, dividido em: Área-1, estrato de 500 imóveis, distribuídos em sete quadras, onde foram
instaladas cerca de 300 armadilhas de oviposição (OVT-C e BR-OVT), respectivamente, no peri e intradomicílio de imóveis distintos;
Área-2, ponto estratégico que compreende o espaço da Secretaria Estadual de Educação/PE, com 75 BR-OVT consorciadas à ITAIverm
instaladas em áreas molhadas e 45 ITAIverm-Livres em hotspots; e uma Área-Controle (Área-C), considerando 35 quadras não contíguas
as áreas de intervenções. O número médio de ovos (NMO) inferido a partir de ovitrampas-sentinelas (OVT-S) (Área 1, 2 e C) e de
mosquitos adultos aspirados (Área-2), foram monitorados. Na Área-1, foi observada uma redução gradual do NMO, que passou de 335
para 49 ovos/OVT-S. A Área-1 apresentou NMO menores do que a Área-C, na maioria dos ciclos de monitoramento pós-intervenção. A
partir da contagem de 25% do conteúdo de ovos de Aedes spp. coletados nas OVT-C, estima-se que cerca de 5 milhões de ovos do
mosquito tenham sido removidos em 6 meses da Área-1. Na Área-2, uma redução progressiva do NMO foi observada, atingindo um
valor 84% menor do que o registrado no período pré-intervenção (834 ovos/OVT-S). As aspirações de adultos demonstraram que este
método também foi capaz de exibir o impacto das ações sobre a população de Ae. aegypti, cuja redução foi de 53% de 56 mosquitos
capturados, embora tenha sido menos sensível do que o indicador de quantitativo de ovos. Esta intervenção também foi capaz de
impactar a população de Culex, cuja redução foi de 80% de 652 mosquitos capturados. Foram removidos @ 40 mil ovos de Aedes spp. a
partir da contagem do quantitativo total das BR-OVT + ITAIverm durante 2 meses de intervenção na Área-2. Estes resultados
demonstram a efetividade da remoção mecânica de ovos do ambiente através das armadilhas controle e reforçam que sua associação
às ITAIverm impactou diretamente a densidade de adultos, sugerindo a redução do risco epidemiológico associado à transmissão de
arboviroses.

Apoio: FACEPE-APQ-1707-2.13/15; CAPES; Finep
Palavras-chaves: Aedes, Armadilha de oviposição, Iscas tóxicas de açúcar
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Resumo

Triatoma sordida apresenta ampla distribuição, ocorrendo na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e
Uruguai. No Brasil destaca-se como a espécie de triatomíneo mais capturada no peridomicílio. A
análise da variabilidade genética e morfológica de populações da Argentina, Bolívia e Brasil tem
revelado que T. sordida pode representar um complexo de espécies, porém até o momento as
análises de populações brasileiras sugerem que essa variabilidade não é marcante. Entretanto, há
necessidade de estudos de populações de Estados que fazem fronteira com Bolívia e Paraguai, onde
há evidências de populações mais diferenciadas. O objetivo do trabalho foi investigar variações de
tamanho e forma de asas de T. sordida de populações do Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul
(MS). Foram analisadas populações de cinco municípios: Araguaiana-MT, Cuiabá-MT, Poxoréu-MT,
Aparecida do Taboado-MS e Rochedo-MS. Os hemiélitros direitos de 111 fêmeas foram montados
entre lâminas e escaneados. Após edição das imagens, sete marcos anatômicos foram digitalizados
utilizando o programa TPSdig. As asas foram superpostas no programa TPSrelw o qual gerou
variáveis de tamanho e forma, além de mostrar os grids de deformação das asas. A variação do
tamanho das asas foi analisada por ANOVA. A avaliação de possíveis variações de forma das asas foi
realizada por análises multivariadas (análise discriminante). Ocorreu diferença significativa do
tamanho do centróide entre as populações. As asas dos espécimes de Araguaiana-MT foram
significativamente maiores, porém foram detectadas variações relevantes de tamanho dentro de uma
mesma população. A geometria alar mostrou distinção entre as populações de T. sordida de
Araguaiana-MT e Aparecida do Taboado-MS. Observou-se uma tendência para asas mais alongadas
na porção posterior para populações de T. sordida de Aparecida do Taboado-MS, Cuiabá-MT e
Rochedo-MS. As populações de T. sordida de Araguaiana- MT e Poxoréu-MT apresentaram asas com
a margem posterior mais curta. O maior tamanho das asas da população de Araguaiana deve ser
resultante de características de micro-habitat que deverão ser analisadas. As diferenças de forma
entre populações de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul sugerem variação genética entre as
populações de T. sordida analisadas que devem ser investigadas com marcadores moleculares
incluindo grupos de T. sordida da Argentina, Bolívia e Paraguai que poderão revelar o status
taxonômico dessa espécie de triatomíneo.
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Resumo

Primitivamente, a infecção estava restrita ao ambiente silvestre, acometendo mamíferos de pequeno
porte, transmitida por triatomíneos, configurando assim o caráter epidemiológico de uma enzootia
silvestre, tornando-se posteriormente uma antropozoonose. Em 2015, o Brasil, em conjunto com o
Chile e o Uruguai, receberam a certificação de controle da transmissão vetorial pelo Triatoma
infestans. Pernambuco, recebeu o Certificado da Interrupção da Doença de Chagas pelo Triatoma
infestans da Comissão de Avaliação Internacional das Atividades da “Iniciativa do Cone Sul/Chagas”,
porém outras espécies de triatomíneos tem ocupado este nicho ecológico e seguem como potenciais
vetores para a transmissão da doença. A Secretaria Estadual de Saúde, através das equipes das
Regionais de Saúde, vem apoiando e fortalecendo as ações de vigilância da doença, com objetivo de
reduzir o índice de infestação vetorial. Objetivando, descrever o índice de infestação vetorial e o
número de triatomíneos capturados no ambiente domiciliar positivos para Trypanosoma cruzi entre
2011 à 2017, em Pernambuco. No período, 880 municípios realizaram atividades de vigilância
entomológica, 527.073 unidades domiciliares (UD) pesquisadas, 34.402 UD positivas para
triatomíneos, correspondendo a 6,5% o índice de infestação vetorial. Dos 54.599 triatomíneos
examinados, 2.723 estavam positivos para T. Cruzi, sendo estes retirados do ambiente domiciliar. Os
dados demostram que do total de triatomíneos retirados dos domicílios 5,0% estavam positivos para T.
cruzi, oferecendo risco de transmissão da doença para os moradores desses domicílios. Este cenário
epidemiológico mostra o desafio do Estado, para apoiar as ações de controle e vigilância da doença,
uma vez, que à presença dessas espécies vetoras de importância na transmissão ainda estão
evidentes nos domicílios de Pernambuco.
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Resumo
Os mosquitos do gênero Aedes são os principais vetores dos vírus Dengue (DENV), Zika (ZIKV) e Chikungunya (CHIKV). Contudo,
estudos recentes demonstraram a competência vetorial de Culex quinquefasciatus na transmissão de ZIKV em ambientes urbanos.
Fatores como estrutura sanitária precária e urbanização descontrolada favorecem a reprodução e o crescimento populacional desses
mosquitos no Brasil. Diante da ausência de tratamento específico e de vacinas comercialmente disponíveis, a principal forma de
prevenção das arboviroses é através do controle dos vetores, o qual deve incluir um planejamento de estratégias específicas de controle
para cada espécie. A vigilância vetorial é uma ferramenta importante para os programas de controle e pode ser realizada através da
detecção de vírus nos mosquitos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a circulação de DENV, ZIKV e CHIKV em mosquitos
dos gêneros Aedes e Culex coletados através da busca ativa em hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e residências com
notificações de arboviroses no estado de Pernambuco. Para isto, os mosquitos foram coletados por meio de aspiradores e separados
em pools por espécie e sexo no laboratório de Entomologia do IAM-FIOCRUZ. Os grupos de fêmeas foram submetidos à extração de
RNA e detecção molecular de arbovírus, através de RT-PCR convencional e quantitativa. Após a identificação das amostras positivas,
foi calculada a taxa de infecção mínima (MIR – Minimum Infection Rate) por espécie e vírus encontrados. Por fim, foi realizado o

isolamento viral das amostras positivas em culturas de células C6/36. No período de 2015 a 2017 foram coletadas 6.227 fêmeas, das
quais 51,75% foram da espécie A. aegypti (497 pools), 0,03% de A. albopictus (1 pool), 0,01% de A. taeniorhynchus (1 pool), 0,17% de
A. scapularis (1 pool) e 48,04% de C. quinquefasciatus (549 pools). No total foram 18 pools positivos para DENV (sorotipos 2 e 4), 193
para ZIKV e 6 para CHIKV. Em relação à MIR para ZIKV, a taxa encontrada variou de 18,59 a 1.000, para DENV variou de 1,70 a 15,75
e para CHIKV a MIR encontrada foi de 2,75. Até o momento, três amostras para DENV e duas para ZIKV apresentaram efeito citopático
após inoculação em células C6/36, com confirmação do aumento da carga viral por RT-qPCR. A identificação viral em mosquitos
contribui para a compreensão do perfil de transmissão destes arbovirus, além de auxiliar no planejamento de ações estratégicas.

Apoio: FACEPE e CNPq.
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Resumo

Fêmeas de mosquitos vetores podem se infectar e transmitir um determinado arbovírus ao se
alimentarem do sangue de um hospedeiro vertebrado. Este mecanismo é conhecido como
transmissão horizontal. Adicionalmente, existe outra forma de transmissão desses arbovírus,
conhecido como transmissão vertical, na qual fêmeas infectadas podem transferir o patógeno para
parte de sua prole. A transmissão vertical já foi evidenciada em algumas espécies de mosquitos, como
Aedes aegypti - principal vetor de diversos arbovírus ao homem, como dengue, Zika e chikungunya - e
Aedes albopictus, considerado vetor potencial desses arbovírus no Brasil. A transmissão vertical pode
ter importante papel na manutenção da circulação de arbovírus na natureza, especialmente em
períodos interepidêmicos. O objetivo desse trabalho foi detectar a transmissão vertical natural em
fêmeas de Ae. aegypti e Ae. albopictus na cidade de São Paulo, SP. A área de estudo foi o Parque do
Piqueri – SP (23°31'42.7"S 46°34'28.6"W), situado na Zona Leste da cidade de São Paulo. As coletas
foram realizadas nas primaveras de 2014 e 2015, bem como nos outonos de 2015 e 2016, através de
ovitrampas. Todas as palhetas com ovos foram colocadas para eclodir, e as larvas de 4º estádio foram
identificadas e separadas por espécie - Ae. aegypti e Ae. albopictus. Após a emergência dos adultos,
estes tiveram as espécies confirmadas e foram criopreservados em freezer -80 Cº, em tubos do tipo
Eppendorff, identificados por espécie, sexo e estação de coleta. Cada Eppendorf continha 10
espécimes. A detecção dos 4 sorotipos do vírus dengue nos pools de fêmeas de Ae. aegypti e Ae.
albopictus foi realizada por RT-PCR. Dos 300 pools testados, não foi detectado nenhum sorotipo do
vírus dengue nas fêmeas das duas espécies. O não encontro de transmissão vertical em Ae. aegypti
e Ae. albopictus no Parque do Piqueri, não significa que ela não esteja ocorrendo. Apesar da
transmissão vertical natural do vírus dengue já ter sido evidenciada em alguns estados do Brasil,
inclusive São Paulo, esse é o primeiro estudo que avalia a presença desse fenômeno na cidade de
São Paulo.
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Resumo

Introdução: A prevalência de doenças alérgicas, como asma, rinite e eczema, tem aumentado nas
últimas décadas em países desenvolvidos. Em média, acomete 200 a 300 milhões de indivíduos,
sendo as doenças crônicas mais comuns entre as crianças. Dados de “The International Study of
Asthma and Allergy in Childhood” (ISAAC) demonstram que, aproximadamente, 19% a 25% dos
adolescentes e crianças apresentam diagnóstico de asma. Entretanto, a prevalência dessas doenças
é desconhecida na população adulta em Recife-PE. Objetivos: Verificar a prevalência de asma, rinite
e eczema em estudantes de medicina da Uninassau, Recife-PE, e verificar a proporção de indivíduos
que já realizaram imunoterapia para alergias. Metodologia: A pesquisa foi aprovada no comitê de
ética em pesquisa da UNINASSAU (CAAE: 89795518.7.0000.5193). Realizou-se um estudo de corte
transversal descritivo utilizando-se o questionário ISAAC para os módulos de asma, rinite e eczema.
Após a assinatura do TCLE, os indivíduos foram entrevistados e coletaram-se variáveis
socioeconômicas e relacionadas ao tratamento imunoterápico. Para categorização em alérgicos e não
alérgicos foram utilizadas as perguntas dois dos questionários ISAAC (apresentou
sibilo/espirro/coceira no último ano). Os resultados foram apresentados de maneira descritiva (número
absoluto e porcentagem). Para a idade foi utilizado a mediana (m) e o intervalo interquartílico (IRQ).
Foram calculados o “Odds Ration” (OR), o Intervalo de Confiança (IC95%) e o valor de p para o
tratamento imunoterápico. Resultados: Foram entrevistados 169 estudantes entre 18 a 49 anos
(m=23; IRQ: 20-26), destes 112 (66,2%) eram do sexo feminino. Vinte e um indivíduos (12,4%) foram
classificados como asmáticos (idade m=23; IRQ: 20-26), sendo 16 (76,1%) do sexo feminino. Cento e
dezessete indivíduos (69,2%) foram classificados com rinite (idade m=23; IRQ: 20-27), sendo 77
(65,8%) do sexo feminino. Trinta e oito (22,4%) indivíduos foram classificados com eczema (idade
m=22; IRQ: 20-28), sendo 27 (71%) do sexo feminino. A diminuição de sintomas em indivíduos
asmáticos e que realizaram imunoterapia foi de OR=0,82 [IC95%: 0,027–0,705; p=0,004).
Conclusões: Dentre as doenças alérgicas, a mais prevalente foi rinite com 69,2%, seguida pelo
eczema (22,4%) e asma (12,4%); Foi predominante na população geral do estudo e entre os casos de
alergias indivíduos do sexo feminino; A imunoterapia demonstrou ser um fator capaz de reduzir a
sintomatologia da asma alérgica.
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Resumo
A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão
arterial – PA (PA ≥140 x 90mmHg). No Brasil estima-se que a doença atinge 36 milhões de indivíduos adultos, destes, mais de 60% são
idosos. Essa condição influencia direta ou indiretamente nos 50% das mortes por doença cardiovascular. Esse estudo teve como
objetivo analisar a prevalência da HAS no Estado da Bahia e nas Macrorregiões de Saúde, entre 2010 e 2015. Trata-se de um estudo
ecológico de série temporal com abordagem quantitativa, os dados foram obtidos da plataforma DATASUS (2010 a 2015). A coleta
aconteceu no mês abril de 2018. Para o análise e processamento dos dados foi utilizado o Programa Microsoft Office Excel, versão
2016, o indicador de morbidade utilizado foi coeficiente de prevalência para cada 1000 habitantes (hab.). Como resultados observou-se
que o coeficiente prevalência na Bahia no ano de 2010 mostrou-se baixo, entretanto nos anos seguintes houve aumento desses valores,
mantendo-se estáveis até o ano de 2014, este período foi marcado por queda significativa alcançando 666,86 para cada 1000 hab., no
ano seguinte essa queda foi maior ainda, obtendo 580,85 para cada 100 hab., essa condição pode estar atrelada a redução do números
absoluto de pacientes diagnosticados do com HAS. No que diz respeito às macrorregiões de saúde a HAS teve predomínio no Sudeste,
em quase todos os anos da pesquisa, exceto no ano de 2013 no qual a região Centro-Norte obteve o coeficiente de prevalência de
1537,40 para cada 1000 hab., nos anos seguintes a região Sudoeste retoma a posição da macrorregião com maiores coeficientes de
prevalência de HAS no estado da Bahia. Mesmo o estudo tendo apresentando queda na prevalência da HAS no estado da Bahia, ainda
assim, há muito a ser feito diante desse problema de saúde, a HAS descompensada é um dos principais fatores que acarretam nas
doenças cardiovasculares como: doenças isquêmicas do coração, doença cerebrovascular, doenças hipertensivas, insuficiência
cardíaca congestiva, que por sua vez irá influenciar no aumento de gastos nos serviços de saúde. O acompanhamento, a orientação e o
estímulo da adoção de medidas mais saudáveis, como a prática de exercícios e alimentação equilibrada com redução no consumo de
sal e gorduras, podem servir como medidas preventivas destas complicações.
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Resumo
A dermatite atópica (DA) é uma doença crônica inflamatória da pele, com períodos de exacerbações e remissões, caracterizando – se
por prurido e lesões eczematosas. Sua etiologia é multifatorial e possui importante impacto social e econômico. O mecanismo
fisiopatológico não é claro, pode resultar de uma diversidade de fatores e variáveis. A marcha atópica é a progressão de doenças
atópicas ou alérgicas em crianças com dermatite (eczema) atópica inicialmente que subsequentemente desenvolvem asma e rinite
alérgica (ou rinussinusite). Objetiva - se verificar as evidências da relação entre a dermatite atópica e as outras atopias (rinite alérgica e
asma) da marcha atópica. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura, de artigos publicados nas bases de dados da Biblioteca
Virtual de Saúde (BVS) e PUBMED (Medical Published – Service of the U.S National Library of Medicine) nos últimos seis anos, a fim de
responder ao questionamento: quais as evidências da relação entre a dermatite atópica e as outras atopias (rinite alérgica e asma) da
marcha atópica? E com os descritores: fatores de risco, dermatite atópica, rinite alérgica e asma. Para garantir a coleta uniforme dos
dados e tornar relevante o material escolhido, utilizou – se um instrumento (Ursi em 2005), foram criticamente analisados cinco estudos.
Após analisados os estudos, foi possível ratificar a existência da relação de risco entre a dermatite atópica, a asma e a rinite alérgica.
Os artigos continham amostras populacionais com alto grau de confiança e resultados apresentando medidas de associação (odds ratio)
e índices de confiança significativos, evidenciando a relação causal entre a DA e as outras doenças alérgicas estudadas. Verificou- se a
prevalência da asma e da rinite alérgica em pacientes com dermatite atópica, principalmente quando a doença de pele se inicia nos
primeiros anos de vida, corroborando a hipótese da existência da marcha atópica, e que pacientes com dermatite em sua forma
moderada/grave apresentavam maior probabilidade de desenvolverem asma e rinite, principalmente em seus quadros mais graves.
Conhecendo o impacto dessas afecções na qualidade de vida de seus portadores e familiares e a frequência da procura por assistência
em saúde, valida-se a importância do diagnóstico precoce e manejo adequado da dermatite atópica, a fim de melhorar a qualidade de
vida destes pacientes e promover prevenção da asma e da rinite alérgica.
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Resumo
INTRODUÇÃO: Epicrates cenchria é uma espécie de cobras da Família Boidae. É um réptil não-peçonhento de médio porte,
com hábitos noturnos e presente em todo o território brasileiro, habita lugares úmidos, como rios e pântanos; é dócil e,
teoricamente, não apresenta riscos à população. OBJETIVO: relatar um caso de acidente ofídico causado pela espécie
Epicrates cenchria. DESENHO DE ESTUDO: Paciente do sexo masculino, 19 anos, residente de Ariquemes/RO, zona rural,
procurou atendimento no Hospital Municipal de Ariquemes referindo acidente ofídico em pé esquerdo há aproximadamente 6
horas. O mesmo apresentou dor e edema no local da mordedura, com sinal de cacifo +/++++. Sem manifestações sistêmicas,
necrose ou equimoses. Foi encaminhado ao CEMETRON para administração de 2 ampolas de Soro antibotrópico (SAB),
resultando na melhora do quadro do paciente. Realizou-se também, exame de Tempo de coagulação e quantificação da
diurese – sem modificações, foi realizada administração de medicamentos para alívio da dor e elevação do membro
acometido. Paciente recebeu alta 2 dias após internação, consciente, orientado, movimentando normalmente os segmentos
corporais, deambulando sem auxílio. MÉTODOS: Os dados coletados para esse estudo descritivo e documental foram obtidos
a partir de uma análise dos prontuários hospitalares do paciente e de seus exames laboratoriais, bem como de pesquisa
literária acerca dos acidentes ofídicos e da serpente Epicrates cenchria. RESULTADOS: Diagnóstico de acidente ofídico por
Epicrates cenchria, com evolução e prognóstico positivos. DISCUSSÃO: Os acidentes causados por Epicrates cenchria, em
geral, não apresentam manifestações específicas – além de edema e dor locais, mas é de difícil identificação, diagnóstico e
tratamento devido à escassez de informações e dados epidemiológicos – que pode prejudicar a terapêutica e a recuperação
do paciente. CONCLUSÃO: Em acidentes ofídicos, a história clínica é necessária para se chegar a um bom diagnóstico –

nesta estão presentes os sinais e sintomas imediatos e a evolução do quadro pós-picada. A evolução clínica e a identificação
da cobra são de fundamental importância para determinação do tratamento e, consequentemente, boa evolução do paciente,
desta forma, a espécie Epicrates cenchria apresenta-se como de difícil identificação, por ser rara em termos epidemiológicos
nos casos de acidentes ofídicos.
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Resumo
INTRODUÇÃO: De todos os acidentes envolvendo serpentes cerca de 40% são causados por cobras não peçonhentas. Uma
característica importante a ser observada no local da picada é que as cobras não peçonhentas geralmente deixam múltiplos
sinais de picada, com trajeto em arco. Dentre as características das cobras não peçonhentas podemos destacar que elas
possuem a cabeça arredondada e não possuem dentes inoculadores e nem glândulas de veneno. Os acidentes com esses
tipos de serpentes são mais comuns em adultos jovens do sexo masculino que procedem da zona rural. OBJETIVO:
apresentar a evolução clínica de um acidente por serpente não peçonhenta. DESENHO DE CASO: Paciente dá entrada no
CEMETRON, referindo picada de cobra há 4 horas, nega dor e relata parestesia no local da picada, em membro inferior
esquerdo (MIE) – relata também ter tido reação alérgica após a picada, em MIE. Paciente apresenta pressão arterial de
114x63 mmHg, pulso de 92 bpm e temperatura de 36°. O MIE não apresentou edema ou equimoses. À paciente, foi
administrado soro fisiológico 0,9 – 500 ml, via endovenosa, a cada 6 horas, sem soroterapia específica para acidente ofídico.
Paciente recebeu alta no mesmo dia, deambulando normalmente. MÉTODOS: Dentre os métodos utilizados para a realização
do relato, estão a pesquisa literária, da qual foram retiradas informações acerca da espécie envolvida no acidente ofídico, e a
utilização de prontuários da paciente, além de seus exames laboratoriais, dos quais se pode obter os dados e abordagens
adotadas no caso. RESULTADOS: Diagnóstico de acidente ofídico por espécie desconhecida, com evolução e prognóstico
positivo. DISCUSSÃO: Acidentes por serpentes devem sempre ser acompanhados atentamente, pois o diagnóstico se baseia
na observação dos sintomas e sinais presentes no acidentado. Acidentes por serpentes não peçonhentas, em alguns casos,
podem causar edema, dor e equimose na região da picada, como outras complicações. CONCLUSÃO: Todo acidente por
serpente deve ser tratado com extrema cautela, ressaltando-se que mesmo os casos não provenientes de peçonhentos
podem acometer a saúde do indivíduo de forma negativa levando culminando principalmente em edemas.
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Resumo

É cada vez mais frequente o número de pessoas com adoecimento mental, configurando-se assim um
grave problema de saúde publica. Dentre os principais problemas de saúde mental destaca-se o
suicídio, podendo ser apontado como um fenômeno complexo de diversas causas. A Estratégia de
Saúde da Família (ESF) tornar-se uma das principais portas de entrada para pacientes com

adoecimento mental. Diante do exposto o trabalho tem como objetivo analisar as ações de
enfermagem frente a pacientes com pensamento suicida assistido pela Estratégia de Saúde da
Família-ESF. Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva desenvolvida com abordagem qualitativa.
Realizada no período de março de 2017, no município de Juazeiro do Norte-CE. Tendo como cenário
as ESF’ s que compõem a micro área três, a amostra foi constituída por onze enfermeiros. Utilizou-se
de uma entrevista semiestruturada para coleta dos dados, a analise dos dados foi feita através da
técnica do conteúdo de Bardin. Observou que em relação às ações de enfermagem voltadas a
pacientes com pensamento suicida assistido pela ESF essas constituem em ações pontuais e
fragmentadas. Elencam que dentre as principais ações esta o encaminhamento do paciente a um
serviço especializado, caracterizando uma assistência deficitária quanto a ações a serem
desenvolvidas pela ESF. Diante disso evidencia a importância de uma maior participação da ESF
frente à pacientes com adoecimento mental, sendo que a mesma configura-se como coordenadora e
ordenadora de ações voltadas para promoção e prevenção de doenças e agravos.
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Resumo
Água mineral é o tipo de bem de consumo que se origina em fontes naturais ou artificiais e possuem propriedades físico-químicas
semelhantes à água comum, observa-se também em sua composição constantes de sais minerais, oligoelementos e outros
constituintes, consequentemente não devem apresentar riscos à saúde de quem a consome. Por tratar-se de um veículo transmissor de
agentes de doenças infecciosas e parasitárias como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, e outros, deve-se salientar a
necessidade de meios que possam combater a presença de tais microrganismos causadores de diversos tipos de patologias, bem
como: meningite, disenteria bacilar, cólera, septicemia, gastroenterites, cistites, pneumonia necrotizante, otites, náuseas e outras.O
objetivo de tal estudo foi a análise da qualidade microbiológica da água mineral em garrafões de 20 litros comercializadas na cidade de
Maceió/AL quanto a presença de agentes patógenos como: Coliformes totais, E. coli, Enterococus ssp., Bactérias heterotróficas e P.
aeruginosa. Foram analisadas amostras de oito marcas com base nas determinações de amostragens e os parâmetros microbiológicos
definidos conforme a resolução RDC Nº 275/2005 da ANVISA. Para a pesquisa de tais patógenos foi utilizado o método por membrana
filtrante de acetato de celulose (Millipore) e em seguida tranferido para placa de petri que contém o meio de cultura específico de cada
bactéria. Os resultados revelaram que todas as amostras de água mineral apresentaram contaminação por bactérias heterotróficas e
três apresentaram contaminação por coliformes totais. Nenhuma das amostras apresentaram contaminação pelos
patógenos Enterococusspp., E. coli e P. aerugionosa.
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Resumo
Segundo a Organização Mundial de Saúde-OMS o Brasil é um dos países que apresenta maior frequência para nove, entre
as das dez principais doenças tropicais, entre elas, leishmanioses, hanseníase, esquistossomose, doença de Chagas e
tuberculose, que ocorrem em todo o território brasileiro. O presente estudo relacionou a frequência dos casos de
leishmanioses, hanseníase, esquistossomose, doença de Chagas e tuberculose na cidade de Maceió, segundo o Sistema de
Informação de Agravos de Notificação- SINAN, no período de 2013 a 2017 e correlacionou com a produção acadêmica e
científica de uma Instituição de Ensino Superior-IES, localizada em Maceió. O objetivo do estudo consiste em apresentar as
principais doenças negligenciadas em Maceió, e o quantitativo de pesquisas acadêmicas direcionadas para este tema. Tratase de um estudo realizado no banco de dados da Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas e no Departamento de Pesquisa
IES, nos últimos 4 anos. Diante da análise dos resultados, identifica-se um aumento considerável no número de frequências
para as doenças relacionadas, registrando um total de 3908 novos casos. O maior percentual, 80% dos registros corresponde
a novos casos de tuberculose. Em contrapartida, identificamos um aumento no número de pesquisas acadêmicas

direcionadas na área da saúde, no mesmo período. No entanto, nos anos de 2014 e 2015 não foram realizadas nenhuma
pesquisa voltada para as doenças negligenciadas (DN). Entre os anos de 2016 houve uma produção de pesquisas científicas
na área da saúde de 22% e em 2017 50%; em ambos os anos as pesquisas voltas para as DN ficaram a baixo dos 10%. E
apenas uma pesquisa direcionada para a Tuberculose. A prerrogativa é de que mesmo com uma ampla produção acadêmica
e com a frequência relativa de novos casos registrados, o tema não interessa aos pesquisadores, uma hipótese é de que a
produção nacional acompanhe a mesma projeção. E efetivamente, diminua a probabilidade de novos medicamentos e novas
terapias para o tratamento. Assim, após esta etapa, o estudo continua tomando como parâmetros os indicadores de produção
acadêmica nacional.
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Resumo
Nas últimas décadas, com o avanço da urbanização e das mudanças ambientais provocadas pelo homem, tornou-se constante o uso de
agrotóxicos no ambiente domiciliar para o controle de insetos e pragas causadores de doenças. Um dos resultados do maior uso de
inseticidas e raticidas, por exemplo, é a ocorrência de intoxicações devido seu uso excessivo e/ou sem proteção. Analisar a distribuição
espacial, incidência, mortalidade e letalidade das intoxicações por agrotóxicos domésticos em Pernambuco, durante os anos de 2007 e
2016. Estudo epidemiológico, de caráter transversal, descritivo e retrospectivo. Foi realizada consulta aos bancos de dados do Sistema
Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) sobre a ocorrência de intoxicações por agrotóxicos domésticos no estado de Pernambuco.
Os dados coletados foram tabulados no software Tabwin 4.14 e as frequências de incidência, mortalidade e letalidade foram calculadas
no programa Microsoft Excel. Observou-se que a distribuição espacial dos casos segue, quase que semelhante à distribuição
populacional do estado, com exceção da VII Geres, sediada em Salgueiro que, apesar de ser a regional de saúde menos populosa do
estado, apresenta a terceira maior taxa proporcional de casos. Também foi visto que as taxas de incidência e mortalidade apresentam
tendência de crescimento, atingindo seu ápice em 2013 e 2014, respectivamente; enquanto que a taxa de letalidade vem apresentando
tendência regressiva, sendo próxima de zero nos anos de 2015 e 2016. Os resultados do estudo demonstram que as intoxicações por
agrotóxicos domésticos vêm se tornando um agravo emergente, em especial, por sua ocorrência em ambientes domésticos. Assim,
torna-se necessária a realização de novos estudos para conhecer melhor o perfil das ocorrências e estabelecer ações de saúde que
visem a diminuição deste evento.
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Resumo
O controle de qualidade de medicamentos fitoterápicos é importante no âmbito de evitar contaminações e o usuário não
venha a sofrer danos por patógenos ou irregularidades no seu aspecto físico e químico. No controle são realizados testes
físico-químico e microbiológico. São observadas umas adversidades nesses processos, com isso, atribuindo riscos a saúde
da população que faz uso dos medicamentos em não passarem por todos os testes específicos que determina Agência de
Vigilância Sanitária – ANVISA, a Farmacopéia e as Resoluções da Diretoria Colegiada. Diante dos pressupostos, este
trabalho tem como objetivo investigar a presença de microrganismos patogênicos no medicamento fitoterápico
Harpagophytum procumbens. A pesquisa embasada em artigos científicos, com base de dados eletrônicos Scielo, Pubmed e
Lilacs, como também a partir de investigação em laboratório de microbiologia. O estudo descreve a eficiência do controle de
qualidade em fitoterápicos. O método utilizado na pesquisa segue a técnica de semeadura em superfície, segundo o método
da Farmacopéia Brasileira (2010). As análises realizadas no medicamento Harpagophytum procumbens identificaram
presença de fungos e presença de bactérias na sua composição, porém estavam no nível permitido pela regulamentação.
Para realizar as análises foram utilizados os meios Brain Heart Infusion Agar (BHI) e Ágar Sabouraud Dextrose (SDA), os qual
foram visualizados crescimento de fungos no meio de cultura em algumas placas da amostra analisada. A amostra foi
inoculada em placas distintas. Na utilização dos meios de culturas Cetrimida e MacConkey, onde na cetrimida não visualizado
crescimento microbiano, já no MacConkey, na placa 03 houve desenvolvimento de bactérias. Conclui-se, assim, que o perfil
do medicamento fitoterápico testado pode representar alguma insegurança pela presença de alguns microrganismos, por
mais que sejam aceitáveis pela vigilância sanitária.
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Resumo

As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) compõem um grupo de 21 doenças que tem como
elemento comum a condição de pobreza da população afetada. Apresentam elevada carga de
morbimortalidade, afetando bilhões de pessoas em todo o mundo. Tem-se como objetivo analisar as
tendências espaciais e temporais da mortalidade por DTNs na região Nordeste do Brasil no período
de 2000 a 2015. Estudo ecológico de tendência temporal com base populacional regional, a partir dos
óbitos por DTNs registrados no Sistema de Informação de Mortalidade (causa básica e/ou associada).
Foram incluídas: doença de Chagas, leishmaniose visceral, leishmaniose tegumentar,
esquistossomose mansoni, hanseníase, filariose linfática, oncocercose, raiva humana e tracoma nos
1.794 municípios localizados nos 9 estados da região Nordeste. Verificou-se a ocorrência destas
doenças (com sobreposição ou não) segundo variáveis demográficas em 2015 e calculou-se a taxa de
mortalidade padronizada (idade e sexo) de 2000-2015, com estimativa até 2020 (com intervalos de
confiança [IC] de 95%). Tendências verificadas por regressão Joinpoint. Foram identificados 31.371
óbitos, com predominância do sexo masculino, 19.798 (59,9%). Do total, 18.478 (55,9%) tinham >60
anos de idade, 11.965 (36,2%) entre 30 e 59 anos e 1.304 (3,9%), de 0 a 14 anos; 17.659 (53,5%)
eram pardos. Doença de Chagas foi a principal causa de óbito 17.988 (57,3%), seguida por
esquistossomose 7.042 (22,4 %). Em 2015, foram relatados óbitos em decorrência de pelo menos 1
DTN em 655 (36,5%) municípios. Destes, 182 (26,6%) tiveram óbitos envolvendo ≥2 DTNs. Verificouse tendência de crescimento significativo da taxa de mortalidade na região, sobretudo em municípios
com população de 20.001 a 50.000 hab. A estimativa para 2020 é de redução da mortalidade, com

taxa de detecção de 3,91/100.000 hab. (IC95%:3,31–4,51). A expressiva e sustentada carga de
mortalidade por DTNs na região Nordeste revela a vulnerabilidade social desta população. A
sobreposição de óbitos em municípios revela questões que provavelmente traduzem questões
operacionais de qualidade do controle e da atenção à saúde. As DTNs representam uma importante
causa de óbito na região Nordeste, que mantém este grupo de doenças como crítico problema de
saúde pública. A sobreposição de óbitos por DTNs em municípios da região alerta para a necessidade
de se desenvolver e/ou integrar políticas públicas voltadas para o efetivo controle à luz dos objetivos
de desenvolvimento sustentável.
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Resumo

A apendagite epiplóica (AE) é uma condição rara, benigna e autolimitada, que deve ser considerada
no diagnóstico diferencial da dor abdominal aguda. Decorre do infarto isquêmico de um apêndice
epiplóico, causado por torção ou trombose espontânea da veia que o drena, tendo como principal
sintoma dor em fossa ilíaca esquerda (FIE). Trata-se de um estudo descritivo cujo objetivo é relatar
um caso de apendagite epiplóica que evoluiu com possível quadro infeccioso. M.F.N, feminino, 32
anos, buscou atendimento com queixa de dor abdominal intensa, em quadrante inferior esquerdo, há
02 dias. Foram solicitados exames laboratoriais, que revelaram leucocitose com neutrofilia, e
Tomografia Computadorizada (TC) de abdome, a qual evidenciou discreta densificação dos planos
adiposos adjacentes a segmento do cólon descendente, inespecífica, sugerindo AE incipiente. Foi
submetida a acompanhamento domiciliar com antiinflamatório, com melhora parcial da dor. Após
término do tratamento, retornou ao serviço de saúde com piora do quadro álgico. Ao exame físico
apresentava-se com fácies de dor, abdome distendido e doloroso à palpação superficial e profunda
em FIE, com sinal de Blumberg negativo. Diante disso, foi realizada internação hospitalar para
administração de terapia endovenosa (EV). À admissão apresentou PCR elevada, e hemograma
revelando manutenção da leucocitose com neutrofilia. Nova TC com contraste evidenciou pequena
área ovalada, com densidade semelhante à da gordura, associada ao borramento de planos
gordurosos adjacentes, junto à parede lateral do cólon descendente, compatível com apendagite. Foi
submetida à antibioticoterapia EV, com evolução favorável. A AE acomete principalmente indivíduos
entre 20 e 50 anos. A queixa mais comum é a dor abdominal, inespecífica, em FIE, assim como
apresentado no caso relatado. O diagnóstico baseia-se em achados de TC associados à clínica do
paciente. A importância do diagnóstico da AE se dá pelo diagnóstico diferencial com outras
enfermidades, tais como apendicite, diverticulite e colecistite, uma vez que pode evitar intervenções
cirúrgicas desnecessárias. Tendo em vista que o tratamento é prioritariamente conservador, o caso
apresentou como particularidade a piora do quadro de dor após término de tratamento domiciliar,
sendo necessária internação hospitalar para administração de antibioticoterapia endovenosa
associada ao uso de antiinflamatórios, com resolução do quadro, sugerindo um possível quadro
infeccioso associado.
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APLICAÇÕES DA MEDICINA NUCLEAR NA ASSISTÊNCIA PALIATIVA DE PACIENTES COM DOR
METASTÁTICA ÓSSEA
Autores Mylena Verspeelt Figueiredo 1, Danielle Lago Bruno de Faria 1
Instituição 1 ASCES-UNITA - Centro Universitário Tabosa de Almeida (Avenida Portugal, 584 - Bairro

Universitário, Caruaru - PE )
Resumo

Introdução: O cuidado paliativo é uma filosofia humanitária que consiste em cuidar de pacientes que
não apresentam possibilidade de cura. Este meio assistencial deve ser composto por uma equipe
multidisciplinar, que irão prevenir e proporcionar ao paciente um alívio da sua dor e sofrimento. A
medicina nuclear é uma das áreas mais promissoras da medicina, que consiste na utilização de
radioisótopos para a realização de diagnósticos, terapias e mais recentemente na assistência
paliativa. Objetivo Geral: Evidenciar a importância e a eficácia da medicina nuclear nos cuidados
paliativos dos pacientes com câncer. Materiais e Métodos: A metodologia deste trabalho consiste na
revisão bibliográfica de artigos localizados na base de dados Scielo, Pubmed, revistas eletrônicas,
livros técnicos e teses de doutorado relacionados com o tema. As pesquisas foram realizadas no
período de janeiro a maio de 2018, nos idiomas português e inglês. Foram selecionadas publicações
no período de 2004 a 2017. Utilizaram-se como descritores os termos: Câncer, Cuidados Paliativos e
Medicina Nuclear. A partir desses critérios foram selecionadas 11 obras cujo conteúdo foi relevante à
temática do trabalho. Desenvolvimento: Estudos demonstram que mais de 50% dos pacientes que
possuem câncer de mama, pulmão e próstata podem desenvolver dor secundária a metástases
ósseas. O fosfonato de tetrametileno diamino etileno marcado com Samário (153Sm) é um dos
radiofármacos utilizados na medicina nuclear com resultados promissores no alívio da dor metastática.
O tratamento com EDTMP-153Sm pode controlar a dor secundária a metástases ósseas de forma
efetiva em cerca de 80% dos pacientes. Outro radioisótopo que também pode ser utilizado é o
difosfonato de hidroxietilidina marcado com Rênio (186Re), que já se mostrou eficaz em pacientes que
possuem artropatia hemofílica. Aproximadamente 70% dos pacientes que realizaram o tratamento,
após 12 semanas tiveram uma diminuição considerável nos sintomas. Conclusão: Diante dos dados
apresentados, evidencia-se o importante papel da medicina nuclear no tratamento de pacientes que
se encontram em estado crítico, pois estes apresentam significativas diminuições dos sintomas que os
acometem.
Descritores: Câncer, Cuidados Paliativos, Medicina Nuclear.
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Resumo

As meningites infecciosas são um importante problema de saúde pública mundial. No Brasil,
constituem um grupo de doenças cuja notificação é compulsória. O objetivo do estudo foi descrever os
aspectos sociodemográficos e epidemiológicos dos casos de meningite no estado do Piauí. Trata – se
de um estudo descritivo com análise de dados secundários. Foram incluídos os casos notificados de
meningite no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN NET), no período de 2010 a
2017. Foram calculadas proporções das notificações segundo as variáveis: ano da notificação, sexo,
faixa etária, raça, zona de residência, macrorregião, critérios diagnósticos, etiologia e evolução do
caso. Foram notificados 2.071 casos no período, com média de 244 casos/ano, a taxa de incidência
variou de 13,7/100.000 hab. (2010) para 4,0/100.000 hab. (2017), com maior frequência no sexo
masculino (61,1 %), faixa etária 20 - 39 anos (27,7 %), raça parda (92,4 %), zona de residência
urbana (76,8 %) e na Macrorregião de Saúde de Floriano (97,9 %). Quanto à etiologia, houve
predomínio da meningite asséptica (47,7 %), seguidos da não especificada (26,5 %) e por outras
bactérias (11,9 %), critérios confirmação quimiocitológico (69,8 %). A maior parte dos casos
notificados evoluiu para cura (83,7%). Conclui – se que a população mais afetada por meningite foram

os adultos residentes da zona urbana. Desta forma, todo o processo de vigilância, desde a notificação,
investigação e análise do perfil epidemiológico, além das medidas de prevenção e controle devem ser
enfatizados e intensificados, bem como a disponibilidade de quimioprofilaxia e vacinas.
Palavras-chaves: Meningite, Doença Meningocócica , Vigilância em Saúde, Epidemiologia
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Resumo
Introdução: No Brasil, mais de 425 mil pessoas procuraram atendimento antirrábico por ano, sendo as regiões Norte e
Nordeste responsáveis pela maioria dos casos. A análise espacial é um instrumento importante quando aplicado à saúde
pública para caracterizar e quantificar a exposição às doenças e seus possíveis determinantes. Objetivo: Caracterizar a
distribuição espacial das condutas inadequadas dos atendimentos antirrábicos humanos pós-exposição no estado do Ceará,
de 2007 a 2015. Métodos: Realizou-se estudo ecológico com abordagem exploratória analítica das fichas de investigação de
atendimentos antirrábicos humanos registrados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação. Foram calculados
coeficientes de incidência de condutas inadequadas dos atendimentos antirrábicos humanos pós-exposição por 100.000
habitantes em três blocos de anos: 2007-2010, 2011-2013 e 2014-2015; e do período completo: 2007-2015. Para
processamento, análise, apresentação de dados cartográficos e cálculo dos indicadores, utilizou-se o TerraView 4.4.2; e os
mapas temáticos foram construídos pelo ArcGis 9.2. Resultados: Observou-se valores significativamente maiores em dois
agregados significativos (p<0,05) e com elevada incidência de atendimentos inadequados no Ceará, um localizado na região
nordeste, municípios de Guaramiranga (222,3), Jaguaruana (115,0), Itaiçaba (89,2), Russas (85,0), Cruz (83,5), Palhano
(80,4), Quixeré (66,8), Aracati (50,9) e Beberibe (46,7); e outro na região noroeste, municípios de Jijoca de Jericoacoara
(131,5), Ibiapina (66,4), Bela Cruz (62,7) e Camocim (38,7). Os menores coeficientes de incidência de condutas inadequadas
foram identificados nas regiões central e sul do Ceará, nos municípios de Pacujá (0,0), Barreira (0,0), Antonina do Norte (0,0),
Poranga (2,8), Altaneira (2,9), Umari (6,0) e Assaré (6,9). Discussão: O conhecimento dessas áreas é fundamental para a
adequação de recursos e o direcionamento de ações de saúde. Conclusão: A distribuição das condutas inadequadas dos
atendimentos pós-exposição é heterogênea no estado do Ceará, com elevados valores nos municípios das regiões nordeste e
noroeste, coincidindo com as áreas de médio a alto desenvolvimento socioeconômico do estado. Nestes municípios, as
medidas de intervenção devem ser prioritárias para o controle efetivo da raiva.
Palavras-chaves: Distribuição espacial, Profilaxia pós-exposição, Raiva
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Resumo
A maior parte do mercúrio (Hg) despejado no meio ambiente é sedimentado nas águas e se transforma em outro composto,
o metilmercúrio (MeHg), devido a ação de bactérias. Tóxico ao ser humano, este metal pode ser absorvido por várias vias
provocando inúmeras alterações e riscos à saúde, mesmo em baixas concentrações. Os elevados índices de exposição
humana ao Hg pela contaminação ambiental foram considerados problema de saúde pública, levando a OMS à tomadas de
medidas para reduzir a exposição humana ao metal no Brasil. Devido a região de Porto Velho/RO ter sido assolada,
por décadas, ao extrativismo mineral nos rios que banham o Estado e que, estes regam agriculturas e disponibilizam fonte de
alimentos a outros animais, como o homem, há necessidade de verificar se o índice mercurial nos peixes do Rio
Madeira/RO está dentro dos parâmetros regulamentados pela OMS, permitido para consumo humano. Com intuito de
correlacionar os níveis de Hg total e MeHg no sangue de peixes do Rio Madeira, ocasionados por ações antropogênicas

e promovendo efeito bioacumulativo, está sendo realizada a captura dos peixes no Rio Madeira, antes da usina de Jirau e
depois da usina de Santo Antônio. As amostras obtidas são de peixes oriundos de pescas profissionais para consumo da
população. A identificação morfológica da espécie ocorre no local, nome popular, porém há registro fotográfico e biometria de
cada indivíduo amostral para confirmação com a literatura. A coleta ocorre por venopunção do vaso localizado na região
caudal, sendo o sangue armazenado em microtubos contendo heparina e mantido sob refrigeração. A
amostra é aliquotada para análise molecular, identificação espécie/específica (Nested de PCR) e para análise físico/químico
(quantificação mercurial) por espectrometria de absorção atômica com geração de vapor frio. Dentre as 60 amostras
obtidas, 5 espécies foram identificadas: pacú, sardinha, pintadinho, piau e mandi. Os resultados preliminares demonstraram
que a sardinha e o pintadinho possuem um nível de Hg sanguíneo acima do parâmetro sugerido como propício para
consumo. Sendo que a concentração maior encontra-se na sardinha. Apesar de ainda estarmos em fase preliminar, os
resultados nos permitem analisar 2 espécies com hábitos alimentares distintos: um carnívoro, o pintadinho, e outro herbívoro,
a sardinha, que contrariam o fenômeno da bioacumulação à níveis tróficos, porém colocam em risco as pessoas que os
apreciam à mesa.
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Resumo

Introdução: O Tracoma é uma afecção inflamatória ocular sendo caracterizada por uma
ceratoconjuntivite crônica redicivante que, em decorrência de infecções repetidas, produz cicatrizes na
conjuntiva palpebral superior, sendo o agente etiológico causador da doença a Chlamydia trachomatis.
A Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses e Tracoma é uma estratégia de combate a
doenças que possuem diferentes características clínicas e epidemiológicas, de ocorrência comum em
vários municípios. Considerando o potencial das campanhas, a Coordenação Geral de Hanseníase e
Doenças em Eliminação/SVS/MS, decidiu adotá-las, a partir de 2013, para intensificar a busca ativa
de hanseníase em escolares de áreas endêmicas; realizar o tratamento coletivo para geohelmintíases; e em relação ao Tracoma identificar casos e realizar o tratamento. A população alvo foi
constituída pelos escolares da faixa de 5 a 14 anos, matriculados na rede pública dos municípios que
aderiram à campanha. Objetivo: Avaliar os resultados e demonstrar os avanços alcançados com a
campanha nacional para o agravo Tracoma no período de 2013 a 2015 no Estado do Piauí. Métodos:
Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, para coleta dos dados foi utilizado a plataforma
de registro FormSUS/DataSUS do período de 2013 a 2015 e dos formulários preenchidos nas buscas
ativas realizadas nos municípios prioritários. Resultados e Discussão: O Piauí possui 224
municípios, para a campanha do Ministério da Saúde foi definido que 10 municípios seriam prioritários
no ano de 2013, 28 em 2014 e 47 em 2015. Após a divulgação do período de adesão 60% aderiam no
ano de 2013, 80% em 2014 e 83,9% em 2015. Em 2013 não houve campanha para o Tracoma no
estado, no entanto foram examinados 18.639 escolares em 2014 com 151 tratamentos e 8.487
exames em 2015 com 45 escolares tratados. Conclusão: A campanha nacional do Tracoma no
estado do Piauí, mostrou-se uma estratégia efetiva, onde os resultados apontaram um acréscimo na
adesão de municípios no ano de 2015 em relação ao de 2014, bem como de escolares a serem
examinados garantindo a efetivação de políticas públicas de saúde no Piauí. Nos casos de Tracoma
identificados durante a realização da Campanha evidenciou-se que por conta do comportamento e
hábitos típicos da faixa etária examinada é um potente reservatório do agravo.
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Resumo

Introdução: A filariose linfática é ocasionada principalmente pelo parasita nematóide Wuchereria
Bancrofti, sendo o homem o hospedeiro definitivo. É uma doença de caráter crônico, transmitida
através de mosquitos infectados da espécie Culex quinquefasciatus. De acordo com a Organização
Mundial da Saúde, existem aproximadamente 120 milhões de indivíduos filarêmicos no cenário
mundial. No entanto, apesar do elevado número de pessoas afetadas, essa doença ainda é
negligenciada, especialmente em regiões notoriamente precárias em suas condições sanitárias e
ambientais. Objetivo: O presente estudo se propõe a relatar a incidência de casos de filariose linfática
no estado de Pernambuco, no período de 2013 a 2016. Desenho de estudo: Foi realizado um estudo
baseado em revisão de literatura e coleta de dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Métodos:
Trata-se de um estudo de caráter quantitativo e de revisão de literatura, realizado através da coleta de
dados indexados no período de 2013 a 2016, na plataforma do Ministério da Saúde. Resultados: No
período de 2013 a 2016, na região metropolitana do Recife, foi observado um total de 174.517
pacientes infectados com filariose linfática, os quais realizavam ftratamento com uso de
dietilcarbamazina. O ano de 2013 foi o que mais apresentou casos de indivíduos em tratamento
quando comparado com os anos seguintes, com um total de 85.709 notificações. Em contrapartida, no
período de 2014 a 2016, foi evidenciada uma diminuição significativa na taxa de indivíduos
filarêmicos. Discussão: Mesmo com a diminuição no número de notificações de pacientes infectados
com a doença, a filariose ainda é um problema de saúde pública, principalmente para indivíduos que
habitam em áreas de risco, que se tornam susceptíveis a infecção principalmente por fatores como
crescimento rápido e desordenado dos centros urbanos e criação de condições que favorecem a
multiplicação dos focos de mosquitos transmissores. Conclusão. Dessa forma, com a ampliação dos
serviços sanitários, os casos notificados da doença se restringiram principalmente a indivíduos que
não possuem acesso a esse tipo de serviço, demonstrando relação direta com a diminuição de
pacientes infectados e resultados mencionados.
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Resumo
Respostas imunológicas desenvolvidas por cães são extremamente importantes para estudar resistência ou suscetibilidade a
doenças, tais como leishmaniose e doença de Chagas, bem como ensaios de imunizações. A Citometria de Fluxo (CF) é uma
poderosa ferramenta com alta capacidade analítica, capaz de indicar com precisão vários parâmetros celulares. No entanto, a
disponibilidade de anticorpos conjugados para cães é comercialmente restrita e onerosa, principalmente para a marcação
intracelular de citocinas. O objetivo deste estudo foi realizar uma avaliação da reatividade cruzada entre anticorpos
monoclonais anti-citocinas humanas (AcM) e citocinas de cães para ensaios de CF. Como metodologia, sangue heparinizado
de humanos e cães foi aliquotado e cultivado em meio RPMI durante 24h com o mitógeno fitohemaglutinina (PHA) a 5µg/mL e
sem estímulo (SE). Como experimento preliminar, a imunofenotipagem para a marcação intracitoplasmática de leucócitos

provenientes de um humano e um cão foi realizada com os seguintes AcM conjugados: anti-IL-4, IL-10, TNF e IFN-γ. Após a
verificação dos ratios dos percentuais de marcação (%humano/%cão ~ 1), os anticorpos com reações cruzadas sugestivas
foram avaliados a partir dos leucócitos de três humanos e três cães, seguindo as mesmas condições de cultivo e marcação.
Diferenças estatisticamente significativas foram consideradas quando valores de p≤0,05. Os experimentos foram realizados
no citômetro de fluxo FACSCaliburTM e analisados pelo software FlowJo®. Nossos resultados mostram que uma reação
cruzada sugestiva foi obtida com as seguintes citocinas pró- e anti-inflamatórias (ratios PHA e SE): TNF (0,4 e 1,1), IL-4 (0,38
e 5,0) e IL-10 (0,85 e 0,44). Na análise seguinte, ainda que não tenham ocorrido diferenças estatisticamente significativas (p >
0,05) entre PHA e SE (tanto no grupo de cães quanto no de humanos), houve um aumento, para os três anticorpos, da
marcação das citocinas advindas das amostras que receberam o mitógeno. Adicionalmente, as médias dos percentuais de
marcação mostraram-se similares entre cães e humanos, para os três AcM anti-citocinas. Como conclusões, ainda que
análises adicionais sejam necessárias, por exemplo, por microscopia confocal para detectar possíveis reações inespecíficas,
estes resultados já indicam a possibilidade de uso desses AcM, e consequentemente menos restrições para o
desenvolvimento de pesquisas em imunologia/vacinologia para cães, usando a CF.
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Resumo
Introdução: Atualmente, os acidentes por animais peçonhentos constituem um problema de saúde pública, tanto pelo número
de casos registrados, quanto pela gravidade apresentada e podem levar ao óbito ou às sequelas permanentes. Dentre os
animais peçonhentos, alguns artrópodes de importância médica destacam-se por sua abundância, diversidade e pelos
acidentes provocados. No Brasil, há uma média de 100.000 acidentes anualmente. Objetivo: Caracterizar o perfil
epidemiológico dos acidentes por animais peçonhentos no estado do Ceará, no período de 2007 a 2016. Métodos: O estudo
é descritivo e transversal, com base nos dados do Departamento de Informática do Sistema único de Saúde. Os dados foram
organizados em planilhas e calculadas as frequências absolutas e relativas das variáveis sócio demográficas (sexo, faixa
etária, raça/cor) e específicas dos casos (tipo de acidente, classificação final, tempo entre o acidente e o atendimento,
evolução). Resultados: Nesse período, houve 31.275 acidentes por animais peçonhentos, sendo 52,3% do sexo feminino. A
faixa etária com maior frequência foi a de 20 a 39 anos (11.113; 35,5%) e 11.261 (36,0%) casos foram da raça parda. A
maioria das notificações foi por acidente de escorpião (20.997; 67,1%), seguido por serpente (6.481; 20,7%), sendo 4.257
(65,0%) do tipo Bothrops. Houve, ainda, acidentes por abelhas (2.007; 6,4%), aranhas (804; 2,6%) e lagartas (152; 0,5%). Do
total de acidentes, 26.647 (85,2%) foram classificados como leves, 2.815 (9,0%) como moderados e apenas 317 (1,0%) como
graves. Os atendimentos médicos foram mais frequentes no período de uma a três horas desde a picada (10.511; 33,6%) e a
maioria dos casos evoluiu para a cura (28.876; 92,3%). Discussão: Devido à elevada frequência de acidentes por animais
peçonhentos, faz-se importante a utilização das estratégias de prevenção e controle por meio da educação em saúde junto à
população, e de capacitações para os profissionais envolvidos nesse controle, bem como a manutenção de unidades
notificadoras sensíveis ao agravo. Conclusão: Mais da metade dos casos foi do sexo feminino, sobressaindo-se a faixa etária
de 20 a 39 anos. O maior número de acidentes foi causado por escorpiões, seguido por serpentes e abelhas. Embora tenha
se observado uma alta quantidade desses acidentes no estado, a grande maioria teve classificação leve e evoluiu para a
cura.
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Resumo

A raiva humana é uma zoonose de grande relevância em Saúde Pública sobretudo pela sua alta
letalidade, é uma doença infecciosa aguda e o principal reservatório é o cão enquanto que para os
herbívoros são os, morcegos e raposas. A transmissão ocorre de um indivíduo infectado a outro
susceptível principalmente através da saliva. A profilaxia da raiva adequada, em tempo oportuno em
pessoas agredidas previne a ocorrência de novos casos. Todo atendimento de acidente por animal
potencialmente transmissor da raiva deve ser notificado pelos serviços de saúde, por meio da Ficha
de Investigação de Atendimento Antirrábico e alimentado no Sistema Nacional de Agravos – SINAN,
bem como deve ser realizado o protocolo da profilaxia da raiva conforme as características da
agressão. O objetivo desse estudo é descrever a distribuição dos atendimentos antirrábicos humanos
pós-exposição e suas características no município de Juazeiro do Norte – Ce de 2009 a 2017. Tratase de um estudo transversal de natureza quantitativa, utilizando dados secundários das fichas de
notificação do SINAN. Em Juazeiro do Norte-CE no período estudado, foram notificados 7474
atendimentos antirrábicos humanos pós-exposição, uma média de 830 casos/ano, com maior
frequência no ano de 2013 (1279 notificações). Todas as faixas etárias foram acometidas, a mais
atingida representa 25% dos casos, sendo de 20 a 39 anos, o sexo predominante foi o masculino com
53% e quanto a escolaridade, 32% possuem o ensino fundamental incompleto. A espécie que mais
agrediu foi a Canina, 69%, a condição do animal sadio foi a de maior repetição, 69%, a forma da
agressão por mordedura representa 80% dos casos e o esquema de tratamento indicado mais
recomendado foi a vacina, com 54% dos casos. Conclui-se que os adultos jovens do sexo masculino
no município correm mais riscos de serem agredidos pela espécie canina e é relevante enfatizar que
mesmo a maior parte dos animais que agridem serem sadios, a vacina é o esquema mais utilizado,
vale salientar, que é importante também a observação do animal e o uso do protocolo da profilaxia da
raiva conforme preconiza o Ministério da Saúde. Apesar da manutenção do sistema de controle da
raiva urbana e de um perfil epidemiológico favorável à ausência de casos de raiva no ciclo urbano,
deve-se manter a vigilância ativa constante, para detecção de quaisquer alterações no perfil do
agravo.
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Resumo
No Brasil e no mundo os acidentes de trânsito tem se configurado como um dos principais problemas de saúde pública. No geral são
evitáveis e quando ocorrem acarretam em prejuízos para os envolvidos, como o surgimento de sequelas e de maneira mais grave, os
óbitos. Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo descrever as características sociodemográficas dos óbitos por acidentes de
trânsito e transporte terrestres ocorridos na I Região de Saúde do Pernambuco. Trata-se de um estudo transversal, observacional, com
caráter descritivo. Os dados foram secundários obtidos no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), através do TABNET
Pernambuco. Utilizaram-se os códigos V01 a V89 do Código Internacional de Doenças (CID-10), além disso, também se consideraram
as variáveis: sexo, faixa etária e raça-cor. O recorte temporal considerado foi de 2012 a 2016. Os dados foram tratados no software
Excel for Windows. Com relação às principais causas de óbito, verificam-se: V29 - Motociclista traumatizado em outros acidentes de
transporte e em acidentes de transporte não especificados (26%); V09 - Pedestre traumatizado em outros acidentes de transporte e em
acidentes de transporte não especificados (17,8%) e V89 - Acidente com um veículo a motor ou não-motorizado, tipo(s) de veículo(s)
não especificado(s) (11,4%). Com relação ao sexo, o masculino destacou-se, representando 82,1% dos casos no período analisado. No
que concerne à faixa etária, verificou-se predominância dos óbitos entre os 20-29 anos (23,5%), 30-39 anos (18,9%), 40-49 anos
(15,6%) e dos 50-59 anos (12%). No tocante a raça-cor, percebeu-se que a parda ganhou destaque, detendo 78,7% de todos os casos,
seguida da cor branca, com 17,3%. Observa-se que os casos de óbitos por acidentes de trânsito estão ligados ao uso de motocicletas,
atingindo em maior escala indivíduos jovens e adultos, que representam parcela significante da população economicamente ativa. O
sexo masculino projetou-se nos índices relacionados a esse agravo, estando essa informação em consonância com outros achados da
literatura. Verifica-se a necessidade de conhecer o perfil epidemiológico associado a esse agravo por parte dos gestores públicos, no
intuito de garantir a tomada de decisão consciente e acertada, desenvolvimento de políticas públicas que minimizem os danos causados
pelo agravo, assim como, possibilitar melhorias na qualidade de vida da população.

Palavras-chaves: Acidentes, Acidentes de Trânsito , Causas de Morte, Mortalidade, Transportes

COMPORTAMENTO DAS DOENÇAS DIARREICAS AGUDAS NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,

NOS ANOS DE 2014 A 2017.

Autores

Renata Rabelo Pereira 1, Danielle Carmen Porto Lucena Danielle Carmen Porto Lucena 1,
Daniel de Araújo batista Daniel de Araújo batista 1, Alecsandra Bezerra Monteiro de
Oliveira Alecsandra Bezerra Monteiro de Oliveira 1, Renata Pereira Costa de Lima Renata
Pereira Costa de Lima 1, Flavia Silvia Castelo Branco Leite Flavia Silvia Castelo Branco
Leite 1, Martha Helena cesar Martha Helena cesar 1

Instituição 1 SMS - JP - Secretaria Municipal de Saúde do municipio de João pessoa (Rua Julia
Freire, sn João Pessoa)
Resumo

As Doenças Diarréicas Agudas (DDA) atingem atualmente 1,7 milhões de pessoas por ano em todo o
mundo, principalmente crianças, sendo a mortalidade de aproximadamente 700 mil. No Brasil,
compõem o rol das doenças negligenciadas, tanto pela população como pelos serviços e profissionais
dedicados à promoção da saúde e qualidade de vida. O presente estudo teve como objetivo descrever
o comportamento das doenças diarréicas agudas no município de João Pessoa nos anos de 2014 a
2017, de acordo com a faixa etária e o plano de tratamento utilizado em unidades de saúde públicas.
Trata-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa, realizado a partir da análise dos dados
do Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica para Doenças Diarreicas Agudas. Os
resultados apontaram para um aumento expressivo dos casos de diarreia nos anos estudados, 2014
com 11.308 casos, 2015 com 15.319 casos, 2016 com 24.106 casos e 2017 com 28.368 casos. O
plano de tratamento mais utilizado para o manejo foi o tipo A, no ano de 2014 e tipo C nos anos
seguintes. A faixa etária de 1 a 4 anos foi mais acometida no ano de 2014 e nos anos posteriores a
faixa de maiores de 10 anos. Os dados obtidos revelam de forma geral, uma mudança no
comportamento da distribuição dos casos de diarreia na população. O aumento expressivo no número
de casos pode estar relacionado ao fortalecimento por parte do município do programa de
monitoramento com a implantação de unidades sentinelas para monitoramento e notificação dos
casos. A mudança no tipo de tratamento ofertado com certeza se deve à implantação de Unidades de
Pronto atendimento no município, que além de aumentar a vigilância das DDA, também qualificou o
tratamento ofertado à população acometida por essa doença. A faixa etária acima de 10 anos ser a
mais afetada deve-se a sua não estratificação, englobando de crianças a idosos. A distinção para
idosos no programa MDDA é de suma importância, visto que estes são considerados vulneráveis em
muitos aspectos da saúde. Recomenda-se que o monitoramento e a avaliação das doenças diarreicas
agudas sejam feitos continuamente, que suas ações impliquem uma integração efetiva entre as
diversas áreas da saúde, de forma a produzir resultados imediatos e de longo prazo que auxiliem no
planejamento de medidas mais eficazes de prevenção e controle da diarreia no município de João
Pessoa.
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Resumo
No estado do Pará o consumo de peixes se destaca como a principal subsistência na dieta alimentar da população, onde tais alimentos
podem ser encontrados em diferentes ecossistemas aquáticos, entre eles se destacam mar, rio e estuário, os quais se diferenciam
quanto a sua solubilidade, potencial hidrogênico, salinidade e afinidade à diferentes elementos químicos, tais como o mercúrio (Hg), que
possui facilidade em bioacumular em diferentes organismos e ecossistemas. O presente estudo visou relatar e comparar a concentração
de mercúrio total em peixes herbívoros e carnívoros oriundos de rios Marajó, Belém e Tapajós do estado do Pará. O tipo de estudo
desenvolvido está representado por uma revisão sistemática de metanálise, realizando uma comparação estatística (média aritmética)
de mercúrio total encontrado entre os grupos de peixes carnívoros e herbívoros já relatados na literatura paraense, utilizando o
programa BioEstat 5. Os níveis de Hg encontrados nos peixes carnívoros Brachyplatystoma sp., Brachyplatystoma sp., Plagioscion sp.,
Brachyplatystoma veillantii, Cichla sp., Pellona valenciennes, Pseudoplatystom linnaeus foram 1,7μgg-1; 0,8μgg-1; 0,015μgg-1; 1,5μgg-1;

2,1μgg-1; 0,7μgg-1 e 0,11μgg-1, respectivamente, onde a média de taxa de Hg total foi 0,9μgg-1, já nos peixes herbívoros Schizodon sp.,
Santanoperca sp., Colossoma macropomum, Mylossoma sp. os níveis de Hg foram 0,15μgg-1; 0,3μgg-1; 0,2μgg-1; 0,1μgg-1,
respectivamente, onde a média foi de 0,1μgg-1. De acordo com o Ministério da Agricultura, o valor de Hg aceito é de 1,0μgg-1 para
espécies predadoras, pois leva-se em conta os fatores de bioacumulação. Contudo, os níveis de mercúrio encontrados neste estudo são
preocupantes, tendo em vista que, estão próximos do valor de referência 1,0μg g-1. Logo, de acordo com os resultados instigados,
sugere-se que os peixes piscívoros possuem mais concentrações de mercúrio total do que os não-piscívoros, devido ao seu hábito
alimentar. Em razão dos peixes serem biomarcadores naturais, tais resultados podem sugerir a verdadeira situação dos rios paraenses,
onde as concentrações de Hg encontrados nos peixes alertam para o risco de intoxicação com consequente desenvolvimento de
sequelas para a população que consome peixe diariamente. Estes dados enfatizam a necessidade de mais estudos, a fim de confirmar e
monitorar estas concentrações de Hg nos rios e nos peixes do estado do Pará, contribuindo assim com a segurança alimentar da
população paraense.
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Resumo

O gênero Mansonia possui 27 espécies, 11 delas no Brasil, com formas imaturas associadas a plantas
aquáticas. Relatos de ocorrência do gênero em praticamente todas as regiões brasileiras destaque
aos rios amazônicos, sendo que em áreas de empreendimento às margens desses rios, em
construção de UHEs, altas densidades têm sido registradas. Entretanto, pouco se conhece sobre a
bioecologia desses organismos. Descrever parte da bioecologia de duas espécies de Mansonia
encontradas ao longo do rio Madeira e comparar o material obtido no laboratório, com a literatura
científica disponível. Realizada coletas de campo em Nova M. Paraná e Vila Teotônio em abril de
2018. Coletas realizadas usando aspirador elétrico. As fêmeas de campo levadas ao laboratório e
alimentadas com sangue do pesquisador e esperado o ciclo embrionário, noventa e seis horas depois
colocadas individuais para ovipôr em copos plásticos com150 ml de água contendo planta aquática
(Pistia sp.). Após a oviposição, buscamos saber o dia da eclosão das larvas. Resultados permitem
descrever parte da bioecologia do Ma. cf. titillans e Ma. humeralis. Observou-se que fêmeas de Ma.
humeralis depositaram em média 111,5 ovos, ovipostos na parte abaxial da folha da planta aquática
Pistia sp. de contato com a superfície da água. O período da postura até a obtenção das larvas variou
entre oito e nove dias. Nos primeiros seis dias, se observou a mudança do 1° para o 2° estádio, outros
estádios indefinidos; a primeira pupa foi no 69º dia e os adultos emergiram 72 horas após. O tempo de
ovo-adulto atingiu 72 dias. Para as fêmeas da espécie Ma. cf. titillans, que depositaram em média 121
ovos, com preferência da postura nas partes abaxiais de folhas de planta aquática Pistia sp. A eclosão
das larvas ocorreu entre o sexto e sétimo dia, a quantidade de larvas foi bem parecida ao número de
ovos, as larvas de primeiro estádio eclodiram e migraram diretamente para as raízes das plantas
aquáticas que serviram de berçário. A primeira muda larval ocorreu no sexto dia, outros estádios
indefinidos; as primeiras pupas foram vistas entre o 35º e 40º dia, os adultos emergiram após 72
horas. O ciclo ovo-adulto durou 36 a 42 dias para a espécie. O ciclo das espécies de Mansonia em
laboratório foi bem mais longo que para espécies de Aedes e Culex. Observadas diferenças entre as
larvas, possivelmente relacionadas ao sexo, estão sendo mais bem estudadas, além de certas
divergências morfológicas em relação às descrições na literatura.
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Resumo
Diversas pesquisas internacionais já confirmaram a relação positiva entre gastos públicos com saúde e desenvolvimento
econômico, sobretudo com amostras baseadas em grandes estruturas governamentais. No Brasil, contudo, alguns estudos
não corroboram tais resultados. Mesmo que o país não tenha um sistema de custos governamental implantado, é possível
medir o seu desempenho com base nos indicadores de desenvolvimento já existentes. A atual conjuntura econômica e
política sugere a promoção de um melhor desempenho do setor público, inclusive com menor gasto de recursos, cuja
mudança no cenário da saúde pública depende de decisões pontuais. Assim, esta pesquisa tem como objetivo verificar a
relação entre gastos públicos municipais com saúde e indicadores de desenvolvimento econômico sustentável. Trata-se de
uma pesquisa quantitativa, descritiva e de levantamento documental, cuja amostra é composta por 24 municípios
catarinenses com menos de 20.000 habitantes e definidos por acessibilidade de dados completos. Os gastos foram coletados
nos demonstrativos contábeis do Sistema de Informações Fiscais do Setor Público Brasileiro (SICONFI) e os indicadores no
Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável (SIDMS) da Federação Catarinense de Municípios
(FECAM), no período de 2011 a 2016. Como os indicadores são bienais, os gastos também foram agrupados nesses mesmos
períodos. Os resultados revelam que, no conjunto dos municípios pesquisados, a correlação de Pearson é baixa (0,35), ou
seja, não comprova que o aumento ou a diminuição dos gastos com saúde pública acompanham os indicadores de qualidade
da saúde municipal. No entanto, na análise de cada município, separadamente, constata-se que apenas 29% mantiveram
essa baixa correlação (0,01 a -0,44). Entretanto, a maioria dos municípios apresenta forte correlação: 54% positiva (0,49 a
0,99), o que indica que o volume de gastos acompanha a qualidade da saúde; e 17% negativa (-0,53 a -0,80), o que sugere
que quanto maior o volume de gastos, menor a qualidade da saúde, ou vice-versa. Por fim, a conclusão é de que nem todas
as ações de saúde pública, que geram gastos para os municípios, são executadas no sentido de melhorar a qualidade da
saúde para a promoção do desenvolvimento econômico sustentável, o que pode ser justificado pela Teoria da Escolha Pública
(TEP), na medida em que os gestores escolhem ações de acordo com as suas preferências individuais e não,
necessariamente, em benefício da população.
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Resumo

INTRODUÇÃO: A rabdomiólise é uma síndrome grave que ocorre devido a uma lesão muscular direta
ou indireta. É um resultado da morte das fibras musculares, que liberam seu conteúdo para a corrente
sanguínea. Ao final de 2016 a Secretaria da Saúde do Estado do Ceará recebeu um alerta sobre
possíveis casos de uma doença misteriosa que causava mialgia e colúria. Nesse mesmo período,
casos com sintomatologia semelhante eram investigados em outro estado da região Nordeste. Devido
aos sintomas supracitados serem os mais referidos, a mídia denominou como "doença da urina preta".
OBJETIVO: descrever a ocorrência de casos de mialgia aguda a esclarecer no Ceará, no período de
01 de dezembro de 2016 a 31 de maio de 2017. MÉTODOS: Estudo descritivo do tipo caso-controle
1:3, realizado no município de Fortaleza, no período de 01 de dezembro de 2016 a 31 de maio de
2017. Os dados foram coletados e analisados após notificações de casos suspeitos ao CIEVS Ceará.
Foram usadas as seguintes definições de caso: Caso suspeito, caso confirmado e caso descartado da
doença. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa Microsoft Office Excel 2010 e
o programa EpiInfo 7 versão 7.2.1.0. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Foram notificados 19 casos da
doença, destes, 14 (73,6%) investigados, 12 (63,1%) confirmados e 02 (10,5%) descartados por não
entrarem na definição de casos suspeitos. Os casos confirmados ocorreram em grande maioria na
semana epidemiológica 20/2017. Quanto ao sexo, 5 (41,6%) eram mulheres e 7 (58,3%) homens. A
faixa etária mais acometida foi de 19 a 30 anos, apresentando 4 (33%) casos, com mediana de 42

anos num intervalo de 19 a 70 anos. O fator de risco de maior destaque foi o consumo de peixe
Arabaina com 8 casos (67%), com um risco relativo OR de 62%. CONCLUSÕES: O consumo de
algumas espécies de peixe está associado à rabdomiólise, porém é a primeira vez que se relaciona
com a espécie arabaiana, necessitando de maiores estudos para confirmar essa associação.
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Resumo
A incidência crescente e o amplo alcance geográfico de diversas doenças tropicais fazem com que o desenvolvimento de uma
vacina eficaz contra essas doenças seja considerado uma prioridade de saúde. Este trabalho teve como objetivo descrever os
avanços no desenvolvimento de vacinas como estratégia preventiva de doenças tropicais a partir de uma revisão de literatura
que consistiu na consulta de artigos científicos publicados nas bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO) e
Index Medicus Medline no período de 2013 a maio 2018, sendo utilizadas em seu sistema de busca as seguintes palavraschave: vacinas, doenças tropicais e biotecnologia. Foram selecionados artigos em língua portuguesa disponíveis em textos
completos e gratuitos. Artigos sem texto completo foram excluídos do estudo. De acordo com a literatura o desenvolvimento
de vacina contra dengue e esquistossomose tem sido amplamente discutido. Através da técnica de DNA recombinante surgiu
uma nova possibilidade que levou a produção de uma vacina que pode vir auxiliar no enfrentamento de um dos maiores
problemas de saúde pública que afligem o Brasil atualmente, o vírus causador da dengue. Tem-se investigado o
desenvolvimento de vacinas contra a dengue através de diferentes tecnologias como:vacinas contendo vírus vivos atenuados,
vetores virais recombinantes que expressam os antígenos do envelope do vírus e vacinas de DNA. A vacina tetravalente que
contém vírus recombinantes atenuados e que tem como base a cepa da vacina 17D contra a febre amarela (YF17D). Esta
vacina contra a dengue é imunogênica e segura em humanos e vem sendo avaliada em estudos de larga escala. A
resistência humana a Schistosoma mansoni foi associada com a reatividade aumentada de anticorpos contra determinados
antígenos da superfície do esquistossômulo, a maior parte das preparações vacinais propostas para a esquistossomose
consistiram em antígenos nativos purificados, antígenos recombinantes, construções moleculares com peptídeos sintéticos e,
nos últimos anos, vacinas de DNA. Protocolos de pesquisa e ensaios têm sido implementados como parte de programa de
pesquisa e desenvolvimento de vacinas e pesquisadores têm obtido êxito em induzir resposta imune antígeno específica com
vacinas de DNA. Desta forma, o desenvolvimento de vacinas para o combate de doenças tropicais como dengue e
esquistossomose, por exemplo, é uma estratégia promissora vinculada às necessidades do contexto econômico e social da
saúde pública.
Palavras-chaves: Biotecnologia, Doenças tropicais, Vacina.
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Resumo

A luz solar emite radiação ultravioleta que ao atingir a pele em uma ação cumulativa pode provocar um processo complexo associado a
radiações químicas e morfológicas. O desenvolvimento de filtros solares mais seguros e eficientes com altos fatores de proteção
utilizando quantidades menores de filtros é um dos alvos de interesse para pesquisadores em fotoproteção. As folhas de Spondia
tuberosa ARRUDA foram coletadas em fevereiro de 2016 na cidade de Bodocó-PE, a exsicata desta espécie está depositada na
Universidade Federal do Vale do São Francisco sob o registro nº 7763. As folhas foram pesadas e trituradas para a produção do extrato
hidroalcóolico por três dias, em seguida o extrato foi concentrado por rotaevaporação. Calculou-se o rendimento do extrato bruto
obtendo-se 9,17%. Utilizando a metodologia criada por Matos (2009) foi possível determinar a presença de flavonóides, taninos
flobabênicos, flavonas, flavonóis, flavononois durante a prospecção dos constituintes químicos do extrato. A análise fototóxica é
baseada na exposição do extrato a radiação UVA e ao escuro em culturas de microorganismos, foram utilizadas 5 concentrações do
extrato, onde papeis estéreis foram embebidos e adicionados sobre o meio de cultura dos microorganismos. Não foi visto halo de
inibição nos microorganismos onde estavam os papeis, determinando assim que o extrato não produz elementos tóxicos em exposição a
ultravioleta. Foi possível confirma a presença do metabolito secundário flavonoide no extrato, e o mesmo não produziu componentes
fototóxicos. Com isso podemos avançar os estudos com a Spondia tuberosa, afim de determinar se ela possui um bom fator de proteção
solar (FPS) e se a mesma consegue possuir estabilidade em uma incorporação cosmética.
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Resumo
Pesquisas internacionais revelam que é preciso conhecer os custos com saúde pública para melhor gerir seus resultados, já
que faltam análises para auxiliar os gestores e fundamentar reformas no sistema. No Brasil, a saúde pública segue normas
técnicas de planejamento, execução e controle. O objetivo desta pesquisa é realizar um diagnóstico situacional dos custos da
saúde pública municipal. Trata-se de uma pesquisa quantitativa, descritiva e documental, realizada nos maiores municípios de
Santa Catarina, com base nos dados contábeis dos últimos 6 anos. Foi analisada a composição funcional da saúde, sua
participação no total de custos do município, o custo-saúde per capita e a correlação entre as subfunções da saúde. Os
resultados revelam que a saúde custa em média 24,96% do total dos custos municipais, com variações entre 18,61% e
34,73% (o mínimo exigido é de 15% dos impostos). Em alguns municípios foi verificado uma elevada participação dos custos
em funções administrativas e de previdências. O custo-saúde per capita ficou em média de R$ 748,67, com variações de R$
1.069,12 (grandes polos de saúde) até R$ 369,38 (polos menores). A análise estatística demonstrou existir forte correlação
entre o valor do custo total e as subfunções de Assistência Hospitalar e Ambulatorial (0,84), Suporte Profilático e Terapêutico
(0,73) e Demais Subfunções (0,75). Uma contribuição importante desta pesquisa, é a correlação inversa verificada entre
algumas subfunções da saúde (alguns estudos internacionais sugerem explicações, mas não encontraram esses mesmos
resultados). Na maioria dos municípios se constatou que quanto mais se aplica recursos em Atenção Básica, menor o custo
municipal com Assistência Hospitalar e Profilática, e vice-versa, fato que deve ser levado em conta na elaboração dos planos
de saúde municipais. Outro achado é a forte correlação entre os custos do Suporte Profilático e Terapêutico com os da
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (0,58), assim como, entre aquele e a Vigilância Sanitária (0,50), sugerindo que o
aumento na prestação de serviços hospitalares e de Vigilância Sanitária eleva os custos com consumo de medicamentos na
rede pública municipal. A base teórica da pesquisa é quase toda internacional, já que no Brasil estudo dessa natureza ainda
são considerados inéditos. Os poucos estudos nacionais encontrados, foram utilizados para comparar os resultados e
evidenciar o vasto campo a ser explorado na área de gestão de custos na saúde pública.
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Resumo
As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) apresenta grande impacto na qualidade de vida dos indivíduos, estando relacionada a
deficiências e incapacidades funcionais. As mudanças demográficas, epidemiológicas e nutricionais têm transformado o padrão de
morbimortalidade no Brasil e em outros países, provocando redução da fertilidade e a frequência de doenças infecciosas, em
contrapartida aumentando a expectativa de vida e a presença das DCNT. Estas envolvem, principalmente, as doenças cardiovasculares
e respiratórias crônicas, diabetes e câncer. Este estudo objetiva apresentar a situação epidemiológica das DCNT no Ceará nos anos
1997 e 2016. Trata-se de um estudo transversal, epidemiológico do tipo espacial com abordagem quantitativa conforme a análise de
dados ofertados pela Secretária de Saúde do Estado do Ceará e do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (Sinan) nos anos
de 1997 e 2016. A análise dos dados verificou-se que em 1997 as DCNT representavam aproximadamente um terço (32,7%) do total de
óbitos ocorridos no Estado. Já no ano de 2016 essa proporção atingiu quase a metade de todos os óbitos registrados (49,4%),
representando um acréscimo de 51,1% entre 1997 e 2016, sendo as principais causas: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC)
com elevação de 63,6%, seguido da diabetes mellitus (DM) com 17,2% e neoplasias com aumento de 14,6% no período. Enquanto para
as doenças do aparelho circulatório observou-se decréscimo de 3,0%. Já as doenças cardiovasculares representam a primeira causa de
óbito na população no estado do Ceará. Analisadas as taxas de mortalidade por causas específicas das DCNT, nota-se um
comportamento crescente em todas elas, destacando-se as doenças cerebrovasculares como as de maiores taxas de mortalidade,
apresentando em 1997 a taxa de 34,2 e 2016 de 50,7 por 100.000 hab. Considerando o período entre 1997 e 2016, houve um aumento
percentual das Doenças Hipertensivas (313,5%) passando de 5,2 para 21,5 por 100.000 hab., diabetes (122,4%) elevando-se de 9,8
para 21,8 por 100.000 hab. e Doenças Isquêmicas do Coração (123,3%), passando de 21,5 para 48,0 por 100.000 hab. Mediante as
informações relacionadas ao aumento das DCNT: hábitos de vida, má alimentação e inatividade física estão diretamente ligadas ao seu
acréscimo. Desse modo, faz-se necessário elaborar estratégias e políticas públicas visando promoção, prevenção, vigilância e
tratamento dessas doenças no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
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Resumo
Doenças tropicais negligenciadas (DTNs) são um grupo de doenças infecciosas que afetam populações de baixa renda, ocasionando
enfermidade, sofrimento, incapacidade e morte. O estado de Pernambuco (PE) foi o primeiro a desenvolver um programa de
enfrentamento, o Sanar, com o objetivo de reduzir ou eliminar enquanto problema de saúde pública as DTNs: esquistossomose, filariose,
hanseníase, helmintíase, tracoma, tripanossomíase e tuberculose, no quadriênio de 2011 a 2014, acrescentando a leishmaniose visceral
de 2015 a 2018. Tem-se por objetivo, apresentar informações de internamento hospitalar, ocasionados por DNTs prioritárias em PE.
Trata-se de um estudo descritivo, transversal, com dados do DATASUS, relativo à internações hospitalares em Pernambuco provocados
pelas DTNs, incluídas no primeiro quadriênio, considerando de 2011 a 2017 e leishmaniose visceral de 2015 a 2017. Foram
consideradas as variáveis sexo, grupo etário, município de residência e valor total de gastos. No período pesquisado foram registrados
12.229 internamentos, se tornando a tuberculose (TB) a maior responsável, com 7.236 (59,17%) casos. O sexo masculino apresentou
8.183 (66,91%), a maioria dos casos. O grupo etário com mais registros foi de 20 a 59 anos com 8.541 (69,84%). Três municípios da
região metropolitana obtiveram a maioria dos casos registrados 6.096 (49,85%). Esse período gerou um gasto de R$ 20.603.971,86. Os
dados obtidos, de maior frequência das internações no sexo masculino e 20 a 59 anos, representa o alto impacto social e econômico, e
diminuição da capacidade produtiva que essas doenças podem provocar. A moradia precária é um dos principais fatores sociais
encontrados nos grandes centros urbanos, justificando os municípios que apresentam maior número de notificação. O custo com
internações dos últimos anos evidenciam as DTNs como problemas de saúde pública. Diante disso, observa-se a necessidade do
fortalecimento de ações intersetoriais, incentivando a continuidade do programa, o aprimoramento das estratégias, através de
investimentos, pesquisas, saneamento básico e programas educativos orientando a população sobre o combate dos vetores e agentes
causadores, evitando agravos e internações que proporciona o maior custo para o sistema de saúde, uma vez que são doenças
preveníveis, com tratamento de baixo custo, acompanhadas na atenção básica.
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Resumo

As geo-helmintíases são parasitoses intestinais com transmissão relacionada ao solo e que acometem
o ser humano e animais. Estão listadas entre as doenças negligenciadas e seu enfrentamento é uma
ação prioritária em Pernambuco, através do Programa Sanar, que definiu municípios e estratégias
com foco na vigilância, assistência e educação em saúde. O acesso à informação em saúde
condiciona o indivíduo na corresponsabilidade no seu processo saúde-doença, promovendo medidas
preventivas. O estudo tem como objetivo descrever a ação de educação em saúde acerca da Saúde
Única, com ênfase nas parasitoses intestinais, realizada pelo Programa Sanar, no período de agosto a
novembro de 2017. Trata-se de um relato de experiência realizada pelo Programa Sanar, em parceria
com a UFRPE e o Laboratório de Parasitologia. A partir dos resultados do inquérito escolar nos
municípios de Pernambuco em 2016, foram selecionados para a ação 10 municípios com positividade
para geo-helmintíases ≥ 20%. A mobilização ocorreu nas escolas públicas e teve como critérios de
inclusão aquelas que apresentaram no inquérito pelo menos uma criança poliparasitada ou índice de
positividade igual ou maior que 80%. O público alvo foram os escolares, seus pais ou responsáveis, e
profissionais de educação e da Atenção Básica. Foi utilizada a metodologia ativa da problematização
e atividades lúdicas. A ação alcançou um total de 51 escolas, 9989 escolares, 1472
pais/responsáveis, 691 profissionais (577 da educação e 87 da saúde). Além disso, 69 animais
receberam a vacina antirrábica e foram realizados 26 testes rápidos para Leishmaniose visceral. A
atividade promoveu conhecimento e a vivência na Saúde Única com ênfase nas parasitoses e
medidas de prevenção, com inclusão das escolas, equipes de saúde e da educação, comunidades de
forma multiprofissional e interdisciplinar. Através da realização dessas ações foi possível sensibilizar
escolares, comunidade, profissionais da saúde e educação acerca do que são as geo-helmintíases, a
forma de transmissão, sintomas, principalmente a importância da prevenção das mesmas. Desse
modo, além de estimular a comunidade na continuidade dessas medidas preventivas no cotidiano, a
gestão foi estimulada a realizar mais ações de educação em saúde nos municípios, na tentativa de
reduzir a prevalência das geo-helmintíases e promover uma melhor qualidade de vida.
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Resumo
Introdução: Recentes casos de suspeita de infecção por raiva em 11 crianças vítimas de ataques por morcego no interior do
Pará, com 5 mortes, sendo uma delas confirmada a infecção pelo Instituto Evandro Chagas. A raiva ainda é um grave
problema de saúde pública devido sua letalidade em torno de 100%, além do alto custo na assistência às pessoas expostas
ao risco de adoecer e morrer. Objetivos: Dessa forma, este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de um grupo de
estudantes de enfermagem na atividade de promoção a saúde para a população de Tucuruí, no Pará, sobre a infecção pelo
vírus da raiva e sua subnotificação, infecção, transmissão, sintomas e prevenção. Metodologia: Trata-se de um trabalho
quanti-qualitativo, cujo dados foram concebidos pela Vigilância Sanitária de Tucuruí. Para realização da atividade de

promoção a saúde, primeiramente foram solicitados os dados de notificação e pedidos de vacinas para a Vigilância Sanitária.
Com base no resultado dos dados, foram realizadas algumas palestras nas escolas escolhidas, com apoio da Prefeitura
Municipal, através do Programa de Saúde nas Escolas. Com a intenção de informar sobre o tema proposto, dinâmicas e
folders foram os métodos mais utilizados, além da distribuição de brindes mediante a participação ativa na dinâmica, com
intuito de envolver os participantes e fixar os conhecimentos. Resultados: Após avaliação dos dados, verificamos que há
registro de pedidos de vacina antirrábica, que não necessariamente significa que há casos, pois a vacina pode e deve ser
utilizada como meio de profilaxia. Foram solicitadas 263 vacinas de raiva no período de 2017, com maior solicitação de vacina
nos bairros: Getat (10,2%), Vila Permanente (7,6%) e Cohab (7,6%). Como meio de intervir na comunidade, foram realizadas
atividades de educação em saúde em escolas desses bairros, através de parceria com o Programa de Saúde nas Escolas, da
prefeitura de Tucuruí. Foram evidenciados os meios de profilaxia e tratamento, informando a importância da vacinação para
os animais domésticos e a precaução com os animais que podem transmitir a raiva. O projeto desenvolvido serviu para
melhorar, informar e salientar os devidos alunos sobre a doença proposta ao grupo. Conclusão: Conclui-se que, através
deste trabalho, que é necessário medidas educativas para diminuir os possíveis casos de acidentes que levem a solicitação
de pedidos de vacinas e assim preservar a saúde da comunidade.
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Resumo
A apresentação patológica de uma doença infecciosa é entendida como o produto de uma intrincada relação envolvendo um agente
infeccioso e a consequente resposta imune do hospedeiro. No entanto, os parasitas coocorrem amplamente e as consequências dessas
interações são pouco compreendidas. De fato, as coinfecções representam uma área emergente importante de pesquisa clínica e nos
cuidados com a saúde. O presente trabalho descreve a patologia de baço e linfonodo de um gato parasitado por Leishmania infantum. O
animal proveniente do Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande / MS foi avaliado clinicamente e amostras de soro foram
colhidas para reação de imunofluorescência indireta anti-Leishmania spp. e anti-Toxoplasma gondii, e snap test para o vírus da
imunodeficiência felina (FIV) e para o vírus da leucemia felina (FeLV). O animal foi eutanasiado, necropsiado e fragmentos de baço e
linfonodo foram coletados para histopatologia, teste de imunohistoquímica (IHC) e hibridização in situ (ISH). O animal apresentou-se
soro positivo para Leishmania spp., T. gondii e FIV. A IHC mostrou formas amastigotas de Leishmania spp. dentro de macrófagos e
dispersas no interstício. A ISH confirmou o parasitismo por L. infantum. Como observado em cães, a destruição dos compartimentos da
polpa branca e a atrofia do centro germinativo foram também observadas no presente estudo. Na leishmaniose visceral canina, a ruptura
da polpa branca esplênica está associada à ampla presença de plasmócitos no baço. No entanto, os gatos deste estudo não
apresentaram acúmulo de plasmócitos na polpa branca. Por outro lado, células de Mott foram observadas, sugerindo uma infecção
crônica. O linfonodo apresentou inflamação medular com aumento de plasmócitos e granulomas na região paracortical. O aumento de
plasmócitos nos órgãos linfoides é um achado comum em infecções sistêmicas e vários fatores como a ativação policlonal de células B
e produção de citocinas e quimiocinas podem contribuir para a diferenciação e retenção de células plasmáticas nos órgãos linfoides.
Além disso, foi relatado que infecções por FIV resultam em expansão das células B durante a fase aguda. Ainda, granulomas em
linfonodo são relatados na leishmaniose e na toxoplasmose nodal. A resistência natural dos gatos à leishmaniose é amplamente
sugerida, no entanto as infecções concomitantes podem prejudicar a resposta normal à infecção e torná-los suscetíveis desenvolver
patologias relacionadas a L. infantum.
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Resumo

Introdução: A dosagem de ácido úrico na urina é útil na avaliação de pacientes com cálculos urinários para identificação
daqueles com excreção urinaria de urato aumentada. Objetivo: Realizar um estudo comparativo com 20 amostras de
urinas sem o conservante e com o hidróxido de sódio conforme orientação do fabricante. Métodos: Trata-se de um estudo
descritivo, retrospectivo, realizado em um laboratório privado da cidade de Maceió onde foi realizado um comparativo com
dosagens de amostras de urinas sem conservante e com conservante seguindo rigorosamente todas as instruções
fornecidas pelo fabricante. O trabalho foi realizado no período de fevereiro a abril de 2017. Resultados: Os resultados
encontrados através da estimativa do coeficiente de correlação de Pearson ( r ) foi igual a 0.994. A soma dos resultados
obtidos na dosagem das amostras sem conservante foi: 344,70. Com média de 17,24. A soma dos resultados das
amostras submetidas a todas as instruções do fabricante foi: 338,20. Com média de 16,91. Discussão: Como
procedimento pré-analítico o fabricante recomenda homogeneizar a urina, separar 10 ml, acertar o pH entre 7,0 e 9,0 com
NAOH a 5% e aquecer 10 minutos a 56ºC para dissolver os cristais de urato e ácido úrico presentes na amostra. Para
laboratórios de médio e grande porte, torna-se inviável seguir tais instruções devido à quantidade de amostras para serem
analisadas diariamente. Conclusão: Não houve diferença entre as amostras de urinas dosadas com ou sem conservante.
De acordo com o coeficiente de correlação de Pearson a fortíssima relação entre as análises. Portanto, se faz necessário,
aprofundamento neste estudo, uma vez que os avanços tecnológicos nos surpreendem e conceitos antigos podem ser
reformulados e passar a integrar a lista de ações para aperfeiçoar e modernizar a rotina do laboratório de análises clinica.
Palavras-chaves: Técnicas de Laboratório Clínico, Saúde Pública, Monitoramento Epidemiológico
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Resumo
A família Herpesviridae abriga um grande número de vírus que infectam uma gama de tipos de animais, inclusive os símios. A
transmissão dos seres humanos para os primatas não humanos pode ocorrer através de arranhões, contato com lesões, saliva infectada
e principalmente através de alimentos oferecidos contaminados aos macacos. A estreita relação entre humanos e primatas não
humanos torna susceptíveis ambos hospedeiros de se infectarem com diferentes espécies de herpevírus que não as características de
infecções naturais propiciando a transmissão entre espécies. Por isso, infecções cruzadas podem levar a uma doença grave e até a
morte. Em 2017, durante o surto de febre amarela ocorrido no Brasil, principalmente no estado do Rio de Janeiro, grande parte dos
primatas não humanos, dos genêros Sapajus sp (n:7), Leontopithecus sp (n:1), Alouatta sp (n:11), Callithrix sp (n:266), foram negativos
para a febre amarela e a causa de óbitos desses animais não foi identificada. O presente estudo tem como objetivo investigar e detectar
circulação de herpesvírus na população de primatas não humanos que foram negativos para a infecção de febre amarela. As 285
amostras de tecido de fígado foram extraídas em ambiente e segurança NB3 e testadas para detecção de herpesvirus pela técnica de
Pan-PCR, que amplifica a região conservada da polimerase (DPOL) e permite a detecção simultânea dos vírus da família Herpesviridae.
As amostras positivas foram sequenciadas para a identificação da espécie viral ou testadas para PCR específico para detecção de
Alfaherpesvirus. A prevalência encontrada foi de 34,4% (98/285) de herpesvirus em primatas não humanos. Através do sequenciamento
foi detectado o herpesvírus Callitrichine herpesvirus 3 (CalHV-3), positivas para vírus homólogo ao Epstein-Barr, espécie-especifica dos
Callithrix sp. O CalHV-3 pode causar doença linfoproliferativa apresentando linfomas de células B, podendo ser fatal tanto nesta espécie
de primatas como em outras. E foi detectado também a circulação do herpes vírus 1. Sendo os primatas não humanos parte importante
no eixo fundamental de ecossistemas equilibrados, a proteção e a investigação dos possíveis agentes etiológicos nessas populações é
de grande importância. Espera-se que as contribuições dos resultados deste trabalho venham intensificar a vigilância e levantar dados
para conscientizar a população sobre o manejo e o estreito contato com os primatas não humanos em espaços públicos, florestas e
ambientes urbanos.
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Resumo
A família Herpesviridae abriga um grande número de vírus que infectam uma diversidade de tipos de animais. A
transmissão dos seres humanos para os primatas não humanos pode ocorrer através de arranhões, contato com lesões,
saliva infectada e principalmente através de alimentos oferecidos contaminados aos macacos. A estreita relação entre
humanos e primatas não humanos torna susceptíveis ambos hospedeiros de se infectarem com diferentes espécies de
herpevírus que não as características de infecções naturais propiciando a transmissão entre espécies. Por isso, infecções
cruzadas podem levar a uma doença grave e até a morte. Em 2017, durante o surto de febre amarela ocorrido no Brasil,
principalmente no estado do Rio de Janeiro, grande parte dos primatas não humanos, dos genêros Sapajus sp (n:7),
Leontopithecus sp (n:1), Alouatta sp (n:11), Callithrix sp (n:266), foram negativos para a febre amarela e a causa de óbitos
desses animais não foi identificada. O presente estudo tem como objetivo investigar e detectar circulação de herpesvírus na
população de primatas não humanos que foram negativos para a infecção de febre amarela. Um número de 285 amostras de
tecido de fígado foram extraídas em ambiente e segurança NB3 e testadas para detecção de herpesvirus pela técnica de PanPCR, que amplifica a região conservada da polimerase (DPOL) e permite a detecção simultânea dos vírus da
família Herpesviridae. As amostras positivas foram sequenciadas para a identificação da espécie viral ou testadas para PCR
específico para detecção de Alfaherpesvirus. A prevalência encontrada foi de 34,4% (98/285) de herpesvirus em primatas não
humanos. Através do sequenciamento foi detectado o herpesvírus Callitrichine herpesvirus 3 (CalHV-3), positivas para vírus
homólogo ao Epstein-Barr, espécie-especifica dos Callithrix sp. O CalHV-3 pode causar doença linfoproliferativa apresentando
linfomas de células B, podendo ser fatal tanto nesta espécie de primatas como em outras. E foi detectado também a
circulação do herpes vírus 1. Sendo os primatas não humanos parte importante no eixo fundamental de ecossistemas
equilibrados, a proteção e a investigação dos possíveis agentes etiológicos nessas populações é de grande importância.
Espera-se que a contribuição dos resultados deste trabalho venham intensificar a vigilância e levantar dados para
conscientizar a população sobre o manejo e o estreito contato com os primatas não humanos em espaços públicos, florestas
e ambientes urbanos.
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Resumo
Há um enorme estímulo nas investigações do potencial antioxidante de diversas famílias da flora mundial, pois estes são compostos que
reagem com os radicais livres controlando o estresse oxidativo, que tem sido associado ao desenvolvimento de muitas doenças crônicas
e degenerativas, como ocorre em algumas doenças cardíacas. Essa pesquisa teve como objetivo avaliar o potencial antioxidante
presente no extrato etanólico das folhas de Diospyros sericea. O extrato etanólico foi obtido a partir de 100g de folhas secas trituradas
incorporadas em 500mL de solução etanólica a 95%. A mistura permaneceu em suspensão por sete dias, sendo agitada a cada 24
horas. Filtrou-se e concentrou-se o extrato em estufa de circulação forçada a uma temperatura de 60 ºC por cinco dias. Os extratos
etanólico apresentaram rendimento líquido de 6,5%. A atividade antioxidante dos extratos foi determinada pelo método fotocolorimétrico
in vitro realizada por meio do sequestro de radicais livres, usando o DPPH (1,1-difenil-2-picrilhidraliza). O resultado da ação antioxidante
em relação ao DPPH foi demonstrado a partir do valor de IC50. O valor obtido foi de 469,41 μg/mL, o que significa que foram
necessários 469,41 μg/mL de extrato de D. sericea para a redução de 50% do DPPH. No controle positivo rutina esse valor foi de 49,60
μg/mL. As concentrações adotadas para avaliar a atividade antioxidante do extrato etanólico levaram em consideração que o extrato não
é puro, ou seja, não é composto somente por substâncias antioxidantes, logo, deveria conter uma quantidade menor de antioxidantes
em comparação à rutina. Com o resultado obtido, pôde-se inferir que os extratos possuem grande atividade antioxidante e, sugere,
portanto, que este pode ser um potencial medicamento fitoterápico, auxiliando na prevenção e tratamento coadjuvante de várias
doenças crônicas e degenerativas.
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Resumo

As doenças do aparelho circulatório representam um problema importante na saúde pública, com altas
taxas de incidência e mortalidade. Neste sentido, faz-se necessária a vigilância epidemiológica dessas
doenças e os fatores de risco e proteção associados na população brasileira. Neste estudo, foram
analisadas as associações entre o alto risco a eventos coronários (AEC) e variáveis
sociodemográficas, de hábitos e estilo de vida, além de autoavaliação de saúde, na população adulta
brasileira, com base na Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2013). Foram classificados como alto
risco de AEC, os indivíduos que responderam positivamente para pelo menos uma das seguintes
questões: presença de diabetes; infarto; acidente vascular encefálico; angina; insuficiência renal
crônica e cirurgia de revascularização (ponte de safena), conforme a determinação da I Diretriz
Brasileira de Prevenção Cardiovascular. As análises entre o alto risco para evento coronário e as
variáveis dependentes foram realizadas por regressão de Poisson com variância robusta,
considerando pesos amostrais, utilizando-se a biblioteca survey, do programa estatístico R. A
prevalência de AEC na população brasileira foi de 11,06% (IC95%: 10,83-11,29). Após a regressão
múltipla, mantiveram–se associados à AEC, idade,autoavaliação do estado de saúde, tabagismo no
passado e tempo dispendido assistindo televisão. Os indivíduos mais velhos apresentaram maior
razão de prevalência para AEC quando comparados aos mais jovens (RP=9,71; IC95% 6,91-13,63),
que autoavaliaram seu estado de saúde como ruim/muito ruim (RP=3,94; IC3,44-4,51), referiram fumo
no passado (RP=1,26; IC95% 1,16-1,37) e passavam mais de 6 horas assistindo televisão por dia
(RP=1,16; IC95% 1,40-1,90). Os achados do presente estudo mostraram que cerca de 11,0% da
população brasileira apresenta alto risco para evento coronário. Acredita-se que esta realidade seja
devido ao rápido processo de envelhecimento da população, associado a mudanças nos hábitos e
estilo de vida.
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Resumo
Sepse é uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta do hospedeiro desregulado à infecção. A disfunção
orgânica é o aumento em 2 pontos no escore Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) basal, em consequência da infecção, sendo
esse o consenso Sepsis-3. Ainda escores absolutos altos se associam com maior risco de óbito. Atualmente, a sepse é uma das

principais causas de mortalidade nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) em todo o mundo. Outros diversos fatores pré-existentes e
durante a internação, como a idade, doenças crônicas ou aguda, fatores de riscos para infecção relacionados à assistência à saúde,
contribuem para o acometimento do paciente à sepse. Portanto, o presente estudo tem como objetivo estimar a taxa de mortalidade de
pacientes admitidos com sepse na UTI Adulto, descrever fatores relacionados a sepse, bem como avaliar a morbidade utilizando o
escore SOFA. O estudo é do tipo observacional, transversal, com coleta de dados retrospectivos a partir de prontuários arquivados no
Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME), considerando as informações investigadas de dados secundários oriundos de
prontuários de pacientes admitidos na UTI adulto de abril a setembro de 2016 em um hospital de ensino de Campo Grande – MS. Foram
admitidos 56 (83,6%) pacientes com sepse. A taxa de mortalidade foi de 62.5%. Dos pacientes admitidos com sepse, metade (50%)
tinham mais de 60 anos sendo esses com maior mortalidade (67.9%). A média do tempo de internação na UTI foi de 22,7. Considerando
a assistência à saúde 45 tinham de 4 a 6 dispositivos invasivos (28/62.2% óbitos). Em relação as infecções identificadas 40 pacientes
tinham até 2 focos infecciosos (24/60% óbitos); A maioria (82.1%) apresentavam algum tipo de doença crônica. O escore SOFA
apresentou uma média global 6,5. Os pacientes com pontuação ≥7 foram os que apresentaram maior taxa de mortalidade (75%). O
estudo evidenciou taxa elevada de mortalidade. Os principais fatores de risco que foram associados ao agravamento e letalidade são:
idade superior que 60 anos, maior tempo de internação, elevada frequência de comorbidades e a utilização de procedimentos invasivos.
Valores elevados do escore SOFA foram relacionados a maior taxa de mortalidade. Esses dados em conjunto reforçam a necessidade
de implantação e implementação de protocolos para diagnóstico e tratamento dos pacientes admitidos com sepse na Unidade de
Terapia Intensiva a fim de reduzir a letalidade.
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Resumo

O fogo selvagem (FS) foi reportado no Brasil, pela primeira vez, como uma micose superficial em
1903. No início, abrangia só a região sudeste, mas hoje compreende também o centro-oeste e norte.
Incide mais em jovens e crianças que vivem próximos a córregos e rios, em áreas rurais e em
algumas tribos indígenas. Considerando-se que a região norte é repleta destas, objetiva-se relatar três
casos clínicos de FS nessa população vulnerável no Amazonas. O caso 1 refere-se a uma paciente,
19 anos, que apresentava, em um quadro clínico inicial, múltiplas bolhas flácidas, que rapidamente
evoluíram para erosões, exsudativas, de fundo levemente eritematoso, dolorosas, pruriginosas,
algumas acompanhadas de crostas, que se estendiam desde a face, couro cabeludo, orelhas, até
tronco e membros superiores. O quadro foi estabilizado com uso de Prednisona por 6 meses e a
mesma encontra-se em seguimento ambulatorial. O caso 2 é de um menino, de 17 anos com bolhas
seguidas de erosões e crostas, localizadas em face, couro cabeludo, tronco, dorso e membros,
algumas drenando secreção purulenta. Iniciado terapêutica com prednisona, porém devido a
refratariedade ao tratamento, foi prescrito pulsoterapia com metilprednisolona. Paciente está em
acompanhamento ambulatorial. O caso 3 é de uma adolescente, 10 anos, com eritrodermia
descamativa, cuja a associação anatomoclínica sugeriu diagnóstico de pênfigo foliáceo (PF). Iniciouse tratamento com prednisolona, seguido de pulsoterapia com metilprednisolona. Nos três casos, o
diagnóstico de PF foi dado por biópsia que demonstrou presença de acantólise focal em epiderme
com células acantolíticas e imunofluorescência positiva para IgG e IgA. Todos os casos evoluíram com
eritrodermia (condição inflamatória cutânea caracterizada por eritema e descamação em 90% ou mais
da superfície corporal), em algum momento da doença, afirmando a dificuldade em estabilizar esse
subtipo clínico. O fogo selvagem (forma endêmica do pênfigo foliáceo) é uma doença dérmica
bolhosa, autoimune, caracterizada pelo ataque de autoanticorpos contra a desmogleína 1, levando a
acantólise na camada granulosa da epiderme.É caracterizado por bolhas e vesículas superficiais, de
fácil ruptura e presença de sinal de Nikolsky, erosões e crostas. Conclui-se que a epidemiologia deve
ser considerada e valorizada em casos de pênfigo, especialmente quando presente a forma
eritrodérmica.
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Resumo

A anemia ferropriva é um problema de saúde pública que atinge principalmente, as crianças em fase
de crescimento, adolescentes, mulheres em idade fértil e os idosos. Os indivíduos com essa anemia,
dependendo da gravidade, podem apresentar palidez, cansaço, apatia, taquicardia, diminuição da
imunidade e do rendimento cognitivo, etc. O objetivo do estudo foi verificar a frequência de anemia
entre os usuários de um Laboratório de Análises Clínicas. Foi realizado um estudo retrospectivo e
descritivo que avaliou 1.191 exames dos usuários de um Laboratório de Análises Clínicas, em
Fortaleza-CE, atendidos no período de Janeiro a Junho de 2017. Foram estudados o hemograma e
dados bioquímicos (ferritina, ferro sérico, capacidade latente de ligação de ferro, capacidade total de
ligação de ferro e índice de saturação de transferrina) e esses dados foram analisados
estatisticamente, utilizando o programa Microsoft Excel 2013. O projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará com número do parecer 2.648.096. Os
resultados mostram que em um total de 1.191 pessoas que realizaram o hemograma, o gênero
feminino (62,3%) e idosas representou a maioria (43,3%) dos usuários. O diagnóstico da anemia,
utilizando apenas a dosagem de hemoglobina, mostrou uma frequência de usuários anêmicos de
18,89%. O grau de anemia mais frequente foi de intensidade leve nos homens e moderado para as
mulheres. Baseado nos dados bioquímicos, foi visto que 8% dos usuários anêmicos, tinha anemia
ferropriva. Destes, 50% correspondia a mulheres adultas (21 a 45 anos) e 25% a idosos (50% homens
e 50% mulheres). Nas mulheres mais jovens o desenvolvimento da anemia ferropriva pode ocorrer
pela alta demanda de ferro devido as perdas menstruais regulares e, naquelas com idade superior a
40 anos, a causa é geralmente por perda sanguínea, ocasionada por pólipos, miomas uterinos e
tumores pélvicos, que podem provocar sangramento uterino irregular e indolor. Concluiu-se que a
moderada prevalência de anemia ferropriva encontrada pode ter sido subdimensionada, pois muitos
usuários anêmicos não realizaram o estudo do status do ferro, que é um parâmetro importante para
consolidar a etiologia.
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Resumo
Os fungos, sobretudo filamentosos, têm sido encontrados em água tratada com uma frequência ainda bastante variável. A
água, quando contaminada pode ser reservatório de vários micro-organismos patogênicos, e desse modo causar reações
produzidas por toxinas e outras manifestações clínicas, principalmente em indivíduos com a imunidade comprometida.
Embora de extrema importância, os estudos publicados ainda são raros e os critérios utilizados para avaliação da qualidade
da água potável são incipientes. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo experimental para analisar a presença
de fungos de importância médica na água e nas torneiras de quatro bebedouros de um Centro da Universidade Federal de
Pernambuco. Inicialmente, foram coletados 50mL de água em tubos Falcon esterilizados e na torneira foram friccionados
swabs esterilizados umedecidos com água destilada esterilizada adicionada de cloranfenicol (50mg/L) contidos em tubos
Falcon. Após a coleta, o material foi levado ao Laboratório de Micologia Médica para realização do semeio das amostras para
obtenção de fungos contaminantes em cultura. Dos 50mL, 2mL da água, e os swabs foram semeados em placas de Petri
contendo meio Sabouraud Dextrose Ágar (SDA), em duplicata, adicionado de 50 mg/L de cloranfenicol. As placas foram
avaliadas a cada 24 horas, durante cinco dias. Após o surgimento das colônias fúngicas, foram retirados fragmentos e
transferidos para tubos de ensaio contendo água destilada esterilizada. Desta suspensão, 0,2mL foram semeados em SDA
para obtenção de cultura pura. As colônias que surgiam foram transferidas para tubos de ensaio para realização da
identificação. As características macroscópicas foram avaliadas a partir da colônia central em placas de Petri contendo meio
específico para cada grupo de fungo e as características microscópicas foram avaliadas por meio de microcultivo. Foram

isolados fungos filamentosos e leveduras dos gêneros Aspergillus, Penicillium, Candida, e fungos pertencentes a classe dos
Zigomicetos. Estes possuem potencial patogênico, principalmente em indivíduos imunocomprometidos, além disso, algumas
espécies de Aspergillus e Penicillium produzem micotoxinas que, em altas concentrações, produzem graves danos, sendo
extremamente resistentes e conseguem permanecerem longos períodos ativos no corpo. Desse modo é importante
estabelecer como parâmetro a análise fúngica da água de beber para garantir segurança aos consumidores, especialmente
em locais públicos.
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Resumo
Introdução: A Histiocitose de células de Langerhans (HCL), é uma doença rara, de causa desconhecida, de provável origem
imunológica. A doença pode se apresentar nas formas sistêmica, mais frequente em crianças, ou localizada, comum em
adultos. O comprometimento pulmonar da HCL ocorre mais frequentemente em adultos jovens, com predomínio em homens,
sendo a grande maioria fumantes. Patologicamente, a HCL pulmonar se caracteriza pela presença de lesões granulomatosas
destrutivas contendo células de Langerhans, que apresentam aspecto nodular e se localizam preferencialmente junto aos
bronquíolos terminais. Cistos surgem com a evolução da doença. Nódulos e, principalmente, cistos são as manifestações
radiológicas mais expressivas da HCL pulmonar. Descrição do caso: F.E.A. 33 anos, masculino, admitido em 14/03/2018 no
Centro de Medicina Tropical de Rondônia, com historia dor torácica intensa, acompanhada de tosse com hemoptoicos e
dispneia intensa, quadro com evolução 2 dias. Na historia patológica previa constava dois tratamentos para tuberculose
pulmonar, e na historia de hábitos refere uso de narcóticos (crack e canabis). Na admissão hospitalar realizou Teste rápido
molecular para TB (TRM-TB), que foi negativo. Tratado com sintomáticos (codeína) e nebulização com beta-agonista de curta
duração e fisioterapia respiratório, evoluiu com melhora clínica. Realizou tomografia de tórax contrastada de alta resolução
que evidenciou múltiplos cistos na periferia e presença de nódulo de aspecto residual em lobo inferior de pulmão direito.
Recebeu alta com melhora após abstenção do tabagismo. Discussão: Observamos, durante a condução do caso, dois
grandes obstáculos. O primeiro está relacionado à pequena incidência de HCL e o pouco frequente acometimento pulmonar
desta doença. A segunda dificuldade em comprovar o diagnóstico de HCL pulmonar, que é feito a partir de biópsia pulmonar a
céu aberto. Estudos de imuno-histoquímica no lavado broncoalveolar (LBA), são sugestivos, mas necessitam da associação
dos dados clínicos e radiológicos para o diagnóstico. Conclusão: A associação de história clínica e aspectos radiológicos
característicos são aceitos por pneumologistas como diagnóstico, sendo utilizada para os pacientes que recusam a realização
da biópsia pulmonar e nos quais o LBA não mostrou alterações significativas. Assim, em muitos pacientes o diagnóstico é de
suposição, dificultando a utilização destes casos para estudo científico.
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Resumo

O queijo coalho é um queijo típico das regiões Norte e Nordestes do país, destacando-se como o
principal queijo artesanal incorporado à cultura da região nordestina. Sendo a principal fonte de renda
de pequenos e médios produtores de leite, que podem apresentar situações de riscos microbiológicos
para a saúde. Dentro deste contexto, leveduras do gênero Candida spp. são frequentemente

encontradas no processo de fabricação de queijo, com algumas espécies classificadas como
causadoras de infeções oportunistas superficiais e até sistêmicas. Diante do exposto, este trabalho
teve como objetivo isolar e identificar leveduras do gênero Candida spp. presentes em 26 queijarias
do Estado de Pernambuco, Brasil. Foram isolados em diferentes pontos do processo de fabricação de
queijo coalho (tanque de recebimento do leite, mesa de prensagem, mesa de corte, e no soro do
queijo) 363 colônias em um período de seis meses. O isolamento foi realizado em placas de Petri com
meio de cultura YPL (extrato de levedura 1%, peptona 2%, lactose 2%, ágar 2%, cloranfenicol 6
mg/ml) e incubado a 30°C por 24h. As colônias foram re-isoladas para confirmar a pureza e estocados
(glicerol stock 30% a ‑80°C). Os isolados foram submetidos à identificação de gênero e espécie por
técnica de espectrometria de massa (MALDI-TOF MS), através da análise do perfil proteico. Foram
isoladas 12 espécies de leveduras do gênero Candida spp. Sendo Candida Krusei (122), Canida
tropicalis (75), Candida guilliermondii (18), Candida Kefyr (29), Candida lipolytica (55), Candida
lusitaniae (11), Candida sorbosa (1), Candida rugosa (1), Candida pararugosa (3), Canida sphaerica
(29), Candida intermédia (5), e Candida parapsilosis (14). Os resultados obtidos confirmam a ampla
biodiversidade do gênero Candida spp. no âmbito da indústria de leite e derivados. Algumas das
leveduras encontradas são conhecidas por apresentar riscos à saúde como agentes oportunistas:
Candida tropicalis, Candida guilliermondii, Candida parapsilosis e Candida krusei. Esses resultados
destacam a necessidade de realizar treinamento, implementação e monitoramento contínuo de boas
práticas para evitar a contaminação microbiana em indústrias de derivados do leite.

Palavras-chaves: Leveduras, Candida spp, Contaminação, Queijarias

IMPACTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL NA SAÚDE DA MULHER - A EXPERIÊNCIA DE UMA
UNIVERSITÁRIA
Autores

Dailane Amaral de Almeida 1, Patrícia Nery Silva Souza 1, Lucélia Ferreira dos Santos 1,
Guilherme Costa Dias 1

Instituição 1 IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais- campus Salinas (Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais- Campus Salinas, Fazenda
Varginha Km 02 Rod. Salinas/Taiobeiras - Salinas/MG - CEP:39560-000)
Resumo

A violência é um dos problemas que afligem o mundo moderno, entre várias está a violência contra a
mulher. Presente em todos os ambientes, interferindo na vida social e na saúde, trazendo risco de
vida para as vítimas. Devido a isso, a violência contra a mulher deve ser entendida como um problema
de saúde pública. Geralmente, os agressores fazem parte do convívio social das vítimas, sendo
alguém da família, ou o parceiro da vítima. O presente trabalho objetivou discutir a questão da
violência contra a mulher e sua influência da saúde física e psicológica. A abordagem do tema foi
realizada por meio de uma mesa redonda no campus Salinas do Instituto Federal do Norte de Minas.
As quatro convidadas falaram sobre as diversas formas de violência, bem como da violência no
ambiente acadêmico. No momento de debates o clima de confiança e apoio permitiu que várias
mulheres relatassem as experiências de violência pelas quais já passaram. Um relato chamou a
atenção pela intensidade das emoções despertas e após o evento entramos em contato com a
estudante que concordou em ser entrevistada. A aluna relatou violência sexual vivida, sendo que o
agressor foi um amigo da família. Ela cursava o quinto período do curso na época da agressão e não
teve condições de continuar, trancando a matrícula por um ano. Segundo ela primeiro veio a sensação
de culpa, foi intimidada pelo agressor que a ameaçou para não contar. Quando teve coragem de
contar a um parente foi responsabilizada pela agressão. Teve problemas com insônia, falta de apetite,
ansiedade, medo, dores no corpo, fraqueza e depressão. Procurou auxílio médico o que possibilitou a
volta aos estudos e ao convívio social. Hoje consegue falar do assunto, mas não denunciou o
agressor. Isso confirma as estatísticas, mas acima disso, mostra o quanto a sociedade define papéis
femininos e masculinos e dita diferentes níveis de tolerância. É fundamental desnaturalizar papéis
para construir uma cultura de respeito aos direitos humanos das mulheres. A mesa redonda foi
importante por encorajar muitas mulheres ali presentes a contar o que já sofreram, a quebrar o
silêncio, assim como o relato da nossa entrevistada. A promoção de palestras e debates nas
instituições de ensino devem dar ênfase à prevenção, buscando mudanças de comportamento e
mentalidade.
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Resumo
A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovada através do decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006, recomenda
promover e reconhecer as práticas populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros. Muitas patologias comuns na Atenção
Primária à Saúde (APS) respondem bem à fitoterapia como opção terapêutica. Baseado nessas recomendações, esse trabalho objetivou
identificar e conhecer iniciativas do uso de plantas medicinais na produção de fitoterápicos em Salinas MG. Por meio de indagações e
pesquisas em trabalhos de conclusão de curso, na área, verificamos que existe uma iniciativa na cidade. Para conhecê-la realizamos um
primeiro contato por meio de visita na qual foi apresentada a proposta, a partir dai os contatos se tornaram frequentes. O estudo ocorreu
por meio de rodas de conversa e visita guiada. O projeto teve início em 1990 como uma vertente da pastoral da criança, com o objetivo
de fornecer para a parcela mais carente da população, medicamentos fitoterápicos, que se mostravam mais baratos que os
convencionais, como vermífugos e a farinha enriquecida. O grupo é composto atualmente por cinco mulheres que desde o inicio buscam
aprender e se aperfeiçoar. Realizaram cursos sobre produção de fitoterápicos, homeopatia e florais. As principais doenças relatadas
pela população ao procurarem pelos produtos são sinusite, enxaqueca, infecções, alergias, tosse, gripe e verminose. Os medicamentos
mais produzidos e comercializados são extrato de angico, extrato de amora, infusão de semente de sucupira, extrato de cipó mil homens
e extrato de guaco. Apesar do seu objetivo de início, atualmente o projeto é mais procurado por outra parcela da população. Aquela com
maior formação acadêmica e renda. O que evidencia uma mudança no padrão encontrado na maioria dos trabalhos publicados. Uma
tendência atual de busca por formas mais naturais de tratamento. Foi possível perceber que as ações do grupo vão de encontro às
políticas discutidas no âmbito do Governo Federal, que procuram garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de
plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade.
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Resumo
As doenças diarreicas agudas (DDA) caracterizam-se pela redução da consistência das fezes (aquosas ou amolecidas), aumento do
número de evacuações em 24 horas, com duração de até 14 dias. Em alguns casos, apresenta-se muco e sangue (disenteria). Podem
ser classificadas em diarreia com desidratação, sem desidratação e com desidratação grave. Caso tratadas incorretamente ou não
tratadas, levam a desidratação grave e distúrbio hidroeletrolítico, podendo ocorrer óbito, principalmente quando associadas à
desnutrição. São causadas por bactérias, vírus, parasitos, toxinas naturais e sua principal caraterística é a gastroenterite aguda e dor de
barriga. Este estudo objetiva-se levantar dados epidemiológicos dos casos de doenças diarreicas agudas até a Semana Epidemiológica
(SE) 48 (26/11/2017 a 02/12/2017) nos municípios que compõem a 18ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRES) no estado do Ceará.
Trata-se de um estudo epidemiológico, transversal, de caráter espacial, mediante análise dos dados ofertados pela Secretaria de Saúde
do Estado do Ceará e do Sistema de Informação de Agravos e Notificação (Sinan) no ano de 2017. Os resultados obtidos apresentaram
que na 18ª CRES composta pelos municípios Acopiara; Cariús; Catarina; Deputado Irapuan Pinheiro; Iguatu; Jucás; Mombaça; Piquet
Carneiro; Quixelô e Saboeiro foram notificados 4.854 casos de DDA. Sendo que em Iguatu o número de casos notificados foi maior,
chegando a cerca de 1.375 novos casos e taxa de incidência de aproximadamente 1347,9% por 100 mil habitantes, em decorrência a
fatores socioeconômicos e ambientais, entre os quais, merecem destaque, condição social, saneamento básico e períodos de seca e/ou

estiagem. Ao analisar os casos de DDA por faixa etária, observa-se a maior ocorrência entre as pessoas com dez anos ou mais, seguida
da faixa etária de um a quatro anos, fato esse justificado pela fragilidade do organismo das crianças dessa idade, principalmente quando
hospitalizadas, devido ao risco de infecção hospitalar que pode progredir para outras complicações e óbito. Verifica-se que ainda as
DDAs são um importante agravo a saúde pública, fazendo-se necessário que seja alvo constante de medidas oportunas e efetivas para
o seu controle e prevenção. Vale lembrar que a implantação dos sistemas públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e
destino adequado do lixo promove uma rápida melhoria na saúde e condições de vida dos cidadãos.
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Resumo

A exposição à condições e situações de risco à saúde e a segurança dos trabalhadores acontece nos
diversos ambientes de trabalho. No Laboratório Central de Pernambuco (LACEN PE) o Mapeamento
dos Riscos foi adotado como estratégia que visa estabelecer o diagnóstico da situação de segurança
e saúde ocupacional, bem como possibilitar, durante a elaboração do mapa de risco, a troca e
divulgação de informações estimulando a participação de todos os colaboradores nas atividades de
identificação e prevenção de riscos. O presente trabalho objetiva analisar a experiência do LACEN PE
no processo de Mapeamento dos Riscos. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de
experiência. A experiência foi desenvolvida no LACEN PE, no período de janeiro a abril de 2018.
Foram realizadas visitas técnicas aos laboratórios e demais áreas, a partir de cronograma
estabelecido. Os funcionários de tais setores foram entrevistados a partir de um formulário que aborda
os diferentes tipos de riscos. Após as visitas foram elaborados relatórios com apresentação analítica e
construção do layout do setor, com riscos simbolizados através de círculos (por cores e intensidade).
Foram realizadas 40 visitas técnicas, nas quais se observou a prevalência dos riscos químicos e
biológicos, inerentes às atividades realizadas no laboratório. Houve predominância dos riscos de
acidentes, principalmente devido às condições da estrutura predial. Pode-se inferir que durante as
visitas, o diálogo com os funcionários possibilitou uma análise conjunta do ambiente de trabalho, bem
como das potencialidades e dificuldades encontradas no desenvolvimento de suas atividades,
estimulando-os assim à reflexão e adoção de medidas que possam minimizar ou eliminar alguns dos
riscos encontrados. As atividades de mapeamento de risco devem efetivamente ser utilizadas pelos
trabalhadores e gestores, como subsídio para adequações, acompanhamento, controle e prevenção
das exposições. A elaboração do mapa de risco dos setores possibilitou um processo educativo, de
forma que ao refletir o processo de trabalho e a forma de organização deste, bem como
oportunizaram-se desdobramentos práticos sob o ponto de vista da intervenção positiva no ambiente
de trabalho.
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Resumo
ambiente de trabalho do enfermeiro é considerado insalubre, pois o expõe a agentes nocivos à saúde. Dentre os riscos exposto ao
abalhador, o risco biológico é o mais presente em seu ambiente de trabalho, estando sempre em potencial risco de acidentes. É considerado
m acidente de trabalho com agente biológico todo aquele que é acometido por fungo, vírus, bactérias, protozoários, etc. A norma
egulamentadora 32 (NR-32) aprovada em 2005, estabelece parâmetros básicos para medidas de proteção e segurança para trabalhadores
os serviços de saúde. Assim, o objetivo do trabalho foi expor os principais riscos que o enfermeiro está vulnerável em seu ambiente de

abalho, afim de identificar maneiras de prevenir acidentes com agentes biológicos em seu local de trabalho. Este estudo trata-se de uma
evisão integrativa. A coleta de dados foi feita em maio de 2018 com a seleção de oito artigos originais. Para a busca foi usado os Descritores
m Ciências da Saúde: exposição a agentes biológicos e enfermagem, e cruzando-os com a expressão “and” na base de dados da Biblioteca
irtual em Saúde - BVS. Foi gerado um total de 228 artigos, publicados nos últimos cinco anos. Para a seleção de artigos, foi analisado titulo,
esumo e texto na integra. Após a análise dos artigos verificou-se uma crescente frequência de notificações de acidentes relacionados com
gentes biológicos dentro do ambiente de trabalho de profissionais de enfermagem. Os principais meios de contaminação apontados pelos
rtigos foram por inoculação percutânea, provocada por objetos perfuro cortantes, ou por contato direto com pele e/ou mucosa. Segundo os
ados, os principais vírus adquiridos são os vírus da hepatite B e C e da imunodeficiência humana (HIV). Os artigos correlacionam que os
motivos a qual levam a esses acidentes é a falta do uso de equipamento de proteção individual (EPI) e a ausência de conhecimento ou
tualização dos profissionais de saúde acerca de medidas de biossegurança, que é preconizada pela NR-32. Portanto, conclui-se que para
estores e profissionais de saúde a implementação e continuidade de recursos em educação, sobre os parâmetros da NR-32, pode acarretar
m uma diminuição no número de acidentes no ambiente de trabalho de enfermeiros. Salienta-se também a importância do uso de EPI’s em
rocedimentos envolvendo sangue e outros fluidos biológico, assim como imunização prévia dos profissionais.
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Resumo

A meningite é um processo inflamatório das meninges, membrana que envolve o encéfalo e a medula
espinal. Pode ser causada por diversos agentes infecciosos. No Brasil, é considerada uma doença
endêmica, com ocorrência de surtos e epidemias ocasionais.
As meningites infecciosas,
principalmente causadas por vírus e bactérias são as mais importantes do ponto de vista da saúde
pública e são de notificação compulsória. O objetivo desse trabalho foi analisar o perfil clínico e
epidemiológico das meningites infecciosas no estado de Pernambuco no ano de 2017. Para isso, foi
realizado um estudo transversal, descritivo, de caráter quantitativo, na base de dados do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS. As variáveis pesquisadas
foram faixa etária, etiologia, soro tipo, critério diagnóstico e desfecho. No período de janeiro a
dezembro de 2017 foram notificados ao Sistema de Informação de Agravos e Notificação – SINAN
653 casos de meningite, desse total 20,98% tinham entre 20 e 39 anos e o critério diagnóstico foi o
exame quimiocitológico em 75,65% dos casos. As meningites virais foram responsáveis por 61,56%
das notificações, as bacterianas (8,57%) foram representadas pelo sorotipo Y com 71,82%. A
evolução cursou com óbito para 3,83% dos casos. A meningite de etiologia viral é a mais frequente
entre as meningites infecciosas agudas, dentre os vírus causadores, destaca-se o Enterovírus que é o
responsável pela maioria dos casos. A transmissão pode ser fecal-oral, oral-oral ou respiratória, por
isso a necessidade de investir em ações de saúde que visem a sensibilização da população quanto a
adoção de medidas de higiene pessoal e a manutenção de um ambiente arejado, com o intuito de
prevenir o aparecimento de surtos da doença no estado.
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Resumo

A criptococose é a causa mais frequente de meningite oportunista nas pessoas vivendo com
HIV/AIDS (PVHIV). Apesar do tratamento, a mortalidade nesses casos costuma ser bastante elevada,

podendo cursar com várias complicações, como a hipertensão intracraniana (HIC). O objetivo desse
trabalho é descrever o perfil clínico-epidemiológico de pacientes com neurocriptococose em um
hospital de referência em HIV e meningite. Foi realizado um estudo observacional, longitudinal e
retrospectivo, a partir da análise dos pacientes internados no Hospital Correia Picanço de Janeiro de
2015 até Fevereiro de 2018. A maioria dos indivíduos era do sexo masculino (85%), na quarta década
de vida (50%), portadores de HIV (91%), em uso regular da terapia antirretroviral (TARV) (50,5%). Os
principais sintomas associados foram cefaleia (94%), vômitos (34%) e febre (58%). A média de
internamento foi de 35,5 dias. A terapia dupla com Anfortericina B Desoxicolato associado com
Fluconazol foi a principal utilizada no tratamento (55%), por uma média de 26,8 dias, seguido pela
terapia isolada com Anfortericina B Desoxicolato (32,3%). A insuficiência renal foi o principal efeito
adverso do tratamento (88%). Metade dos pacientes necessitaram de internamento em unidade de
terapia intensiva. Deles, 32% apresentaram sinais de HIC e 50% foram submetidos a punções
liquóricas de alívio. A mortalidade foi de 41% e a principal causa de óbito foi sepse (50%). A maioria
dos casos de meningite por Criptococos foi reportada em homens, vivendo com HIV/Aids, que se
apresentaram com cefaleia, vômitos e febre. A elevada mortalidade reportada pode estar associada a
ocorrência de hipertensão intracraniana, que requer um manejo rigoroso, por vezes pouco acessível
em países em desenvolvimento. Por outro lado, a indisponibilidade de fármacos com melhor perfil de
segurança e que permitam o clareamento fúngico mais rápido, reduzindo o tempo de indução, a
ocorrência de insuficiência renal, e consequentemente o risco de infecção associada a assistência, é
um fator que pode ter contribuído com esse desfecho. Na ausência de contraindicações, a punção
liquórica deve ser realizada em toda PVHIV que apresente queixas neurológicas, especialmente,
cefaleia, vômitos e febre, para afastar meningite por Criptococos e garantir o adequado manejo da
hipertensão intracraniana.
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Resumo
A meninge é um tecido que circunda o sistema nervoso central e é responsável pela sua proteção. Algumas infecções podem
acometer essa estrutura, dando assim o nome de meningite. A meningite é doença grave com alta mortalidade se não tratada
corretamente e imediata. O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil clínico-epidemiológico dos casos notificados de
meningite em Pernambuco, Brasil, por meio do Sistema de Informações de Agravos de Notificação com início entre o período
de 2011 e 2016. Trata-se de um estudo transversal descritivo, cujos dados foram obtidos no Departamento de Informática do
SUS (DATASUS) e avaliados no que se refere ao número de casos notificados, estado, município e ano de notificação, sexo,
raça, faixa etária, etiologia e evolução. Foram excluídos os casos onde esses dados foram ignorados ou deixados em branco.
No período de 2012 a 2016 foram notificados 6.561 casos de meningite no estado de Pernambuco. Contudo, após a aplicação
dos critérios de exclusão, foram selecionados 4.511 casos para a realização desse estudo. O número de casos notificados de
meningite diminuiu significativamente no estado de Pernambuco entre os anos de 2012 e 2016, passando de 1.330 para 592
casos. 95,79% do número total de casos da amostra foram notificados em Recife. Em relação a faixa etária, maior parte
dessa população foi composta por crianças até os 9 anos de idade, que representou 55,89% dos casos da amostra, já da
faixa etária que dos 10 aos 19 anos o percentual chega a 17,38%. A meningite em idosos acima de 65 anos representou
apenas 2,72%. O sexo masculino foi mais acometido pela meningite, com cerca de 58,79%. A raça parda e branca foram as
que tiveram maiores números absolutos de casos de meningite notificados, com, respectivamente, 80,71% e 15,84%. As
meningites virais tiveram uma maior incidência, principalmente entre os jovens e adolescentes, ao todo elas a 63,26% do
número total de casos notificados entre os anos de 2012 e 2016. As meningites não especificadas e meningites bacterianas
corresponderam a, respectivamente, 13,09% e 10,15% do total. A mortalidade por meningite foi de 5,90%. Os idosos acima
de 80 anos apresentaram uma maior mortalidade, em torno de 35%. Assim como houve a redução do número de casos,
também houve uma significativa redução da mortalidade por meningite em Pernambuco, em torno de 61,25% dos casos, isso
resulta de uma eficiente política de combate e controle da meningite realizado no estado
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Resumo
O processo de envelhecimento normal, gradativo e irreversível, ocasiona mudanças que podem ser provocadas tanto por fatores
intrínsecos (genéticos) quanto extrínsecos (hábitos de vida e ambiente). Dessa forma, os idosos apresentam maior vulnerabilidade aos
agravos de infecções virais e bacterianas devido ao seu estado imunológico mais debilitado quando comparados a adultos saudáveis. A
pneumonia e a gripe são duas doenças com quadros clínicos semelhantes, mais comuns durante o período de inverno, que podem ser
confundidas e trazer prejuízos quando tratadas de forma inadequada. Devido à facilidade de transmissão dessas doenças, é necessário
focar sobretudo nas formas de prevenção do contágio, a saber as campanhas de vacinação contra o vírus Influenza e os hábitos de
higiene pessoal, bem como evitar aglomerações populacionais durante os períodos de surto. Este trabalho tem a finalidade de avaliar as
taxas de mortalidade causadas por pneumonia e gripe em idosos, no estado da Paraíba, durante o período de 2010 a 2015. Para isso,
foi feita a coleta e a análise de dados provenientes das bases de dados do Sistema Único de Saúde (Departamento de Informática do
SUS - DATASUS e Sistema de Indicadores de Saúde e Acompanhamento de Políticas do Idoso – SISAP Idoso) do período referente aos
anos de 2010 a 2015. Os resultados coletados mostram um aumento gradativo no número de mortes em consequência dessas duas
doenças, sendo observada, somente no ano de 2015, a ocorrência de 1255 mortes, enquanto no ano de 2010 houve 654, evidenciando
o aumento de 601 mortes entre esses dois anos e totalizando um número de 5621 óbitos durante os seis anos referidos, sendo que,
desse número, a porcentagem de óbitos do sexo masculino é maior (1,36%) quando comparada a de óbitos do sexo feminino (1,16%), o
que demonstra a gravidade desses processos infecciosos na população idosa, principalmente nos do sexo masculino. Com isso, nota-se
a necessidade da adoção de políticas mais abrangentes e de maior investimento em ações de promoção, prevenção e tratamento
oportuno e adequado para essas doenças em idosos. Essas políticas podem e devem servir de auxílio à formulação e à implantação de
ações capazes de trazer mudanças favoráveis à vida dos idosos e ao Sistema Único de Saúde, como sistema responsável por seu
atendimento, dentre outras competências.
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Resumo
Nas últimas décadas, o perfil de mortalidade da população brasileira foi substancialmente alterado, sendo um traço marcante
das modificações o declínio das doenças infecciosas e parasitárias. No entanto, houve, no mesmo período, o ressurgimento
de doenças infecciosas há muito consideradas erradicadas e o aparecimento de outras até então desconhecidas. O objetivo
do estudo é descrever a mortalidade por doenças infecciosas e parasitarias no Piauí. Trata – se de um estudo descritivo com
análise de dados secundários. Foram incluídos os casos notificados de óbitos por doenças infecciosas e parasitarias segundo
o Capítulo I CID – 10 (A00 – B99) no Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) no estado do Piauí no período de 1996
a 2016. Foram notificados 11.991 óbitos, com maior frequência no sexo masculino (58,7 %), raça parda (55,4 %), faixa etária
de 80 anos ou mais (19,2 %), nenhuma escolaridade (31,4 %), casados (35,1 %). Quanto ao local da ocorrência dos óbitos,
74,6 % ocorreram em ambiente hospitalar e 22,7 % no domicílio. O maior registro de óbitos ocorreu na Região de Saúde
Entre Rios (37,6 %) no ano de 2008 (5,8 %). As principais causas dos óbitos foram a diarreia e gastroenterite de origem
infecciosa presumível (22,8 %), outras septicemias (22,7 %), Doença de Chagas (10,5 %) e tuberculose das vias respiratórias,
sem confirmação bacteriológica ou histológica (10,2 %). Os dados reunidos neste trabalho indicam maior frequência de óbitos
em idosos masculinos. Desta forma, é de fundamental importância identificar, controlar e tratar as doenças, aumentar o
fortalecimento da vigilância epidemiológica e avanço no diagnóstico precoce e tratamento oportuno dessas morbidades.

Palavras-chaves: Doenças Transmissíveis, Doenças infectocontagiosas, Idoso

MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS EM MULHERES NOS ESTADOS DA REGIÃO NORDESTE NOS
Ú

ÚLTIMOS 35 ANOS

Autores

Karina Cardoso Meira 1, MARCELO DE PAULA CAMARGO MARCELO DE PAULA
CAMARGO 1, RAYLANNE FELIPE DE SOUSA RAYLANNE FELIPE DE SOUSA 1,
Taynãna Taynãna César Simões 2, IARA RAYANE SILVA DE OLIVEIRA IARA RAYANE
SILVA DE OLIVEIRA 1, RAYANE SARAIVA FELIX RAYANE SARAIVA FELIX 1, Juliano dos
Santos Juliano dos Santos 3

Instituição 1 ESUFRN - Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Avenida
Senador Salgado Filho, s/n - Lagoa Nova, Natal - RN, 59078-970), 2 IPRR- Fundação
Oswaldo Cruz, Belo Horizonte, Minas - Instituto de Pesquisa René-Rachou - Fundação
Oswaldo Cruz, Belo Horizonte, Minas Gerais,Brasil (Av. Augusto de Lima, 1715 - Barro
Preto, Belo Horizonte - MG, 30190-002), 3 INCA - Instituto Nacional de Câncer (R.
Marquês de Pombal - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20230-240)
Resumo

Os homicídios em mulheres, em sua grande maioria, são decorrentes de conflitos de gênero, sendo
perpetrados por homens, sobretudo parceiros ou ex-parceiros, decorrentes de situações de abuso e
ameaças. Neste contexto, o Brasil ocupa a quinta colocação entre os países que mais assassinam
mulheres no mundo. Assim, presente estudo tem por objetivo analisar a tendência temporal de
mortalidade por homicídios em mulheres nos estados da região Nordeste, na faixa etária de 10-14 a
80 e mais anos, no período de 1980 a 2014. Os registros de óbitos assim como os dados
populacionais foram coletados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM/DATASUS).
Realizou-se correção dos óbitos por agressão, redistribuindo os óbitos classificados como evento cuja
intenção é indeterminada, de acordo com a proporção de óbitos por agressão, em relação ao total de
óbitos por causas externas acidentais e intencionais. Posteriormente, foram calculadas as taxas de
mortalidade pelo agravo, e avaliada a tendência temporal através da variação percentual anual
estimada (EAPC). No período de estudo, verificou-se maiores taxas na faixa etária de 25-29 e 30-34
anos, com aumento progressivo da mortalidade a partir de meados dos anos 2000. Neste cenário, as
maiores taxas médias por 100.000 mulheres, foram observadas nos estados de Pernambuco (8,25) e
Alagoas (6,32), e a menor no Piauí (2,25). Observou-se ainda aumento nas taxas de mortalidade em
todos os estados, com exceção de Sergipe (EAPC= 0,33%; IC95%: 0,90-1,57), com aumento
percentual anual maior nos estados de Alagoas (EAPC= 7,35%, IC95%: 2,95-11,93) e Bahia
(EAPC=5,30%, IC95%: 3,56-7,05), e menor em Pernambuco (EAPC=0,50%, IC95%: 0,03-0,98). Os
resultados desse estudo evidenciam a urgente necessidade de discussão e combate ao machismo no
Brasil, bem como, a ampliação da rede de proteção às mulheres em situação de violência.
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Resumo

A sepse é atualmente definida como a disfunção causada por uma resposta desregulada do
hospedeiro à infeção. É um problema de saúde pública e principal causa de morte em unidades de
terapia intensiva no mundo, com altas taxas de mortalidade em países em desenvolvimento, onde os
estudos são escassos. Nos últimos anos há um esforço internacional para reduzir a mortalidade por

sepse, com o uso de protocolos que direcionam o tratamento nas primeiras horas de atendimento ao
paciente, e a aplicabilidade desses protocolos depende de recursos disponíveis, número de
profissionais de saúde por paciente e processos otimizados. Em 2011 as despesas com hospitalização
por sepse foram responsáveis por US$ 20 bilhões (5,2%) dos custos hospitalares nos EUA, e no
Brasil um estudo prospectivo em um hospital universitário observou um custo anual de R$
3.692.421,00. O presente estudo observou a mortalidade por sepse e choque séptico no Hospital São
Lucas, em Aracaju – SE, e observou a efetividade e aderência do protocolo de sepse utilizado na
instituição. O estudo foi observacional, retrospectivo e transversal. Os dados foram coletados no
painel de bordo do hospital e analisados utilizando a ferramenta Epi-Info. Foram excluídos pacientes
em cuidados paliativos, instabilidade hemodinâmica por sangramento ativo, internados por acidente
vascular isquêmico, síndrome coronariana aguda ou edema agudo de pulmão, portadores de AIDS,
politraumatizados, grávidas. Em 2017 houve 455 casos de sepse ou choque séptico diagnosticados
no Hospital São Lucas, sendo 434 (95,4%) desses protocolados, dos quais 113 (26%) apresentaram
choque séptico. Foram excluídos 62 casos da amostra. A mortalidade por sepse e choque séptico
observada foi de 6,2% (n = 23), sendo todos por choque séptico. No presente estudo a mortalidade foi
menor que a observada nos estudos que guiaram as atuais diretrizes para o manejo da sepse, que
agrupavam sepse grave e choque séptico, sendo de 18,9% no estudo ProCESS. Porém, quando
considerada apenas a mortalidade por choque séptico, como feito no estudo ProMISe, a mortalidade
foi semelhante a observada no serviço. O uso de protocolos para direcionar o tratamento da sepse é
fundamental para melhora dos desfechos dos casos. A atualização dos pacotes de sepse, e o
constante treinamento dos profissionais envolvidos, além da criação de fluxos que auxiliam à adesão
desses protocolos devem ser foco de atenção tanto dos gestores, quando daqueles que lidam com a
sepse no cotidiano.
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Resumo

A raiva é uma zoonose transmitida ao homem através da saliva e secreções dos animais infectados
pelo vírus rábico. Existem dois tipos de ciclo da raiva: o urbano, no qual o vírus pode ser transmitido
pelo cão ou gato, e o silvestre, onde o morcego e o macaco são as principais fontes responsáveis pela
disseminação do vírus. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi analisar os dados notificados de
Atendimento Antirrábico Humano, entre 2015 a 2016 na cidade de Balsas, Maranhão, por meio do
Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN). A coleta de dados das notificações de
Atendimento Antirrábico Humano, no período de janeiro de 2015 a outubro de 2016, foi obtida na
Vigilância Epidemiológica e Centro de Controle de Zoonoses do munícipio, por meio do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação, que desde 1995 é utilizado pela Coordenação Nacional de
Controle de Zoonoses e Animais Peçonhentos (CNZAP) para consolidação deste tipo de registro. De
2015 a 2016, a cidade de Balsas notificou um total de 688 casos ou suspeita da ocorrência de raiva,
onde 423 casos eram correspondentes ao primeiro ano analisado. Do montante de casos notificados
houve uma predominação do sexo masculino. E as faixas etárias mais acometidas em 2015 e 2016
foram de 31 a 40 anos e 11 a 20 anos, respectivamente. Houve predominância do cão como espécie
de animal agressora em ambos os anos. Em 2015, os meses com a maiores ocorrências de casos
foram outubro (n=49), que correspondeu a 11,5%, novembro (n=48), com 11,3%, e agosto (n=41) com
9,7%. Já no ano posterior, em 2016, foi possível observar maiores ocorrências nos meses de fevereiro
(n=45), com 16,9% dos casos, seguido de junho e julho (n=40), correspondendo a 30% os dois
meses, e janeiro (n=35) com 13,3% dos casos. Provavelmente a grande ocorrência nesses meses do
ano de 2016 se dá pelo o período de férias. Dos 423 casos notificados em 2015, apenas 200 foram
concluídos, ou seja, observou-se a necessidade de sensibilização dos profissionais de saúde, quanto
à identificação e ao cumprimento das notificações dos casos de zoonoses, bem como o
preenchimento correto das fichas. De uma maneira geral, existem falhas no cumprimento de todas as
diretrizes básicas do programa de eliminação da raiva nos municípios maranhenses, podendo resultar

em novos casos humanos no Estado, sendo aconselhado que as ações sejam executadas de maneira
estratégica e com regularidade.
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Resumo
A Doença Renal Crônica (DRC) é um agravo não transmissível, caracterizado pela perda progressiva e irreversível da função renal.
Atualmente constitui um problema de saúde pública de ampla distribuição mundial que acomete principalmente a população idosa.
Indivíduos portadores de DRC devem seguir um padrão alimentar diferenciado, considerando que a ingestão inadequada de alguns
alimentos pode agravar o quadro da doença. A carambola é uma fruta tropical, comum no Brasil, que deve ser excluída da dieta de
pacientes com DRC, devido à presença de uma neurotoxina que pode causar danos à saúde do paciente, que vão desde soluços e
confusões mentais até a morte. Evidenciar os perigos do consumo da caramboxina, presente na carambola, sob o estado de saúde de
pacientes portadores da Doença Renal Crônica. Trata-se de uma revisão literária sobre as consequências do consumo da fruta
carambola para pacientes portadores de DRC, cujo levantamento foi realizado nas bases de dados eletrônicas: BVS e PubMed; em
inglês e português, publicados entre 2010 e 2017, perfazendo um total de 6 artigos utilizados. Estudos realizados com a carambola
foram capazes de isolar e caracterizar a neurotoxina presente na fruta, que quando não é filtrada de forma adequada pelos rins, se
acumula na corrente sanguínea. Esta tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e agir como neurotransmissor
gerando efeitos nocivos à saúde do indivíduo. A neurotoxina, batizada de caramboxina, tem a capacidade de inibir o sistema
GABAérgico, sendo este o principal sistema inibitório do sistema nervoso central (SNC), o que gera uma série de reações adversas
podendo até mesmo levar o indivíduo a óbito. Isso se deve ao fato de que indivíduos com comprometimento considerável da filtração
glomerular não conseguem filtrar essa neurotoxina de forma eficiente, permitindo assim seu acúmulo do organismo. O consumo da
carambola é, portanto, um perigo em potencial para pacientes portadores de DRC, devido a presença da caramboxina, considerando os
vários níveis de reações causadas pela mesma, podendo inclusive levar o indivíduo a óbito. A ingestão dessa fruta, só poderá ser
segura quando forem desenvolvidos meios para isolar a toxina e elimina-la, possibilitando que a mesma seja consumida de forma
segura por pacientes portadores da doença.
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Resumo

O ovo é um alimento nutritivo, representando um meio de cultura natural para diversos
microrganismos. Pseudomonas aeruginosa é um patógeno associado a diversas infecções
nosocomiais em pacientes imunocomprometidos e é considerada um microrganismo indicador de
contaminação por material orgânico. Pode haver a contaminação dos ovos no momento da postura, e
possibilidade de contaminação cruzada, em diferentes situações em que os ovos são manipulados.
Este trabalho buscou verificar a presença da Pseudomonas aeruginosa nos componentes dos ovos
comercializados nas três principais feiras livres de Caruaru-PE. Trata-se de um trabalho experimental
(laboratorial), que teve como critério de exclusão ovos com a casca comprometida. A amostragem foi
obtida obedecendo os critérios estabelecidos pelo Codex Alimentárius. Houve a separação dos três
principais componentes do ovo (casca, gema e clara). A casca foi processada em solução salina no
liquidificador industrial previamente esterilizado por meio de autoclavagem a 121°C/15min. Todos os
procedimentos foram realizados em condições estéreis dentro de uma capela de fluxo laminar. Do
caldo obtido das amostras, retirou-se alíquotas para a realização das análises bacteriológicas, foram
quarteadas e desprezou-se 2/4 do peso total, na análise utilizou-se o meio de cultura Asparagina
como etapa presuntiva para detecção de Pseudomonas sp. e a Acetamida para confirmação do

agente de interesse. Os dados foram expressos por meio de Número Mais Provável (NMP) do
microrganismo de interesse por grama de alimento obtidos através da Tabela de Hoskins, na primeira
feira foram encontrados na casca 34NMP/g, na clara 4 NMP/g , na gema 12 NMP/g, na segunda feira:
casca 14NMP/g, na clara 4 NMP/g e na gema 500NPM/g e na terceira feira, 9 NMP/g na casca,
23NMP na clara e 9 NMP da gema. A Pseudomonas aeruginosa é o principal agente deteriorante dos
ovos, ela suporta altos níveis de pH de (8-9) conseguindo atravessar a barreira química da clara, a
maior quantidade de bactéria na casca é devido a seu contato direto com o material orgânico, na
gema houve maior contaminação pois é onde se tem a maior parte dos nutrientes do ovo além de um
pH neutro (6-7) e temperatura ideal. Existe a presença de Pseudomonas aeruginosa nos ovos, sendo
a maior parte na casca e na gema. Sua relevância está em seu papel como patógeno oportunista
ocasionando infecções em imunocomprometidos.
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Resumo
A apresentação patológica de uma doença infecciosa é entendida como o produto de uma intrincada relação envolvendo um agente
infeccioso e a consequente resposta imune do hospedeiro. No entanto, os parasitas coocorrem amplamente e as consequências dessas
interações são pouco compreendidas. De fato, as coinfecções representam uma área emergente importante de pesquisa clínica e nos
cuidados com a saúde. O presente trabalho descreve a patologia de baço e linfonodo de um gato parasitado por Leishmania infantum. O
animal proveniente do Centro de Controle de Zoonoses de Campo Grande / MS foi avaliado clinicamente e amostras de soro foram
colhidas para reação de imunofluorescência indireta anti-Leishmania spp. e anti-Toxoplasma gondii, e snap test para o vírus da
imunodeficiência felina (FIV) e para o vírus da leucemia felina (FeLV). O animal foi eutanasiado, necropsiado e fragmentos de baço e
linfonodo foram coletados para histopatologia, teste de imunohistoquímica (IHC) e hibridização in situ (ISH). O animal apresentou-se
soro positivo para Leishmania spp., T. gondii e FIV. A IHC mostrou formas amastigotas de Leishmania spp. dentro de macrófagos e
dispersas no interstício. A ISH confirmou o parasitismo por L. infantum. Como observado em cães, a destruição dos compartimentos da
polpa branca e a atrofia do centro germinativo foram também observadas no presente estudo. Na leishmaniose visceral canina, a ruptura
da polpa branca esplênica está associada à ampla presença de plasmócitos no baço. No entanto, os gatos deste estudo não
apresentaram acúmulo de plasmócitos na polpa branca. Por outro lado, células de Mott foram observadas, sugerindo uma infecção
crônica. O linfonodo apresentou inflamação medular com aumento de plasmócitos e granulomas na região paracortical. O aumento de
plasmócitos nos órgãos linfoides é um achado comum em infecções sistêmicas e vários fatores como a ativação policlonal de células B
e produção de citocinas e quimiocinas podem contribuir para a diferenciação e retenção de células plasmáticas nos órgãos linfoides.
Além disso, foi relatado que infecções por FIV resultam em expansão das células B durante a fase aguda. Ainda, granulomas em
linfonodo são relatados na leishmaniose e na toxoplasmose nodal. A resistência natural dos gatos à leishmaniose é amplamente
sugerida, no entanto as infecções concomitantes podem prejudicar a resposta normal à infecção e torná-los suscetíveis desenvolver
patologias relacionadas a L. infantum.

Palavras-chaves: Felino, imunohistoquímica, hibridização in situ, coparasitismo

PERFIL CLÍNICO EPIDEMIOLÓGICO DA ESPOROTRICOSE EM PERNAMBUCO NOS ANOS DE
2016 E 2017

Autores

Manuella Falcão Andrade de Almeida 1, Francisco Duarte Francisco Bezerra 1, ARIANNA
ARAUJO FALCÃO ANDRADE E SILVA 1, Raylene Medeiros Ferreira Costa 1, Maysa
Almeida da Silva 2

Instituição 1 SES PE - Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (R. Dona Maria Augusta
Nogueira, 519 - Bongi, Recife - PE), 2 Nassau - Centro Universitário Mauricio de Nassau,
(Rua Guilherme Pinto, 114, Recife, PE )

Resumo
A esporotricose é uma doença fungíca subcutânea causada pelo fungo Sporothrix sp, dimórfico, cosmopolita, geralmente encontrado
em material orgânico, sua transmissão dar-se através da inoculação do fungo na pele lesionada por espinhos, farpas, arranhões e
mordeduras de animais contaminados tendo o gato como um importante transmissor zoonótico do adoecimento. Há algumas décadas
tem-se observado um crescente número de casos da doença, sendo relatados surtos e epidemias em cidades como Rio de Janeiro e
São Paulo. Em estudos preliminares realizados no Estado percebeu-se a situação emergente da esporotricose em Pernambuco,
principalmente na Região Metropolitana do Recife (RMR), surgindo assim a necessidade de implementar a vigilância da doença. Por
essa razão, a esporotricose é atualmente um agravo de interesse estadual com sua inserção, na lista de agravos de notificação do
Estado desde 2015. O presente trabalho tem como objetivo trazer um levantamento epidemiológico da esporotricose do Estado de
Pernambuco nos anos de 2016 e 2017, apresentando os primeiros resultados da vigilância no Estado com a apresentação de dados
quantitativos relativos às informações encontradas no banco de dados do SINAN e LACEN. No período estudado foram notificados 146
casos, com 38 pacientes humanos confirmados e 170 felinos. Dentre as notificações existentes observamos que as pessoas do sexo
feminino, foram mais acometidas pela esporotricose com 28 casos (73,68%) das notificações. No que se refere a faixa etária a
população com idade entre 35 a 49 anos foi a mais acometida com 23,68% dos casos. Dentre os municípios notificadores, Olinda é
responsável por 36,84% dos casos confirmados com 14 pacientes, seguidas pelos municípios de Igarassu e Camaragibe com 28,95% e
15,79% das confirmações de caso respectivamente. Diante da análise dos dados, percebe-se a que números apresentados estão
subnotificados, o que mostra a necessidade intensificar, junto aos profissionais de saúde e unidades notificadoras a importância da
notificação e investigação do agravo, para melhor avaliação e adequação das medidas de controle da esporotricose.
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Resumo

Introdução: É considerado Acidentes de Transporte Terrestre (ATT) aquele que envolve um veículo
destinado, ou usado no momento do acidente, principalmente para transporte terrestre de pessoas ou
mercadorias de um lugar para o outro1. Estima-se que ocorram, a cada ano, 1,24 milhões de óbitos e
50 milhões de ferimentos decorrentes de acidentes de vias públicas de todo o mundo. No período de
2004 a 2013, o Brasil registrou um crescimento progressivo do número de óbitos por acidentes de
transporte terrestre, com maior proporção de vítimas do sexo masculino, na idade entre 20-39 anos de
motociclista2. Objetivo: Descrever o perfil das vítimas de ATT relacionado à motocicleta e seus
fatores, notificados no Hospital João Murilo de Oliveira de Vitória de Santão Antão de Pernambuco no
ano de 2016. Material e Métodos: Estudo descritivo observacional quantitativo, utilizando dados
secundários do Banco do Sistema de Informação de Acidentes de Transporte Terrestre do Hospital
Joao Murilo Oliveira e tabulados pela Tabela Dinâmica (Excel). Resultados e Discussões: Foram
registrados 3.230 acidentes de transporte terrestre no ano de 2016. Os indivíduos mais acometidos
são os que transitam de motocicletas com 75,2% (n= 2.430), sendo a maior ocorrência de acidentes
no município de Vitória de Santo Antão 76,7% (n= 1.865), com incidência aos domingos, os fatores
relacionados são: o uso de bebida alcoólica com 5,8% (n= 142), 5,1% (n= 124) não usam capacete, a
maior incidência é com indivíduos do sexo masculino com 76,5% (n= 1.860) e a faixa etária de 20 –
29 anos com 39,4% (n=958). Mediante a coleta dos dados observou-se o número de variáveis
ignoradas alto em alguns fatores relacionados ao acidente. Conclusão: A finalidade da notificação é:
traçar um perfil epidemiológico para promover as ações para que venha reduzir e prevenir o índice de
morbimortalidade por este agravo no estado de Pernambuco. É importante que seja realizado
treinamento com os profissionais das unidades sentinelas para um preenchimento com qualidade da
ficha de notificação, gerando dados fidedignos e planejar ações de treinamento com os indivíduos do
sexo masculino, motociclista, fazer palestras educacionais nas escolas, educação no trânsito,
fiscalização dos transportes terrestre, com ajuda de alguns órgãos: Operação Lei Seca, Secretaria
de Turismo, Esporte e Lazer, Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto, Departamento de
Trânsito, Comitê Municipal de Prevenção de Acidentes de Trânsito.
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Resumo
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DA DENGUE EM MUNICÍPIO DA AMAZÔNIA LEGAL, TO, BRASIL

D.G.N; D.M.R; H.S.A.T; P.H.C.S

Universidade Estadual do Tocantins

Segundo o Ministério da Saúde a dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo, estima-se que cerca de
100 milhões de pessoas se infectem anualmente, em mais de 100 países, de todos os continentes. Cerca de 550 mil doentes
necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência dos agravos da doença. A pesquisa se justificou pela
necessidade de se demonstrar a dinâmica do Dengue no município de Augustinópolis - TO, pois para se entender as
mudanças ocorridas no cenário da dengue no Brasil precisamos observar inicialmente a realidade local e verificar se estado e
município, por possuírem as mesmas características socioambientais nacionais, acompanham índices semelhantes desta
doença endêmica. O presente estudo teve como objetivo verificar o comportamento epidemiológico da dengue no município
de Augustinópolis – TO no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014. Tratou-se de uma pesquisa de natureza
quantitativa, descritiva e de base populacional sobre o perfil dos casos de dengue notificados no município Augustinópolis TO, Amazônia Legal, a partir de informações geradas pela base de dados secundárias do Ministério da Saúde no Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizados no Departamento de Informática do SUS (DATASUS) da
Secretaria Municipal de Saúde do município. A população foi composta por todos os casos de dengue notificados pela
Secretaria de Saúde, entre o período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014. Todos os casos notificados no respectivo
período foram analisados, totalizando 387 casos, e a coleta de dados se deu no mês de outubro de 2015. Os resultados
demonstraram uma maior prevalência de casos de dengue nos anos de 2011 e 2012, já nos anos de 2013 e 2014 a
prevalência da doença apresentou seus menores percentuais. Sendo o gênero feminino gênero mais acometido pela
patologia, sendo a faixa etária entre 20 a 34 anos a mais prevalente. O município apresentou uma prevalência de casos de
Dengue semelhante à apresentada pelo estado, porém a realidade de ambos se difere da realidade nacional tendo em vista
que os anos de 2011 e 2012 não foram os anos mais endêmicos para a dengue no país. O conhecimento da epidemiologia da
dengue possibilita desenvolver políticas públicas voltadas ao controle da doença.
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Resumo

A Doença Mão-Pé-Boca (DMPB) é um agravo causado pelo grupo dos enterovírus, sendo o
Coxsackie A-16, o vírus mais comum na ocorrência de casos e acomete com frequência crianças
menores de 10 anos. A sua forma de transmissão decorre do contato com fezes, secreções orais,
nasais e lesões ulcerativas, de indivíduos infectados. Com o objetivo de analisar o padrão clínico-

epidemiológico e geográfico da DMPB no município de João Pessoa, foi elaborado um estudo de corte
transversal dos casos notificados de DMPB no ano de 2018. Apesar de não ser um agravo de
notificação compulsória nacional, a Vigilância Epidemiológica de João Pessoa entendeu que a DMPB
caracteriza-se como Problema de Saúde Pública, por apresentar elementos de magnitude,
transcendência e vulnerabilidade. Dessa forma, foi instituído um fluxo de notificação compulsória com
as variáveis mais relevantes para compreender clínica e comportamento do agravo no território. As
notificações foram consolidadas em formulário eletrônico e analisadas através do Epi Info 7.2 e QGIS
3.0.3. Os primeiros casos de DMPB foram notificados na 5ª semana epidemiológica (SE) de 2018.
Entre a 5ª e 22ª SE foram notificados 715 casos (570 residentes de João Pessoa e 145 de outros
municípios). A faixa etária com maior número de casos foi de 1 a 5 anos (n=546;76%) e crianças do
sexo masculino (n=430;60%). Os sinais mais frequentes foram lesões na região da boca (n=585/82%),
mão (n=564/79%), pé (n=525/74%), Tórax (n=213/30%) e Membros inferiores (n=182/25%). Febre
(n=448;63%) esteve presente como o principal sintoma. As notificações concentraram-se entre a 6ª e
12ª SE, com um total de 534 casos (75%). Os bairros com maior número de casos notificados foram
aqueles pertencentes ao Distrito Sanitário I (DS I) (n=219; 38%). Os dados de idade e sintomas
corroboram com pesquisas pré-existentes. No entanto, a variável de sexo não relaciona-se aos modos
da transmissão da doença, fato pode atribui-se ao maior quantitativo de meninos matriculados em
creches. Por conseguinte, a literatura evidencia que ambientes com maior aglomerado de crianças
(creche e escola) favorecem a transmissão do vírus. Fato pode ser um indício do DS I ter mais casos
notificados, à medida que possui a maior rede. Portanto, este estudo proporciona a compreensão os
fatores condicionantes da SMPB e relaciona-lo à dinâmica territorial, possibilitando orientar a
população aos cuidados com a saúde evitando novos casos.
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Resumo

A avaliação epidemiológica das notificações é fundamental para a recomendação das ações de
prevenção e de controle da doença. Objetivou-se com o presente estudo avaliar o perfil
epidemiológico da Febre Maculosa Brasileira (FMB) no Espírito Santo, utilizando as notificações
compulsórias do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), entre os anos de 2007 a
2017. No período avaliado foram confirmados 52 casos de FMB, com uma média de 5,2 casos/ano, a
maioria entre inverno e primavera (71,2%). A maioria dos casos era do sexo masculino (73,1%), na
faixa etária entre 20-39 anos (44,2%), com mediana de 36,4 anos (amplitude mínima de 1 e máxima
de 100 anos), da raça/cor parda (44,2%) e com ensino fundamental (40,4%). Grande parte dos casos
é autóctone no município de residência (75,0%). A maioria das ocorrências foi na zona urbana
(57,7%), com destaque para Colatina (21%), norte do Estado. Em relação ao local provável de
infecção, os ambientes que se destacaram foram o domiciliar (32,7%) e de trabalho (30,8%). Em 75%
dos casos houve relato de contato com carrapato e em 67,3% estavam relacionados a mata. Todos os
casos tiveram contato com animais: cães e/ou gatos (55,8%), bovinos (30,8%), capivaras (36,5%),
equinos (23,1%). Sinais e sintomas mais frequentes foram: febre (96,2%), cefaleia (90,4%), mialgia
(86,5%) e prostração (59,6%). Quanto ao critério de confirmação, 90,4% dos casos foram confirmados
por exames laboratoriais. Nos casos que evoluíram para hospitalização, 67,3% apresentaram uma
média de tempo de cinco dias de tempo de permanência no leito e a letalidade de 32,7%. A
notificação foi inoportuna em 40,4% das notificações, pois ultrapassaram o tempo determinado (60
dias) para encerramento. Os dados demográficos dos casos notificados correspondem ao perfil da
população. É importante que as ações de vigilância sejam intensificadas na região Norte do Estado,
antes do inverno. Outro aspecto importante é que grande parte dos casos ocorreu em ambiente
domiciliar, diferindo dos dados da literatura. O fato de que a maioria foi confirmada por laboratório
indica oportunidade adequada na investigação, principalmente coleta de amostras clínicas. Os dados
apresentados neste estudo poderão subsidiar as capacitações técnicas voltadas para o
reconhecimento da circulação do agente, oportunidade no diagnóstico e tratamento e qualidade da

informação, fatores prioritários para o fortalecimento dos programas de vigilância epidemiológica da
FM.
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Resumo
A Leptospirose é uma doença infecciosa febril de início abrupto, com espectro clínico bastante variável de grande importância mundial,
principalmente em países em desenvolvimento, causado por leptospiras patogênicas, sendo a mais importante a Lepistopira
interrogans, transmitidas pelo contato com urina de animais infectados ou água e lama contaminadas pela bactéria. Com um amplo
espectro de animais sinantrópicos, doméstico e selvagem, tem nos roedores os principais reservatórios no meio urbano. No entanto, os
suínos, bovinos, equinos, ovinos e cães funcionam também como reservatórios. O homem, hospedeiro terminal e acidental,
contaminam-se ao entrar em contato direto ou indireto com a urina de animais infectados. O presente trabalho tem como objetivo trazer
um levantamento histórico epidemiológico da Leptospirose do Estado de Pernambuco nos anos de 2013 a 2017. O estudo apresentou
caráter documental, transversal e retrospectivo, com a apresentação de dados quantitativos relativos às informações encontradas no
banco de dados do SINAN e SIM sobre a Leptospirose no Estado. No período estudado, foram confirmados 915 casos de leptospirose,
dos quais 92,57% dos casos foram encontrados na I Regional de Saúde do Estado (I GERES). De acordo com os dados levantados, a
população masculina é a mais afetada com 673 casos (79,46%) das notificações. Em relação a faixa-etária foi constatado casos de
leptospirose em todas as faixas-etárias analisadas, sendo a maior predominância em pacientes entre os 20 e 34 anos com 31% dos
casos. No que se refere a evolução dos casos, a taxa de letalidade foi de 13%, pode-se considerar alta ao comparar com a taxa
nacional que é, segundo o Ministério da Saúde de 8,7%. Diante de tais fatos, é importante a realização de estudos mais detalhados e a
implementação de políticas públicas intersetoriais no intuito de minimizar os fatores de risco para a transmissão da doença.
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Resumo

A meningite é a inflamação das meninges e pode ser causada por diversos agentes infecciosos bactérias e vírus - e eventos pós-traumático. É uma patologia de notificação compulsória e apesar do
manejo apropriado da doença e da efetivação de vacinas, ainda provoca relevante morbimortalidade.
O objetivo desse trabalho foi analisar o perfil epidemiológico dos casos de meningite nas regiões
brasileiras entre 2007 e 2017. Para isso, realizou-se um estudo descritivo a partir da consulta de
dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Os parâmetros analisados
foram região, sexo, faixa etária, etiologia e evolução, obtendo-se um total de 223.006 casos de
meningite registrados durante o período de 2007 e 2017. O Sudeste apresenta a maior incidência,
com 51,9% dos casos, seguido do Nordeste (19,7%), Sul (19,6%), Centro-Oeste (4,7%) e, por fim,
região Norte (3,9%). O número de novos casos decresceu ao longo dos anos, partindo de 29.802
casos em 2007, para 15.247 em 2017. Em relação ao sexo, o masculino prevaleceu, com 59,3% dos
casos. Já quanto à faixa etária, observaram-se dois períodos de maior prevalência: 1-4 anos, com
18.9% dos casos e 20-39 anos, com 18,3% dos casos. Além disso, observou-se que 45,3% dos casos
possuíam etiologia viral, 31,5% etiologia bacteriana, 16,2% etiologia não especificada, 3,7% de outras
etiologias e 1,7% de origem tuberculosa. No que tange à evolução da doença, 80,3% dos pacientes
obtiveram alta, e dentre estes, a meningite viral foi a etiologia mais comum (51,7%). Um total de

12,2% dos pacientes foram a óbito, sendo a principal causa a meningite bacteriana (64,6%). Tais
dados corroboram a importância do diagnóstico precoce e tratamento imediato para o bom
prognóstico da meningite bacteriana, pois, mesmo consistindo na menor parte dos casos, apresenta
elevada letalidade. Em contrapartida, a meningite viral é caracterizada por causar surtos e ser
autolimitada, fato que é demonstrado nos dados. Pôde-se perceber ainda uma acentuada redução na
quantidade de novos casos ao longo dos anos, apesar dos números permanecerem significativos.
Assim, destaca-se a necessidade de estudos mais detalhados acerca dessa epidemiologia, tendo
como objetivo a melhora do sistema de saúde em relação à prevenção, diagnóstico e tratamento,
objetivando ainda mais a redução desses números.
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Resumo
A sepse é definida como um processo patológico e sistêmico com resposta inflamatória à presença ou invasão tecidual de
microorganismos. Nas últimas décadas, apesar do progresso do controle das doenças infecciosas, a sepse ainda é um fator
de morbimortalidade relevante na saúde pública. Suas taxas de mortalidade chegam a 50% ou mais a depender da gravidade
e do local de internação, sendo a principal causa de morte em Unidades de Terapia Intensiva não cardiológicas. Esse trabalho
teve como objetivo avaliar o perfil epidemiológico das internações hospitalares por sepse na Região Nordeste no período de
janeiro de 2010 a abril de 2018. Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo, com abordagem quantitativa
utilizando dados registrados na plataforma digital do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). No período entre
janeiro de 2010 a abril de 2018, foram registradas 162.708 internações por sepse na Região Nordeste, ocupando o 2º lugar
em incidência no Brasil com 19,92%. Houve uma maior prevalência nos menores de um ano com 15,91%, sexo masculino
com 51,52% e raça parda com 43,56%. O tempo médio de permanência hospitalar foi de 10,8 dias. Em relação a mortalidade,
o número de óbitos foi de 64.984, predominando nos pacientes com 80 anos ou mais com 26,73%. A sepse apresenta uma
elevada magnitude e constitui-se como um problema de saúde pública na região Nordeste sendo mais prevalente na faixa
etária de 0 a 1 ano, sexo masculino e raça parda. Políticas Públicas devem ser implementadas para tentar reduzir essas altas
taxas. Por isso, são necessários maiores estudos para um melhor entendimento das causas e avaliação dos protocolos
vigentes de prevenção e combate.
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Resumo
Intoxicação é um conjunto de manifestações clínicas relacionadas a efeitos nocivos produzidos pela interação entre uma substância
tóxica (exógena) e o sistema biológico. São situações de emergência, especialmente quando agudas. As intoxicações exógenas
constituem agravo de notificação compulsória, conforme a Portaria Nº 204 de 17 de fevereiro de 2016. Objetivou-se descrever o perfil
epidemiológico dos casos de intoxicações exógenas notificadas em Feira de Santana, Bahia, no período de 2007 a 2017. Trata-se de
um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, de abordagem quantitativa, cuja fonte de dados é o Sistema de Informação de
Agravos de Notificação, do Ministério da Saúde. Os dados foram tabulados em gráficos e tabelas através do Microsoft Excel 2010.
Foram notificados 2.018 casos, com redução de 42,34% no período. Do total de casos, 52% eram do sexo feminino, 74% da raça/cor
parda e 87,2% de zona de residência urbana. A faixa etária de 20 a 39 anos foi a mais acometida (41,8%), seguida da faixa de 1 a 4
anos (15,6%). Os agentes tóxicos mais comuns foram medicamentos (31,5%), raticidas (12,1%), agrotóxicos (10,9%), alimentos e
bebidas (10,5%), produtos de uso domiciliar (8,2%), drogas de abuso (6,2%), produtos químicos (2,2%), produtos veterinários (1,8%),
cosméticos (1%), plantas tóxicas (0,9%), metais (0,2%) e outros (4,1%). As circunstâncias mais frequentes foram: tentativa de suicídio
(41,5%), acidental (20%) e abuso (7%). A automedicação ocorreu em 2,4% dos casos. A evolução para cura sem sequelas

correspondeu a 76,2% dos casos, cura com sequelas 1,1% e óbitos 3,4%. Mesmo com a diminuição dos casos a cada ano, as
intoxicações exógenas ainda constituem problema de saúde pública relacionado principalmente aos suicídios e acidentes pediátricos. É
necessário investir em medidas de controle sanitário, educação social e em capacitações para os profissionais de saúde pública com
vistas a garantir a prevenção, tratamento, além do completo preenchimento das fichas de notificações.
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Resumo

Os acidentes com materiais perfurocortantes são frequentes em profissionais da saúde, por
manipularem agulhas, lâminas, bisturis, entre outros materiais usados em procedimentos técnicos de
saúde, havendo risco maior se não utilizarem de EPI's. Ocorrendo os acidentes pode haver
confirmação de soropositividade em Hepatite B e C, que são vírus transmitidos por vias parenteral e
percutânea em contato com sangue. A transmissibilidade da hepatite B compreende de 2 a 3
semanas antes de aparecerem os sintomas, até o término da doença, e de hepatite C em 1 semana
antes dos sintomas. Em ambos, em caso de cronificação, podem continuar sendo transmitida.
Analisar os índices dos casos notificados com acidente de material biológico em profissionais da
saúde e se houve soropositividade anti-HBs ou anti-HCV. Baseado estudo analítico-descritivo de
casos notificados pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do HUMAP/UFMS em 2016 e 2017. No
ano de 2016, foram notificados 51 acidentes biológicos com perfurocortante, sendo: homens (23,5%);
mulheres (76,5%); casos que envolveram agulha (86,2%); casos com lâmina (13,8%); faziam uso de
EPI (70,5%) e não usavam EPI (29,5%). Comprovado vacina para anti-HBs (70,5%) e negativos para
vacina (3,9%), sem comprovação laboratorial anti-HBs (25,6%). Em 2017, foram notificados 33
acidentes biológicos com perfurocortante, sendo: homens (30,3%); mulheres (69,6%); casos que
envolveram agulha (78,7%); casos com lâmina (21,3%); faziam uso de EPI (87,8%) e não usavam EPI
(12,2%). Comprovado vacina para anti-HBs (63,6%) e negativos para vacina (3%), sem comprovação
laboratorial anti-HBs (33,4%). Notou-se diminuição do número de casos notificados de acidente
biológico na comparação de 2016 com 2017 após campanhas e projetos de educação em saúde. Nos
dois períodos não houve soroconversão para hepatite B ou C. Observa-se que há ainda prevalência
de não imunização para hepatite B em 2016 e 2017. Acidentes com material biológico ainda é um
agravante no ambiente hospitalar. Os índices de acidentes com agulha ainda é alto por motivos de
descarte incorreto e reencape. A conscientização dos acidentados ocorreu somente após o acidente.
A educação continuada é uma das estratégicas para informar os profissionais e promover mudança de
comportamento prevenindo e diminuindo os acidentes com material perfurocortantes.
PALAVRAS-CHAVE: Acidente Biológico; Educação em Saúde; Hepatites; Profissionais de Saúde .

Palavras-chaves: Acidente Biológico, Educação em Saúde, Hepatites, Profissionais de Saúde

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS ATENDIMENTOS ANTIRRÁBICOS HUMANOS POR ACIDENTES
COM QUATIS EM FOZ DO IGUAÇU – PR, 2012 A 2016.
Autores

Adriana Dias Lourenço Izuka 1, Daniele Arita Arita 2

Instituição 1 SMSA - Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu (Avenida Brasil SN), 2 SESA Secretaria Estadual de Saúde do Paraná (Rua Piquiri, 170)
Resumo
O município de Foz do Iguaçu/PR apresenta situação diferenciada e preocupante em relação ao atendimento antirrábico humano
caracterizado pelo número elevado de acidentes com quatis no Parque Nacional do Iguaçu, acometendo turistas brasileiros e

estrangeiros. As ações para controle da raiva por agressão por quati no município de Foz do Iguaçu e no Estado do Paraná são
realizadas a partir da profilaxia oportuna, com indicação de sorovacinação. O objetivo desse trabalho foi descrever os atendimentos
antirrábicos humanos por acidentes com quatis no município de Foz do Iguaçu/PR no período de 2012 a 2016, através de um
estudo descritivo transversal, com dados de acidentes antirrábicos humanos por quatis notificados no Sinan no período de 2012 a 2016.
Foram notificados 6.952 acidentes antirrábicos humanos no período de 2012 a 2016. Destes, 5.225 (75%) das agressões foram por
cães, 700 (10%) por gatos, 690 (10%) por quatis e 337 (5%) por outros animais. Das 690 agressões por quatis no Parque Nacional, 656
(95%) envolveram turistas. Destes, 455 (66%) ocorreram com turistas residentes em outros municípios do Brasil e 201 (29%) com
turistas residentes em outros países. Os casos de agressão, 422 (61%) ocorrem com as pessoas do sexo feminino. A faixa etária mais
acometida foi a de 20 a 49 anos com 279 acidentes (40%) e crianças de 0 a 9 anos com 139 acidentes (20%). O tipo de exposição mais
frequente foi a arranhadura com 515 acidentes (75%), seguida de mordedura (19%). A incidência de acidentes com quatis variou
durante o ano todo. Conclui-se que em Foz do Iguaçu, o número de acidentes com gatos (animal doméstico) e quatis (animal silvestre)
ocupam a mesma posição e observa-se o aumento gradativo dos acidentes com quatis ao longo dos anos. A incidência dos
atendimentos antirrábicos por quatis não foi uniforme nos últimos cinco anos, corroborando a ideia que o aumento do número de
acidentes não está ligado somente ao aumento de visitantes, mas também as questões ambientais ligadas a população de quatis no
Parque Nacional. O fato do quati ser um animal silvestre e potencial transmissor da raiva, aliado ao fato da maioria dos acidentes
ocorrerem principalmente com turistas de outras localidades do Brasil e do mundo, se caracteriza como um grave problema de saúde
pública no município de Foz do Iguaçu, pois o tratamento é iniciado no município e deverá ser concluído no seu local de residência.
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Resumo

Os impactos causados por consequência da violência interpessoal/autoprovocada são uns dos
maiores desafios em todo mundo. Afetando significativamente a sociedade e seus indicadores, como:
a expectativa e qualidade de vida, e a força produtiva que a sociedade necessita para continuar seu
ciclo socioeconômico. O objetivo deste estudo foi traçar o perfil epidemiológico dos casos de violência
interpessoal/autoprovocada no estado de Pernambuco, Brasil, no período de 2009 a 2014. Foi
realizado um estudo transversal, descritivo e retrospectivo; sendo utilizado como base de dados o
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e o Sistema de Informação em Mortalidade
(SIM), examinando as informações dos casos de violência interpessoal/autoprovocada que ocorreram
no período de 2009 a 2014.De acordo com os dados disponíveis no Sinan e SIM, foram evidenciadas
algumas situações que são de grande relevância à vigilância epidemiológica e os setores
corresponsáveis. O número de ocorrências do agravo chegou a 41.303 casos, e ao listar algumas das
circunstâncias encontradas destacam-se: as vítimas do sexo feminino foram as mais acometidas,
chegando a 70% das notificações; casos confirmados de estupros totalizaram 4.311; lavando em
consideração a idade, a faixa etária mais prejudicada, foi justamente a considerada economicamente
ativa, entre 20 e 49 anos; outro ponto são as lesões autoprovocadas, com 3.178 casos. É importante
salientar que outro fator importante a ser considerado na análise é a qualidade do preenchimento e a
incompletude das fichas de notificação. A depender do caso, as variáveis “Em Branco” e “Ignorado”
somadas podem chegar próximo dos 50% de todos os casos. Diante das informações obtidas,
questiona-se os números alarmantes do agravo, porém é suspeito afirmar que esse é o quadro real do
estado. Uma vez que devido ao desconhecimento, temor, falta de informação e outros fatores, as
vítimas por vezes não relatam o acontecido as instâncias responsáveis. Ou os profissionais não tem a
sensibilidade, seja por desconhecimento ou outros, de identificar as agressões na fala do seu
paciente. Visto a magnitude do tema, faz-se necessário políticas e ações mais efetivas quanto ao
agravo, assim como a educação em saúde direcionada à população, conscientizando e instruindo
sobre as atitudes e precauções a serem tomadas, e por fim, a sensibilização dos profissionais que
estão nos serviços em contato direto com a comunidade e que conhecem a realidade da mesma.
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Resumo
A influenza humana é uma doença infecciosa viral altamente transmissível e de distribuição global. Embora na maioria das vezes tenha
evolução benigna e autolimitada, há casos que evoluem para complicações e óbitos. O município de Foz do Iguaçu devido as suas
características geográficas, ser região de fronteira com o Paraguai e a Argentina e consequente área de intenso fluxo internacional,
apresenta vulnerabilidade na circulação de diversas doenças, especialmente para Influenza, que tem se comportado de forma
endêmica no município desde 2009. Em 2016 houve aumento no registro de casos, inclusive fora da sazonalidade, com inúmeros
internamentos e óbitos. Este estudo descreve o perfil epidemiológico dos óbitos por Influenza no município de Foz do Iguaçu no ano de
2016. Foi realizado um estudo descritivo utilizando-se de dados secundários do sistema Influenza Web, com análise quantitativa.
Verificou-se que no ano de 2016, houve a circulação dos vírus Influenza A e B, com 97 (85%) e 17 (15%) respectivamente. Dos vírus A,
a maior ocorrência foi de Influenza A (H1N1) com 96 (99%) dos casos, acometendo todas as faixas etárias, com concentração nos
indivíduos de 40 a 59 anos (31/32%) e acima de 60 anos (22/22%). Dos 27 óbitos por Influenza A (H1N1),18 (67%) eram do sexo
feminino, com uma concentração na faixa etária de 40 a 59 anos (13/48%) e acima de 60 anos(12/44%). Do total de óbitos, 24 (89%)
apresentavam algum fator de risco: 12 (44%) idade acima de 60 anos, 11 (41%) pneumopatias e 10 (37%) doença cardiovascular
crônica. Dos óbitos, apenas 03 (11%) foram vacinados e 19 (70%) utilizaram antiviral, a taxa de letalidade foi de 5%. Conclui-se que o
ano de 2016 foi atípico, com alta taxa de mortalidade e registro de óbitos na faixa etária acima de 40 anos. Esta faixa etária chama
atenção uma vez que classicamente indivíduos acima de 60 anos são mais vulneráveis. Os óbitos, na sua maioria, ocorreram em
pessoas não vacinadas e com introdução tardia do antiviral demonstrando a necessidade de adoção de estratégias para o alcance da
cobertura vacinal e tratamento adequado no município.

Palavras-chaves: Influenza humana, Letalidade., Perfil epidemiológico

PLANTAS COMO SISTEMA TRADICIONAL DE MEDICINA EM SALINAS MG
Autores

Patricia Nery Silva Souza 1, Ayara Pereira Da Silva 1

Instituição 1 IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (Fazenda Varginha Km 02 Rod.
Salinas/Taiobeiras - Salinas/MG - CEP:39560-000)
Resumo

A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que um total de 20.000 espécies de plantas
superiores sejam utilizadas em todas as partes do mundo para fins medicinais. A resolução 30.43, de
1987, da própria OMS, recomenda, com insistência, aos países em desenvolvimento usarem os
sistemas tradicionais de medicina. Sendo assim, este trabalho objetivou resgatar o conhecimento
tradicional e uso de plantas medicinais em áreas urbanas da cidade de Salinas-MG. A abordagem
consistiu em questionários semi-estruturados aplicados em dois bairros onde foram escolhidas
aleatoriamente 200 residências. Através de estatística descritiva foram calculadas as freqüências e as
percentagens das informações quantificáveis, com auxílio do programa SPSS®. O grupo amostrado
foi composto principalmente por famílias pequenas, 63% das residências possuíam 3 moradores ou
menos. As mulheres casadas representaram 41,6% dos entrevistados. A maioria dos entrevistados
não concluiu o ensino fundamental sendo que 36,6% eram aposentados e 29,7% desempregados. Os
idosos representaram 41,6% dos entrevistados. A grande maioria utiliza e acredita na cura por meio
de plantas medicinais 86,1%, o conhecimento foi obtido dos antepassados e 66,3% dos entrevistados
cultivam plantas medicinais. Em caso de doença, 74,3% afirmaram que recorrem primeiro ao posto
médico. Desse modo, as plantas parecem estar sendo utilizadas como auxiliares no tratamento das
enfermidades. Foram citadas 80 espécies em 41 famílias botânicas, destacando-se a Lamiaceae e a
Asteraceae. Vale ressaltar que a maioria das espécies destas famílias apresenta compostos
secundários com ação antimicrobiana e antiinflamatória, com efeitos comprovados por estudos
científicos. As folhas foram mais citadas como parte utilizada na forma de chá, sendo 46% por
decocção e 30% por infusão. O maior número de citações de doenças e sintomas foi para o grupo
relacionado ao Sistema Respiratório (53%). A espécie mais citada foi Cymbopogon citratus (DC)
Stapf. Quando questionados sobre algum efeito adverso das plantas utilizadas, 69,3% desconhecem a
existência. Tal resultado evidencia o risco que a população corre uma vez que muitas plantas quando
usadas de forma abusiva ou inadequada podem ser tóxicas ou causar diversos efeitos adversos, além
de poder interagir com outros medicamentos já utilizados. Sendo evidenciada, portanto, a
necessidade real de orientação e informação à comunidade sobre a utilização com segurança das
plantas medicinais.
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Resumo
Segundo o ministério da saúde a procura por plantas medicinais e fitoterápicos como opção terapêutica tem crescido a cada
ano. Duas importantes leis referentes a utilização no SUS foram aprovadas, a Política Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares (PNPIC) e a Política Nacional de Plantas Medicinal e Fitoterápico (PNPMF), apresentando-se para o
fortalecimento da Atenção Básica. Este trabalho objetivou investigar o conhecimento dos profissionais da saúde acerca das
políticas públicas envolvendo plantas medicinais e fitoterápicos e sua utilização pela população atendida no Programa de
Saúde da Família (PSF) em Salinas, Minas Gerais. A coleta dos dados foi por meio de questionário semi-estruturado em três
padrões diferentes. Um destinado ao coordenador municipal do PSF, outro questionário destinado aos profissionais
integrantes das equipes de saúde do município (12 profissionais). E outro destinado aos usuários atendidos por cada equipe
de saúde (15 usuários). O gestor municipal afirmou não conhecer a PNPIC e a PNPMF de forma que não há discussão a
respeito da implantação das mesmas no município. As equipes de saúde eram constituídas por um enfermeiro, uma técnica
de enfermagem, uma agente de saúde e um médico. Todos os profissionais afirmaram que a formação acadêmica foi
deficitária em relação às plantas medicinais e aos fitoterápicos, não se sentindo seguros em orientar ou prescrever.
Entretanto, compreendem a importância da inserção da fitoterapia no SUS, principalmente na Unidade Básica de Saúde
(UBS) e foram unânimes em responder que acreditam no poder curativo das plantas. Entendem que a fitoterapia pode ser um
tratamento alternativo ou atuar junto à alopatia e acreditam que as maiores dificuldades seriam a obtenção dos produtos e a
falta de capacitação dos profissionais de saúde. Os entrevistados atendidos nas UBS afirmaram que fazem o uso de plantas
medicinais. Relatam que na infância as plantas eram a principal forma de tratamento de enfermidade. Hoje, 93,3% recorrem
primeiro ao hospital quando ficam doentes. A planta mais citada pelas famílias (80%) foi Mentha sp. (Hortelã) no tratamento
de gripes e resfriados. Eles relataram também que várias plantas caíram no esquecimento como Symphytum officinale L.
(Confrei). Sendo assim, é necessário ampliar o conhecimento sobre o tema e sensibilizar profissionais de saúde e população
para essa opção terapêutica, permitindo o acesso da população aos fitoterápicos com eficácia, segurança e qualidade.
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Resumo
Giardíase é uma infecção intestinal que afeta mais de 200 milhões de pessoas por ano no mundo, causada pelo protozoário flagelado
Giardia lamblia. O tratamento padrão com os derivados do nitroimidazol apresenta efeitos indesejáveis e falha de aproximadamente
20%. Isso mostra a necessidade de buscar novas abordagens terapêuticas. Em 2006 criou-se a Política Nacional de Plantas Medicinais
e Fitoterápicas (PNPMF) e a relação com plantas medicinais e fitoterápicos de interesse do SUS (RENISUS e RENAFITO). Revisões
sistemáticas com metanálise auxiliam a elaboração de diretrizes clínicas na área de saúde. O objetivo desse trabalho foi realizar uma
revisão sistemática dos trabalhos feitos com Giardia e novas abordagens terapêuticas com menor efeito adverso e dose, compostos
testados, parte da planta utilizada e sua eficácia. Foram utilizadas as recomendações de Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analysis (PRISMA). Os bancos de dados utilizados foram PubMed, e SciELO utilizando as palavras chave
“giardiasis”, “plants” e “treatment”. Os critérios de exclusão foram: artigos que não apresentavam exclusivamente tratamento para
giardíase; artigos que abordavam o tratamento de outras parasitoses e artigos de revisão. No PubMed foram encontrados 66 artigos e
18 foram considerados. No Scielo havia somente uma revisão, que foi excluída. Algumas das plantas descritas com atividade giardicida
foram: Piper betle ;P. longum; Piqueria trinervia; Bursera fagaroides; Satureja khuzestanica; Zingiber officinale; Curcuma longa. A maioria
dos artigos utilizou o extrato aquoso da planta, extratos da folha ou parte aérea. O país com mais publicações é o México,
provavelmente, em decorrência da alta prevalência de giardíase. Dez artigos testavam esses compostos naturais in vitro com trofozoítos
de G. lamblia, cinco realizaram estudos in vivo, dois fizeram os dois tipos de ensaio e um trabalho realizou pesquisa com humanos. A
partir de 2014, houve o número de artigos publicados aumentou. Poucos são os trabalhos de revisão sobre o uso de plantas medicinais
no tratamento da giardíase. A criação da RENISUS s e PNPMF mostram o interesse do Ministério da Saúde acerca do estudo de
produtos naturais. Os dados dessa revisão contribuirão para o planejamento de pesquisas clínicas no tema.Os dados aqui reunidos
auxiliarão o desenvolvimento de pesquisas clínicas na busca de uma molécula fitoquimica com atividade giardicida.

Palavras-chaves: alvos terapêuticos, extratos, giardia, parasito, revisão sistemática

PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS POR ACADÊMICOS DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS
BIOLÓGICAS.
Autores

Gilmária Muniz Marques 1, Luiz Antônio Teixeira Neto 1, Marcos Silva Souza 1, Guilherme
Costa Dias 1, Danielle Munique Silva 1, Patrícia Nery Silva Souza 1

Instituição 1 IFNMG - Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Norte de Minas Gerais.
Campus Salinas (Fazenda Varginha Km 02 Rodovia. Salinas/Taiobeiras - Salinas/MG CEP.
39560-000)
Resumo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda aos órgãos públicos de cada país, que façam o
levantamento das plantas utilizadas na medicina tradicional no âmbito regional, identificando-as
botanicamente e estimulando seu uso. A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos,
aprovada através do decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006, considera a utilização das plantas
medicinais como uma estratégia para geração de emprego e renda, uso sustentável da biodiversidade
brasileira, avanço tecnológico e melhoria da atenção à saúde da população brasileira. O presente
estudo objetivou diagnosticar e sistematizar o conhecimento de acadêmicos de ciências biológicas
sobre as espécies com potencial medicinal. A obtenção dos dados foi possível por meio de
questionários semi estruturados apresentados a 60 alunos do curso de graduação de licenciatura em
Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais,
campus Salinas. A maioria dos entrevistados era do sexo feminino (68,3%) e utilizam as plantas
medicinais apenas quando ficam doentes (72%). As espécies mais utilizadas pelos acadêmicos e
suas respectivas famílias foram, o alho (Allium sativum L) e a erva cidreira (Lippia alba). Os sintomas
mais frequentemente tratados foram dor de garganta e tosse. Cabe ressaltar que as doenças crônicas
estão presentes na grande maioria das famílias, as mais citadas foram hipertensão e diabetes. A
maioria dos entrevistados utiliza as plantas medicinais por via oral na forma de chás. A parte da planta
mais utilizada foi a folha e o conhecimento obtido por meio dos pais e avós. Os alunos afirmaram
utilizar plantas medicinais por serem mais baratas (33%) e por serem naturais (30%). Sendo que
86,67% dos graduandos realizam cultivo de plantas medicinais em suas residências. Percebe-se que
o cultivo beneficia diretamente a qualidade de vida das famílias, facilitando o acesso ao fitoterápico e
diminuindo as despesas no tratamento de enfermidades. Os dados demonstram um significativo
conhecimento sobre uso das plantas. Neste sentido o ambiente escolar torna-se um local propício
para a realização de pesquisas fornecendo subsídios para a implantação de programas que integrem
o conhecimento popular com o saber científico.
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Resumo
As plantas medicinais são alvo de inúmeros estudos acerca de suas propriedades fitoterápicas, por possuírem diversos compostos
químicos, como os metabólitos especiais. Estes compostos podem apresentar potencial relevância terapêutica, como por exemplo os
flavonoides, que possuem capacidade antioxidante, anticancerígena e antimicrobiana. Muitas espécies de Diospyros foram relatadas
exibindo atividades antioxidantes e antimicrobianas. Sendo assim, o estudo teve como objetivo identificar por meio de testes qualitativos
a presença de metabólitos secundários em Diospyros sericea, espécie pouco relatada na literatura. Foram utilizados o pó das folhas
trituradas e o pó do extrato etanólico nestes testes, para verificação da diferença na composição fitoquímica do pó das folhas antes e
após o processo de extração. Um controle foi realizado adicionando-se água destilada ao invés dos reagentes confirmativos para cada
reação. O extrato etanólico foi obtido a partir de 100g de folhas secas trituradas incorporadas em 500mL de solução etanólica a 95%. A
mistura permaneceu em suspensão por 7 dias, sendo agitada a cada 24h. Filtrou-se e concentrou-se o extrato em estufa de circulação
forçada a uma temperatura de 60 ºC por 5 dias. Para a identificação de antraquinonas, adicionou-se 5 gotas de NaOH 0,5% em 0,5g das
amostras. Para saponinas, dissolveu-se 5 mg dos extratos em 5mL de água destilada em um tubo, agitados vigorosamente durante 2
min. Para flavonoides adicionou-se 2 g das amostras em béqueres separados e acrescidos 15mL de etanol 75% em cada um. As
amostras foram fervidas por 2 min, resfriadas e filtradas. Em seguida, as soluções foram testadas por três reações distintas: Na primeira,

adicionou-se em cada tubo 5mL de extrato e uma pitada de magnésio metálico, seguido por 1mL de HCl. Nas reações seguintes, o
extrato foi diluído com água destilada na proporção de 1:5, e em cada adicionou-se 5mL dos extratos. Para a segunda reação adicionouse uma gota de HCl 2% em cada tubo. Para a terceira, adicionou-se 2 gotas de NaOH 0,5%. Os testes obtiveram resultado positivo para
ambos os extratos: antraquinona, a partir do surgimento da coloração avermelhada; flavonoides, a partir de coloração esverdeada que
indica presença de flavonas; saponinas, devido a formação de uma camada de espuma que perdurou por mais de 30 min após a
agitação. Portanto, foi possível inferir que a planta em estudo tem chance de apresentar caráter terapêutico.
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Resumo

É no Parque 18 de Maio onde localiza-se a Feira da Sulanca de Caruaru. São 40.000 m2 de área
destinada exclusivamente aos comerciantes, fabricantes e feirantes, dentro deste espaço há também
a feira de frutas em que os comerciantes recebem os alimentos direto da CEACA (Central de
Abastecimento de Caruaru), ou trazem direto das roças, e comercializam em suas barracas. Na rotina
dos compradores, há a prática do consumo dos produtos antes da sanitização adequada. As frutas
vendidas por estes comerciantes não passam por nenhum processo de higienização e ficam expostas
a todo tipo de contaminação, bem como o contato com diversos tipos de insetos. Identificar e
quantificar coliformes totais e fecais em frutas vendidas a granel na feira de Caruaru – Pe. Trata-se de
um trabalho experimental (laboratorial). Foi realizado na principal Feira de Caruaru, excluindo frutas
em estado de putrefação. Foram selecionadas 16 barracas de frutas em toda feira, A amostragem foi
obtida obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Codex Alimentárius, transportadas em caixas
isotérmicas com temperatura de 4°C para o Laboratório do Centro Universitário Tabosa de AlmeidaASCES/UNITA. Elas foram submetidas a uma avaliação de qualidade higiênico-sanitária pelo método
de tubos múltiplos. Durante a análise das amostras foi obtido um resultado de 5.440 UFC/100mL para
coliformes totais e 2.800 UFC/100mL para coliformes fecais. Com base na portaria 2.914 do Ministério
da Saúde (MS), A contagem de coliformes totais elevada indica falta de higiene, a presença de
coliformes fecais sugere que as frutas tiveram contato direto e/ou indireto com fezes, uma vez que a
Escherichia coli não faz parte da microflora normal desses produtos, por apresentar habitat exclusivo
no intestino do homem e animais de sangue quente. Os frutos estudados estavam impróprios para
consumo humano direto, sem serem sanitizados. Mediante o exposto fica evidente que o consumo de
alimentos na feira livre sem higienização adequada, apresenta um risco relevante a saúde pelo fato de
estarem contaminados sendo assim reprovados pela portaria 2.914 do MS e fora dos padrões da RDC
nº 12, de 2 de janeiro de 2001 (ANVISA).
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Resumo
Introdução: A profilaxia antirrábica pós-exposição é indicada para pessoas expostas ao vírus rábico, e todos os atendimentos
devem ser cadastrados na ficha de notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Objetivo:
Avaliar a prevalência da profilaxia antirrábica humana pós-exposição inadequada em pacientes vítimas de agressão por

animal no estado do Ceará, no período de 2007 a 2015. Métodos: Realizou-se um estudo de prevalência de condutas
profiláticas inadequadas e seus fatores associados, significância de 95%, com dados das notificações de atendimentos
antirrábicos humanos do Sinan. Os coeficientes de incidência dos atendimentos foram padronizados pelo método direto,
tendo como parâmetro as faixas etárias de cada município para cada ano do estudo, e a população padrão utilizada foi a do
ano de 2010. Resultados: Das 231.694 notificações registradas de 2007 a 2015, 222.036 (95,8%) apresentaram
inadequações, tendo o ano de 2015 o maior valor do coeficiente padronizado de incidência de condutas inadequadas (41,58
atendimentos por 10 mil habitantes). Identificou-se maior frequência em menores de 19 anos de idade (37,6%), sem diferença
entre os sexos (RP=0,99; IC95%=0,99-1,00). A exposição por mordedura (RP=1,03; IC95%=1,02-1,03) e os ferimentos
múltiplos (RP=1,07; IC95%=1,06-1,07), localizados nas mãos/pés (RP=1,06; IC95%=1,06-1,07) apresentaram maiores
prevalências de condutas inadequadas. Também houve maior prevalência de inadequações nos quirópteros e outras espécies
de animais agressores em relação aos caninos (p<0,001), além dos acidentes com animais mortos/desaparecidos (RP=1,05;
IC95%=1,05-1,06) e dos tratamentos com vacinas (RP=1,03; IC95%=1,02-1,03). Discussão: Os achados deste estudo
sugerem uma possível insegurança nas prescrições por parte dos profissionais da saúde. Na maioria dos casos, estes
profissionais costumam indicar mais doses do que as necessárias ao tipo de exposição presente no paciente, não se
considerando os aspectos epidemiológicos de cada atendimento antirrábico. Conclusão: São necessárias melhor avaliação
dos casos, observação do animal agressor e atendimento às Normas Técnicas, do Ministério da Saúde, para a condução da
profilaxia antirrábica de forma adequada e segura, sem risco ao paciente.
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Resumo
Introdução: A prevalência de doenças alérgicas, como asma, rinite e eczema, tem aumentado nas últimas décadas em
países desenvolvidos. Em média, acomete 200 a 300 milhões de indivíduos, sendo as doenças crônicas mais comuns entre
as crianças. Dados de “The International Study of Asthma and Allergy in Childhood” (ISAAC) demonstram que,
aproximadamente, 19% a 25% dos adolescentes e crianças apresentam diagnóstico de asma. Entretanto, a prevalência
dessas doenças é desconhecida na população adulta em Recife-PE. Objetivos: Verificar a prevalência de asma, rinite e
eczema em estudantes de medicina da Uninassau, Recife-PE, e verificar a proporção de indivíduos que já realizaram
imunoterapia para alergias. Metodologia: A pesquisa foi aprovada no comitê de ética em pesquisa da UNINASSAU (CAAE:
89795518.7.0000.5193). Realizou-se um estudo de corte transversal descritivo utilizando-se o questionário ISAAC para os
módulos de asma, rinite e eczema. Após a assinatura do TCLE, os indivíduos foram entrevistados e coletaram-se variáveis
socioeconômicas e relacionadas ao tratamento imunoterápico. Para categorização em alérgicos e não alérgicos foram
utilizadas as perguntas dois dos questionários ISAAC (apresentou sibilo/espirro/coceira no último ano). Os resultados foram
apresentados de maneira descritiva (número absoluto e porcentagem). Para a idade foi utilizado a mediana (m) e o intervalo
interquartílico (IRQ). Foram calculados o “Odds Ration” (OR), o Intervalo de Confiança (IC95%) e o valor de p para o
tratamento imunoterápico. Resultados: Foram entrevistados 169 estudantes entre 18 a 49 anos (m=23; IRQ: 20-26), destes
112 (66,2%) eram do sexo feminino. Vinte e um indivíduos (12,4%) foram classificados como asmáticos (idade m=23; IRQ: 2026), sendo 16 (76,1%) do sexo feminino. Cento e dezessete indivíduos (69,2%) foram classificados com rinite (idade m=23;
IRQ: 20-27), sendo 77 (65,8%) do sexo feminino. Trinta e oito (22,4%) indivíduos foram classificados com eczema (idade
m=22; IRQ: 20-28), sendo 27 (71%) do sexo feminino. A diminuição de sintomas em indivíduos asmáticos e que realizaram
imunoterapia foi de OR=0,82 [IC95%: 0,027–0,705; p=0,004). Conclusões: Dentre as doenças alérgicas, a mais prevalente
foi rinite com 69,2%, seguida pelo eczema (22,4%) e asma (12,4%); Foi predominante na população geral do estudo e entre
os casos de alergias indivíduos do sexo feminino; A imunoterapia demonstrou ser um fator capaz de reduzir a sintomatologia
da asma alérgica
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Resumo

Introdução: Segundo estimativas da OMS em 2013, mais de um milhão de pessoas adquirem uma
Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) diariamente. A cada ano, estima-se que 500 milhões de
pessoas adquirem uma das IST curáveis. No Brasil, relatório recente aponta que A prevalência de IST
bacterianas foi de 14,4%, e a das virais, 41,9%. Nessa perspectiva, surge a necessidade de se discutir
e incentivar ações de promoção da saúde, sendo a universidade importante ferramenta de
disseminação de conhecimento por intermédio da extensão. Objetivo: relatar a experiência dos
alunos do Projeto de Extensão em Medicina de Família e Comunidade (ProFMC) ao realizar uma
atividade de promoção da saúde e prevenção de IST. Metodologia: Estudo de caso qualitativo, do
tipo relato de experiência em Barbalha, município do interior do estado do Ceará, cujos participantes
foram selecionados por conveniência, utilizando os seguintes critérios de inclusão: ser discentes de
medicina de uma Instituição de Ensino Superior (IES) pública, da região centro sul do interior do
Estado do Ceará; ter participado do ProFMC durante o ano de 2017. Os dados foram coletados no
mês de dezembro de 2017 e analisado por intermédio da análise de conteúdo. Resultados: a
atividade proporcionou nos alunos a possibilidade de treinar habilidades como o trabalho em equipe,
comunicação assertiva e articulação de um grupo. O contato com a comunidade favoreceu aos
estudantes estreitar laços com a população local, bem como incentivou a pesquisa e aprofundamento
na temática. Como desafios, destacaram-se a dificuldade em conciliar o horário das aulas com as
atividades de extensão. Considerações Finais: O ProFMC parece-nos uma importante ferramenta de
difusão de conhecimento à comunidade, aprimoramento de habilidades e atitudes para estudantes e
promoção da saúde.
Palavras-chaves: Infecções Sexualmente Transmissíveis, Educação em Saúde, Promoção da Saúde, Relato de Experiência,
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Resumo

Agravos de saúde relacionados a falta de saneamento e cuidados com a higiene são de elevada
incidência em países em desenvolvimento, relacionando-se diretamente com o nível de pobreza da
região. A Doença Diarreica Aguda (DDA), especificamente, é causa de grande preocupação para o
poder público, em virtude da elevada taxa de mortalidade em crianças menores de 5 anos. Dessa
forma, faz-se necessária a aplicação de estratégias de intervenção, aliadas aos programas de
imunização e investimentos em saneamento básico, relativas aos cuidados de higiene pessoal para
atuar na prevenção de potenciais agravos de saúde. A ação teve como objetivo estimular a prática de
hábitos de higiene pessoal em um grupo de 30 escolares do 1º ano do ensino fundamental da Escola
Municipal Marechal Floriano Peixoto (Ipioca, Maceió/AL). Acadêmicos do curso de Medicina
desenvolveram uma apresentação lúdica, utilizando linguagem acessível e interativa, para demonstrar
a existência de microrganismos patogênicos no ambiente e a aplicação de cuidados simples de
higiene na prevenção de doenças comuns da infância, como cáries dentárias, parasitoses e diarreias.
Desenhos coloridos impressos em folhas A4 forma utilizados como materiais de apoio visual. O grupo
ministrou uma palestra de 40 minutos sobre a importância dos hábitos de higiene pessoal para a
prevenção de doenças e manutenção da qualidade de vida. Foram abordados tópicos pertinentes aos
cuidados durante o banho; higiene bucal (dentes, língua, gengivas e bochechas); corte e limpeza das
unhas; e higienização das mãos – incluindo a demonstração da técnica correta. A utilização do auxilio
visual foi fundamental para captar a atenção e estimular a interação do grupo de crianças com os
discentes, promovendo uma troca ativa de experiências. A equipe de funcionários da escola e as
crianças foram muito receptivas com a equipe de medicina. Durante o decorrer da ação a interação

das crianças proporcionou o esclarecimento de dúvidas e uma crítica construtiva a comportamentos
de risco. A falta de informação está associada ao desenvolvimento de agravos de saúde e se constitui
em uma das principais barreiras enfrentadas pela Atenção Básica. A aplicação de intervenções
educativas no ambiente escolar, em especial com as crianças de menor faixa etária, é essencial para
a prevenção de doenças infecciosas da infância, além de se mostrar uma alternativa barata e de fácil
execução para discentes da área de saúde.
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Resumo
Segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, a diarréia é um importante problema de saúde pública relacionado,
principalmente, a precárias condições higiênico-sanitárias e à ineficiência do acesso à saúde. O presente estudo, descritivo
quantitativo, apresenta quadros diarréicos em crianças de 0 a 9 anos de idade na cidade de Petrolina/PE, no período de
março/2014 a fevereiro/2015. Os dados são oriundos da pesquisa “Introdução à Saúde Integral da Criança no Bairro José e
Maria, Petrolina/PE”, realizada pela Liga Acadêmica de Medicina de Família e Comunidade da Univasf. Foram entrevistadas
161 famílias, totalizando 226 crianças na faixa etária em estudo. Os resultados mostraram que 23 crianças (10%)
apresentaram quadros diarréicos no período. Destas, 10 tinham até 2 anos (44%), 7 tinham entre 3 e 5 anos (30%) e 6 tinham
entre 6 e 9 anos de idade (26%). Quanto à qualidade da água consumida, 61% das famílias com crianças com quadro
diarréico afirmou não realizar qualquer tratamento da água antes do consumo, 4% afirmou que ferve a água e 35% afirmou
filtrar ou consumir água mineral; nas famílias com crianças sem quadro diarreico, 62% afirmou consumir água filtrada ou
mineral, 4% afirmou ferver a água e 32% afirmou não realizar qualquer tratamento. Há, portanto, íntima relação entre a
qualidade da água consumida e o surgimento de quadros diarréicos, uma vez que a maioria deles está relacionada a
infecções transmitidas pela água. A análise da renda mostrou que 61% das famílias das crianças com diarreia percebe até 2
salários mínimos e 30% percebe 3 salários mínimos ou mais, 9% não informou. Portanto, a maioria das famílias das crianças
com diarréia percebe até 2 salários mínimos, sugerindo residir em locais sem saneamento básico ou tratamento da água, bem
como, ter menor acesso à educação e a serviços de saúde. A partir dos dados, é possível relacionar crianças com diarréia a
condições de vulnerabilidade socioeconômica, tendo em vista que a etiologia dessa disfunção perpassa pelas más
instalações sanitárias usualmente presentes nas moradias. A proliferação de patógenos e o uso de água contaminada e não
tratada, potencializa o ciclo diarréico. Diante disso, é importante promover melhorias nas condições ambientais às quais a
população está exposta, a partir de políticas que promovam saneamento adequado, tratamento da água, educação em saúde
e acesso universal aos serviços de saúde.
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Resumo
Água mineral é o tipo de bem de consumo que se origina em fontes naturais ou artificiais e possuem propriedades físico-químicas
semelhantes à água comum, observa-se também em sua composição constantes de sais minerais, oligoelementos e outros
constituintes, consequentemente não devem apresentar riscos à saúde de quem a consome. Por tratar-se de um veículo transmissor de
agentes de doenças infecciosas e parasitárias como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, e outros, deve-se salientar a
necessidade de meios que possam combater a presença de tais microrganismos causadores de diversos tipos de patologias, bem
como: meningite, disenteria bacilar, cólera, septicemia, gastroenterites, cistites, pneumonia necrotizante, otites, náuseas e outras.O
objetivo de tal estudo foi a análise da qualidade microbiológica da água mineral em garrafões de 20 litros comercializadas na cidade de
Maceió/AL quanto a presença de agentes patógenos como: Coliformes totais, E. coli, Enterococus ssp., Bactérias heterotróficas e P.
aeruginosa. Foram analisadas amostras de oito marcas com base nas determinações de amostragens e os parâmetros microbiológicos
definidos conforme a resolução RDC Nº 275/2005 da ANVISA. Para a pesquisa de tais patógenos foi utilizado o método por membrana

filtrante de acetato de celulose (Millipore) e em seguida tranferido para placa de petri que contém o meio de cultura específico de cada
bactéria. Os resultados revelaram que todas as amostras de água mineral apresentaram contaminação por bactérias heterotróficas e
três apresentaram contaminação por coliformes totais. Nenhuma das amostras apresentaram contaminação pelos patógenos
Enterococus spp., E. coli e P. aerugionosa.
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Resumo

Águas para consumo humano quando em más condições podem trazer sérios problemas para a
saúde dos consumidores. Para que a água disponha de uma boa qualidade para consumo, deve
atender os padrões físico-químicos e microbiológicos estabelecidos na portaria 2914 de 12 de
dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. A qual estabelece a ausência de coliformes totais e
coliformes fecais e recomenda que a contagem para bactérias heterotróficas não ultrapasse 500
UFC/mL. Objetivou-se analisar a qualidade microbiológica e físico-química de amostras de água
proveniente de bebedouros de uma instituição de ensino superior. As amostras de água foram
coletadas dos bebedouros de quatro campi vinculados a respectiva instituição de ensino. Os
bebedouros foram higienizados com álcool a 70%. As amostras coletadas em erlenmeyer de 100 mL
previamente esterilizados contendo 0,1 mL de tiossulfato de sódio a 0,1%. Acondicionadas em caixas
térmicas. Identificadas como A1, A2, A3, A4 em seguida levadas ao laboratório de microbiologia da
Farmácia Escola do Centro Universitário CESMAC onde procederam-se as análises. Para avaliar a
presença de coliformes totais e Escherichia coli (E. coli) na água, utilizou-se o teste rápido
AGUATESTE COLI / LABORCLIN, onde em 100 mL da amostra foi solubilizado o conteúdo do teste.
Foi considerado como positivo para coliformes totais a mudança de coloração do meio de cultura e
como positivo para E. coli a apresentação de fluorescência em luz UV. A determinação do pH deu-se
através de um potenciômetro digital. Para contagem de microrganismos, utilizou-se os meios de
cultura Plate count agar (bactérias) e Ágar Sabouraud (fungos). Todas as amostras apresentaram
resultados positivos para coliformes totais, para coliformes fecais apenas a amostra A2 não
apresentou resultado positivo. Na análise de pH as amostras apresentaram uma variação de 5,25 a
7,45. Os resultados para contagem de bactérias: A1 3,08 × 10² UFC/mL, A2 6,03 × 10² UFC/mL, A3
7,34 × 10² UFC/mL, A4 1,76 × 10 UFC /mL e para fungos: A1 1,65 × 10² UFC/mL, A2 4,35 × 10
UFC/mL, A3 4,19 × 10² UFC/mL, A4 1,76 × 10 UFC /mL. Conclui-se que as águas se encontram, fora
dos padrões que são exigidos pela legislação, para que a água possa ser destinada para o consumo
humano. Pois em todas as análises as mesmas apresentaram contaminação. Estas contaminações
podem ser decorrentes de falha no tratamento da água potável, por contaminação em reservatório ou
a falha na manutenção dos filtros dos bebedouros.
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Resumo

A água é um componente essencial para manutenção da vida humana e as preocupações
relacionadas a contaminação têm sido alvo de diversos estudos, quando em más condições a água

pode ser fonte para transmissão de diversas doenças de origem hídrica. Para que a água seja
considerada potável, precisa atender ao padrão de potabilidade estabelecido pela portaria 2914 de 12
de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde e não oferecer ricos a saúde, sendo isenta de coliformes
totais e fecais, recomenda que a contagem para bactérias heterotróficas seja até 500 UFC/mL.
Objetivou-se analisar a qualidade microbiológica e físico-química de amostras de água potável de uma
instituição de ensino superior localizada em Maceió- AL. As amostras foram coletadas das torneiras
dos quatro campi vinculados a instituição de ensino, que é abastecida através de poços artesianos.
Foi feita a desinfecção das torneiras com álcool a 70%, as coletas foram realizadas segundo ao
Manual Prático de Análise de Água FUNASA, em erlenmeyer de 100 mL previamente esterilizados
contendo 0,1 mL de tiossulfato de sódio a 0,1%. Foram acondicionadas em caixas térmicas e
identificadas por P1, P2, P3, P4, em seguida levadas ao laboratório de microbiologia da Farmácia
Escola do Centro Universitário CESMAC onde procederam-se as análises. Utilizou-se o teste rápido
AGUATESTE COLI / LABORCLIN, para a avaliação da presença de coliformes totais e Escherichia
coli (E. coli). Em 100 mL da amostra foi solubilizado o conteúdo do teste, considerado como positivo
para coliformes totais a mudança de coloração do meio de cultura e para E. coli a presença de
fluorescência em luz UV. Para a determinação de pH utilizou-se um potenciômetro digital. Para a
contagem de bactérias foi utilizado o meio de cultura Plate count agar. Obteve-se como resultado a
presença de coliformes totais em todas as amostras e para E. coli todas as amostras deram positivas
exceto a amostra P2. A variação de pH inter amostras foi de 6,9 a 7,2. Resultados para contagem de
bactérias: P1 4,70 × 10² UFC/mL, P2 0,355 × 10³, P3 4,52 × 10³, P4 2,73 x 10³. Conclui-se que as
águas estão fora do padrão de potabilidade exigido pela legislação. Em todas as análises
apresentaram a presença de contaminações, podendo ser decorrentes de falhas no tratamento,
contaminação do solo ou no armazenamento. A falha na limpeza no local onde são armazenadas
pode ter causado o aumento da carga microbiana, tornando assim essas águas impróprias para o
consumo humano.
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Resumo

Introdução: A Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o sarampo e a coqueluche são doenças
de notificação compulsória, infectocontagiosas e de transmissão respiratória. Apesar de
imunopreveníveis, a diminuição da incidência dessas doenças no Brasil tem sido considerada branda
e a coqueluche atualmente vêm apresentando um perfil reemergente. Objetivo: Identificar o perfil dos
pacientes de casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, Sarampo e Coqueluche
realizados em hospital-escola de referência Norte/Nordeste para vários agravos, incluindo doenças
infecciosas e parasitárias, no Estado de Pernambuco. Desenho do estudo: Trata-se de um estudo
descritivo e quantitativo. Métodos: Foi realizado levantamento sócio-demográfico dos pacientes
cadastrados no Sistema GAL (Gerência de Ambiente Laboratorial) e a análise da frequência de
exames de casos suspeitos do ano de 2014, onde foram classificados em: positivo, negativo e
inconclusivo. Para análise dos dados foi utilizado o Programa Microsoft Office Excel 2013 e o
Programa Estatístico SPSS versão 14.0. Obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da
Universidade de Pernambuco, obtendo Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) n°:
49397515.0.0000.5207. Resultados: A amostra contou com 295 pacientes de todas as faixas etárias
com alta prevalência de lactentes (66,1%) e prevalência do sexo feminino (61,4%). Obteve-se 16,3%
de casos suspeitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave, 5,4% de Sarampo e 78,3% como
Coqueluche. Os exames positivos representaram 26,7%, os negativos foram 54,2% e 18,9%
inconclusivos. Discussão: Fatores como diminuição da imunidade, a imunização não duradoura,
mudanças no genótipo da bactéria e aumento da susceptibilidade entre jovens e adultos são
considerados como contribuintes para o aumento da taxa da incidência de coqueluche. A quantidade

de resultados inconclusivos chama atenção para o descarte desnecessário de materiais que são
utilizados para as coletas dos exames, gerando custos excedentes para a instituição e prolongamento
do tempo de internamento. Conclusão: Diante da importância das doenças infecciosas como causa de
morbidade e mortalidade, é indiscutível o relevante papel de prevenção e promoção que as
imunizações desempenham e a necessidade de melhoria das ações de vigilância para que haja uma
representação epidemiológica fidedigna da doença.
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Resumo
Introdução: A profilaxia antirrábica pós-exposição é indicada para pessoas expostas ao vírus rábico, e todos os atendimentos
devem ser cadastrados na ficha de notificação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Objetivo:
Avaliar a relação entre os coeficientes médios de incidência das condutas inadequadas dos atendimentos antirrábicos
humanos pós-exposição com as variáveis doses de vacinas antirrábicas humanas administradas e Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDHM) dividido nas suas categorias: renda, educação e longevidade nos municípios do estado do Ceará,
de 2007 a 2015. Métodos: Realizou-se estudo ecológico com abordagem exploratória analítica das fichas de investigação de
atendimentos antirrábicos humanos registrados no Sinan. Os coeficientes de incidência foram calculados pela divisão do
número médio de pessoas atendidas com condutas inadequadas de 2007 a 2015 pela população para o mesmo período
multiplicado por 100.000. Este coeficientes foram associados ao Índice de Desenvolvimento Humano municipal e suas
subdivisões, bem como à proporção de doses de vacinas administradas na população. Resultados: Verificou-se que quanto
maior a quantidade de doses de vacinas antirrábicas humanas administradas, maior a incidência de condutas inadequadas
dos atendimentos antirrábicos (r=0,78; p<0,001). Identificou-se, também, uma tendência de aumento dos coeficientes de
incidência das condutas inadequadas com a elevação dos IDHM relacionados à renda (r=0,20; p<0,001) e educação (r=0,37;
p<0,001); entretanto, o aumento do IDHM quanto à longevidade se correlacionou a um crescimento não significante dos
coeficientes (r= 0,03; p=0,695). Discussão: O IDHM mede a qualidade de vida das pessoas, uma medida geral e sintética do
desenvolvimento humano. Os fatores sociais podem promover uma promiscuidade na relação homem/animal, e,
consequentemente, reduzir os cuidados sanitários. A prescrição desnecessária de vacina antirrábica aumenta o desperdício
de recursos. Conclusão: Os municípios com maior quantidade de notificações de atendimentos antirrábicos com condutas
inadequadas coincidem com as áreas de médio a alto desenvolvimento socioeconômico do estado. Nestes municípios, devem
ser prioritárias as medidas de intervenção para o controle efetivo da raiva. O conhecimento dessas áreas é fundamental para
a adequação de recursos, a priorização e o direcionamento das ações de saúde.
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Resumo
A criptococose é uma micose invasiva que abrange duas entidades clínicas, a oportunista e a primária do hospedeiro
imunocompetente. Ambas causam meningoencefalite, lesão pulmonar, fungemia e focos secundários em outros órgãos. O
objetivo deste trabalho é relatar um caso de criptococose com apresentação atípica em paciente previamente hígido no
Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON) em Porto Velho. A.P, masculino, 34 anos, procedente de Jaru-RO,
admitido em serviço de emergência com cefaleia holocraniana intensa e progressiva, náuseas e vômitos, febre baixa e tosse

produtiva, há 30 dias. Evoluiu com desorientação e alteração comportamental, foi realizado estudo do líquor que estabeleceu
diagnóstico de meningoencefalite por cryptococcus, mas sem imunodeficiência documentada. Iniciou-se tratamento com
Anfotericina B e Fluconazol. Apresentava nódulos subcutâneos disseminados compatíveis com criptococose tegumentar ao
exame histopatológico. A tomografia computadorizada de crânio revelou múltiplas lesões hipodensas ovaladas com realce
anelar e a radiografia de tórax com infiltrado alveolar em língula esquerda, considerado secundário à criptococose. Evoluiu
com rebaixamento do nível de consciência, piora clinica global sendo encaminhado para unidade de terapia intensiva por
onde permaneceu por 20 dias. Sem resposta adequada à terapia, apresenta frequentes crises convulsivas e permanece em
tratamento. Em síntese, a criptococose do SNC é a mais frequente manifestação clínica da doença. A presença de
criptococomas sugere resposta imune do hospedeiro, mais frequente em pacientes sem infecção pelo HIV. Criptococomas
cerebrais podem causar morbidade neurológica significativa a curto e a longo prazo, são difíceis de tratar e requerem terapia
antifúngica prolongada. Contudo, a manifestação disseminada da doença ocorre habitualmente na imunossupressão. O caso
é singular devido à sobreposição de apresentações em paciente sem comprometimento imunológico documentado, porém
seu desfecho clínico desfavorável corrobora com a literatura. Por fim, a criptococose é uma doença infectocontagiosa com
uma variedade de apresentações clínicas. Diante dessa diversidade o diagnóstico torna-se desafiador. O acometimento
neurológico em imunocompetentes apesar de atípico não é isento de complicações graves. Assim, salienta-se a importância
do diagnóstico e manejo adequado da doença.
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Meningite criptocócica

RELATO DE CASO: MEDIASTINITE COMO COMPLICAÇÃO DA ANGINA DE LUDWIG.

Autores

Geiziel Moreira Cruz 1, Flavio Martins da Silva 2,1, Joilton Dantas Siqueira Silva 1, Ricardo
Lincoln Fernandes Silva 1, Lucas Justo Sampaio 1, Lucas Nogueira Antunes de Souza 1,
Pamela Cristina Dantas Dias 3, Ana Luiza Silva de Almeida 1, Paulo Trajano Silva Júnior 1

Instituição 1 UniSL - Centro Universitário São Lucas (76805846), 2 HC - Hospital das Clínicas
(76804034), 3 UNIP - Universidade Paulista (76804061)
Resumo

A angina de Ludwig (AL) é uma celulite, polimicrobiana, necrosante de rápida progressão envolvendo
o assoalho da boca e pescoço. A infecção pode atingir espaço retro faríngeo e, excepcionalmente, o
mediastino. A mediastinite (mdn) apesar da baixa incidência possui alta taxa de mortalidade. Com
finalidade de relatar caso de paciente com diagnóstico de Angina de Ludwig com evolução para
mediastinite. Foram realizadas consulta ao prontuário médico, exames laboratoriais e revisão de
literatura. Diante disso, paciente masculino, 34 anos, com história de extração dentária, foi admitido
em hospital de emergência na Amazônica Ocidental em 2015, apresentando odontalgia inferior direita,
odinofagia, trismo, disfagia, febre, calafrios, dispneia, dentes em mal estado de conservação e
aumento do volume submandibular descendente à direita. O hemograma exibiu leucocitose com
desvio à esquerda e a radiografia de tórax demonstrou alargamento do mediastino. Foi tratado
inicialmente com ceftriaxona, clindamicina e amicacina. A tomografia computadorizada contrastada
evidenciou coleção hipodensa na região submandibular e espaço parafaríngeo profundo estendendose para todo mediastino e confirmando o diagnóstico de AL. O abscesso foi drenado por incisão na
região retrofaríngea e colocado dreno de penrose. Devido a MDN necessitou de drenagem torácica e
após o procedimento evoluiu com melhora do estado geral e alta hospitalar. Esse agravo tem na
infecção no molar inferior seu principal precedente. Outras causas incluem o trauma mandibular e o
abscesso peritonsilar. Em geral, pacientes apresentam história de extração dentária ou higiene bucal
precária. Referem dor e inchaço em região cervical anterior, trismo, odinofagia e disfagia. No exame
físico exibe febre, inchaço submandibular e no assoalho da boca. A dispneia e o estridor são sinais de
obstrução de via aérea e com risco de consequências fatais. As complicações incluem a mediastinite,
abscesso subfrênico e derrame pleural. O tratamento objetiva manter a via aérea, conter a infecção
com antibióticos de amplo espectro e drenagem do abscesso. Neste caso, houve drenagem torácica
devido a mediastinite. Conclui-se que a AL é uma síndrome clínica que, embora incomum, possui
risco de complicações com alto grau de mortalidade como a MDN. O conhecimento sobre a doença
permite diagnóstico precoce, evita a progressão da doença e tem prognóstico favorável quando
manejado de forma adequada.
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Resumo

A utilização de plantas medicinais como forma de tratamento de várias doenças é algo realizado
desde os primórdios da humanidade e é um conhecimento passado de geração em geração durante
séculos. Esse conhecimento aliado ao conhecimento científico possibilita a utilização das plantas com
eficácia e segurança e pode resultar na descoberta de novos medicamentos. Ação fitoterápica da
romã tem despertado o interesse principalmente na área da saúde, mostrando-se promissora para os
produtos farmacêuticos. A Romã (Punica granatum L.) tem sido indicada popularmente para o
tratamento de inflamações na garganta; catarata; vermes chatos; diarreia; gengivites; hipertensão,
infecções antibacterianas; queimaduras e na cicatrização de feridas cutâneas e de mucosas como a
estomatite aftosa, mais conhecida como afta. Diversos microrganismos estão relacionados a feridas e
a resistência à maioria dos agentes antimicrobianos convencionais é uma realidade preocupante.
Neste sentido é necessária a busca por alternativas de tratamentos que visem o combate desses
microrganismos patogênicos e o reparo da lesão. O objetivo desse trabalho foi avaliar por meio de
testes qualitativos a presença de taninos em extratos produzidos das cascas de frutos da Romã. Os
extratos foram obtidos a partir das cascas dos frutos que foram secas e trituradas e em seguida
incorporadas em solução etanol 70% na proporção 1:10 de casca:solvente, com agitação leve por
48h. Filtrou-se e concentrou-se os extratos em banho-maria digital por sete dias. Os mesmos
passaram por testes qualitativos em que utilizou-se a quantidade de 2 mL da extração em três tubos
de ensaio. No primeiro tubo foram adicionadas duas gotas de HCl diluído e solução de gelatina a 2,5%
em gotas; no segundo tubo adicionou-se 5 mL de água destilada e 4 gotas de solução de FeCl3 a 2%
e no terceiro tubo continha somente o extrato como controle. Os resultados dos testes qualitativos
comprovaram a presença de taninos demonstrado pela formação de precipitado branco leitoso no
primeiro tubo e a presença de taninos hidrolisáveis e outros polifenóis como flavonoides pela
coloração azul marinho escura, obtida no tubo que continha solução de FeCl3. Estudos apontam que
os taninos auxiliam no processo de cura de feridas, queimaduras e inflamações por meio da formação
de uma camada protetora (complexo tanino-proteína) sobre a pele ou mucosa que foi danificada. O
que pode ser um dos mecanismos responsáveis pelas atividades biológicas da romã.
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Resumo
Introdução: Alterações oculares são potencialmente graves. A presença de vesículas pode ser sugestiva de infecção herpética, porém
não é patognomônico. O médico assistente deve estar atento ao amplo diagnóstico diferencial, dentre eles a rosácea ocular, uma
entidade subdiagnosticada, sobretudo quando suas manifestações não são acompanhadas por outros achados na pele. Objetivo: relatar
um caso de rosácea ocular que clinicamente simulou uma infecção por herpes simples para alertar aos clínicos e especialistas sobre
este importante diagnóstico diferencial. Desenho do estudo: relato de caso. Métodos: revisão do prontuário. Resultados: paciente de 30
anos, sexo feminino, recepcionista, sem morbidades prévias, procurou atendimento devido dor e vesículas pustulosas na região
periorbitária direita há 1 dia. Acompanhando o quadro, havia hiperemia conjuntival e edema palpebral. Negou pródromos e outros sinais
e sintomas, como febre, cefaléia, náuseas, parestesias na face, déficit na acuidade visual, queixas na cavidade oral e região genital. O
médico assistente considerou a hipótese de herpes ocular, e prescreveu aciclovir. Após uma semana, o quadro progrediu para o olho
contralateral. Ao exame oftalmológico, a córnea não apresentava úlceras, e a pressão intraocular e a fundoscopia estavam normais. O
hemograma, FTA-ABs, VDRL e a sorologia para HIV não revelaram alterações. Neste momento, foi levantada a hipótese de rosácea

ocular bilateral, e o tratamento foi substituído por macrolídeo e prednisona por uma semana, com melhora importante do quadro.
Discussão: Rosácea ocular pode preceder as manifestações cutâneas em 20% dos casos, acometendo adultos e crianças. O quadro
clínico é inespecífico, e pode incluir pústulas, blefarite, calázio e conjuntivite. Apesar da paciente relatada não ter realizado exames
específicos para herpes simples, a ausência de pródromos e de úlceras de córneas, bem como a evolução subaguda e ausência de
resposta com o antiviral, reduziram a possibilidade de infecção herpética, a qual é potencialmente grave na forma de ceratite. O
tratamento da rosácea ocular, por sua vez, depende de antibióticos (macrolídeos, tetraciclinas) e anti-inflamatórios, com prognóstico
geralmente bom. Conclusão: o surgimento de vesículas pustulosas perioculares, juntamente com hiperemia conjuntival e blefarite, de
forma subaguda e sem úlceras corneanas, podem ser sugestivas de rosácea ocular, um importante diagnóstico diferencial de herpes
ocular.
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Resumo
A segurança do paciente tornou-se uma meta a ser alcançada no Sistema Único de Saúde (SUS), visto que a ocorrência de eventos
adversos (EA) que ocasionam lesões ou danos ao paciente evidencia a falta de segurança e sinalizam para a necessidade de melhoria
na assistência prestada ao paciente, implicando no aumento dos custos de permanência hospitalar e na morbimortalidade. O Ministério
da Saúde com a proposta de reduzir os EA evitáveis instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) através da
portaria 529 de 2013 e estabeleceu protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente. Portanto o objetivo do estudo buscou
descrever os fatores que acarretam erros na assistência ao paciente, identificando os fatores de riscos e erros evitáveis. Este estudo é
de revisão bibliográfica com análise qualitativa dos resultados. Foi realizado o levantamento de dados literários na Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), Scientific Eletronic Library Online (SciElo), Literatura Latino-Americana do Caribe em Ciências e Saúde (LILACS), através
da seleção de revistas e artigos científicos, que abordaram diferentes conceitos referentes ao tema: Segurança do paciente e erros de
medicação. A pesquisa foi realizada no período de abril de 2016, foram selecionados artigos entre os anos de 2006 e 2016 escritos na
língua portuguesa. Estudos mostraram que no Brasil no ano de 2009, ocorreram 320 mil internações decorrentes de quedas, o que
estatisticamente representou quase 40% do total das internações relacionadas a causas externas, porém observou-se que as quedas
em pacientes hospitalizados é um dos eventos adversos de maior prevalência, e ainda representam uma visível falta de segurança e
são responsáveis, na maioria das vezes, pelo elevado número de internações e atraso no processo de recuperação dos pacientes. O
aumento no período de permanência contribui também, para a ocorrência de EA associado à administração de medicamentos, pois esse
tem maior probabilidade de ocorrência, quando o tempo de internação é prolongado. Dados ainda demonstram que existem
subnotificação de EA na assistência, uma vez que os profissionais da saúde por receio de processos civis, legais e éticos muitas vezes
não notificam os erros. Dessa forma as instituições de saúde podem implantar protocolos de notificações de erros a fim de identificar e
reduzir os EA evitáveis e assim substituir punições por ações preventivas utilizando como ferramenta a educação continuada.
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Resumo

Introdução: A síndrome DRESS (do Inglês: Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) é uma entidade subdiagnosticada,
apesar da sua importância na prática clínica pela similaridade com outras patologias, dentre elas as arboviroses. O médico deve incluir a
síndrome DRESS no diagnóstico diferencial de todo paciente febril com rash, pois o prognóstico pode ser reservado e potencialmente
fatal, sobretudo nos casos identificados tardiamente. Objetivo: relatar um caso de síndrome DRESS em paciente com suspeita de
arbovirose, evidenciando as principais diferenças clínicas entre essas patologias. Desenho do estudo: relato de caso. Métodos: revisão
do prontuário. Resultados: paciente do sexo feminino, 29 anos, sem morbidades prévias, gestante do segundo filho (28 semanas),
recebeu o diagnóstico de toxoplasmose e iniciou o tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Após quatro semanas,
relatou febre, mialgia, artralgia e rash. Ao exame físico, estava em bom estado geral; prova do laço negativa; apresentava exantema
macular difuso, sem progressão característica e sem acometer mãos e pés. O hemograma, VDRL, FTA-ABs, HIV, e demais sorologias
para doenças exantemáticas, arboviroses e hepatites virais estavam normais. Em virtude da forte epidemiologia, foi conduzida como
provável arbovirose, porém não obteve melhora. Os novos exames revelaram eosinofilia de 11%, além de transaminases tocadas. Foi
levantada a hipótese de Síndrome DRESS secundária à sulfa, a qual foi substituída por corticoterapia, evoluindo com melhora
progressiva. Na semana 35, o parto ocorreu sem intercorrências. Discussão: a síndrome DRESS decorre de reações de
hipersensibilidade, destacando-se os derivados da sulfa. O quadro clínico é inespecífico, e pode incluir febre, artralgia e mialgia, fazendo
diagnóstico diferencial com as arboviroses. Entretanto, caso a medicação suspeita não seja suspensa, o quadro progride ao longo de
semanas, podendo evoluir para acometimento visceral, como hepatite. Ao contrário das reações alérgicas mais simples, as
manifestações são tardias (após 2-4 semanas). A suspensão da droga relacionada à hipersensibilidade e o início da corticoterapia
são fundamentais para evitar desfechos fatais. Conclusão: pacientes que usam derivados da sulfa e que procuram o pronto-socorro com
quadro arrastado de febre, mialgia, artralgia e eosinofilia, sem sangramentos e com prova do laço negativa, devem ter a síndrome
DRESS no diagnóstico diferencial.
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Resumo
A infecção no trato respiratório é uma doença que pode acometer todo tipo de indivíduo, porém é mais comum em crianças,
idosos e imunossuprimidos. Essas infecções podem ser causadas por vírus, bactérias e fungos, através destas o paciente
pode apresentar doenças como pneumonia, sinusite, rinite. Os sintomas mais comuns são mal estar, tosse, febre, catarro, dor
torácica, dor de ouvido e abdominal. O presente estudo tem por objetivo sistematizar a assistência de enfermagem a uma
criança acometida por infecção no trato respiratório. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, do tipo
relato de experiência, vivenciado no primeiro semestre de 2018 durante estágio curricular obrigatório, realizado em um
Hospital universitário do Município de Recife-PE. Os dados foram obtidos através de entrevistas, exames físicos, achados
laboratoriais e clínicos, identificando-se o estado de saúde do paciente. Foi realizada a Sistematização de Enfermagem e
elencado os principais diagnósticos de enfermagem de acordo com a NANDA - (North American Nursing Diagnosis
Association) e intervenções por meio da NIC (Nursing Interventions Classification). Paciente do sexo masculino, quatro anos
de idade, chegou ao hospital apresentado tosse cheia e produtiva com expectoração esverdeada, dispneia, tiragem intercostal
e subcostal, sibilos e febre, apresentando-se ativo, pouco cooperativo, consciente e orientado. Estabeleceram-se os
diagnósticos de enfermagem e suas respectivas intervenções: Padrão respiratório ineficaz, ventilação espontânea
prejudicada, desobstrução ineficaz das vias aéreas e risco de infecção. Intervenções de enfermagem: monitorar as vias
respiratórias; estar atento a movimentação do tórax e os sinais vitais; prestar assistência ventilatória e se necessário fornecer
oxigenoterapia, minimizar exposição a patógenos; evitar procedimentos invasivos desnecessários. O estudo contribuiu para a
melhoria do quadro clínico do paciente, uma vez que, a Sistematização da Assistência de Enfermagem atuam na elaboração
de planos assistenciais respeitando a individualidade de cada sujeito, auxiliando na tomada de decisões por meio de uma
abordagem científica, na organização dos serviços e qualidade da assistência prestada à saúde, proporcionando a satisfação
do paciente e família, promovendo a reabilitação.
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Resumo

O transtorno mental de acumulação compulsiva de objetos e/ou animais proporciona um ambiente de
risco para o convívio de pessoas e animais, o que favorece a ocorrência de agravos à saúde pública,
principalmente a disseminação de zoonoses. O objetivo do estudo foi realizar uma investigação da
soroprevalência de anticorpos anti-Leptospira spp. e anti-Toxoplasma gondii em cães provenientes de
um caso de acúmulo de animais, em Curitiba. O sangue de 15 cães clinicamente hígidos, que viviam
em situação de acúmulo, foi coletado. Os soros obtidos foram submetidos à técnica de soro
aglutinação microscópica (SAM) e imunofluorescência indireta (RIFI) para o diagnóstico da
leptospirose e toxoplasmose, respectivamente. A prevalência de anticorpos anti-Leptospira spp. foi de
20% (3/15) sendo todos reagentes para o sorovar grippotyphosa. Os títulos de anticorpos encontrados
foram 100, 100 e 200. A prevalência sorológica quanto a toxoplasmose foi 6,67% (1/15) positivos na
RIFI anti-T.gondii, com um título de anticorpos de 1:64. De acordo com o exposto, pode-se concluir
que os agentes causadores dessas zoonoses estão presentes na população de cães estudada,
reforçando o papel dos cães como sentinelas dessas doenças. Além disso, faz-se necessário o
estabelecimento de medidas preventivas especificas para casos de acumulação para diminuir o risco
destas doenças nos animais e nas pessoas envolvidas direta ou indiretamente.
Palavras-chaves: Acumuladores, Leptospirose, Saúde Pública, Toxoplasmose, Zoonoses

SUICÍDIO POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA: CONCORDÂNCIA ENTRE O SISTEMA DE
INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE E O SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE
NOTIFICAÇÃO

Autores

Rinaldja da Silva Cabral Aguiar 1, Evaneide Barros de Melo Araújo 1, Juliana Nobrega
Pereira da Costa 1, Marilia Gino Gonçalves 1, Fabianni Meneses Costa 1, Eliziane Maria
Loiola de Melo 1

Instituição 1 II GERES - II Região de Saúde de Pernambuco (Rua Padre Nicolau Pimentel, Bairro
Santa Terezinha - Limoeiro PE)
Resumo
Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) é um conjunto de ferramentas que atuam de forma integrada, por meio da coleta,
processamento, análise e transmissão da informação. No Brasil, a intoxicação exógena está entre os três principais meios
utilizados nas tentativas e suicídios. A busca por informações epidemiológicas precisas, completas e oportunas torna-se
necessária e essencial para o monitoramento, planejamento e execução de ações mais adequadas. Com o objetivo de
melhorar a qualidade das informações dos registros sobre casos de suicídio por intoxicação exógena. Foi realizado um estudo
descritivo, no período 2012 – 2014, segundo município de residência da II Região de Saúde do estado de Pernambuco,
localizada no município de Limoeiro. Os dados foram captados através do banco de dados do Sistema de Informações sobre
Agravos de Notificação (SINAN) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). Com um total de 29 casos registrados
nos dois sistemas, mas, só 6 casos estavam nos dois sistemas, com 70% de subnotificação do SINAN em relação ao SIM.
Dentre esses 6 casos, 83,34% morava em zona urbana, maior ocorrência entre sexo masculino (66,7%) e em adultos de faixa
etária de 40 a 59 anos (50,0%), com maior ocorrência no ano de 2012 (50,0%). O pareamento do SIM e SINAN apresentou
um número alto em relação a subnotificação. Os resultados deste estudo mostraram a elevada discordância quanto à
classificação da CID-10, quanto ao diagnóstico de suicídio. Por exemplo, óbitos classificados como suicídio no SINAN
estavam classificados no SIM como óbitos por causas indeterminadas, com intencionalidade indeterminada e outras causas.
A prevenção e o controle mais eficaz dessas violências dependem também, além de inúmeros outros fatores de uma correta
classificação da causa do óbito, que muitas vezes fica prejudicada pela dificuldade dos serviços em identificar
adequadamente a intoxicação como intencional e não-intencional. O método de relacionamento de bancos de dados permitiu
a identificação dos problemas existentes em cada sistema, proporcionou melhor qualidade das informações e maior
proximidade com a situação real de agravos complexos e graves como o comportamento suicida. Sabe-se da importância da
informação para a vigilância, formulação de políticas públicas, além de tomadas de decisão.
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Resumo
A Conjuntivite é a inflamação da conjuntiva - membrana que recobre o olho - e pode ser causada por infecção bacteriana ou viral. É uma
afecção ocular altamente contagiosa que pode durar em média quinze dias apresentando alguns sintomas como vermelhidão,
lacrimejamento, dor e coceira.
No primeiro trimestre de 2018 foi identificado pelos serviços de saúde da I Microrregião de Pernambuco um número de atendimentos
superior ao recebido nos anos anteriores relativo à conjuntivite, sendo o evento considerado como um surto na região. A Conjuntivite é
considerada endêmica nessa época do ano devido à coincidência de eventos como férias, carnaval, volta às aulas e ao verão.
A proposta desse trabalho é analisar os registros de atendimentos com diagnóstico de conjuntivite em um período de dez anos para
verificar a ocorrência de surto na I Microrregião de Saúde de Pernambuco. O estudo é de natureza quantitativa, de corte transversal.
Para tal finalidade definimos um recorte temporal para o primeiro trimestre dos anos de 2008 à 2018, considerando a sazonalidade da
afecção.
Os dados foram coletados do Sistema de Informação TabNet Pernambuco, alimentado pelo SIA/SUS. Como resultados podemos
perceber um relevante aumento a partir do ano de 2013, seguido dos anos de 2016, 2015 e 2018 considerando uma ordem ascendente
de ocorrência.
Em 2008 houveram 4 casos notificados em toda I Microrregião, enquanto nos anos de 2013, 2015, 2016 e 2018, houveram
respectivamente: 97, 170, 122 e 3.658 registros de atendimentos relacionados ao CID H10, responsável pela conjuntivite.
Salienta-se ainda que, dentre os municípios da I Microrregião, cabem destaque no ano de 2018 a Recife com 3.461 casos registrados,
Jaboatão dos Guararapes com 27 registros, Olinda com 40 e Paulista com 20 casos.
Deste modo, reconhecemos o aumento significativo dos casos notificados de conjuntivite, porém sugerimos a retificação do termo surto
para epidemia. Considerando epidemia como o “claro excesso de casos quando comparado à frequência esperada (ou habitual) de uma
doença em uma determinada população, em um período determinado; enquanto o surto consiste em uma ocorrência epidêmica, em que
todos os casos estão relacionados entre si, acometendo uma área geográfica pequena e delimitada (REIS apud RIBEIRO 2012).
Assim sendo, reconhecemos a magnitude do evento epidemiológico instaurado, bem como a possibilidade de ampliação do quantitativo
devido a usuários que não acessaram os serviços de saúde, tal como de casos subnotificados
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SURTO DE DIFTERIA NO SERTÃO DE PERNAMBUCO: RELATO DE EXPERIENCIA
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Resumo

Resumo:
Introdução: A difteria é uma doença infecciosa aguda, causada pelo bacilo toxigênico Corynebacterium diphtheriae. É
caracterizada por placas pseudomembranosas típicas que frequentemente se alojam nas amígdalas, faringe, laringe, nariz,
outras mucosas e na pele. É transmitida pelo contato direto com gotículas ou secreção da nasofaringe. Portadores são
importantes na transmissão da doença, pois a imunidade, vacinal ou natural, não previne o estado de portador. Objetivo:
Relatar a experiência de investigação de surto de difteria ocorrido em uma família no sertão de Pernambuco, chamando a
atenção dos profissionais de saúde para uma doença aparentemente silenciosa. Método: A partir da hipótese diagnostica de
03 ( irmãos) casos suspeito de difteria do município de Salgueiro PE notificados em 2015 pelo Hospital Regional Inácio de
Sá, foram desenvolvidas pela VII Regional de Saúde de PE uma seria de ações para investigação dos casos. Foram
realizadas coletas de material biológico dos casos e dos comunicantes e envio ao laboratório ( LACEN), quimioprofilaxia e
vacinação de bloqueio seletivo dT, tratamento dos positivos. Acompanhamento dos casos durante o tratamento no pós alta.
Resultados: Surto com 04 casos, 01 óbito, todos irmãos, residentes no mesmo domicilio, encerrado por Difteria, sendo 01
caso com confirmação laboratorial por Corynebacterium diphtheriae( toxinogênico) e os demais por critério clinico
epidemiológico. A idade variou entre 07 e 19 anos, sendo a criança de 07 anos que apresentou resultado positivo para o

agente etiológico, o mesmo possuindo esquema vacinal completo e considerado portador assintomatico. Com relação ao
bloqueio vacinal seletivo foram aplicadas 280 doses de dT entre os comunicantes e profissionais dos serviços de saúde onde
os casos tiveram atendimento e/ou procedimentos realizados. Coleta de material biológico ( swab naso e orofaríngeo) de 10
comunicantes e 05 animais. Orientado quimioprofilaxia dos comunicantes. Realizado palestras e ações educativas na escola
e na comunidade. Conclusão: A difteria é doença de notificação e investigação obrigatória, com letalidade relativamente alta.
Embora com a vacinação DPT (difteria, pertussis, tétano) os números de casos no Brasil e no mundo venham decrescendo, é
importante destacar para os profissionais de saúde com esse relato de experiência, que essa doença não pode ficar
esquecida, uma vez casos isolados e surtos podem surgir e é necessário agir oportunamente.
Palavras-chaves: difteria, relato de experiencia, surto
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Resumo
Introdução: O atendimento antirrábico está entre os três agravos de maior número de notificações do Brasil, com mais de
500 mil notificações por ano. A profilaxia antirrábica pós-exposição é indicada para pessoas expostas ao vírus rábico.
Objetivo: Caracterizar os padrões de tendência temporal dos atendimentos antirrábicos humanos pós-exposição no estado
do Ceará, de 2007 a 2015. Métodos: Estudo ecológico com abordagem exploratória analítica. Os dados das fichas de
investigação de atendimento antirrábico humano foram organizados em planilhas e calculados os coeficientes anuais de
incidência dos atendimentos por variáveis sociodemográficas e específicas. As análises das tendências dos indicadores foram
realizadas por meio de modelos de regressão log-linear segmentada, utilizando-se o Joinpoint Regression Program 4.0.4.
Resultados: Os coeficientes de incidência de atendimentos tiveram um crescimento significante no intervalo temporal de
2007 a 2011 (35,09 atendimentos por 10.000 habitantes; APC=13,5; IC95%:9,6 a 17,4; p<0,001). A partir de 2011, notou-se
uma segunda elevação, tendo ápice em 2015 (40,35 atendimentos por 10.000 habitantes; APC=5,5; IC95%: 2,7 a 8,3;
p=0,005). Houve uma tendência de aumento com significância estatística dos 20 aos 59 anos de idade, de 2007 a 2011
(APC=14,0; IC95%:10,0 a 18,1; p<0,001) e residência na zona urbana, de 2009 a 2015 (APC=7,0; IC95%:1,2 a 9,7; p<0,001).
A espécie canina apresentou tendência crescente de 2007 a 2011 (APC=14,3; p<0,001). Das 231.694 notificações, 95,8%
apresentaram condutas inadequadas, e tendência crescente do seu coeficiente de incidência (APC=13,6; IC 95%: 9,4 a 18,1;
p<0,001) de 2007 a 2011, apontando que em muitos casos não houve a garantia de um tratamento adequado e completo ao
tipo de exposição sofrida. Discussão: As avaliações dos atendimentos possibilitam o aprimoramento dos serviços de
assistência e de vigilância epidemiológica, devendo-se seguir o protocolo de profilaxia antirrábica humana e se adequar à
efetiva necessidade de imunobiológicos. Conclusão: Os coeficientes de incidência dos atendimentos antirrábicos humanos
pós-exposição no Ceará seguiram uma tendência crescente de 2007 a 2015, com elevada prescrição de condutas
inadequadas no intervalo de 2007 a 2011. A análise temporal descrita deve ser utilizada como componente contínuo das
ações de vigilância da raiva no Ceará, para assistência adequada e segura aos pacientes vítimas de agressão animal.
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Resumo
INTRODUÇÃO: O tétano acidental é uma infecção aguda causada pelo bacilo gram-negativo Clostridium tetani, que penetra
na pele através de esporos em ferimentos superficiais ou profundos, e libera de exotoxinas responsáveis pela
hiperexcitabilidade do SNC. O diagnóstico é clinico-epidemiológico. OBJETIVO: Relatar o caso tétano acidental grave

internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Cemetron em Porto Velho-RO. DESCRIÇÃO DO CASO: S.A, 60
anos, masculino, residente e procedente de Monte Negro-RO. Paciente relata acidente automobilístico em 05/07/2017, e foi
atendido na UBS de Bom Futuro, zona rural de Monte Negro – RO, realizou assepsia e curativo com sulfadiazina de prata.
Informa que 15 dias após evoluiu com dor e contratura mandibular e de membros inferiores de intensidade 10/10
acompanhada de dor torácica e crise convulsiva tonico-clônica generalizada, foi diagnosticado com tétano acidental grave no
hospital de Monte Negro, e transferido para o Hospital João Paulo II, onde foi realizado o desbridamento da ferida e
traqueostomia, e encaminhado para o Centro de Medicina Tropical de Rondônia em 22/07. À admissão apresentava-se com
corte contuso em membro inferior direito e joelho, apresentando trismo e referindo desconforto respiratório e administrado
com soro antitetânico 80.000 UI, sedação, ventilação mecânica controlada, metronidazol IV durante 14 dias e realizou
desbridamento amplo e profundo, evoluiu com controle dos espasmos musculares, e no 10º dia de internação em UTI foi
diagnosticado com pneumonia associada à ventilação mecânica, e tratado com levofloxacino. No 250 dia de internação na
UTI, recebeu alta para enfermaria, e a traqueostomia foi retirada em 17/08. Paciente evoluiu com cicatrização da lesão inicial
e melhora clínica, e em 06/09 recebeu alta hospitalar, com orientações para vacinação antitetânica na UBS de seu domicílio.
DISCUSSÃO: O tratamento do tétano envolve controle do foco infeccioso após desbridamento e neutralização da toxina, com
o soro antitetânico (SAT) ou imunoglobulina humana antitetânica (IGHAT), controle dos espasmos, e a redução da
mortalidade tem sido minimizada com a internação em UTI independente da gravidade. CONCLUSÃO: O prognóstico está
diretamente relacionado com os períodos de incubação e o de início, pois quanto menores, estes estão associados a maior
gravidade e piores desfechos. Apesar do tétano ser uma doença prevenida através da imunização ativa e passiva.
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Resumo
O tracoma é uma doença infectocontagiosa que atinge os olhos, causado pela bactéria Chlamydia trachomatis, transmitida pelo contato
direto ou indireto, como por meio de roupas, toalhas, materiais pessoais e pela mosca doméstica. É uma doença que acomete
principalmente crianças em locais de aglomeração, como escolas e creches. É um problema de saúde pública, visto o alto número de
casos da doença no estado de Pernambuco, mobilizando os profissionais de saúde a adotarem práticas de saúde que minimizem esse
agravo. Descrever a ação educativa aos escolares de um município da Região Metropolitana do Recife à respeito do Tracoma, sinais e
sintomas da doença e as formas de prevenção e combate ao agravo. Este trabalho tratou-se de um relato de experiência do projeto de
extensão e pesquisa em doenças infecciosas e negligenciadas - GEPEDIN. Realizado por alunos da Graduação em Enfermagem da
Universidade de Pernambuco, no ano de 2017, em escolas municipais do ensino fundamental localizadas em Jaboatão dos Guararapes
- PE. As ações envolveram: palestras e teatro de fantoches sobre prevenção do Tracoma e promoção de saúde e higiene pessoal para o
público alvo. Assistiram e interagiram com o grupo de extensão um total de 304 crianças e 12 professores de escolas municipais de
Jaboatão dos Guararapes. As crianças possuíam entre 4 a 10 anos da educação infantil e Ensino fundamental. 12 turmas ao todo
receberam as orientações sobre o Tracoma, manifestações clínicas, formas de prevenção e tratamento.O intuito da atividade foi poder
disseminar conhecimentos e informações de forma lúdica para um público que apresenta uma inacessibilidade à informação. A inserção
da universidade em ações educativas ajuda na formação profissional dos alunos e a mobilizar a sociedade a buscarem práticas de
saúde que possam intervir para a redução deste agravo, com a expectativa da erradicação do Tracoma até 2020.
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Resumo

A utilização de plantas com fins medicinais para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das
mais antigas formas de prática medicinal da humanidade. Estima-se atualmente que cerca de 80% da
população mundial confia no tratamento com plantas medicinais. Culturalmente, as gestantes optam
pelo uso de planta medicinal e fitoterápico para tratarem desconfortos decorrentes da gestação. No
entanto, estas, em geral desconhecem os riscos que correm. Nesse sentido este trabalho teve como

objetivo investigar o conhecimento e a utilização de plantas medicinais por mulheres gestantes e
lactantes de Salinas, Minas Gerais. Por meio de um estudo de abordagem quantitativa que utilizou
como instrumento de coleta de dados um questionário aplicado em entrevistas individuais com 41
mulheres, entre gestantes e lactantes. As entrevistadas tinham de 14 a 49 anos. O conhecimento
sobre plantas medicinais foi adquirido principalmente com os pais (85,36%). Observou-se que as
plantas medicinais mais citadas foram hortelã (Mentha sp.), usada para gripe, limão (Citrus × latifolia),
usado para gripe, náusea, vômito e erva doce (Foeniculum vulgare) usado para gases e prisão de
ventre. Das entrevistadas, 51,21% declararam fazer uso de plantas medicinais por ser produto
confiável. Porém, o uso equivocado de plantas medicinais pode recair no paradigma de que o que é
da natureza não faz mal, o que não é necessariamente verdade. Na literatura existem relatos de ação
teratogênica da Hortelã, espécie mais citada nesse estudo. O boldo, por sua vez, foi citado por sete
mulheres. Entretanto, verificamos que as entrevistadas não diferenciam as três espécies diferentes
presentes na região conhecidas como boldo, Vernonia condensata, Plectranthus barbatus e
Plectranthus ornatus. Existem relatos na literatura de efeitos adversos associados ao uso popular do
boldo causando aborto quando ingerido nos três primeiros meses de gestação. Apenas 12,19%
declararam não fazer uso de plantas medicinais durante o período gestacional e/ou amamentação.
Mediante os dados obtidos neste trabalho, observa-se que são necessárias maiores informações para
gestantes e lactantes, sobre os riscos do uso de plantas medicinais.
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